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Openbaring 13: twee "Beesten"

1. het Beest uit de (volken)zee (13:1-10)
▪ tien hoorns

= tien koningen die een federatie vormen
(17:12; Dan.7:24)

▪ zeven hoofden =
= achtereenvolgende koningen die hoofd zijn 
(17:10):
• de 6e wordt dodelijk getroffen maar 

herleeft en vervangt zijn opvolger
• 6e => 8e ) 
• op het Beest zit "Babylon" - "de grote stad"



Openbaring 13: twee "Beesten"

2. het Beest uit het land (13:11-18):
▪ heeft twee hoorns als het Lammetje
▪ spreekt als de Draak
▪ oefent de macht uit van het 1e Beest en...
▪ maakt dat die in het land zijn het 1e Beest 

(hersteld van de aanslag) zullen aanbidden
▪ doet grote tekenen en verleidt
▪ laat een beeld maken van het Beest en geeft 

geest aan dat beeld zodat het zal spreken
• het beeld zal maken dat allen die het beeld 

niet aanbidden gedood zullen worden
• ieder die het beeld aanbidt krijgt een 

merkteken (> 666) zodat men kan kopen 
of verkopen





:1,2
:3

:4

:5-35

:21-35

▪ vier Perzische koningen volgen nog; 
▪ daarna kortstondig de koning van 

Griekenland; (> Alexander de Grote)
▪ Griekse koninkrijk valt uiteen in vier 

delen, naar de vier windstreken;
▪ beschrijving van drie opeenvolgende 

koningen van het Noorden en twee 
koningen van het Zuiden
(> Seluiciden  en Ptolemeeën) 

▪ beschrijving derde koning van het 
Noorden; 11:21-35 (> Antioches 
Epiphanes IV - Makabeeën)

samenvatting Daniël 11:1-35 = historisch



▪ de laatst beschreven koning zal in de eindtijd
optreden (11:35,40, 12:4)
• = de tijd van benauwdheid zoals die nooit 

geweest is (12:1)
• totdat de gramschap/dreiging voleindigd is 

(11:36 vergl. 8:19) 

Daniël 11:36-45 = toekomstig



▪ "de koning" vanaf 11:36 is een Joodse koning in 
het land:
A. "de koning" (sec.) is in Daniël 11 nooit een 

aanduiding van "de koning van het Noorden" 
of die "van het Zuiden"

B. hij wordt in 11:40 onderscheiden van zowel 
"de koning van het Noorden" als die "van het 
Zuiden";

C. hij zal geen begrip hebben voor "de God van 
zijn vaderen" (is JAHWEH, vergl. 2Kron.19:4; 
20:33; 21:10, enz.)  

Daniël 11:36-45 = toekomstig



Daniel 11

36 En de koning zal doen naar zijn welgevallen...

niet: "die koning" (St.Vert.)
▪ niet: Antiochus Epiphanes IV
▪ "de koning" nl. van Daniëls volk



Daniel 11

36 En de koning zal doen naar zijn welgevallen,
en hij zal zichzelf verheffen, 
en groot maken boven elke god
en hij zal tegen de God der goden 
wonderlijke dingen spreken... 

= boven elke religie
▪ Antochus Epiphanes IV vereerde 

vele goden, o.a. ook Zeus



Daniel 11

36 En de koning zal doen naar zijn welgevallen,
en hij zal zichzelf verheffen, 
en groot maken boven elke god
en hij zal tegen de God der goden 
wonderlijke dingen spreken... 

hij zal zich expliciet uitlaten over Israëls God: 
▪ uitzonderlijk > zoals niet eerder vernomen



Daniel 11

36 ... en hij zal voorspoedig zijn 
totdat de gramschap voleindigd is, 
want dat is vastbesloten, 
het zal geschieden.—

termen die altijd verwijzen 
naar de tijd van het einde

Dan.8:19; Jes.10:22; 28:22



Daniel 11

37 En voor de God van zijn vaderen
zal hij geen begrip hebben...

= een Jood!
vergl. 2Kron.19:4; 20:33; 21:10, enz.



Daniel 11

37 En voor de God van zijn vaderen 
zal hij geen begrip hebben,
noch voor de begeerte van vrouwen...

= hij begeert geen vrouwen en 
demonstreert zijn onbegrip daarvoor 



Daniel 11

37 En voor de God van zijn vaderen 
zal hij geen begrip hebben,
noch voor de begeerte van vrouwen,
noch voor enige god, 
want hij zal zichzelf boven alles grootmaken.

> atheïst



Daniel 11

38 Een god van versterkingen
zal hij op zijn plaats verheerlijken...

Hebr. MAUZZIM (vergl. SV)
▪ elders vertaald met: sterkte, vesting, 

schutse, burcht
▪ lett. sterken, versterkte (plaatsen/objecten)



Daniel 11

38 Een god van versterkingen
zal hij op zijn plaats verheerlijken...

aangezien "de koning" geen enkele god zal 
vereren maar zichzelf zal verheffen...
▪ is deze "god van versterkingen"... hijzelf 

= het Beest! (= de mond/woordvoerder) 
van het Beest uit de zee; Openb.13:5)



Daniel 11

38 Een god van versterkingen 
zal hij op zijn plaats verheerlijken...

= de gruwel van verwoesting; Mat.24:15
▪ het afgodsbeeld op de heilige plaats
▪ "de mens der wetteloosheid" die zich in 

de tempel zet (2Thes.2:3,4) 



Daniel 11

39 En hij zal bolwerken 
van versterkingen maken 
met een vreemde god...

> "het beeld van het Beest" op de heilige 
plaats zal kunnen spreken en doden
→ datacentra en netwerken?



Daniel 11

39 ... zij die hem erkennen
zal hij heerlijkheid vermeerderen 
en hij zal ze doen heersen over de velen, 
en hij zal grond uitdelen als beloning.

= het beeld aanbidden



Daniel 11

39 ... zij die hem erkennen 
zal hij heerlijkheid vermeerderen
en hij zal ze doen heersen over de velen, 
en hij zal grond uitdelen als beloning.

= economisch, maatschappelijk 
en politiek bevoordelen



Daniel 11

40 En in de tijd van het einde 
zal de koning van het Zuiden 
hem met hoornen stoten
en de koning van het Noorden 
zal op hem aanstormen...

vers 40 t/m 45 beschrijft de laatste strijd 
tussen de koning van het Noorden en de koning 
van het Zuiden met Israël als 'stootkussen' 



tot slot...
een actuele kandidaat voor deze profetische figuur:

Yuval Noah Harari



▪ hoogleraar in Jeruzalem: historicus en futuroloog
▪ kreeg wereldfaam met zijn boeken:

• 'Sapiens', 'Homo deus' en '21 lessen voor de 
21e eeuw' 

▪ rechterhand van Klaus Schwab, oprichter van 
World Economic Forum

▪ één van de breinen achter Agenda 2030
▪ wordt om zijn ideeën geprezen door Barack 

Obama, Mark Zuckenberg, Bill Gates, enz.
▪ expliciet atheïst en homoseksueel
▪ uitgesproken transhumanist > 



We zijn bezig met het verwerven van 
goddelijke vermogens, met het veranderen van 
onszelf in goden. En ik bedoel dit in de meest 
letterlijke zin, het is geen metafoor.



Homo sapiens doet zijn best om het feit te 
vergeten, maar het is een dier. En het is 
dubbel belangrijk om onze oorsprong te 
herinneren in een tijd waarin we onszelf in 
goden willen veranderen.



Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste 
ontwikkeling van de 21e eeuw is, is dit 
vermogen om mensen te hacken, onder de 
huid te kruipen, biometrische gegevens te 
verzamelen, mensen beter te analyseren en te 
begrijpen dan ze zichzelf begrijpen.



In de komende decennia zullen AI 
(=kunstmatige intelligentie) en biotechnologie 
ons goddelijke vermogens geven om het leven 
opnieuw te ontwerpen en zelfs om volledig 
nieuwe levensvormen te creëren.



Als het ons lukt, en er is een zeer goede kans 
dat we dat zullen doen, dan zullen we zeer 
binnenkort voorbij de God van de Bijbel gaan.

Wij zijn waarschijnlijk een van de laatste 
generaties Homo sapiens.



Dat hele verhaal van Jezus Christus, zoon van 
God, opgestaan uit de dood is nepnieuws.



premier Rutte over Harari, sept. 2022




