
8 mei 2020
Rijnsburg

tien horens & zeven koppen
hfst. 13:1-7
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terugblik vorige keer over Openbaring 12:

▪ beschrijving van de vrouw (=Israël) en de geboorte 
van de mannelijke zoon (=Christus);

▪ meteen nadat de mannelijke zoon is weggerukt 
ontstaat er oorlog in de hemel o.l.v. Michaël;

▪ de draak c.s. wordt vanuit de hemel op aarde 
geworpen - vanaf nu is het Koninkrijk de hemel 
definitief gevestigd; 

▪ na de wegrukking van de mannelijke zoon vlucht 
de vrouw naar een gereserveerde plaats in de 
woestijn, waar ze 1260 dagen wordt gevoed en 
bewaard;

▪ de op aarde geworpen draak vervolgt in woede de 
vrouw in de woestijn, maar zonder succes;

▪ daarom richt hij zijn pijlen op de niet-gevluchte  
gelovigen in het land.



Openbaring 13

1 En hij stond op het zand van de zee. 
En ik nam waar, vanuit de zee 
kwam een beest op. 

nl. de draak, die 'het Beest' uit 
de zee doet opkomen



1 En hij stond op het zand van de zee.
En ik nam waar, vanuit de zee
kwam een beest op. 

Openbaring 13

i.t.t. het tweede beest, dat uit "het 
land" opkomt
• de zee, een type van de volken >



Openbaring 17

15 En hij zei tegen mij: 
de wateren die je waarnam waarop de hoer zat, 
zijn volken en scharen en menigten en talen.





1... Het had tien hoorns 
en zeven koppen,
en op zijn hoorns tien diademen 
en op zijn koppen namen van lastering.

Openbaring 13

vergl. de tien horens van het 
vierde dier in Daniël 7 :24 >



Daniël 7

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier
is het vierde koninkrijk, 
dat op aarde zal zijn, 
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, 
en dat het gehele land zal verslinden
en haar zal vertreden en vermorzelen.

d.w.z. met Babylon als hoofdstad:

1. Babylonische rijk
2. Medo-Perzische rijk
3. Griekse rijk



Daniël 7

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier 
is het vierde koninkrijk, 
dat op aarde zal zijn, 
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, 
en dat het gehele land zal verslinden
en haar zal vertreden en vermorzelen.

of "de gehele aarde"
• maar zie :25 (het heilige volk 

wordt te gronde gericht!)



Daniël 7

24  En de tien horens; 
uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, 
en na hen zal een ander opstaan; 
die zal van de vorige verschillen 
en drie koningen ten val brengen.

"het Beest' is de elfde hoorn - hij komt uit 
de federatie van tien koningen voort



Daniël 7

25 Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste en de heiligen des 
Allerhoogsten te gronde richten; 
hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, 
en zij zullen in zijn macht gegeven worden 
voor een tijd en tijden en een halve tijd. 

waar in Openb.13:6 aan wordt gerefereerd 



Openbaring 17

12  En de tien hoorns die je waarnam 
zijn tien koningen, 
die nog geen koninkrijk ontvingen 
maar als koningen 
één uur autoriteit ontvangen met het Beest. 

samengevat:
1. de tien koningen heersen tegelijk en vormen 

een federatie;
2. het Beest komt uit deze federatie voort 

maar is niet één van de tien, maar het 
hóófd daarvan. 



de tien hoorns van het vierde 
koninkrijk in Daniël 7 komen overeen 
met de tien tenen van het vierde 
koninkrijk in Daniël 2:41,42 >



Daniël 2

40 ... en een vierde koninkrijk
zal hard zijn als ijzer; 
juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; 
en gelijk ijzer, dat vergruizelt, 
zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

vergl. 7:23
"... het vierde koninkrijk (...) zal het 
gehele land verslinden en haar 
vertreden en vermorzelen..."



Daniël 2

41 En dat gij de voeten 
en de tenen gezien hebt 
deels van pottenbakkersleem
en deels van ijzer, betekent, 
dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: 
wel zal het iets van 
de hardheid van het ijzer aan zich hebben, 
juist zoals gij gezien hebt 
ijzer gemengd met kleiachtig leem,

"pottenbakkersleem" elders een beeld 
van het huis Israëls (Jer.18:8)



Daniël 2

42 en de tenen der voeten
deels van ijzer en deels van leem; 
ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, 
en ten dele zal het broos zijn.



Daniël 2

43 Dat gij gezien hebt 
ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: 
zij zullen zich door menselijke zaad vermengen, 
maar met elkander 
geen samenhangend geheel vormen, 
zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

het vierde koninkrijk is ijzer, maar 
gemengd met "pottenbakkersleem", 
d.w.z. Joodse inbreng



1 ... Het had tien hoorns 
en zeven koppen, 
en op zijn hoorns tien diademen 
en op zijn koppen namen van lastering.

Openbaring 13

uitgelegd in Openb.17 >



Openbaring 17
9 Hier is het verstand 
dat wijsheid heeft: 
de zeven koppen zijn zeven bergen
waarop de vrouw zit,

= de vrouw (hoer) is Babylon, de hoofdstad 
van de tien-koningen federatie maar...
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Openbaring 17
9 Hier is het verstand 
dat wijsheid heeft: 
de zeven koppen zijn zeven bergen
waarop de vrouw zit,

= de vrouw (hoer) is Babylon, de hoofdstad van 
de tien-koningen federatie maar...
▪ haar zetel, plaats van bestuur, is (tevens) in 

Jeruzalem, de stad gebouwd op zeven bergen
▪ het vierde koninkrijk in het Midden-Oosten 

is dus én Arabisch en Joods;
▪ > twee elementen die niet hechten 

(Dan.2:41,42)



Openbaring 17
9 Hier is het verstand 
dat wijsheid heeft: 
de zeven koppen zijn zeven bergen 
waarop de vrouw zit,
10 EN zij zijn zeven koningen.

dus evenals de tien hoorns! 
Maar het verschil is...
▪ de tien hoorns regeren tegelijkertijd;
▪ de zeven koppen regeren achtereenvolgend;
▪ de zeven koppen vormen achtereenvolgend 

het hoofd van de federatie



Openbaring 17
10 en zij zijn zeven koningen. 
Vijf ervan vallen, 
één is er [nog], 
de andere kwam nog niet 
en wanneer hij zou komen, 
moet hij korte tijd blijven.
11 En het Beest dat [wel] was en niet is, 
is zelf ook de achtste 
en hij is vanuit de zeven 
en hij gaat ten onder.



Openbaring 17
9 Hier is het verstand 
dat wijsheid heeft: 
de zeven koppen zijn zeven bergen 
waarop de vrouw zit,
10 en zij zijn zeven koningen. 
Vijf ervan vallen, 
één is er [nog], 
de andere kwam nog niet 
en wanneer hij zou komen, 
moet hij korte tijd blijven.
11 En het Beest dat [wel] was en niet is, 
is zelf ook de achtste 
en hij is vanuit de zeven 
en hij gaat ten onder.

















hoofd 6 is identiek aan 
hoofd 8



hoofd 6 regeert
hoofd 6 vermoord
hoofd 6 regeert opnieuw



1 ... Het had tien hoorns 
en zeven koppen, 
en op zijn hoorns tien diademen
en op zijn koppen namen van lastering.

Openbaring 13

embleem van koninklijke waardigheid



1 ... Het had tien hoorns 
en zeven koppen, 
en op zijn hoorns tien diademen 
en op zijn koppen namen van lastering.

Openbaring 13

lett. blasfemie -
even later uitgelegd in 13:5,6



2 En het beest dat ik waarnam, 
geleek op een luipaard
en zijn voeten als van een beer 
en zijn muil als de muil van een leeuw. 

Openbaring 13

of panter 
Eng. leopard = leeuw-paard



2 En het beest dat ik waarnam, 
geleek op een luipaard
en zijn voeten als van een beer 
en zijn muil als de muil van een leeuw. 

Openbaring 13

het beest als geheel lijkt op het derde koninkrijk in 
Dan.7 (= de panter):
▪ = Griekse wereldrijk van Alexander de Grote
▪ Alexander stierf in Babylon dat hij tot hoofdstad 

van zijn rijk had verklaard...
▪ viel uiteen in de vier windrichtingen (8:8; 11:4), 

die ook in de eindtijd terugkomen (Dan.11:40)



2 En het beest dat ik waarnam, 
geleek op een luipaard 
en zijn voeten als van een beer
en zijn muil als de muil van een leeuw.
En de draak geeft aan hem zijn macht 
en zijn troon en zijn grote autoriteit.

Openbaring 13

= het tweede koninkrijk in Dan.7, nl. 
het Medo-Perzische rijk
▪ de voeten, kennelijk verwijzend 

naar waar het staat/ gevestigd is



2 En het beest dat ik waarnam, 
geleek op een luipaard 
en zijn voeten als van een beer
en zijn muil als de muil van een leeuw. 
En de draak geeft aan hem zijn macht 
en zijn troon en zijn grote autoriteit.

Openbaring 13

= het eerste koninkrijk in Dan.7, nl. het 
Babylonische rijk
▪ de muil > de grote bek van Nebukadnezar?



2 En het beest dat ik waarnam, 
geleek op een luipaard 
en zijn voeten als van een beer 
en zijn muil als de muil van een leeuw.
En de draak geeft aan hem zijn macht 
en zijn troon en zijn grote autoriteit. 

Openbaring 13

zojuist uit de hemel geworpen; Openb.12



3 En één van zijn koppen 
was afgeslacht ten dode 
en de [aan]slag van zijn dood 
werd genezen 
en heel het land ging 
verwonderd achter het beest aan.

Openbaring 13

zelfde woord als in 13:8; 5:6,9 waar 
het gaat over het Lammetje...



3 En één van zijn koppen 
was afgeslacht ten dode 
en de [aan]slag van zijn dood 
werd genezen
en heel het land ging 
verwonderd achter het beest aan.

Openbaring 13

= herstelt na moordaanslag



3 En één van zijn koppen 
was afgeslacht ten dode 
en de [aan]slag van zijn dood 
werd genezen 
en heel het land ging 
verwonderd achter het beest aan.

Openbaring 13

in Openb.13 staat 'het land' (Israël) 
tegenover 'de zee'
▪ aanwijzing dat het over "ha arets" gaat



3 En één van zijn koppen 
was afgeslacht ten dode 
en de [aan]slag van zijn dood 
werd genezen 
en heel het land ging 
verwonderd achter het beest aan. 

Openbaring 13

hier is 'het Beest' identiek 
aan het herstelde hoofd



4 en zij aanbaden de draak 
dat de autoriteit aan het beest had gegeven
en zij aanbaden het beest zeggende: 
wie lijkt op het beest 
en wie kan er oorlog voeren tegen hem?

Openbaring 13

nl. die in het land zijn



4 en zij aanbaden de draak 
dat de autoriteit aan het beest had gegeven
en zij aanbaden het beest zeggende: 
wie lijkt op het beest
en wie kan er oorlog voeren tegen hem? 

Openbaring 13

politiek en militair oppermachtig



5 En het werd een mond gegeven, 
grote [woorden] en lasteringen sprekend
en aan hem werd autoriteit gegeven 
dit twee en veertig maanden te doen.

Openbaring 13

zie Dan.7:25
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, 
en de heiligen des Allerhoogsten te gronde 
richten (...) en zij zullen in zijn macht gegeven 
worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;



5 En het werd een mond gegeven, 
grote [woorden] en lasteringen sprekend
en aan hem werd autoriteit gegeven 
dit twee en veertig maanden te doen. 

Openbaring 13

de tijd waarin ook de twee getuigen 
optreden (:11:2,3) en dat de vrouw in 
de woestijn bewaard wordt (12:6,14)



6 En hij opent zijn mond 
tot lasteringen tegen God, 
om te lasteren zijn naam
en zijn tent en degenen die in de hemel 
[als] in een tent wonen.

Openbaring 13



6 En hij opent zijn mond 
tot lasteringen tegen God, 
om te lasteren zijn naam
en zijn tent en degenen die in de hemel
[als] in een tent wonen. 

Openbaring 13

= die verantwoordelijk zijn voor 
het uitwerpen van de draak...



7 En hem werd gegeven 
oorlog te voeren tegen de heiligen
en hen te overwinnen 
en hem werd autoriteit gegeven 
over elke stam en volk en taal en natie.

Openbaring 13

= de Joodse gelovigen in het land 



7 En hem werd gegeven 
oorlog te voeren tegen de heiligen 
en hen te overwinnen 
en hem werd autoriteit gegeven 
over elke stam en volk en taal en natie.  

Openbaring 13

dus zijn autoriteit is niet 
beperkt tot "ha arets"



de volgende keer (Openb.13:8-18):
▪ de grote verdrukking in het land
▪ het 'Beest' uit het land


