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terugblik vorige studie

❑ bespreking Daniël 11:36-40
= de koning van het Joodse land in de eindtijd

▪ geen begrip voor enige god = atheïst 
▪ spreekt tegen de God van zijn vaderen (Joods)
▪ heeft geen begrip voor de begeerte van 

vrouwen (> homoseksueel?!)
▪ "een god van versterkingen zal hij op zijn 

plaats verheerlijken"
• = deze god is... hijzelf
• "versterkingen" > (digitaal) controlesysteem

▪ "zij die hem erkennen zal hij heerlijkheid 
vermeerderen" = in alle opzichten bevoordelen

❑ mogelijke kandidaat: Yuval Noah Harari 
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het voorafgaande van Openbaring 13(:1-10)

❑ een 'Beest uit de zee' = de volkenzee
▪ komt overeen met het vierde koninkrijk in 

Daniël 7: een tienstaten bond;
▪ het wordt geregeerd vanuit Babylon; 
▪ het heeft 10 hoorns = 10 koningen;
▪ het heeft 7 koppen = 7 kopstukken die leiding 

geven aan het geheel - 5 vallen;
▪ nr.6 wordt dodelijk getroffen (en kort 

vervangen door nr.7), maar herleeft;
▪ heel de wereld gaat met verbazing 'het Beest' 

(= nr.8 maar uit de 7) achterna;
▪ 42 maanden lang spreekt hij godslasterlijk en 

verdrukt hij het heilige volk in het land.

* Openb.13:5,6; 11:2



11 En ik nam een ander beest waar: 
vanuit het land kwam het op 
en het had twee horens 
gelijk een lammetje 
en sprak als een draak.  

i.t.t. het vorige beest uit de (volkeren)zee

Openbaring 13



11 En ik nam een ander beest waar: 
vanuit het land kwam het op 
en het had twee hoorns
gelijk een lammetje 
en sprak als een draak.  

hoorn = koningschap (17:12)
▪ twee hoorns > politiek + geestelijk leider

• oefent macht uit (= politiek) en is de 
"valse profeet" (16:13; 19:20; 20:10)

Openbaring 13



12 En het oefent al de autoriteit 
van het eerste beest uit in diens zicht. 
En het maakt dat het land 
en zij die daarin wonen 
het eerste beest zullen aanbidden, 
wiens aanslag van de dood was genezen.

nl. in het land (Israël) = politieke macht 

Openbaring 13
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12 En het oefent al de autoriteit 
van het eerste beest uit in diens zicht. 
En het maakt dat het land 
en zij die daarin wonen 
het eerste beest zullen aanbidden,
wiens aanslag van de dood was genezen.  

= dodelijke aanslag (13:4)
één van de zeven koppen

Openbaring 13



13 En het doet grote tekenen, 
zodat ook vuur 
vanuit de hemel neerdaalt in het land, 
in het zicht van de mensen. 

zodat ook dit 'Beest' moeiteloos de 
inwoners van het land zal imponeren 

Openbaring 13



13 En het doet grote tekenen,
zodat ook vuur 
vanuit de hemel neerdaalt in het land, 
in het zicht van de mensen. 

zoals ooit Elia deed gedurende de drie jaar 
en zes maanden... (1Kon.18:38)
▪ vergl. de twee getuigen in Openb.11  

Openbaring 13



14 En het verleidt
degenen die op het land wonen, 
vanwege de tekenen 
die aan hem waren gegeven te doen 
in het zicht van het beest...

vandaar dat hij later "de valse profeet" heet
16:13; 19:20; 20:10

Openbaring 13



14 En het verleidt 
degenen die op het land wonen,
vanwege de tekenen
die aan hem waren gegeven te doen 
in het zicht van het beest... 

misleidende "krachten, tekenen en wonderen" 
typerend voor de tijd van het einde 
Mat.24:24; 2Thes.2:9 

Openbaring 13



14 ... En het zegt tot degenen die op het land 
wonen, dat zij een beeld maken
voor het beest 
dat de aanslag van het zwaard had en leeft.

"de gruwel van verwoesting" op 
"de heilige plaats" = op het tempelplein
Mat.24:15, Dan.12:11

Openbaring 13



14 ... En het zegt tot degenen die op het land 
wonen, dat zij een beeld maken 
voor het beest 
dat de aanslag van het zwaard had en leeft.

nl. levend werd (> St.Vert. en NBG51)
▪ het Beest is 'bezeten', het dode lichaam is 

in bezit genomen "vanuit de afgrond"
(11:7; 17:8)

Openbaring 13



15 En hem werd gegeven geest te geven 
aan het beeld van het beest 
zodat het beeld van het beest zou spreken 
en dat het zou maken dat allen die het beeld 
van het beest niet aanbidden, 
gedood zouden worden.

= het Beest uit het land, de valse profeet

Openbaring 13



15 En hem werd gegeven geest te geven 
aan het beeld van het beest
zodat het beeld van het beest zou spreken 
en dat het zou maken dat allen die het beeld 
van het beest niet aanbidden, 
gedood zouden worden.

= een levend beeld - een hologram?
▪ vergl. hologram-concerten

Openbaring 13



15 En hem werd gegeven geest te geven 
aan het beeld van het beest 
zodat het beeld van het beest zou spreken
en dat het zou maken dat allen die het beeld 
van het beest niet aanbidden, 
gedood zouden worden.

Openbaring 13

> een levend en sprekend beeld



15 En hem werd gegeven geest te geven 
aan het beeld van het beest 
zodat het beeld van het beest zou spreken
en dat het zou maken dat allen die het beeld 
van het beest niet aanbidden, 
gedood zouden worden.

Openbaring 13

nl. het beest uit het land



15 En hem werd gegeven geest te geven 
aan het beeld van het beest 
zodat het beeld van het beest zou spreken
en dat het zou maken dat allen die het beeld 
van het beest niet aanbidden,
gedood zouden worden.

Openbaring 13

toegelicht in de twee volgende verzen



16 En het maakt dat allen, 
de kleinen en de groten 
en de rijken en de armen 
en de vrijen en de slaven
een merkteken zou worden gegeven, 
op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

Openbaring 13

zonder discriminatie...
behalve... zij die niet buigen voor het beeld... 



16 En het maakt dat allen, 
de kleinen en de groten 
en de rijken en de armen 
en de vrijen en de slaven
een merkteken zou worden gegeven, 
op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

charagma = KERF-effect
• > inkerving
• brandmerk, tatoeage

Openbaring 13



16 En het maakt dat allen, 
de kleinen en de groten 
en de rijken en de armen 
en de vrijen en de slaven
een merkteken zou worden gegeven, 
op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

Gr. 'metopon' = MET-ZICHT
▪ = de strook bij de ogen

Openbaring 13



17 zodat niemand 
zou kunnen kopen of verkopen, 
tenzij hij het merkteken heeft:
de naam van het beest 
of het getal van zijn naam. 

= zonder merkteken 
uitgesloten van de economie

Openbaring 13



17 zodat niemand 
zou kunnen kopen of verkopen,
tenzij hij het merkteken heeft:
de naam van het beest
of het getal van zijn naam. 

Openbaring 13

= "het eerste beest"; 13:12



17 zodat niemand 
zou kunnen kopen of verkopen, 
tenzij hij het merkteken heeft:
de naam van het beest 
of het getal van zijn naam. 

= de gematria

Openbaring 13



18 Hier is de wijsheid, 
laat wie verstand heeft 
het getal van het beest berekenen, 
want het is een getal van een mens: 
zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Openbaring 13

zijn naam wordt niet onthuld, maar wel 
"het getal van zijn naam" (=de getalswaarde)



18 Hier is de wijsheid, 
laat wie verstand heeft 
het getal van het beest berekenen,
want het is een getal van een mens: 
zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

het getal van het beest = het getal van een mens
▪ deze mens is niet 'de mens 2.0'/ transhumaan

• maar... "het beest" 
• evolutie <=> devolutie

Openbaring 13



18 Hier is de wijsheid, 
laat wie verstand heeft 
het getal van het beest berekenen,
want het is een getal van een mens:
zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

6 op drie niveaus: 
▪ 600
▪ 60
▪ 6

Openbaring 13

kop nr. 6: drie fases:
▪ was 
▪ is niet 
▪ en zal zijn   



(veronderstelde!) grafische uitbeeldingen van 666 




