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Opgedragen aan mijn vrouw en soulmate
Stephanie Debont

Omdat jij bent wat ik niet ben

Omdat jij ziet wat ik niet zie

Omdat jij hoort wat ik niet hoor

Omdat jij doet wat ik niet doe

Omdat jij zegt wat ik niet zeg

Omdat jij aanvult

wanneer ik tekort schiet

Omdat jij die andere helft bent

die ik zo nodig heb





Dankwoord

Mag ik er maar eens mee beginnen om u, lezer, te bedanken voor 
het lezen van dit boek. Het is tot grote vreugde van een schrijver 
wanneer zijn pennenvrucht ook gelezen wordt. Naar ik merk en 
ook hoor van anderen wordt er niet meer genoeg gelezen door 
christenen. Er wordt te weinig gelezen in de Bijbel, het kostbare 
Woord van God, en ook worden er te weinig boeken rondom de 
Bijbel gelezen. Het kost ook wel wat tijd en inspanning om een 
boek als dit te lezen, wat niet voor de hand ligt in het drukke 
bestaan dat velen onder ons leiden. Mag onze geliefde God en 
Vader die tijd en inspanning voor u vermenigvuldigen met zegen!

Het schrijven van dit boek kostte mij heel wat tijd en inspanning. 
Het is mijn lieve vrouw die mij daarvoor de ruimte geeft. Daarom 
verdient zij als eerste een bijzonder woord van dank voor het tot 
stand komen van dit boek. Ook mijn dochters, Timna en Judith, 
wil ik bedanken omdat zij papa de tijd geven om zo nu en dan in 
zijn kantoor te verdwijnen.

Ik wil ook van harte de twee correctoren, Jaap Vergouwe en 
Raymond R. Hausoul, bedanken die het manuscript hebben 
nagelezen en voorzien hebben van hun aantekeningen. Hun 
opmerkingen, suggesties, aanvullingen en kritische kanttekenin
gen zijn waardevolle bijdragen gebleken. Ook spreek ik graag een 
woord van dank uit voor Gerard H. Kramer, die mijn duidingen 
vanuit het Grieks heeft nagezien en ze heeft bijgestuurd waar dit 
nodig bleek. Zonder hen was dit boek niet geworden tot wat 
het nu is. Vanzelfsprekend blijf ik zelf verantwoordelijk voor 
de inhoud van dit boek. De lezer mag immers weten dat de 
correctoren het niet altijd helemaal eens waren met mij.

Als schrijver wil ik ook graag andere schrijvers, zowel van boeken 



als van artikelen, en sprekers danken voor het werk dat zij gedaan 
hebben. Zij hebben, zonder dat zij het wellicht ooit zullen weten, 
bijgedragen aan dit boek. Ik beschouw hen als leermeesters, 
terwijl we allemaal samen leerlingen zijn in de school van onze 
Heer Jezus Christus.

Tot slot wil ik ook nog een woord van dank uitspreken voor 
uitgeverij Het Zoeklicht, in het bijzonder voor dhr. John 
Huntelerslag, die het boek beschikbaar heeft gemaakt. Zij 
verzetten veel werk achter de schermen, maar zonder hen was dit 
boek er nu niet.
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Woord vooraf

We leven in een bijzondere tijd. Jammer genoeg beseffen 
wij gelovigen dit veel te weinig. We leven in de tijd vlak 

voor de laatste gebeurtenissen van de eindtijd. Die dagen zullen 
gekenmerkt worden door een verschrikkelijke antigoddelijke 
maatschappij.

Hoe komt het dat zaken als abortus en euthanasie tegenwoordig 
legaal zijn? Hoe komt het dat homohuwelijken wettelijk geregeld 
zijn en er daarin ook plaats is voor kinderen? Dat is in de 
geschiedenis van Europa nog nooit zo voorgekomen. Ik bedoel 
niet dat deze zaken er vroeger niet waren, maar dat er nu een 
wettelijk kader voor bestaat. En dit is een belangrijk teken aan de 
wand. Alles wat aanvaardbaar wordt, wordt vervolgens wettelijk 
geregeld en wordt daaropvolgend vanzelfsprekend. Het zijn 
zaken die helemaal niet naar Gods gedachten zijn en die alleen 
een wettelijk kader kunnen krijgen in een maatschappij die geen 
rekening wenst te houden met God. In zo’n maatschappij leven 
wij. Het is het begin van de maatschappij die nog moet komen. 
Namelijk de antigoddelijke maatschappij zoals die beschreven 
staat in Openbaring 13. De maatschappij die er straks aankomt, 
maar zich nu al aan het vormen is. Die antigoddelijke maatschappij 
zal beheerst worden door twee beesten en een draak, zo worden 
deze figuren althans voorgesteld. Zij zullen zich keren tegen God 
en tegen alles en allen die Hem toebehoren.
Toch is dit boek geen maatschappijkritiek. Het is een zoektocht 
naar de actualiteit van onze dagen in het licht van de Bijbelse 
profetie.

God gunt ons door Zijn Woord reeds vooraf een blik op de 
maatschappij die er straks aankomt en waarvan de twijg al 
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gevormd is. Dit boek poogt een toelichting te zijn van waar 
het naartoe gaat. Het is mijn hoop dat met deze studie er een 
Bijbelgetrouwe uitleg mag zijn van de twee beesten en de draak 
die beschreven worden in Openbaring 13 en van datgene wat er 
nog bij komt kijken. Het is niet onmogelijk dat de twee beesten 
er nu al zijn. Zij zullen zich echter pas kunnen manifesteren als 
hun tijd gekomen is. Wellicht is die tijd nabij.
Stel je eens voor dat je leefde in een spannende tijd en dat je het 
nooit door had. Stel je eens voor dat je leefde in een profetisch 
tijdsgewricht, een scharnierperiode in de geschiedenis en dat het 
zomaar aan jou voorbij ging omdat je er niet op lette (vgl. Matt. 
16:3). Dat zou toch jammer zijn, niet?

Om het voor u, lezer, te vergemakkelijken, is ervoor gekozen 
om voorafgaand aan elk hoofdstuk van dit boek een gedeelte 
uit de Bijbel te plaatsen. U kunt daar steeds naar terug grijpen 
onder het lezen van het betreffende hoofdstuk. Ik heb daarvoor 
gebruik gemaakt van de z.g. Herziene Voorhoeve uitgave, ook de 
Telosvertaling (TE) geheten, 1982. Verder wordt er in dit boek 
ook gebruik gemaakt van de NBG ’51, de Statenvertaling 1637 
(SV), de Herziene Statenvertaling 2010 (HSV) en de Nederlandse 
Bijbel Vertaling 2004 (NBV).

Na wat inleidende opmerkingen vertrekken we bij de bron van 
alle kwaad die als een draak wordt voorgesteld (Hoofdstuk 1). 
Dan duiken we in Openbaring 13 om de identiteit van het eerste 
beest te achterhalen (Hoofdstuk 2). Daarvoor keren we nog een 
heel stuk terug in de tijd en gaan te rade bij de profeet Daniël. 
De wetteloze van 2Thessalonicenzen 2 passeert vervolgens de 
revue, want die heeft er heel wat mee te maken (Hoofdstuk 3). 
Daarna gaat de aandacht naar iets wat een hoer genoemd wordt 
in Openbaring 17 en 18 (Hoofdstuk 4). Vervolgens gaan we op 
zoek naar de identiteit van het tweede beest in Openbaring 13 
(Hoofdstuk 5). Maar eindigen doen we niet zonder ons oog vol 
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bewondering en aanbidding te richten op de Heer Jezus Christus, 
de Koning der koningen, en op het Vrederijk waarin Hij zal 
regeren (Hoofdstuk 6).
Ja, we gaan langs de wat moeilijke weg van de Bijbeluitlegging 
omdat we niet uit de losse pols willen spreken. We willen ons 
funderen op het eeuwige en betrouwbare Woord van God, de 
Bijbel. Maar evenzeer richten we onze ogen, verlicht door het 
profetische woord, op de tijd waarin wij leven. Want het is zo 
nodig dat wij de tijd waarin wij leven profetisch verstaan!
Straks gaat het allemaal gebeuren, het is al laat geworden op de klok 
van de wereldgeschiedenis! We weten niet heel precies hoe ver – of 
beter: hoe dichtbij! – we zijn, maar we weten wel dat het straks 
zover is. 

Elk begrip van de Bijbel moet ertoe leiden dat we onze God en 
onze Heer Jezus meer gaan liefhebben en aanbidden. Dat we in 
de praktijk van alledag ons leven stellen tot een levend, heilig en 
Gode welgevallig offer (Rom. 12:1). Steeds meer gaat het richting 
de maatschappij van Openbaring 13. Steeds meer zullen wij 
daarin blijken bijwoners en vreemdelingen te zijn (1Petr. 2:11). 
Steeds meer zal er van ons een bewuste keuze gevraagd worden 
om kleur te bekennen en consequent te zijn (vgl. Op. 22:11). 
Als dit boek ertoe mag bijdragen dat wij daarin de goede keuze 
maken, dan ben ik daar heel gelukkig mee.

Brugge, voorjaar 2011.
Kris Tavernier
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AVOND MORGEN

LEVEN MET KLEUR
KLEUR VAN DE AARDE

KLEUR OPGEZWEEPT DOOR DE ZON
DE AVOND VALT EN LANGZAAM STERVEN DE KLEUREN

EEN NIEUWE MORGEN
KLEUREN MET HEMELSE SCHITTERING
TINTEN BEADEMD DOOR GODS GEEST

EEN WOLK VAN AANBIDDING
IK VLIEG TOT VER IN DE HEMEL

DE PLAATS WAAR DE ZON DER GERECHTIGHEID WOONT
IN MIJN VERWONDERING SPREEK IK EEN TAAL VOOR GOD

ER IS EEN ZEE VAN TIJD, HET WORDT ER IMMERS NOOIT DONKER

IP
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Inleiding

Het boek ‘Openbaring van Jezus Christus’ staat vol met 
symbolische taal. Er worden allerlei beeldende voor stel

lingen gebruikt. Deze dienen om de werkelijkheid te verdui de
lijken, te illustreren of te karakteriseren.

Uitleggen of Uitglijden

Het gebruik van symbolische taal draagt echter ook een 
moeilijkheid in zich. Het is immers zaak om de beeldspraak 
te verklaren en uit te leggen zonder daarbij uit te glijden. Het 
gevaar van te ver gaande speculatie ligt namelijk op de loer. 
Menig uitlegger heeft zijn vingers daar wel eens aan verbrand. 
Dat betekent daarom nog niet dat hun verklaringen van de 
Bijbeltekst per definitie geen waarde zouden hebben, maar wel dat 
hun specifieke duidingen niet juist waren. Zo is het bijvoorbeeld 
uiterst riskant om effectief namen van (op een welbepaald 
moment levende) personen te gaan plaatsen bij figuren die door 
beeldspraak voorgesteld worden. 

Zo is  er bijvoorbeeld een uitlegging die de vier dieren uit Daniël 
7 verbindt met momenteel bestaande, anno 2010 en vroeger niet
bestaande, wereldrijken. Men voert daarbij bewijsvoering aan uit 
symbolen van vlaggen en auto of motormerken. Zo’n uitleg is 
uitermate discutabel, bijzonder speculatief en kent geen enkele 
onderbouwing vanuit de Bijbel. Zo is het ook vergaan bij het 
zoeken naar de verklaring van de beesten uit Op. 13. Er wordt 
bijvoorbeeld betoogd dat het eerste beest een voorstelling zou 
zijn van het pausdom. Als argumentatie daarvoor verwijst men 
dan naar het voeren van oorlog in vs. 4 en men ziet de vervulling 
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daarvan in de kruistochten en de inquisitie. Het tweede beest zou 
dan Amerika voorstellen. Daarvoor verwijst men naar het vuur uit 
de hemel in vs. 13 en men ziet de vervulling in de atoombommen 
die een einde hebben gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog.

Naast het uitglijden, kan er bij het schriftgetrouw uitleggen 
toch verschil van mening bestaan. Ook Bijbelgetrouwe uitleggers 
kunnen tot verschillende conclusies komen. Dat is geen uitglijden, 
maar een verschillende uitleg. Zo bestaan er met betrekking tot de 
identiteit van de twee beesten in Op. 13 verschillende visies. We 
kunnen daarbij leren van elkaar door elkaars Bijbelse argumenten 
en visie daarop te overdenken.

eén profetisch geheel

Het gevaar van speculatie en uitglijden werd kennelijk reeds 
door Petrus onderkend. Hij schrijft dan ook: ‘’Weet dit eerst, dat 
geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet 
door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar 
<heilige> mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest 
gedreven, gesproken” (2Petr. 1:2021). Hij zegt dit na de oproep 
om acht te geven op het profetische woord en de grote waarde 
ervan (vs. 19)! Dat helpt ons ondermeer om de tijd waarin wij 
leven profetisch te verstaan. Het acht geven op het profetische 
woord betekent echter niet dat we er dan maar zelf iets van mogen 
maken. De uitdrukking ‘weet dit eerst’ betekent, blijkens de 
werkwoordsvorm, zoveel als ‘hou er maar voortdurend rekening 
mee …’ (vgl. 2Petr. 3:3). Waar moeten we rekening mee houden? 
Petrus heeft het over ‘iedere profetie van de Schrift’, zo staat het 
er letterlijk. Hij doelt dus op elke afzonderlijke profetie die er 
in de Bijbel staat. Waar we dan rekening mee moeten houden is 
dat zo’n profetie ‘geen eigen uitlegging heeft’. Dit Griekse woord 
voor ‘uitlegging’ (interpretatie) komt alleen hier voor. Het is wel 
verwant met het Griekse werkwoord dat ‘losmaken, oplossen, 
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verklaren’ betekent. Dit werkwoord staat bijvoorbeeld in Mark. 
4:34, waar het erom gaat dat de Heer Jezus de gelijkenissen 
verder verklaart en uitlegt aan Zijn discipelen. Petrus zegt dus 
dat een profetie niet op zijn eentje mag worden uitgelegd omdat 
de profetie niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van het 
geheel van het profetische woord. Het profetische woord en elke 
profetie kent zijn oorsprong in het werk van de Heilige Geest dat 
Hij gewrocht heeft in verschillende tijden en door verschillende 
personen. Het principe om de Schrift aan de hand van de 
Schrift zelf uit te leggen, is met betrekking tot profetie dan ook 
erg belangrijk. Het is niet aan onze fantasie of eigen bedenksels 
overgelaten om de profetie te verklaren. Het begrijpen van de 
profetie gaat niet langs de weg van fantasie, maar langs de weg van 
Bijbelstudie. Bij het bestuderen van een profetie moeten we kijken 
naar het gehele profetische woord. Een afzonderlijke profetie kan 
niet goed worden verstaan zonder deze te plaatsen in het geheel 
van dat profetische woord. Dat des te meer omdat het bij profetie 
niet zo is dat alles in één keer geopenbaard is. De bekendmaking 
van profetische gebeurtenissen is veeleer progressief gegaan. Dat 
wil zeggen dat latere profetieën meer duidelijkheid verschaften of 
nieuwe aspecten toegevoegd hebben aan eerdere profetieën.

Er zijn wel verschillende ‘thema’s’ of aspecten in de profetie, 
maar die staan dan ook weer niet helemaal los van elkaar. Zo ziet 
de toekomst van de Oudtestamentische gelovige er anders uit dan 
die van de Nieuwtestamentische gelovige. Er zijn profetieën voor 
Israël, zoals er ook zijn voor de volken, zowel over de buurlanden 
van Israël als over de wereldrijken. En toch kaderen deze erg 
verschillende profetieën binnen één groot profetisch verhaal! 

Het is dus zaak om een profetie enerzijds op zijn eigen plaats 
te houden en anderzijds binnen het geheel van het profetische 
woord te kaderen. Het bekijken van het gehele profetische woord 
kan ons behoeden voor uitglijden bij het bestuderen en uitleggen 
van een bepaalde profetie.
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de gemeente en de profetieën

Heel wat verwarring bij het bestuderen van het profetische 
woord komt ondermeer voort uit de vraag wat de plaats van de 
Nieuwtestamentische gemeente in dat alles is. Het is belangrijk 
om het onderscheid te zien tussen Israël en haar profetieën 
enerzijds en de gemeente anderzijds.

Heel wat profeten in Oude Testament hebben gesproken 
over de toekomst van het volk Israël en in relatie met Israël ook 
over de toekomst van volkeren. De algemene lijn is dat er na 
het oordeel over de goddelozen voor een rest, een overblijfsel 
dat gelooft, een eeuwig heil op aarde wordt voorgesteld onder 
de regering van de beloofde Messias. De komst van deze Messias 
werd ook aangekondigd, waarna dan Zijn eeuwigdurend rijk een 
aanvang zou nemen (o.a. Luc. 1:3133). Wij weten nu dat er 
tussen de komst van de Messias naar deze aarde en het begin 
van Zijn regering inmiddels zo’n 2000 jaar verlopen zijn. Wij 
verwachten dus nog steeds dat begin van Zijn regering.

In die ‘tussentijd’ vergadert de op de pinksterdag uitgestorte 
Heilige Geest een volk voor Zijn naam uit alle talen en volkeren, 
nl. de gemeente (Ef. 1:1314). Voor deze gemeente staan er 
eigenlijk geen profetieën in de Bijbel en al helemaal niet in het 
Oude Testament. Alleen in de laatste uren voordat de Heer Jezus 
zou sterven op Golgotha’s kruis heeft Hij de belofte van Zijn 
terugkomst en van Zijn altijddurende tegenwoordigheid gegeven 
aan Zijn discipelen (Joh. 14:13).

Het kenmerk van de profetie is dat het over Israël, de volkeren 
en de aarde gaat. De gemeente valt dan ook buiten de sfeer van de 
profetie, omdat haar oorsprong, roeping en bestemming hemels 
is (Ef. 2:6). Ondanks dat zij banden heeft met het aardse is de 
positie van de gemeente hemels (zie de brieven aan de Efeziërs 
en aan de Kolossenzen en andere Nieuwtestamentische plaatsen). 
Van de gemeente wordt gezegd dat ze uitverkoren is van vóór de 
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grondlegging van de wereld (Ef. 1:4), terwijl van de gelovigen uit 
Israël en de volken wordt gezegd dat ze uitverkoren zijn vanaf 
de grondlegging van de wereld (Matt. 25:34, Op. 13:8). Dus 
voor de gemeente is haar verkiezing duidelijk buiten deze wereld 
om, hoewel ze nu in die wereld aanwezig is. Dit onderscheid, 
tussen de Oudtestamentische profetieën enerzijds en de 
Nieuwtestamentische beloften voor de gemeente anderzijds, is 
bijzonder belangrijk om verwarring te voorkomen. We moeten 
goed zien dat God een plan heeft met de aarde en met Israël als het 
middelpunt daarvan, en ook een plan met de gemeente. Het ene sluit 
het andere niet uit. Het is wonderlijk dat die beide raadsbesluiten 
van God hand in hand gaan met elkaar, te onderscheiden zijn 
en toch ook weer verweven zijn, omdat voor beide Jezus in het 
middelpunt staat. In de profetieën is Jezus de grote Messias, de 
Zoon des mensen en de Heerser over de aarde (o.a. Dan. 7:1314, 
Zach. 14:9, 16, vgl. Jes. 2:15, Micha 4:15). Voor de gemeente 
is Jezus de Zoon van de Vader en het Hoofd over alles  (Ef. 1:10).

grenzen kennen

Met het oog op het lezen van de Bijbelse profetie is er nog 
een belangrijke vuistregel, naast andere die inherent zijn aan 
Bijbeluitlegkunde, die we steeds moeten hanteren. Wat betreft 
profetische beeldspraak is het immers zo dat de letterlijke – 
praktische vervulling ervan gaande is of nog in de toekomst ligt! 
Profetie is immers voorzegging. Er wordt kenbaar gemaakt dat 
iets zal gebeuren voordat het gebeurt. Dat betekent dat we wel 
een beeld krijgen van iets – waar we al heel wat kunnen van leren 
– maar dat de praktische verwerkelijking ervan pas gezien wordt 
wanneer het zover is. Het is wellicht zelfs zo dat bepaalde zaken 
pas begrepen kunnen en zullen worden wanneer de betreffende 
gebeurtenissen effectief plaatsvinden. Een typisch voorbeeld 
daarvan is de berekening van het getal van het beest (Op. 13:17
18). Er zijn reeds tientallen, zo niet honderden of duizenden 
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berekeningen geweest om het beest aan de hand van dit getal te 
ontmaskeren. Daarbij zijn er heel wat personen of organisaties als 
antwoord uit de bus gekomen. Maar zijn getal zal wellicht niet 
berekenbaar zijn alvorens het beest zelf zichtbaar is.

We doen er dan ook verstandig aan om niet méér te willen zeggen 
dan wat de Bijbel ons te kennen geeft.
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De draak

Openbaring 12:1-18
1 En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, 

bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar 
hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en 
schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En 
er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, 
vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn 
koppen zeven diademen. 4 En zijn staart sleepte het derde deel 
van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En 
de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar 
kind zou baren, het te verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een 
mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; 
en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. 6 
En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, 
door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdzestig dagen 
voedde. 7 En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn 
engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog 
en zijn engelen; 8 en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats 
werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd 
neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de 
satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen 
op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de 
behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze 
God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van 
onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, 
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is neergeworpen. 11 En zijzelf hebben hem overwonnen door 
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. 12 
Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de 
aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote 
grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. 13 En toen 
de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde 
hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. 14 En aan 
de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, 
opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij 
gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het 
gezicht van de slang. 15 En de slang wierp achter de vrouw 
water uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te 
laten meesleuren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en 
de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak 
uit zijn mond geworpen had. 17 En de draak werd toornig op 
de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen 
van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en 
het getuigenis van Jezus hebben; 18 en hij ging op het zand van 
de zee staan.

twee beesten … eigenlijk drie

In Openbaring 13 is er sprake van twee ‘beesten’. Er wordt 
gesproken over ‘het beest uit de zee’ (vs. 110) en over ‘het beest 
uit de aarde’ (vs. 1118). Achter die twee beesten steekt er echter 
nog een derde “beest”, nl. een draak (vs. 2, 4, 12). 

Waar het nu allereerst om gaat is dat er dus niet twee, maar 
drie beesten zijn. Het is een trio dat in de eindtijd verschrikkelijk 
tekeer zal blijken te gaan. 

Dit verschrikkelijke trio van de eindtijd wordt wel eens 
vergeleken met de Goddelijke drieeenheid, waarbij er verschil
lende voorstellen zijn gedaan. Volgens sommigen moet er bij de 
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draak gedacht worden aan de Heilige Geest die onzichtbaar achter 
de schermen werkt. Het beest uit de zee wordt dan verbonden 
met de Vader, op wie de aanbidding gericht is. Het beest uit de 
zee ontpopt zich immers als het ware tot de (slechte) vader van 
de mensheid. Het beest uit de aarde is dan de imitatie van de 
Zoon, het Lam. Anderen denken bij de draak aan de Vader, bij 
het eerste beest dat als koning heerst over de aarde aan de Zoon 
en bij het tweede beest aan de Heilige Geest. 

Hoe de vergelijking gemaakt wordt is eigenlijk van geen 
belang. Die hangt samen met de identiteit die er aan de beesten 
wordt toegekend en met de kenmerken waar de nadruk wordt op 
gelegd. Het is zelfs maar de vraag of zo’n vergelijking wel gepast 
of gerechtvaardigd is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn 
wezenlijk Eén en gelijkwaardig, wat van deze drie niet gezegd kan 
worden. De beesten zijn ondergeschikt aan de draak.

Dit duivels trio zal in de eindtijd alles in het werk stellen om 
een maatschappij uit te bouwen waarin er geen plaats is voor 
God, gebod of gelovige. Deze drie zullen samen zowel militaire, 
politieke als economische macht hebben en zelfs bovennatuurlijke 
macht. Die maatschappij is de ultieme droom van de ‘overste van 
deze wereld’ (Joh. 12:31, 14:30, 16:11), ‘de god van deze eeuw’ 
(2Kor. 4:4), de draak. Het is een nachtmerrie voor de gelovigen. 
Maar gelukkig zal het allemaal niet lang duren, aan zijn droom 
zal snel een eind komen.

een onaards wezen

Vooraleer over te gaan tot de twee die als ‘beesten’ omschreven 
worden is het nodig om ons eerst op de draak te concentreren. 
Een draak is een nietbestaand dier. Elke voorstelling van een 
draak is er een die totaal vreemd is aan enig bekend dier uit de 
dierenwereld. Een draak behoort immers niet tot de natuurlijke 
dierenwereld. De macht of persoon die hier voorgesteld wordt 
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door een draak behoort dan ook niet tot het aardse, maar tot de 
geestelijke wereld van de hemelwezens.

De namen van De Draak

We lezen voor het eerst over deze draak in Openbaring 12. 
Er wordt ons meteen duidelijk gemaakt wie deze draak is. Daar 
kan er geen misverstand over bestaan, want deze draak is ‘de oude 
slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk 
misleidt’ (vs. 9, 20:2).

De uitdrukking ‘oude (Griekse ‘archaios’) slang’ heeft niet te 
maken met leeftijd, maar doelt op de slang ‘van de begintijd’.

Demonische wezens werden in de oudheid vaak voorgesteld 
als een draak. De Babylonische en de GrieksRomeinse wereld 
kenden veel verhalen waarin een boze (demonische) draak 
voorkwam. Vaak ging het om een zeemonster, omdat de zee 
verbonden werd met het kwaad. Ook in het Oude Testament 
komen ‘draken’ of monsters als zodanig voor (oa. Job 7:12, 
26:13, Ps. 74:1314, 104:26, 148:7, Jes. 27:1, Ezech. 32:2, Am. 
9:3). In al de genoemde teksten gebruikt de Septuaginta (LXX), 
d.i. de Griekse vertaling van het Oude Testament, het Griekse 
woord ‘drakon’. Ditzelfde woord wordt gebruikt in Op. 12 voor 
de draak. De voorstelling van de satan als een draak dient om aan 
te geven hoe verschrikkelijk boosaardig deze is.

Deze draak wordt satan genoemd en dat wordt ook duidelijk 
bij de twee beesten van Op. 13. Het woord satan betekent 
tegenstander. Deze draak is de verwekker van  en de superieure 
macht achter  de twee beesten uit Op. 13.

Als de verwekker van het eerste beest is hij de tegenstander 
van de Heer Jezus als de Koning. Het zal immers blijken dat 
dit eerste beest voornamelijk een politiekmilitaire functie 
als wereldheerser heeft. Als een draak inspireert de satan dit 
beest om een verslindende machthebber te zijn. Zo wordt 
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ook Nebukadnessar getypeerd als een draak omwille van zijn 
vernielzucht en wreedheid bij de verovering van Jeruzalem (Jer. 
51:34). De draak in Op. 12 heeft een vuurrode kleur, wat ook nog 
eens verwijst naar zijn bloeddorst. Daarmee in overeenstemming 
heeft het eerste beest uit Op. 13 ook een rode kleur (Op. 17:3).

Als de verwekker van het tweede beest is hij de tegenstander 
van de Heer Jezus als de Profeet en ware Getuige. Het zal immers 
blijken dat dit tweede beest vooral een religieusgodsdienstige 
functie heeft. Als een slang leert de satan dit beest om een sluwe 
verleider te zijn.

De Draak Op De aarDe

We lezen van deze draak dat hij neergekomen is tot de aarde 
en tot de zee (Op. 12:12). Het lijkt mij dat de aarde en de zee hier 
niet letterlijk bedoeld zijn. Veeleer wordt er vooruitgekeken naar 
de beesten, een uit de zee en een uit de aarde, die door deze draak 
op het toneel zullen worden gebracht. Dan zal hij het hoogtepunt 
van zijn rebellie uit de zee en uit de aarde kneden. Zoals hij in de 
hemel zijn verwoestend werk van opstand heeft gedaan (Op. 12:7 
‘en zijn engelen’), zal hij dat nu ook op de aarde gaan doen. Hij 
wordt echter voor eens en voor altijd uit de hemel geworpen (Op. 
12:712). Nooit zal hij daar nog een plaats hebben.

Dit gebeuren luidt de tweede helft van de laatste jaarweek 
van Daniël in, aangezien de aanduiding ‘twaalfhonderd en zestig 
dagen’ en ‘een tijd en tijden en een halve tijd’ duiden op de 
tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël in de eindtijd 
(zie verder).

Het is wat ingewikkeld om in Op. 12 zowel de periode rond 
de geboorte van de Heer Jezus tegen te komen (vs. 15) als de 
periode van de eindtijd (vs. 618). We moeten echter beseffen dat 
de tijd van de gemeente hier buiten beschouwing gelaten wordt, 
zodat die twee periodes als vlak na elkaar gezien worden. In de 
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Bijbelse profetieën wordt de eerder genoemde ‘tussentijd’ van de 
gemeente niet gezien. Het is als kijken naar twee bergen die achter 
elkaar liggen zonder het dal daartussen te zien.

De tijdssprong wordt gemaakt tussen vers 5 en vers 6. Vers 5 
begint met de geboorte van de Heer Jezus en eindigt met Zijn 
hemelvaart. Dat het om de geboorte van de Messias gaat kent 
geen twijfel. De uitdrukking ‘hoeden met een ijzeren staf ’ komt 
uit Ps. 2:9 (LXX1) en ziet op de toekomstige wereldheerschappij 
van de Messias (Op. 2:27, 19:15). Ook de bijzondere uitdrukking 
‘een zoon, een mannelijk [kind]’, wat eigenlijk een herhaling is, 
dient om te verwijzen naar de Messias (Jes. 9:5). De HSV schrijft 
de woorden ‘kind’ en ‘zoon’ anticiperend met een hoofdletter.

Bij de zinsnede ‘en haar kind werd weggerukt naar God en 
naar zijn troon’ gaat het om de hemelvaart van de Heer Jezus. 
Voor wat betreft het aardse toneel was de Heer Jezus plots uit het 
zicht verdwenen. Hetzelfde Griekse woord ‘harpazo’, wat vertaald 
is door ‘wegrukken’2, wordt ook gebruikt in 1Thess. 4:17. Daar 
gaat het om het plotseling wegnemen van de gemeente van het 
aardse toneel. Van het aardse toneel is de Heer Jezus gegaan naar 
God en naar Zijn troon, waarop Hij zich gezet heeft (Op. 3:21). 
De gebeurtenissen uit vers 5 hebben dus reeds plaatsgevonden.

De barende vrouw die hier voorgesteld wordt, is dus Israël. 
‘… uit hen is naar het vlees de Christus’ (Rom. 9:5). Vervolgens 
blijkt in vers zes dat de vrouw de woestijn invlucht. Dat is niet 
gebeurd na de hemelvaart van Jezus Christus. De bewaring van 
Israël gebeurt in de eindtijd, waarbij er voor de getrouwen een 
plaats is bereid door God (Op. 12:6, vgl. Matt. 24:16). God 
zal dan een veilig oord voorzien waar de zijnen beschermd en 
bewaard worden (vgl. Jes. 26:20). God zal voor de Zijnen zorgen 

1  Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament.
2   De NBG ’51 en de NBV 2004 vertalen hier beide door ‘wegvoeren’, in beide tekstplaatsen. De SV en HSV 

vertalen respectievelijk door ‘wegrukken’ en ‘opnemen’.
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zoals Hij ook voor Elia gezorgd heeft in de woestijn en hem op 
wonderbaarlijke wijze voorzien heeft (1Kon. 17:16). Hij heeft 
dat drie en een half jaar gedaan (Jak. 5:17). In het gebeuren van 
Elia mogen we dan ook een voorafschaduwing zien van Gods 
voorzienigheid in de eindtijd. Ook de vrouw zal drie en een half 
jaar bewaard worden (Op. 12:6, 14). Aan de vrouw in Op. 12 
worden ‘de twee vleugels van de grote arend’ gegeven (vs. 14). 
De arend en arendsvleugels met betrekking tot Israël zijn een 
beeld uit het Oude Testament van Gods Zorg (Ex. 19:4, Deut. 
32:11, Jes. 40:31). Ook komt de aarde haar in haar vlucht te 
hulp (Op. 12:16). Ook dit is een Oudtestamentisch beeld van 
Goddelijk ingrijpen (Ex. 15:12, Num. 16:3033, 26:10, Deut. 
11:6, Ps. 106:17). Haar bewaring in de woestijn zal eindigen met 
de uitredding van Israël door de Messias.

Barensweeën (vs. 2, 4) zijn een gekend beeld voor de zware 
periode (van de grote verdrukking) die aan de oprichting van het 
vrederijk vooraf gaat (zie Jes. 26:17, 18, 42:14, Jer. 4:31, Hos. 
13:13, Micha. 5:12, Rom. 8:22). Na de weeën komt vervolgens 
de (weder)geboorte van alle dingen (Matt. 19:28, 1Thess. 5:3). 
Opmerkelijk is dat de wederkomst van de Heer Jezus dan ook 
gezien wordt alsof Hij dan pas gebaard is (vgl. Zach. 6:12, Rom. 
11:26). Israël heeft geen weeën gekend voor de eerste komst van de 
Heer Jezus: ‘Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat 
de weeën haar overvielen heeft zij een zoon ter wereld gebracht’ 
(Jes. 66:7). Pas na de weeën, voorafgaand aan Zijn tweede komst, 
zal Israël Hem zien als wie Hij is. Dat heeft het niet gezien bij Zijn 
eerste komst. Zij heeft het kind dus gebaard voor de weeën, maar 
zal Het pas zien na de weeën van de eindtijd.

de werktUigen van de draak

De twee beesten uit Op. 13 zijn eigenlijk niets meer dan twee 
werktuigen in de handen van de satan. Met betrekking tot het 
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eerste beest lezen we ‘en de draak gaf hem zijn macht en zijn 
troon en groot gezag’ (vs. 2, vgl. vs. 4). Van het tweede beest 
lezen we dat het ‘sprak als de draak’ (vs. 11). Het is de draak 
die achter de schermen deze beesten aanstuurt en hen in staat 
stelt om allerlei zaken te doen. Van de beesten lezen we immers 
‘en hem [het betreffende beest] werd gegeven …’ (vs. 5, 7, 15). 
Het is van de draak dat zij hun macht ontvangen. Maar dit kan 
niet zonder dat God het toelaat én slechts voor een door Hem 
vastgestelde tijd. Hun bewegingsvrijheid ligt binnen de door 
God vastgestelde grenzen.

Waarom brengt de draak deze twee beesten op het toneel? Dat 
is omdat hij zichtbare machten of figuren nodig heeft om zijn 
doel te bereiken. Dat doel is niets anders dan om ‘oorlog te voeren 
tegen de overigen van haar [d.i. de vrouw, nl. Israël] nageslacht, 
hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus 
hebben’ (Op. 12:17).

Het zal echter niet alleen maar bij Israël blijven. De draak 
zal jacht maken op alle mensen die God toebehoren, Joden en 
heidenen.

Hij weet dat zijn tijd kort is (vs. 12). Aan zijn positie als ‘god’ 
(2Kor. 4:4) en als ‘overste’ (Ef. 2:2) komt spoedig een eind. In zijn 
grote grimmigheid gaat hij zich nu storten op allen die trouw zijn 
aan de Heer en dan voornamelijk op het volk Israël. Daarvoor 
gaat hij aan de zee staan om daar als zijn eerste werktuig het beest 
uit de zee te zien opkomen (Op. 12:18)3.

3   Anderen lezen in dit vers niet ‘hij’, maar ‘ik’ (zie ook de HSV), waarbij het dan Johannes is die op het zand 
van de zee staat. De lezing ‘hij’ is echter meer waarschijnlijk en komt veel voor in Griekse tekstbronnen.



29

2

Het beest uit de zee

Op. 13:1-10
1 En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens 

en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en 
op zijn koppen namen van lastering. 2 En het beest dat ik 
zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die 
van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En 
de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. 
3 En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, 
en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging 
met verbazing het beest achterna. 4 En zij aanbaden de 
draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij 
aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en 
wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond 
gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd 
gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. 6 
En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn 
naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel 
wonen. 7 En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de 
heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven 
over elk geslacht en volk en taal en natie. 8 En allen die op de 
aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van 
de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het 
boek van het leven van het Lam dat geslacht is. 9 Als iemand 
een oor heeft, laat hij horen. 10 Als iemand in gevangenschap 
leidt, dan gaat hij in gevangenschap; als iemand met het 
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zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood 
worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

op. 17:8-14
8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de 

afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde 
wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld 
af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich 
verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en 
zal zijn. 9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven 
koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn 
het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere 
is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte 
tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 
achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. 12 En 
de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog 
geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als 
koningen ontvangen met het beest. 13 Dezen hebben enerlei 
bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. 14 
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal 
hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning 
van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en 
uitverkorenen en getrouwen.

de UitdrUkking ‘beest’
In Openbaring 13 worden er twee ‘beesten’ beschreven. De 

term ‘beest’ als aanduiding voor een persoon of macht – zoals dat 
het geval is in Op. 13 – is niet uniek aan het boek Openbaring. 
We vinden dat ook in het boek van de profeet Daniël. In Dan. 8 
worden de koningen van de Meden en Perzen voorgesteld door 
een ram met twee horens en de koning van Griekenland door 
een harige geitenbok: ‘De ram die gij gezien hebt, met de twee 
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horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, en de harige 
geitenbok op de koning van Griekenland’ (vs. 2021). In vs. 4 
wordt gezegd dat geen ‘dier’ kon standhouden tegen de ram. Dat 
het daarbij niet letterlijk om dieren gaat mag wel duidelijk zijn. 
Het gaat om koningen of koninkrijken.

Nog interessanter, met betrekking tot de beesten van Op. 13 
(en dan vooral het eerste beest daarvan), is Daniël 7. In Dan. 7 
vinden we een droom die Daniël kreeg over vier dieren. De eerste 
drie daarvan kunnen min of meer omschreven worden met dieren 
die bekend zijn uit de dierenwereld. De eerste lijkt op een leeuw, 
de tweede op een beer en de derde op een panter. Het vierde 
dier is kennelijk zo verschrikkelijk dat het niet te vergelijken valt 
met een bekend dier. Het is ‘vreselijk, schrikwekkend en geweldig 
sterk’ en het heeft ‘ijzeren tanden’ en ‘koperen klauwen’ (vs. 7, 
19). Het visioen greep Daniël aan en hij vroeg naar de ware zin 
ervan, waarna hij de uitleg ervan te horen krijgt (vs. 16). De vier 
dieren stellen vier koningen voor (vs. 17). Van het vierde dier 
wordt gezegd dat dit eveneens het vierde koninkrijk voorstelt, 
verschillend van de andere koninkrijken (vs. 23).

De vereenzelviging van de koningen met hun koninkrijk was 
in die tijd wel meer het geval, om niet te zeggen vanzelfsprekend. 
Denk ook maar aan de bekende uitspraak van Louis XIV 
“L’état c’est moi” (de staat, dat ben ik), wat nog veel meer het 
geval was bij de grote wereldrijken van weleer. Vandaar dat de 
dieren door beide, zowel door koningen als door koninkrijken, 
verduidelijkt worden. In vs. 24 wordt duidelijk gemaakt dat de 
horens meer specifiek koningen voorstellen. In vs. 27 wordt dan 
weer gesproken over ‘het koningschap, de macht en de grootheid’ 
van de koninkrijken. Koningen met hun koninkrijken worden in 
Dan. 7 dus voorgesteld als dieren.

Diezelfde koninkrijken worden in Dan. 2 voorgesteld door een 
beeld. De idee dat het in Dan. 2 om – voor ons nu – historische 
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wereldrijken gaat, terwijl het in Dan. 7 om – voor ons nu of 
in de eindtijd – bestaande wereldrijken gaat, houdt geen stand. 
Een onderbouwing vanuit de Schrift daarvoor is eenvoudigweg 
niet aanwezig. Uit Dan. 2, 7 en 11 blijkt bovendien dat deze 
rijken elkaar opvolgen, aangezien het ene rijk het andere teniet 
doet. Zij bestaan niet náást elkaar, maar ná elkaar, waarbij zij 
elkaar opvolgen. Blijkens de inhoud van het boek Daniël is 
het duidelijk dat het om dezelfde rijken gaat. Dit wordt in het 
bijzonder duidelijk bij het vierde rijk. Het vierde rijk wordt in 
Dan. 2 voorgesteld door benen van ijzer en voeten deels van 
ijzer (Dan. 2:3233, 4043). Het vierde rijk in Dan. 7 wordt 
voorgesteld door een dier met grote, ijzeren tanden (Dan. 7:7, 
19). Beide hebben hetzelfde metaal als kenmerk. Ook wordt het 
vierde rijk in Dan. 2 gekenmerkt door tien tenen (Dan. 2:41
42). Daarmee overeenkomstig wordt het vierde dier in Dan. 7 
voorgesteld met tien horens (Dan. 7:7, 19, 24). In Dan. 2 en 7 
gaat het dan ook niet om verschillende wereldrijken, maar om 
een verschillende voorstelling van diezelfde rijken.

Het gaat vooreerst om het Babylonische rijk (609 – 539 v. 
Chr.). In Dan. 2:38 verklaart Daniël: ‘gij [d.i. Nebukadnessar, de 
toenmalige heerser over Babel; Dan. 2:1] zijt dat gouden hoofd’. 
Het volgende rijk is het MedischPerzische rijk (539 – 330 v. 
Chr.). Dit rijk bestaat uit twee delen, nl. Medië en Perzië, zoals 
aangegeven wordt door de twee armen. In Jes. 13:4 lezen we over 
dit rijk als ‘koninkrijken van verzamelde volken’ (vgl. Jer. 50:9). 
Het is dit rijk dat Babel deed vallen (Dan. 5:28, Jes. 13:1519, 
Jer. 51:11, 28). De Meden hebben echter nooit alleen over Israël 
geheerst, maar pas nadat zij opgegaan waren in het rijk van de 
Perzen. In Jes. 21:2 zijn zij het die samen, als één, Babel veroveren 
(Elam is Perzië4). In het boek Daniël worden zij dan ook als één 
geheel beschouwd (Dan. 5:28, 8:20, vgl. 1Makk. 1:1). Het derde 
rijk is het GrieksMacedonisch rijk (330 – 63 v. Chr.). De strijd 

4  De Perzen waren een Indo-Europees volk dat ten oosten van het gebied Elam woonde. Dit gebied lag 
net onder Medië en net ten oosten van Babylonië.
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tussen het voorgaande rijk en dit rijk staat beschreven in Dan. 8 
(zie ook Dan. 11:2). Het vierde en laatste rijk is het Romeinse 
rijk dat het Griekse rijk veroverd heeft. De twee benen tonen 
aan dat ook dit rijk (vgl. het tweede rijk) een tweedeling kent dat 
tezelfdertijd bestaat, nl. het Oostelijk en het Westelijk deel van 
het Romeinse rijk. Dat er ook een verdeling in tijd is, voorgesteld 
door de benen en vervolgens door de voeten, komt verder aan de 
orde. Dat de vier dieren in Dan. 7 en het beeld in Dan. 2 deze vier 
rijken voorstellen is de meest gangbare en oudste opvatting, zowel 
onder Joden als onder christenen5. Wat het vierde rijk betreft, 
ook in de Middeleeuwen werd het gewoonlijk vereenzelvigd met 
het Romeinse rijk.

We zien hier hoe God van in het begin het einde verkondigt 
(Jes. 46:10). Daniël komt in de Bijbel op het toneel in de tijd van 
het eerste rijk, het Babylonische rijk. Hij mag zien en aan ons 
bekend maken, hoe het de wereldheerschappij verder zal vergaan. 
Ook ziet hij hoe het laatste rijk aan zijn einde zal komen om 
plaats te maken voor het rijk van de Heer Jezus Christus. Hij mag 
zien van het begin tot het eind van de wereldrijken.

De vier6 rijken/koningen worden in de Bijbel dus op verschil
lende manieren voorgesteld:

•  In Dan. 2 worden de rijken voorgesteld als indrukwek
kend in mensenogen, zoals de mens zonder God naar 
de wereldrijken uit de geschiedenis kijkt. De droom is 
dan ook gegeven aan de heidense koning Nebukadnessar. 
Maar ook nemen de rijken af in heerlijkheid en stabili

5   Ook de ongewijde of seculiere geschiedenis bevestigt, evenals de Bijbel zelf, de opeenvolging van de ge
noemde rijken.

6   Men kan opmerken dat Egypte en Assyrië, die beide ook een wereldrijk zijn geweest, ontbreken. Daar 
zijn twee verklaringen voor. Ten eerste ligt het vertrekpunt in de tijd van het Babylonische rijk. De 
wereldheerschappij van Egypte en Assyrië was toen al voorbij. Ten twee de was Gods volk in de tijd 
van die rijken nog steeds erkent als Zijn volk, het was nog niet terzijde gesteld. Het Babylonische rijk 
is het eerste wereldrijk nadat het volk als geheel (Juda én Israël) van God waren afgevallen en Hij hen 
overgaf aan de volken. Daarom begint met dit rijk de ‘tijden van de volken’ (Luc. 21:24). Deze vier 
rijken hebben dan ook beurtelings over Israël geheerst.
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teit. De metalen gaan van goud naar ijzer, waarbij het 
ijzer dan zelfs vermengd wordt met leem. Het beeld is een 
reus op lemen voeten.

•  In Dan. 7 worden de rijken voorgesteld met hun ware 
aard of karakter, d.i. als redeloos duivelsdierlijk. Ze han
delen als zondige wilde beesten die verslinden. De droom 
wordt gegeven aan de profeet Daniël, een man die Gods 
gedachten mag kennen, en hij ziet de rijken zoals die zijn 
door de ogen van God.

•  In Dan 11 zien we dat er achter die rijken een onzicht
bare macht schuilgaat. Ook dat wordt aan de profeet Da
niël bekend gemaakt, daar echter in een gesprek met een 
hemelwezen.

•  In Zach. 6:18 worden, denk ik, diezelfde rijken voorge
steld door vier span met sterke paarden7, waarbij we aan 
strijdwagens moeten denken. Dezelfde historische volg
orde wordt gerespecteerd: het Babylonische rijk  (rode 
paarden), het MedischPerzische rijk (zwarte paarden), 
het GrieksMacedonische rijk (witte paarden) en het Ro
meinse rijk (gevlekte paarden). De vier wagens met paar
den komen echter naar voor tussen twee koperen bergen. 
Hoe sterk zij ook zijn, hun weg wordt beperkt door die 
bergen. Calvijn ziet in deze bergen de raad van God die 
net zo vast staat als bergen van koper. Terecht drukt hij 
daarmee uit dat de vier wereldrijken niet om God en Zijn 
raadsbesluiten heen kunnen, en zij aan Gods macht en 
wil onderworpen zijn (Jes. 46:10b, vgl. Num. 23:19). 
Zij kunnen hun verlangen slechts volbrengen nadat zij 
daarvoor toestemming krijgen. Het gaat hier om Gods 
regeringswegen, zoals Hij die achter de schermen van de 

7   Zach. 6:6 verklaart de vier span paarden, waardoor wij ze kunnen identificeren. Het span met de rode paar
den wordt gezien als dat het er is. Daarna komt die met de zwarte paarden die uitgaat naar het Noorden om 
Chaldea en Babel te veroveren. Die met de witte paarden gaat die met de zwarte paarden echter achterna en 
neemt diens rijk over. De span met de gevlekte paarden wordt het grootste rijk en gaat het meest zuidelijk 
van allen, zoals het Romeinse rijk dat ook heeft gedaan.
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wereldgeschiedenis volvoert. God wordt hier dan ook de 
‘Here der ganse aarde’ genoemd, omdat Zijn heerschappij 
niet alleen de hemel beslaat, maar zich ook uitstrekt over 
de hele aarde. De profeet Zacharia mag in dit achtste ge
zicht zien hoe God boven al deze rijken staat.

Wanneer een koning of koninkrijk voorgesteld wordt als een dier 
of beest, dan is dat om het ware karakter – zoals dat in de ogen van 
God is – ervan weer te geven. Dat is zo in Dan. 7 en dat is ook zo 
in Op. 13 waar de apostel Johannes vanuit de hemel kijkt.

Bedenken we bovendien maar dat een dier, zoals deze rijken 
worden voorgesteld, geen kennis heeft van God of van Zijn 
gedachten. Een dier handelt naar zijn instincten. Zo handelen 
deze rijken naar eigen willekeur zonder daarbij te bedenken dat 
zij rekenschap daarvan moeten afleggen aan God.

Uit de zee

Het eerste beest dat onder de aandacht gebracht wordt in 
Op. 13 is het beest dat uit de zee opkomt (vs. 110). Het is 
niet zo eenvoudig om te verklaren wat er onder ‘de zee’ verstaan 
dient te worden. Volgens sommigen staat de zee voor sociale en 
politieke onrust (vgl. Jes. 57:20) – behorend bij de eindtijd – 
waaruit dan een alleenheerser of tiran voortkomt, nl. dit beest. 
Anderen denken dat de vermelding van de zee verwijst naar het 
kwaad (vgl. Op. 11:7, 17:8), omdat de zee in de antieke tijd 
beschouwd werd als een woonplaats van kwade machten die 
de wereld beheersten. Volgens weer anderen moet de zee hier 
letterlijk genomen worden, waarbij er dan gedacht moet worden 
aan de Middellandse Zee. Door het hele Oude Testament wordt 
de Middellandse Zee aangeduid als de grote zee (Num. 34:6
7, Joz. 1:4, 9:1, Ezech. 47:10, e.a.). Deze zee is de zee van de 
grote wereldrijken, o.a. van het Romeinse rijk, geweest. Volgens 
anderen duidt de zee hier op de heidense volken waarvan de zee 
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een gekend beeld is (Op. 17:15, Jes. 17:1213, vgl. Ps. 2:1, 65:8, 
Op. 21:1). Wellicht moeten we denken aan de volkeren(zee) 
waarvan de kwade machten en wereldheersers gebruik maken, 
doordat de mens ook zelf rebelleert tegen God, om tegenover 
God te staan8.

Wat we alvast niet kunnen missen bij het opkomen van een 
beest ‘uit de zee’ is dat ook de profeet Daniël, in een visioen, 
dieren zag opkomen uit de zee (Dan. 7). Die dieren blijken 
heidense (niet-Joodse) wereldrijken voor te stellen en zo stelt ook dit 
beest dus een heidens wereldrijk met zijn wereldleider voor. Net zoals 
in Dan. 7 mogen we hier zowel aan een koninkrijk alsook aan de 
heerser van dat koninkrijk denken. Sommige gegevens over dit 
beest passen eerder bij een koninkrijk, terwijl andere eerder bij 
een persoon passen.

De woelige omstandigheden in de laatste jaren van de eindtijd 
zullen er beslist toe bijdragen dat dit beest de alleenheerschappij 
zal verwerven. We mogen immers niet vergeten dat, voordat 
dit beest in deze gedaante op het toneel komt, we in het boek 
Openbaring reeds het openen van de zegels (Op. 6) en het blazen 
van de bazuinen (Op. 8) hebben gehad. Daardoor alleen al zal 
er heel wat onrust en verwarring zijn op de aarde. Bijgevolg 
zullen de mensen gretig zijn om een macht te aanvaarden die 
orde in de chaos lijkt te kunnen brengen. Ze zullen bereid zijn 
om controle die eenheid en veiligheid lijkt te garanderen te 
aanvaarden. Ook de z.g. Opname van de gemeente, waarbij de 
Heer Jezus de gemeente van ware gelovigen komt weghalen van 
deze aarde (Joh. 14:3, 1Thess. 4:1517), zal beslist verwarring 
hebben veroorzaakt. Bovendien zal de verborgen werking van 

8   Het is een bekend gegeven in de Bijbel dat er demonische machten schuilgaan achter aardse rijken, waarbij 
de mens zich ook zelf graag tegen God keert. We zagen dat al in Dan. 11. Met betrekking tot Egypte 
kunnen we verwijzen naar Ex. 12:12, 18:11, 33:4, vgl. Jes. 51:9; m.b.t. de Filistijnen naar 1Sam. 6:5; vgl. 
m.b.t. de volken van Kanaän Joz. 5:14. Er zijn nog tal van andere Schriftplaatsen zoals bv. Deut. 4:7. In het 
Nieuwe Testament hebben we overeenkomsten, o.a. in Rom. 8:39, 1Kor. 15:24, Ef. 1:20, 6:12, Kol. 1:16, 
2:15 en denken we ook maar algemeen aan Matt. 12:26.
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de draak ongetwijfeld zijn invloed hebben. Houden we er ook 
rekening mee dat de ‘weerhouding’ (zie hoofdstuk 3) zal worden 
weggenomen (2Thess. 2:5, 7), waarvan we de impact nog niet 
kunnen overzien.

tien horens, tien diademen en zeven koppen

Het beest blijkt vervolgens tien horens met daarop tien 
diademen te hebben en zeven koppen met daarop namen van 
godslastering (Op. 13:1). 

De tien horens, de zeven koppen en de tien diademen verbinden 
dit beest rechtstreeks met de draak die ook zeven koppen, tien 
horens en diademen9 heeft (Op. 12:3)10. Het beest vormt dan 
als het ware de visuele, zichtbare manifestatie van de draak. Het 
beest is dan ook een rechtstreeks werktuig van de draak, haast een 
personificatie ervan. Het is dus niet verwonderlijk dat het beest 
godslasterlijke namen heeft. Wellicht gaat het hier om namen die 
enkel aan God toekomen en daarom godslasterlijk zijn11. Maar 
dit beest wil, net zoals de draak, zelf de plaats van God innemen 
(vgl. Jes. 14:14). Zo lieten vele vorsten en heersers van vroegere 
wereldrijken zich als goden vereren. De Romeinse keizers hadden 
vaak goddelijke titels. Zo werd Nero (5468) ‘heiland van de 
wereld’ genoemd, Domitianus (8196) werd ‘onze heer en god’ 
genoemd. Zij droegen en claimden dus titels en namen die enkel 
aan God toekomen, vandaar zijn het godslasterlijke namen.

9   De draak heeft geen tien diademen, maar zeven. Dat komt omdat de diademen op zijn zeven koppen staan 
en niet op de tien horens. Dat ze bij de draak op de koppen staan is wellicht te verklaren doordat hij het 
‘brain’ is achter de beesten. Daarom ligt de nadruk op de koppen en niet op de horens.

10   Bij de draak worden eerst de koppen en dan pas de horens genoemd, terwijl dat bij het beest in Op. 13 
precies andersom is. Wellicht moeten we daar niet al te veel achter zoeken, aangezien in Op. 17:3 het beest 
opnieuw genoemd wordt en daar de koppen en de horens beschreven worden in dezelfde volgorde als van 
de draak. Waar het primair om gaat is dat het beest en de draak intens met elkaar verbonden zijn.

11   Het schijnt uit de verschillende Griekse tekstbronnen niet duidelijk te zijn of het hier om het meervoud 
‘namen’ of het enkelvoud ‘naam’ gaat. Voor het laatste pleit althans Op. 13:17. Als het inderdaad om het 
enkelvoud gaat, kan dit betekenen dat het beest zich uitdrukkelijk een titel zal aanmeten die typisch enkel 
God toekomt.
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Het beest draagt tien diademen, wat opnieuw aangeeft dat 
het hier om een koninkrijk en/of koning gaat. Diademen12 
(‘koninklijke hoeden’ SVV, ‘kronen’ NBG) zijn immers een 
teken van koninklijke macht. Zo wordt ook de Heer Jezus bij 
Zijn wederkomst gezien met veel diademen: ‘En zijn ogen zijn als 
een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen’ (Op. 19:12). 
Bij het beest en de draak wordt het aantal diademen genoemd. 
De Heer Jezus, die een veel groter Koning is, draagt daarentegen 
veel diademen, waarvan het aantal niet te noemen is. ‘En Hij heeft 
op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der 
koningen en Here der heren’ (Op. 19:16). Het Lam is de Koning 
der koningen en de Here der heren (Op. 17:14).

De zeven koppen stellen, naast bergen (Op. 17:9) – sommigen 
denken aan de zeven bergen (heuvels) waarop Rome gebouwd is –, 
ook zeven koningen voor (vs. 10). Het beest zelf is dan nog eens 
een achtste koning die na deze zeven komt (vs. 11). Daarover later 
meer.

Daarnaast symboliseren ook de tien horens nog eens tien 
koningen, die hun macht en gezag aan het beest zullen geven 
(Op. 17:1213). Deze tien horens stellen dus net als in Dan. 7:7 
en vers 24 tien koningen voor. Opnieuw worden onze gedachten 
op Dan. 7 gericht. Hoe we deze tien koningen specifiek moeten 
herkennen in de eindtijd is onduidelijk en ik wil hier niet over 
speculeren (ik geef hieronder slechts enkel gedachten weer). 
Temeer omdat Dan. 7 nog nadere details omtrent de tien horens 
geeft. Daar blijken er drie plaats te moeten maken voor een andere 
horen die nog opkomt. Ook dat is m.i. nog niet verklaarbaar.

Volgens sommigen wijzen deze tien horens erop dat het rijk 
van het beest uit een statenverbond van tien (staten?, landen?, 

12   Griekse ‘diadema’ (enkel voorkomend in Op. 12:3, 13:1, 19:12), niet te verwaren met het Griekse ‘step
hanos’ dat naast een Koninklijke kroon ook kan duiden op een erekrans of overwinningskrans (bvb. 1Kor. 
9:25, 1Thess. 2:19).
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gebieden?) zal bestaan. In het rijk zelf zullen er dus ook tien 
koningen zijn die samen met (of beter: onder het gezag van) het 
beest zullen heersen.

Volgens anderen moet er bij deze tien horens gedacht 
worden aan tien volkeren uit het nabij Oosten die dan onder 
de heerschappij van dit beest zouden staan. Zij heersen immers 
gelijktijdig met het beest. Naar Psalm 83 wordt er bij deze tien 
volkeren dan gedacht aan Edom, Ismaël, Moab, Hagarenen, 
Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, Tyrus en Assur13. Dit zijn 
allemaal rijken die vroeger aan het Romeinse rijk onderworpen 
zijn geweest en vijanden van Israël zijn geweest.

Of zal het hier gaan om de indeling van de wereld in tien 
regio’s zoals o.a. de Club van Rome dat doet (‘Mankind at the 
turning point’, 1974)?

In ieder geval, hoe we deze tien horens kunnen herkennen, zal 
in de toekomst vanzelf wel duidelijk worden. Verder doe ik er dan 
ook geen uitspraak over.

Het beest heeft tien horens en tien diademen. Tien is in de 
getallensymboliek het getal van de menselijke verantwoor
delijkheid. Zo zal dit beest zelf verantwoordelijk gehouden worden 
voor de regering die het zal uitoefenen. Die regering zal helemaal 
niet naar Gods gedachten zijn. Een bestuur naar Gods gedachten 
wordt niet gekenmerkt door het getal tien, maar door het getal 
twaalf. Zo zien wij in Op. 12:1 een vrouw met op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren. Dat is Israël, overeenkomstig Gods 
profetische raadsbesluiten. De vrouw wordt gezien als bekleed met 
de zon, dat wil zeggen dat zij de hoogste autoriteit heeft op aarde. 
Onder haar voeten heeft zij de maan. De maan is afhankelijk 
van de zon om licht te kunnen geven. Hiermee wordt dan ook 
afhankelijk gezag voorgesteld zoals de aardse autoriteiten aan Israël 

13   De inhoud van Psalm 83 sluit een profetisch lezen ervan niet uit. Misschien heeft het ook wel iets te zeg
gen dat enkele van deze volken genoemd worden in Ez. 2531 waarbij er profetieën van oordeel tegen hen 
worden uitgesproken. Daarbij is het refrein in deze hoofdstukken ‘zij zullen weten, dat Ik de Here ben’ (vgl. 
Ps. 83:19).
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onderworpen zullen zijn. Dat zijn Gods raadsbesluiten voor Israël 
nadat de regering van dit eerste beest zal teniet gedaan worden.

eén beest, vier dieren

De beschrijving van het beest gaat verder (Op. 13:2a). Het 
beest is aan een luipaard gelijk, heeft poten als van een beer en een 
muil als van een leeuw. Opnieuw herinnert dit ons aan het visioen 
van Daniël zoals dat beschreven staat in Dan. 7, waar dezelfde 
dieren worden genoemd (vs. 46)14. Ondertussen begrijpen we 
wel dat Johannes onder het schrijven van het boek Openbaring 
veronderstelt dat we het boek van de profeet Daniël kennen.

In Dan. 7 is het duidelijk dat de vier dieren vier opeenvolgende 
koninkrijken voorstellen waarbij het opkomende koninkrijk 
telkens het voorgaande koninkrijk inpalmt. Het eerste dier, een 
leeuw met adelaarsvleugels, stelt het Babylonische rijk voor. In 
Jer. 4:7 wordt Babel voorgesteld als een leeuw, terwijl het ook als 
een arend wordt voorgesteld in Ezech. 17:3. Het tweede dier, een 
beer, stelt het MedischPerzisch rijk voor. Het richt zich eerst op 
een zijde op. Hierin zien we opnieuw de tweedeling van Medië 
en Perzië. Het rijk van de Meden werd eerst sterk, maar na de 
samensmelting kreeg de laatste de overhand. De drie ribben in 
zijn muil verwijzen wellicht naar de drie grote koninkrijken die 
het overwonnen heeft, nl. Babylonië, Lydië en Egypte. Het derde 
dier, een panter of luipaard, stelt het GrieksMacedonisch rijk 
voor. De vier vleugels staan voor de enorm snelle veroveringen die 
Alexander de Grote gerealiseerd heeft. Bovendien is de panter of 
luipaard al bekend om zijn snelheid (Hab. 1:8). In slechts vier jaar 
nam hij heel het vorige rijk in (tussen 334 en 330 v. Chr). De vier 
koppen van de panter verwijzen waarschijnlijk naar de vierdeling 

14   Ook in Hos. 13:78 worden dezelfde drie dieren genoemd. Daar gaat het over God die zich tegen Zijn eigen 
volk keert omdat het afgoden is gaan dienen en helemaal van Hem afgeweken is. God gebruikte volken om 
Israël te tuchtigen in de hoop dat het tot Hem zou terugkeren. Hosea profeteerde voor de Babylonische 
ballingschap. Mogelijk is er ook hier een verwijzing naar dezelfde wereldrijken. Het vierde rijk komt er in 
Hos. 13 echter niet aan te pas.
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van het Griekse rijk na het overlijden van Alexander de Grote 
(Dan. 11:34, vgl. 1Makk. 1:19). Na de dood van Alexander 
ontstonden er immers vier diadochenrijken (Griekse diadochos = 
opvolger, nl. van Alexander de Grote). Geen van deze vier rijken 
heeft de algehele heerschappij weer kunnen verwerven. Het 
vierde dier dat vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk is, stelt 
het Romeinse rijk voor. Dat dit dier als zo vreselijk beschreven 
wordt, past ook bij de Romeinse keizers waarbij van velen bekend 
is dat zij onmenselijke wreedheden begaan hebben.

Dit vierde dier dat de profeet Daniël zag is hetzelfde als het beest 
dat Johannes uit de zee zag opkomen. Zoals het vierde dier de 
voorgaande heeft ingelijfd, zo zien we diezelfde rijken opgenomen 
in het beest uit de zee. Het eerste beest van Op. 13 moet geplaatst 
worden in de context van Dan. 7, dat is ondertussen wel duidelijk 
geworden. Het vierde dier van Dan. 7 en het eerste beest in Op. 
13 hebben – naast dat zij beide als een dier/beest voorgesteld 
worden – nog zeven duidelijke gelijkenissen:

(1)  beide komen op uit de zee,
(2)  beide hebben tien horens,
(3)  beide hebben de rijken voorgesteld door dezelfde drie 

dieren opgenomen,
(4)  beide hebben een mond vol grootspraak,
(5)  beide voeren strijd tegen de heiligen,
(6)  beide krijgen een tijd van tweeënveertig maanden en
(7)  beide worden overwonnen door de Mensenzoon.
 (de laatste vier overeenkomsten komen nog aan bod)

Johannes ziet de dieren in een andere volgorde dan Daniël. 
Daniël kijkt echter vooruit en ziet de dieren in de volgorde 
waarop zij zouden verschijnen. Johannes daarentegen kijkt terug 
in de geschiedenis van de dieren. Het heeft er alles van weg dat 
de beschrijving van het beest uit de zee met de kenmerken van 
deze drie dieren er helemaal op gericht is om geen misverstand te 
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laten bestaan over de identiteit van dit beest. Of anders gezegd, 
Johannes omschrijft het beest uit de zee eenvoudigweg zoals hij 
het ziet en dan blijkt dit beest dezelfde kenmerken te hebben als 
het vierde dier dat Daniël zag.

Dit eerste beest in Op. 13 draagt de kenmerken van de 
voorgaande rijken in zich, maar overtreft hen in gruwelijkheid. Het 
zal de snelheid hebben van een luipaard (GrieksMacedonisch), 
wat betekent dat het – in zijn eindtijdvorm – zeer snel zal 
opkomen en de heerschappij zal verwerven. Het zal de kracht 
hebben van een beer (MedischPerzisch), wat betekent dat niets 
dit rijk zal tegenhouden. Misschien wordt het aspect van de beer 
daarom gezien in de poten van dit beest. Het rijk heeft tenslotte 
kenmerken van een leeuw (Babylonisch). De leeuw is de koning 
van de dierenwereld. Zo zal dit beest de grootste heerser zijn. 
Het aspect van de leeuw wordt gezien in de muil van het beest. 
Misschien is dit omdat het zijn stem zal laten klinken (brullen) 
over heel de aarde, als degene met het opperste gezag.

Met het oog op de kenmerken van deze vier rijken kunnen we 
er ook aan denken dat hij een absolute alleenheerser, autocraat, 
zal zijn (Babylonisch). Dat zijn wil als een onomkeerbare wet 
van Meden en Perzen zal gelden (MedischPerzisch). Dat hij 
beschouwd zal worden als behept met wijsheid en verstand 
(Grieks). Dat alles samen zorgt ervoor dat men zijn regering als 
een volmaakt bestuur zal beschouwen (Romeins).

Zowel het vierde dier in Dan. 7 als het eerste beest in Op. 13 
heeft tien horens die tien koningen voorstellen. Echter, hoe zit 
het dan met de zeven koppen? In Dan. 7 lezen we niets over de 
zeven koppen van dit beest. Daniël zag de zeven koppen niet, 
omdat hij niet de geschiedenis van het rijk zelf gezien heeft. 
De zeven koppen zijn immers opeenvolgende ‘koningen’ (Op. 
17:10) waarna er uiteindelijk ook nog een achtste komt die ook 
het beest zelf is (vs. 11). Het beest stelt dus enerzijds het rijk zelf 
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voor. Anderzijds stelt het als ‘de achtste’ ook de laatste heerser 
van het rijk voor. Dit is de heerser van het herstelde Romeinse 
rijk. Dit laatste zag Daniël dan ook, nl. de eindvorm die bestaat 
uit een verschrikkelijk dier met tien horens. De tien horens zijn, 
in tegenstelling tot de zeven koppen, tien koningen die terzelfder 
tijd bestaan en wel samen met het beest zelf (vs. 1213). Johannes 
daarentegen ziet het beest heel wat later, daarom mag hij ook de 
geschiedenis en verdere ontwikkeling van het beest zien (vgl. Op. 
17:10). 

Anderzijds zag Daniël weer iets anders dan wat Johannes 
gezien heeft. Daniël heeft gezien hoe drie horens vielen voor een 
nieuwe horen (Dan. 7:8, 20, 24). Die ene (elfde) horen in Dan. 
7 komt overeen met het beest zelf in zijn hoedanigheid als ‘de 
achtste’ (Op. 17:11) in Op. 13. In Dan. 7 lijkt het vierde dier 
eerder het koninkrijk zelf voor te stellen, terwijl de horens dan 
meer specifiek verwijzen naar de koningen (personen). In Op. 13 
blijkt het beest uitdrukkelijk zowel het koninkrijk als de laatste 
heerser ervan voor te stellen. Beiden – de elfde horen in Dan. 7 
en het beest dat ook de achtste is – stellen de laatste heerser, een 
mens, van het herstelde Romeinse rijk voor.

het beest en de draak

Zowel in Dan. 7 als in Op. 13 is dit dier/beest niet te omschrijven 
of te karakteriseren met een bekend dier uit de dierenwereld. De 
eerste drie dieren in Dan. 7 worden omschreven als een dier met 
daarenboven dan nog lichaamsdelen van een ander dier. Het 
vierde dier kan kennelijk met geen enkel bestaand dier enigszins 
vergeleken worden. Het heeft bovendien een metaal (ijzer) als 
lichaamsonderdeel, wat in de dierenwereld niet bestaat. Ook de 
draak, die de rechtstreeks beïnvloedende van dit beest is, bestaat 
niet in de dierenwereld. Hier wil dit niet zeggen dat het dier tot 
de geestelijke wereld (en niet tot het aardse) behoort, want het 
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blijft een dier of beest genoemd worden. Het geeft echter wel aan 
dat dit beest rechtstreeks onder de invloed van de draak staat. 
Dat is ook de idee wanneer van dit beest gezegd wordt dat het 
‘uit de afgrond’ (Griekse ‘abyssos’) opkomt (Op. 11:7, 17:8), 
waarmee de nadruk dan op het demonisch aspect van dit beest 
valt (vgl. Op. 16:1314). Meer specifiek gaat het om het beest in 
zijn hoedanigheid als ‘de achtste’ (zie verder onder het kopje ‘de 
doodswonde’). Met de afgrond wordt gedoeld op de woonplaats 
van de demonen (vgl. Op. 9:111, Luc. 8:31), waar ook de satan 
zelf duizend jaar opgesloten zal worden (Op. 20:3).

Het beest is immers volledig afhankelijk van de draak, want 
het is de draak die aan het beest ‘zijn macht en zijn troon en groot 
gezag’ geeft (Op. 13:2b). Hier valt het niet meer mis te verstaan 
dat het over een koningschap gaat. Bovendien weten we dat de 
satan, alias de draak, de bezitter van de aardse koninkrijken is (vgl. 
Matt. 4:89). De Heer Jezus weigerde de koninkrijken van de 
wereld, en daarmee het koningschap over de wereld, in ontvangst 
te nemen van de satan. Dit beest echter zal de wereldheerschappij 
gretig aannemen uit de hand van de satan.

de doodwonde

Als het vierde dier van Dan. 7 hetzelfde is als het beest van 
Op. 13, dan rijst er een groot probleem. Hoe kan dit dier/beest 
bestaan in de eindtijd? Het vierde dier in Dan. 7 stelt immers het 
Romeinse rijk voor, dat er al lang niet meer is. In 395 na Chr. 
viel het Romeinse rijk uiteen in twee delen (vgl. de twee benen 
in Dan. 2), nl. het WestRomeinse rijk (val 476) en het Oost
Romeinse rijk (val 1453). Het Romeinse rijk is dus totaal van de 
wereldkaart verdwenen.

Is het misschien daarom dat we vervolgens lezen over een 
‘dodelijke wonde’ van het beest dat genas (Op. 13:3, 12, 14). Meer 
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specifiek gaat het over een wonde aan een van de koppen van het 
beest. We weten ondertussen dat de zeven koppen onder andere 
zeven koningen voorstellen (vs. 10). In de tijd van Johannes waren 
er al vijf ‘koppen’ gevallen. De zesde was er in Johannes tijd. De 
zevende was nog toekomstig, net als de achtste (die door het beest 
zelf wordt voorgesteld). Het is van belang om goed te zien dat de 
zeven koppen zeven tijdsperiodes aangeven. Omtrent de definiëring 
van deze zeven koppen zijn er verschillende voorstellen gedaan. 
Het is moeilijk om deze koppen exact te definiëren.

Sommigen verbinden de koppen met Romeinse keizers. Het 
is echter moeilijk om dan precies aan te wijzen om welke keizers 
het zou gaan. Men neemt deze die ‘gevallen’ zijn, nl. de keizers 
die een gewelddadige dood zijn gestorven. Men denkt dan aan 
Julius Caesar (44 v. Chr.), Tiberius (37), Caligula (41), Claudius 
(54) en Nero (68). De zesde is vervolgens Domitianus (96) die 
waarschijnlijk regeerde in de tijd dat Johannes Openbaring schreef.

Interessant is ook dat men de koppen niet verbindt met 
keizers, maar met de regeringsvormen van het Romeinse rijk. 
De vijf voor de tijd van Johannes duiden op de regering door 
koningen, consuls, dictators, decemviri en militaire tribunen. De 
zesde regeringsvorm, toen het boek Openbaring werd geschreven 
door Johannes, is dan die van de keizers.

Anderzijds wordt er ook aan gedacht om deze zeven koppen 
niet uitsluitend te verbinden met het Romeinse rijk, maar met 
de wereldrijken. Het eerste beest in Op. 13 is in dit geval de 
erfgenaam van de voorgaande rijken. Bij deze voorgaande 
wereldrijken gaat het om het Egyptische rijk, het Assyrische rijk, 
het Babylonische rijk, het MedoPerzische rijk, het Griekse rijk 
en het Romeinse rijk. Al deze rijken hebben over Israël geheerst. 
De eerste vijf waren al gevallen. Het zesde, het Romeinse rijk, 
was er in de tijd van Johannes. Na de val van dit rijk is er geen 
wereldrijk meer geweest zoals de voorgaande. De zevende kop 
stelt dan het eerste nieuwe wereldrijk voor en wel als een hersteld 
Romeins rijk.
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Bij de nadere beschrijving van dit beest in Op. 17:813 – 
precies daar waar de koppen en de horens verklaard worden! – 
is er een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot dit beest. 
Het wordt omschreven als ‘het beest was en is niet, en het zal 
opkomen’ (vs. 8), en ook: ‘… en er toch zal zijn’ (vs. 9). Blijkens 
vers 11 (‘dat was en niet is’) houden de koppen in het bijzonder 
verband met deze merkwaardige uitspraak. Kennelijk zal dit beest 
bestaan hebben, daarna een tijd niet bestaan om dan opnieuw te 
bestaan en uiteindelijk ten verderve te gaan. Dat betekent dat het 
Romeinse rijk van weleer, dat eeuwen lang verdwenen is, in de 
laatste dagen van de eindtijd er opnieuw zal zijn, onder de een of 
andere vorm. We mogen aannemen dat bedoeld is dat de wond 
aan de zesde kop is toegebracht, omdat het rijk toen ten onder 
ging. Vijf ervan waren al voorbij, de zesde was er op het moment 
dat Johannes leefde. Later zou de zevende nog komen om slechts 
een korte tijd te blijven en uiteindelijk verschijnt ook een achtste 
(Op. 17:1011). De zeven koppen vallen uiteen in twee groepen. 
Enerzijds, de eerste vijf die voorbij zijn samen met de zesde die 
er was in de tijd van Johannes. Anderzijds de zevende die nog 
komen moest met de achtste die uit de zeven is. Het Romeinse 
rijk herstelt zich als de zevende kop. Dat herstelde Romeinse rijk 
draagt vandaag de naam Europa.

De wond aan een van de koppen van het beest toont dus aan 
dat het Romeinse rijk ophoudt met bestaan15. Dat is de betekenis 
van de wond. Het Griekse ‘sphazo’ (vert. ‘[tot de dood] geslagen’, 
Op. 13:3) is overal elders in het boek Openbaring vertaald met 
‘geslacht’ (zie NBV en voetnoot HSV). In 1Joh. 3:12 is het 
vertaald met ‘doodslaan’.  Het gaat om een werkelijk geslacht 
zijn. Het Griekse partikel ‘hos’ (vert.: als) betekent niet ‘alsof ’, 
maar ‘in de hoedanigheid van’. ‘Zijn dodelijke wond’ is letterlijk 

15   Sommigen denken dat de toekomstige heerser van het herstelde Romeinse rijk letterlijk een dodelijke wond 
zal worden toegebracht en dan op een miraculeuze wijze zal herstellen. Naar ik meen is er daarvoor nergens 
elders in de Bijbel een aanwijzing voor.
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‘de wond van zijn dood’ (‘doodwonde’ in de Willibrordvert.). 
Op. 13:14 laat verstaan dat het beest dood was en daarna weer 
leeft. Het gaat er dus duidelijk om dat het beest van het toneel 
verdwenen is en er later toch weer blijkt te zullen zijn. De wond 
wordt toegebracht aan één van de koppen van het beest. Maar het 
genezen van de dodelijke wond slaat niet op een van de koppen, 
maar op het beest zelf.

Dit komt overeen met het gegeven dat in Dan. 2 het vierde 
rijk twee fasen kent.  Het vierde rijk komt overeen met het vierde 
dier in Dan. 7 dat ijzeren tanden blijkt te hebben. En zo is ijzer 
ook het kenmerk van het vierde rijk in het beeld van Dan. 2.

Nu blijkt dat het vierde rijk in Dan. 2 voorgesteld wordt 
door zowel de benen als de voeten (vs. 33, 4042). Dit toont een 
verdeling in de tijd aan, twee fasen waarin het rijk zal bestaan. Het 
rijk zelf bestond uit twee delen (oost en west) zoals voorgesteld 
door de twee benen. Maar ook bestaat zijn geschiedenis uit twee 
delen zoals voorgesteld door de benen (ijzer) en vervolgens door 
de voeten (ijzer met leem). Een eerste fase is voor ons vandaag 
in de geschiedenis terug te vinden, een tweede fase slaat op de 
laatste dagen van de eindtijd.

Het is duidelijk dat van de vier rijken de meeste aandacht 
gaat naar het vierde rijk16 (Dan. 7:78, 1927). Dat is wel 
opmerkelijk, zeker in Dan. 2 (vs. 4043) waar Daniël tot koning 
Nebukadnessar spreekt. Hij is immers het hoofd van het beeld 
(vs. 38), maar toch krijgt hij niet de meeste aandacht. De reden 
dat er zoveel aandacht is voor het vierde rijk moet wel gelegen 
zijn in het feit dat het van belang is voor de eindtijd.

16   Eigenlijk ziet Daniël in Dan. 7 drie nachtgezichten tijdens één droom (Dan. 7:1, 15). Het eerste gezicht 
gaat over de eerste drie rijken (vs. 26), het tweede uitsluitend over het vierde rijk (vs. 712), het derde over 
het eeuwig koninkrijk (vs. 1314). Samen vormen zij de beschrijving van de droom. Daarna volgt een uitleg 
over de droom in zijn geheel (vs. 1518). Daarop volgt een tweede beschrijving van het vierde dier (vs. 19
22) met een uitleg over dit rijk (vs. 2327). De twee beschrijvingen en de twee uitleggingen eindigen echter 
steeds met de overwinning door de Allerhoogste!
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het laatste wereldrijk

Er is nog een belangrijk argument waarom het eerste beest 
in Op. 13 hetzelfde is als het vierde rijk van Daniël. Het vierde 
rijk van Daniël wordt niet meer opgevolgd door een ander 
aards wereldrijk. Het wordt vernietigd om plaats te maken voor 
de regering van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus 
(Dan. 2:3435, 4445, 7:914, 18, 22, 27). Het vierde dier 
stelt dus het laatste  wereldrijk voor, voordat de Heer Jezus Zijn 
vrederijk opricht. Dat betekent meteen ook dat het Romeinse 
rijk hersteld moet zijn in de eindtijd, vlak voor de wederkomst 
van de Heer Jezus. Hoe kan het er anders bij vernietigd worden? 
Dat is het ook, zoals voorgesteld door het eerste beest in Op. 13. 
Aan het rijk van het eerste beest wordt een einde gemaakt bij de 
wederkomst van de Heer Jezus Christus (Op. 19:1920). Het gaat 
dus om hetzelfde rijk dat vernietigd wordt door de komst van Jezus 
Christus, de Mensenzoon!

de zeventig jaarweken van daniël

Dit bestaan, verdwijnen en weer bestaan van het Romeinse 
rijk kent een tegenhanger in het heiligdom van Jeruzalem. 
Daarvan lezen we in de profetie van de zeventig jaarweken in 
Dan. 9 dat het heiligdom te gronde zal worden gericht na de 
negenenzestigste jaarweek (vs. 26). Dit kent zijn vervulling in 70 
na Chr. Maar in de zeventigste jaarweek lezen we dat er opnieuw 
slachtoffer en spijsoffer zijn, aangezien deze in het midden van die 
laatste jaarweek gestopt zullen worden (vs. 27). Deze offerdienst 
kan niet gestopt worden als ze niet eerst hersteld is. Er is dus een 
tijd waarin het heiligdom met offerdienst er is, een tijd waarin 
het verwoest is en een tijd waarin er opnieuw een plaats voor 
offerdienst zal zijn. In de tijd waarin het Romeinse rijk hersteld 
is, zal er op een gegeven ogenblik dus ook opnieuw een eredienst 
zijn in Israël, Jeruzalem. Beiden zijn er alvast voor het midden van 
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de zeventigste jaarweek. Er bestaat dan een zwaar, sterk verbond 
waarbij halverwege de laatste jaarweek de offerdienst verboden 
wordt.

bewondering voor het herstel van het beest

De herrijzenis van het Romeinse rijk zal bij de ongelovigen 
bewondering opwekken (Op. 13:3b), zoals de herrijzenis van de 
staat Israël dat doet bij de gelovigen. Zoals de hand van God 
achter de herrijzenis van Israël steekt (vgl. Ezech. 37), zo is het 
de draak die achter het herstelde Romeinse rijk zit (Op. 13:4). 
Trouwens, het is toch wel opmerkelijk dat zowel het herstel van 
Israël alsook het herstel van het Romeinse rijk onder de gedaante 
van de Europese unie haast gelijktijdig begonnen zijn. Op 14 
mei 2010 bestaat de staat Israël, die in 1948 werd gesticht, 62 
jaar. Op 9 mei wordt Europadag, of de dag van Europa, gevierd 
omdat op 9 mei 1950 om 18u, in het Salon de l’Horloge aan 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (le Quai d’Orsay) in 
Parijs, de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze 
verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie 
moest worden opgericht. Dat was de aanzet tot de eenmaking 
van Europa, wat resulteerde in de huidige Europese Unie. De 
Europese eenwording begon vorm te krijgen op 25 maart 1957 
met de officiële ondertekening van het verdrag van – jawel – 
Rome. Dat verdrag tot oprichting van de EEG heet officieel ‘het 
verdrag betreffende de werking van de Europese Unie’, de korte 
naam luidt ‘werkingsverdrag’. Op 13 december 2007 werd het 
verdrag van Lissabon, het z.g. ‘hervormingsverdrag’, getekend. 
Dit verdrag trad in werking op 1 december 2009 na ratificatie 
van het verdrag door alle 27 lidstaten.

Waarom liggen er niet enkele eeuwen tussen deze twee 
gebeurtenissen? Dat kon profetisch gezien immers ook best wel. 
Beide, de (herstelde) staat Israël en het (herstelde) Romeinse rijk, 
moeten er blijkens de profetieën samen zijn in de eindtijd. Maar 
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daarom hoefde het herstel nog niet gelijklopend aan te vangen. Of 
heeft deze merkwaardigheid een betekenis? Is het hoog tijd om te 
letten op het uitlopen van de vijgenboom, beeldspraak voor Israël, 
en alle bomen, beeldspraak voor landen en rijken (Lk. 21:2931)? 
Staan alle actoren van de eindtijd klaar op het wereldtoneel? Zou 
het misschien kunnen … dat de laatste grote ontwikkelingen van de 
eindtijd voor de deur staan? Dat het straks allemaal gaat beginnen 
wat er in het profetische woord over die laatste gebeurtenissen 
staat? Het zijn maar wat vragen, of toch weer niet?

De gelovigen moeten geen bewondering hebben voor het 
herstel van het beest. Veeleer hebben zij nood aan een kritische 
houding, gefundeerd op het Woord van God. Straks zullen we 
een poging wagen.

De bewondering gaat zover dat men meent dat niets dit rijk 
ooit nog ten val zou kunnen brengen. Men zal het beschouwen 
als de ideale wereldregering, waarbij men het almacht toeschrijft. 
De gedachte dat er niets aan deze gelijk is, is een lastering van 
God aan wie er werkelijk niemand gelijk is (vgl. Ex. 15:11, 
Ps. 35:10, 71:19). ‘Want wie kan in de hemel met de HEERE 
gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de machtige 
vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en 
ontzagwekkend boven allen die Hem omringen. HEERE, God 
van de legermachten, wie is als U? Groot van macht bent U, 
HEERE; Uw trouw omringt U’ (Ps. 89:79! HSV). Maar zo zal 
er dan ook gedacht worden over dit beest.

Zijn ware gedaante (het beest zelf in zijn hoedanigheid als de 
achtste) zal pas in het heetst van de eindtijd zichtbaar worden, 
namelijk wanneer het uit de zee opkomt (vgl. de ene horen die 
zich verheft uit Dan. 7).

Zoals gezegd is dit beest de tegenstander van de Heer Jezus 
als de Koning. Er zijn dan ook treffende parallellen tussen beide. 
Het beest heeft een doodwonde gehad waarvan het hersteld is 
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(Op. 13:3). De Heer Jezus wordt gezien als het Lam dat geslacht 
(zelfde woord!) is geweest en toch leeft (Op. 13:8). Beiden worden 
gezien als met een zwaard (vgl. Op. 13:10 met 19:15). Beiden 
hebben volgelingen die hen toebehoren en die hun naam op het 
voorhoofd dragen (vgl. Op. 13:16 met 14:1). Beiden dragen 
diademen (vgl. Op. 13:1 met 19:12). Beiden ontvangen macht 
over elk geslacht en volk en taal en natie (vgl. Op. 13:7 met 5:9). 

Zoals de gelovige bewondering heeft voor het Koningschap van 
de Heer Jezus, zo zullen de ongelovigen van de eindtijd bewondering 
hebben voor het (herstelde) koningschap van dit beest.

eUropa17

Het heeft er alles van weg dat dit herstelde Romeinse rijk te 
herkennen is in de huidige Europese unie. Belangwekkend is 
bijvoorbeeld een vroegere uitspraak van  een voormalig voorzitter 
van de Europese Unie die op een bepaald moment zei dat de 
unie bijna bij haar doel is, namelijk het herstel van het Romeinse 
rijk18. Zelfs de meeste Eurosceptici herkennen in Europa een 
miraculeus herstel van het Imperium Romanum, omdat het 
huidige Europa er zo goed op lijkt. Ja, het beest krijgt een gezicht 
en dat is ‘de Europese unie’. Ook Hitler, Napoleon en anderen voor 
hen, nl. Karel de Grote en Karel V, droomden er al hardop van 
om het Romeinse rijk te herstellen en hebben het ook met geweld 
geprobeerd. Wat is dat toch met die drang om het Romeinse 
rijk te herstellen? Hoe komt het dat zelfs staatshoofden zeiden 
dat deze eenmaking niet te stoppen was, wat ze er ook zelf van 
vonden en wat de gevolgen ervan ook zouden zijn? Ondanks 
de oppositie en de negatieve uitslagen van referendums ging de 
eenmaking gestadig, vast, zeker en onafwendbaar door. Nu ja, er 
steek namelijk een draak achter. 

17   Gegevens zijn deels afkomstig van http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie#cite_note30, eind 2009, 
waar er onderaan verdere verwijzingen staan. Het is fascinerend om deze pagina op het internet en aanverwan
te websites eens kritisch na te lezen. Hetzelfde geldt voor www.assemblyweu.org en http://eeas.europa.eu.

18  Ik kies ervoor om geen naam te noemen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie#cite_note-30
http://www.assembly-weu.org
http://eeas.europa.eu
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Die heropleving van het Romeinse rijk onder de naam van 
de Europese Unie is volop aan de gang. Het officiële motto van 
de EU is ‘in varietate concordia’, Latijn voor ‘in verscheidenheid 
verenigd’. Het volkslied van de EU is het instrumentale ‘Ode 
aan de vreugde’, een gedeelte uit de negende symfonie die in 
1823 werd gecomponeerd door Ludwig von Beethoven. In de 
finale van deze symfonie gebruikte Beethoven de in 1785 door 
Friedrich von Schiller geschreven ‘Ode an die Freude’ (Ode 
aan de vreugde). Dit gedicht geeft de door Beethoven gedeelde 
idealistische visie van Schiller weer die alle mensen als broeders 
zag. Dit volkslied vertolkt zonder woorden, in de universele taal 
van de muziek, de idealen van vrijheid, vrede en solidariteit waar 
Europa voor staat.

Na eeuwen van verdeeldheid en een lange geschiedenis van 
oorlogen is er nu de eenmaking van Europa onder de naam ‘de 
Europese Unie’. Elke burger behoudt zijn eigen nationaliteit, 
maar is voortaan even zeer een Europese burger. Europa is een 
machtige wereldspeler aan het worden op alle gebieden. Financieel
economisch is er de eenheidsmunt, de euro (2 mei 199819), die 
belangrijk geworden is over heel de wereld. Politiek gezien is er 
een gemeenschappelijk ‘buitenlands’ (lees: buitenEuropees) 
beleid dat zich richt op heel de wereld. Europa claimt het hoofd 
te kunnen bieden aan de grote actuele wereldproblemen en daarin 
een van de belangrijkste partijen te zijn. Militair is Europa een 
grote eenheidsmacht geworden die in zeer korte tijd een machtig 
leger op de been kan brengen. De landen die aangesloten zijn 
bij de Europese Unie (EU) hebben daarbij trouw aan elkaar 
gezworen. Voor het eerst in de geschiedenis is het ondenkbaar 
geworden dat de Europese landen oorlog met elkaar voeren. 
De EU heeft een gemeenschappelijke wetgevende macht waar 
alle lidstaten aan onderworpen zijn. De wetten van Europa zijn 

19  Pas op 1 januari 2002 helemaal in omloop gebracht.
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bepalend geworden voor de wetgeving van de deelstaten. Ook is 
er een Europees recht dat zijn lidstaten ter verantwoording kan 
roepen en eventueel boetes kan opleggen. De wil van de EU is 
zoveel als wet geworden voor de lidstaten.

Met het in werking treden van het verdrag van Lissabon (2009) 
kreeg de EU z.g. ‘exclusieve bevoegdheden’. Dit wil zeggen dat 
enkel de EU op deze domeinen kan en mag optreden, terwijl 
de lidstaten enkel nog de beslissingen van de EU uitvoeren. 
Daarnaast zijn er ook z.g. ‘gedeelde bevoegdheden’, waarbij zowel 
de EU als de lidstaten wetgevend kunnen optreden. Echter: 
Indien de EU wetten in deze sectoren uitvaardigt, hebben de 
EUregels wel voorrang op de nationale wetten die eventueel al 
bestonden; de meeste EUbevoegdheden zijn van dit type. Als 
laatste zijn er dan nog de z.g. ‘Ondersteunende, coördinerende en 
aanvullende bevoegdheden’, waarbij de lidstaten wel zelf nog de 
volledige wetgevende vrijheid genieten. Meestal neemt dit type 
bevoegdheden de vorm aan van een financiële bijdrage vanwege 
de EU. En wie zou die financiële bijdrage niet willen? Het gevolg 
is dat de EU ook hier weer heel wat te bepalen kan hebben.

De wetten die door de EU uitgevaardigd worden hebben een 
grote invloed op de landen die aangesloten zijn bij de unie. De 
EU heeft meer invloed op het dagelijks leven van de bevolking 
van de lidstaten dan veelal gedacht wordt. Meer nog: de EU 
heeft meer te zeggen over de bevolking van Europa, dan dat de 
deelstaten nog te zeggen hebben over hun eigen inwoners. De 
EU bepaalt vandaag ongeveer 7075% van alle wetgeving in haar 
lidstaten.

Nooit eerder hebben de Europese landen gemeenschappelijke 
belangen weten te behartigen, maar nu worden zelfs de eigen 
belangen terzijde gesteld voor één gemeenschappelijk belang. De 
EU krijgt alle macht in Europa. De lidstaten hebben al heel wat 
van hun soevereiniteit afgegeven. De president van Tsjechië, die 
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zelf niet pro was, zei kort voordat hij het verdrag van Lissabon als 
laatste zou gaan tekenen (3 november 2009 om 15u00): “Met 
het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon, zal Tsjechië 
ophouden te bestaan als soevereine staat”. Eerder verklaarde hij: 
“Op de manier waarop de zaken nu snel evolueren, is het niet 
mogelijk het verdrag te stoppen of een stap achteruit te zetten, 
zelfs al zouden sommigen van ons dat willen”. Het is voor het 
eerst in de geschiedenis dat de landen in Europa zich vrijwillig 
aaneensluiten. Ook de vroegere OostEuropese landen staan te 
dringen om lid te worden van de EU. Kroatië, IJsland, Macedonië 
en Turkije zijn officieel kandidaatlidstaten. Albanië, Bosnië
Herzegovina, Montenegro en Servië (en Kroatië?) zijn officieel 
erkend als potentiële kandidaten. Liechtenstein, Noorwegen 
en Zwitserland zijn geen lidstaten, maar hebben wel sterke 
samenwerkingsverbanden met de EU. Het is verwonderlijk hoe 
landen die het onderling vaak zo oneens zijn, zich toch scharen 
onder het ideaal dat ‘Europese Unie’ heet. De EU is sterk, en 
innerlijk toch zo verdeeld. Dat is precies wat ook Daniël reeds 
mocht weten. De voeten en tenen van het beeld in Dan. 2 
bestaat uit een vermenging van ijzer en leem (vs. 4142), twee 
grondstoffen die zich niet laten vermengen. Het gaat om een 
verdeeld koninkrijk dat enerzijds de hardheid van ijzer heeft en 
anderzijds de broosheid van leem. Het wordt vervolgens ook 
voorgesteld als een huwelijksgemeenschap waarbij de partners 
desondanks toch geen samenhangend geheel vormen (vs. 43). 
Maar ook al zijn de deelstaten onderling heel verschillend, ze 
vormen toch één geheel, één macht, één statenverbond. En … 
één beest.

Is de huidige Europese Unie hetzelfde als dat wat bedoeld 
wordt met de zevende kop die nog komen moest na het Romeinse 
rijk van Johannes’ tijd? En komt straks, in de laatste fase van de 
eindtijd, de achtste ‘die uit de zeven is’ (Op. 17:11)? Het heeft er 
alles van weg en zijn pad wordt alvast bereid.
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sterven als god in eUropa20

Dat dit Europa van God niets moet hebben mag duidelijk 
zijn. Sinds de zogenaamde verlichting is het erg duister geworden 
in Europa. Het verstand dat ertoe moet dienen om Gods werk 
in de schepping te zien (Rom. 1:20), is blind geworden. De 
evolutietheorie dient om het scheppingsverhaal te verdringen. 
Wetenschap heeft de plaats van God ingenomen als essentie van 
de dingen. “Ni Dieu, ni maître, geen God geen meester” zegeviert 
ook in het Europa van vandaag. Er is geen Franse revolutie meer 
tegen het gezag (met een kleine ‘g’), maar een Europese revolutie 
tegen het Gezag (met een grote ‘G’). Na de kerstening van Europa 
is het de beurt aan de ontkerstening. Laten we het bedrieglijke 
ervan maar doorzien. Ook atheïsme is een keuze, ook ongeloof is 
een geloof, een keuze tegen God is eveneens een keuze aangaande 
God. Het geloof dat God niet bestaat is al even levensbepalend 
als het geloof dat God wel bestaat.

Tijdens discussies omtrent de ontwerptekst van de Europese 
grondwet en later het hervormingsverdrag waren er voorstellen 
om naar het christendom en/of God te verwijzen in de inleiding 
van de tekst. Dit idee kreeg echter veel oppositie en zodoende 
werd het niet aangenomen. Opmerkelijk is ook het verzet tegen 
religieuze symbolen van welke religie dan ook, wat wellicht alleen 
nog maar zal toenemen. De Europese Unie is een seculier orgaan, 
zonder formele relaties met wat voor religie dan ook en men 
tolereert geen vermelding van religie in huidige of voorgestelde 
verdragen. Dat betekent dat heel de kerkelijke geschiedenis van 
Europa wordt uitgewist in de hoop dat het ook zo snel mogelijk 
wordt vergeten. Welk land wist er nu zijn eigen geschiedenis uit, 
hoe die ook mag geweest zijn?

Europa schaart zich onuitgesproken achter het principe 

20   De titel van dit kopje ontleen ik aan de subtitel van een boek van Henk Medema ‘Gare du Nord’, dat ik 
graag aanbeveel.
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van het laïcisme. Dat wil zeggen dat de religie verbannen 
wordt uit het openbare leven en uit alle overheidsinstellingen. 
Er is wel vrijheid van godsdienst, maar dat mag enkel een 
privéaangelegenheid zijn. De hoog oplaaiende discussies omtrent 
het hoofddoekenverbod zijn hier een gevolg van. Straks volgen 
wellicht ook andere religieuze symbolen. Wezenlijk erkent het 
laïcisme geen enkele godsdienst, maar slechts de godsdienstige 
instituten of organisaties, omdat die toch enig nut hebben voor 
de samenleving en er anders misschien teveel weerstand komt. 
Officieel bestaat het laïcisme enkel in Turkije en in Frankrijk, 
maar officieus voelen we het aan onze ellebogen in heel Europa 
en voornamelijk in WestEuropa. Frankrijk voerde de grootste 
oppositie tegen de vermelding van het christendom in Europese 
teksten. Het ergste is evenwel niet dat men vindt dat er geen God 
is, maar dat er ook geen God meer mág zijn, althans niet in het 
publieke leven.

U mag over de rol van de kerk als instituut, van welke kleur 
dan ook, in de geschiedenis en vandaag denken wat u wilt. In 
hoofdstuk vier zullen we uitgebreider stilstaan bij de kerk. Ik 
zie er ook een hele hoop zwarte bladzijden in, wellicht meer 
dan witte. Toch moeten we desondanks ook inzien dat talloze 
monniken en anderen (o.a. Luther) ervoor gezorgd hebben dat 
de Bijbel bewaard is gebleven en vertaald is geworden. Bovendien 
heeft de aanwezigheid van de kerk, welke dan ook, er eeuwen 
lang voor gezorgd dat God, Zijn gezag en de principes van de 
Bijbel aanwezig bleven in de samenleving. De manier waarop 
is gewoonlijk sterk af te keuren, vaak ging het met bloed en 
dominantie gepaard. Er waren heel wat bijoogmerken (vgl. Fil. 
1:1518). Bekering gebeurde door middel van verplichting en 
daarbij werd het beeld van een doemende God gepreekt. Er was 
en is allerlei dwaalleer. Maar toch bleef het christelijk geloof 
tot twee of drie generaties terug in zowat elk huis aanwezig, in 
meer of mindere mate. De verlichting, het humanisme en de 



57

Het beest uit de zee

vrijzinnigheid hebben het geloof in God langzaam maar zeker 
uit de maatschappij weggehaald. Daarmee is het heel wat erger 
geworden dan daarvoor. Het voorheen zo gekerstende Europa is 
de kweekvijver geworden van een antiGod maatschappij. Deze 
verandering is mijns inziens erg belangrijk, want in het huidige 
denken bestaat God niet meer. God wordt, bij wijze van spreken, 
opnieuw vermoord, monddood gemaakt. Europa danst op Zijn 
graf.

God is buiten geworpen uit Europa, de weg naar de maatschappij 
van Openbaring 13 is daarmee ingeslagen.

tijdsperiode

Ondertussen dringt de vraag zich op naar de tijd van het bestaan 
van dit beest in zijn hoedanigheid als ‘de achtste’ (en daarmee 
ook van het tweede beest). Daarvoor krijgen we een duidelijke 
aanwijzing in Op. 13:5 waar de tijdsaanduiding van ‘tweeënveertig 
maanden’ wordt gegeven. Diezelfde tijdsaanduiding staat ook in 
Op. 11:2 waar dan ook over twaalfhonderd zestig dagen (vs. 3) 
wordt gesproken. Beide tijdsaanduidingen beslaan drieënhalf jaar. 
De tijd twaalfhonderd zestig dagen vinden we ook terug in Op. 
12:6, waarbij in dat hoofdstuk ook gesproken wordt over ‘een 
tijd, tijden en een halve tijd’ (vs. 14). Die uitdrukking is ontleend 
aan het boek Daniël (7:25, 12:7), waar ook de aanduiding ‘de 
helft van de week’ (9:27) gebruikt wordt.

Al deze tijdsaanduidingen slaan op de periode van de tweede 
helft van de laatste jaarweek van Daniël. Deze periode kent 
verschillende benamingen in de Bijbel. Het is de tijd van ‘grote 
benauwdheid’ (Dan. 12:1), in bijzonderheid de ‘benauwdheid 
voor Jakob’ (Jer. 30:7). Een andere, beter gekende benaming, is 
‘de grote verdrukking’ (Op. 2:22, 7:14, Matt. 24:21). Het is van 
belang om te begrijpen dat de uitdrukking ‘grote verdrukking’ 
een bepaalde tijdsperiode aangeeft (vgl. Mark. 13:19) en niet 
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verward moet worden met de verdrukking die gelovigen van alle 
tijden kunnen verwachten (vgl. Joh. 16:33, Rom. 5:34).

In de helft van de laatste jaarweek zal er immers een belangrijke 
gebeurtenis plaatsvinden in de hemel, die de verschrikkingen van 
de tweede helft van die jaarweek inluiden. De satan zal uit de 
hemel en op de aarde worden geworpen (Op. 12:712). Dan 
begint de vervolging van het nageslacht van de vrouw die gebaard 
heeft, d.i. Israël (vs. 13, vgl. Micha 5:2), en ook haar bescherming 
(vs. 14) gedurende drieënhalf jaar. Dan zullen het slacht en het 
spijsoffer verplicht ophouden21 (Dan. 9:27). Want dat gebeurt 
op de helft van de laatste jaarweek en valt dus samen met de 
uitwerping van de satan uit de hemel. Daaruit weet hij dat zijn 
dagen geteld zijn en hij maar weinig tijd meer heeft (vs. 12). Hij 
moet zich nu haasten om al zijn boosheid tot uitvoer te brengen, 
waarvoor hij deze twee beesten op het toneel brengt (vgl. Op. 
12:1713:1). Deze beesten treden dus op in de tweede helft van 
de zeventigste jaarweek van Daniël. Dat is in de laatste drieënhalf 
jaar voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus.

aard en gezindheid

Het is in deze periode dat het beest zijn ware aard, naar die 
van de satan zelf, zal kunnen ontplooien. Hij zal grote woorden 
van godslastering spreken (Op. 13:56, vgl. Dan. 7:8, 20, 25a). 
Waaruit zal de inhoud van die woorden bestaan? Eerlijk gezegd 
weten we dat niet. Er lijken mij drie mogelijkheden te bestaan. 
Ofwel zal hij openlijk met God spotten, Hem slecht afschilderen 
en Hem de schuld van alle kwaad toeschrijven. Maar dan blijft 
hij Gods bestaan wel nog erkennen. Ofwel zal hij de wereld doen 
geloven dat God zich ergens in een hoekje van het heelal heeft 
terug getrokken omdat Hij de grote strijd toch verloren heeft. 

21  Zie ook verder onder het kopje ‘tijden en wet’.
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Dan claimt hij dat hij het van God gewonnen heeft, dat zelfs 
God niet tegen hem opkan. Zoiets als met het schip de Titanic, 
waarvan de bouwers zeiden dat zelfs God het schip niet kon doen 
zinken. De derde mogelijkheid bestaat erin dat hij proclameert 
dat God helemaal niet bestaat. “Waar is God? Toon mij Hem 
dan eens? Nee, er is helemaal geen God. God is pure fantasie, 
ontsproten uit de gedachten van angstige mensen. Mensen 
hebben God geschapen en niet andersom. Enz.” Dat laatste lijkt 
het denken van het Europa van vandaag te zijn.

Het zal echter niet bij woorden blijven. Het beest is niet 
alleen maar atheïstisch, maar antitheïstisch. Dit beest zal zich 
keren tegen de gelovigen die er dan op de aarde zullen zijn (vs. 
7a, vgl. Dan. 7:21, 25a). Zij zijn het immers die niet vol ontzag 
zullen (blijven) zijn voor dit beest. Misschien zullen zij wel de 
schuld van alle kwaad krijgen, zoals eens de Joden in de tijd van 
de Tweede Wereldoorlog. De gelovigen zullen eruit moeten, want 
zij zullen de dwarsliggers zijn. Het juk van het geloof moet weg.

Tweeënveertig maanden lang zal het lijken alsof het beest 
maar kan doen wat het wil. Alsof God niet antwoordt, alsof Hij 
zich stil houdt, alsof de hemel gesloten blijft. Het zal erop lijken 
dat het beest ongestraft zijn gang kan gaan.

Het beest zal dus streven naar een maatschappij waarin er 
geen plaats is voor God, de ware godsdienst of ware gelovigen. 
Een voorafschaduwing hiervan mag gezien worden in de 
verschrikkelijke christenvervolgingen die hebben plaats gevonden 
onder diverse Romeinse keizers, in de tweede en de derde eeuw 
na Christus. Er zijn enkele opmerkelijke parallellen tussen de 
situatie in de tweede en derde eeuw en de situatie in de eindtijd. 
Toen was er een Romeins rijk, in de eindtijd zal er een hersteld 
Romeins rijk zijn. Toen was Israël onderworpen aan het Romeinse 
rijk, in de eindtijd zal er een verbond zijn tussen het herstelde 
Romeinse rijk en Israël (Dan. 9:27, Op. 13, vgl. Jes. 28:15). Toen 
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was het christendom nog niet erkend, in de eindtijd zal het ware 
christendom niet meer aanvaard worden. Toen waren er zware 
vervolgingen (vgl. Op. 2:10), in de eindtijd zal er weer een zware 
vervolging zijn. In beide gevallen is er een maatschappij waarin er 
geen plaats is voor het waar getuigenis van God. Die maatschappij 
wil het beest over heel zijn rijk vestigen (Op. 13:7b). De invloed 
van dit beest zal kennelijk niet alleen in het Romeinse rijk gelden, 
maar over zowat gans de aarde reiken. In de ‘strategic objectives’ 
(2000) geeft Europa duidelijk te kennen dat zij eigenlijk doelt 
op een nieuw soort van wereldwijde regering, de z.g. nieuwe 
wereld orde. Europa wil graag aan het front ervan staan (speech 
11/2004). Het is de vraag in hoeverre dit beest inderdaad over 
heel de aarde zal heersen. Het beest zal blijkbaar de sterkste macht 
zijn en wellicht een invloed hebben over zowat heel de aarde. De 
EU is ook vandaag al betrokken bij zowat de hele wereld22. Er zijn 
echter nog wel machtsblokken in de eindtijd (bv. Assyrië, Gog). 
Zo lezen we van Nebukadnessar in Dan. 2:38 dat hij alle mensen 
‘waar zij ook wonen’ in zijn hand had (vgl. een degelijke uitspraak 
over het derde rijk in vers 39). Er waren toen echter ook volken 
die niet onder zijn gezag stonden. Het lijkt mij dan ook dat er 
gedoeld wordt op het gegeven dat de grootste wereldmacht wordt 
voorgesteld.

Hoe het ook zij, hij zal een antigoddelijk rijk vestigen en allen 
die God daarin toebehoren vervolgen.

de heiligen, de getUigen

De heiligen van die dagen krijgen de belofte dat het beest 
dit niet ongestraft zal doen. Zoals het beest zich keert tegen de 
heiligen van God, zo zal God zelf Zich keren tegen dit beest (Op. 
13:910). Ook geldt de belofte dat het beest dit slechts voor een 
beperkte en welbepaalde tijd zal kunnen doen, slechts gedurende 

22  Zie http://eeas.europa.eu/countries/index_en.htm.
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de tijd van de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël 
(Op. 13:5, Dan. 7:25). Zo bemoedigde God ook de gelovigen 
die te lijden hadden onder de vervolgingen door de Romeinse 
keizers in de tweede en derde eeuw, door een vastgestelde tijd aan 
te geven (Op. 2:10). God staat immers boven het beest en boven 
de draak, zodat zij niets meer kunnen doen dan wat God toelaat. 
Als die tijd vol is, zal God er een einde aan maken (Dan. 7:26).

Tot die tijd wordt er van hen verlangd dat zij dezelfde 
gezindheid van lijden aan de dag leggen zoals ook de Heer Jezus 
die zelf heeft gehad (1Petr. 2:1923). Zij zullen hun leven niet 
kunnen liefhebben (Op. 12:11, vgl. Hebr. 11:35b38), maar 
zullen alles moeten overgeven aan Hem die de wraak toekomt 
(Rom. 12:19, 2Thess. 1:69, Hebr. 10:3031, 1Petr. 4:5, Ps. 
34:22b). Wat zal het moeilijk zijn voor de gelovigen in die dagen! 
En toch zal er een sterk getuigenis van hen uitgaan. Ongetwijfeld 
zal God hun heel bijzonder nabij zijn, zoals wij ook weten uit de 
verhalen van de lijdende kerk vandaag. Ook zij kennen lijden, 
maar dragen desondanks een sterk getuigenis uit.

Die heiligen zijn in de eerste plaats Joden, aangezien zij ook 
vermeld worden in Dan. 7 waar het niet op de gemeente kan 
slaan aangezien die toen nog een verborgenheid was. Zij zijn ‘de 
overigen van haar [d.i. de vrouw in Op. 12] nageslacht’ (Op. 
12:17). Tegen dezen voert de draak nu oorlog, waarvoor hij ook 
de twee beesten op het toneel heeft gebracht. De strijd van de 
draak tegen de vrouw (Israël) en haar Kind in Op. 12 wordt 
voortgezet in de strijd van het beest tegen het nageslacht van de 
vrouw in Op. 13. Dit nageslacht is het getrouwe overblijfsel uit 
Israël dat dan op aarde zal zijn. Het beest zal zich vervolgens 
natuurlijk ook keren tegen allen die zich met dit nageslacht (en 
met de God van dit nageslacht!) verbonden weten.

Deze heiligen staan geschreven in ‘het boek van het leven van 
het Lam dat geslacht is’ en zij zijn dat ‘vanaf de grondlegging 
van de wereld af ’ (Op. 13:8). Van de gelovigen van de gemeente 
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daarentegen wordt gezegd dat zij uitverkoren zijn van ‘voor de 
grondlegging van de wereld’ (Ef. 1:4). Dat geldt enkel voor de 
gelovigen die behoren tot de gemeente, anders wordt er gesproken 
over ‘vanáf de grondlegging van de wereld’ (vgl. Matt. 25:34).

Ook de oproep om te horen (Op. 13:9) klinkt niet tot de 
gemeente, want daar ontbreekt de gewoonlijke toevoeging ‘wat 
de Geest tot de gemeenten zegt’ (Op. 23).

Deze heiligen behoren dus niet tot de gemeente. Het zijn 
gelovigen die ná de Opname van de gemeente tot bekering zijn 
gekomen, uit Israël en velen uit de heidenen (o.a. Op. 7). Vanaf 
het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring vinden we de 
gemeente immers niet meer op de aarde. Dat blijft ook zo tot in 
hoofdstuk 19, waar ondermeer de gemeente de Berijder op het 
witte paard vergezelt. 

Onder het kopje ‘sterven als God in Europa’ klonk er een 
heel pessimistisch beeld over het christelijk geloof in Europa. 
Hoe bijzonder is het dan om in Op. 7 al die ontelbare gelovigen 
te zien. Om in Op. 13 te lezen over deze heiligen. God is uit 
Europa geworpen, maar Zijn redding van mensen is niet te stoppen! 
Het verlossingswerk van God is niet te keren, hoe hard het beest 
ook tekeer zal gaan. De ‘schare die niemand tellen kan’ in Op. 
7:917 zijn gelovigen ‘die komen uit de grote verdrukking’ (vs. 
14). Het is een vast principe, als mensen niet anders kunnen dan 
kiezen, dan maken velen de keuze voor God. Te midden van de 
heerschappij van het beest zien wij een grote opwekking!

Het is dan ook de vloek van de huidige tijd hier in Europa, dat 
mensen het veel te goed hebben en van geen keuze meer weten. Ze 
hebben brood en spelen, alles wat ze nodig hebben en bezigheden 
genoeg. Toch zijn wij hier en nu door God geplaatst om Zijn 
getuigenis te zijn. Laten wij ons best doen om elke gelegenheid 
die wij nu in vrijheid hebben ook te benutten (Kol. 4:56, 2Tim. 
4:2). Het zal de heiligen straks heel wat meer kosten.
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Het beest zal het openlijk getuigenis over God stoppen door 
de twee getuigen van de eindtijd uiteindelijk te doden (Op. 11:7). 
Zo zal het zich keren tegen alles wat naar de ware God verwijst. 
Zelfs het vals godsdienstig getuigenis, dat principieel toch nog 
steeds naar God verwijst, zal het niet kunnen verdragen. Op dit 
beest uit de zee zit er immers nog een ‘wezen’, nl. een hoer (Op. 
17), zie hoofdstuk 4.

de laatste heerser van het romeinse rijk

In Dan. 7 is het ‘die ene horen’ die hetzelfde doet als wat in Op. 
13 toegeschreven wordt aan het beest zelf in zijn hoedanigheid als 
‘de achtste’. Zoals gezegd, stelt het beest in het boek Openbaring 
ook zélf de ‘achtste’ en dus ook de laatste koning voor. Het beest 
stelt zowel het rijk, als de laatste heerser ervan voor. In Dan. 7 is 
het die ene horen, die opkomt en die zich verheft, die de laatste 
heerser van het rijk voorstelt. In Dan. 7 wordt zowel van het 
vierde dier (tegenover de drie andere) als van deze opkomende 
hoorn (tegenover de tien andere) gezegd dat ‘het verschilt van de 
vorige’ (vs. 7, 19 en 23 voor het dier en vs. 24 voor de horen).

Beiden, het ‘beest dat zelf ook de achtste is’23 en de ‘kleine horen 
die zich verheft’, stellen het hoofd van het herstelde Romeinse rijk in 
de eindtijd voor.

De lastering tegen God komt in Op. 13 uit de mond van het 
beest, dat is als de achtste en laatste heerser (vs. 6). Zo is het in 
Dan. 7 die laatste horen, die eveneens de laatste heerser voorstelt, 
die een mond vol grootspraak heeft en woorden spreekt tegen de 
Allerhoogste (vs. 8, 20, 25).

Hetzelfde geldt voor het overwinnen van de heiligen. Ook dit 
wordt zowel toegeschreven aan het eerste beest als aan die ene 
horen (resp. Op. 13:7, Dan. 7:21, 25).

23   In Op. 17:1213 worden de horens duidelijk apart gezien van het beest. Het beest is dan immers zelf de 
achtste, een persoon.



64

Over de maatschappij die komen zal…

tijden en wet

Het beest zal zich met alles wat het in zich heeft keren tegen 
God. We zagen al dat het zich zal keren tegen de gelovigen. Ook 
zal het beest het openlijk getuigenis over God stoppen door het 
doden van de twee getuigen. Het beest is echter nog meer van 
zin, wat ons kenbaar gemaakt wordt in Dan. 7: ‘Hij zal woorden 
spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten 
te gronde richten’ (vs. 25a). Deze twee aspecten hebben we ook 
in Op. 13 gezien. Maar niet wat het vervolg van dit vers geeft: 
‘hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen’, waardoor de 
eredienst voor de ware God onmogelijk zal worden gemaakt. 

Bij tijden dienen we hier te denken aan de ‘feesttijden 
van Israël’. Het betreft weliswaar een ander woord dan wat 
gewoonlijk gebruikt wordt voor de ‘(feest)tijden’ van God. Het 
woord dat Daniël gebruikt is een woord dat ‘een welbepaalde 
tijd’ (Hebr. ‘z’man’) betekent. De HSV vertaalt hier passend met 
‘bepaalde tijden’. Nu is dat ook de primaire betekenis van het 
woord dat gebruikt wordt bij de ‘(feest)tijden’ van Israël, nl. dat 
het om ‘bepaalde tijden’ gaat. Vaker gaat het om het aspect van 
de ‘bepaalde tijd’ (Hebr. ‘mo’eed’24), dan om dat van een ‘feest’ 
(Hebr. ‘chag’25). 

Het beest zal er dus op uit zijn om de feesttijden, die dan 
opnieuw in Israël gehouden worden, af te schaffen. Er zal 
opnieuw een eredienst (en tempeldienst) in Jeruzalem zijn. In 
Dan. 9 lezen we ‘in de helft van de week zal hij slachtoffer en 
spijsoffer doen ophouden’ (vs. 27). Hoewel enerzijds historisch, 
lezen we toch ook profetisch in Dan. 8:11 ‘en Hem werd het 
dagelijks offer ontnomen’. Vervolgens: ‘En een eredienst werd 
in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer’ (vs. 12). 
Het woord eredienst betekent hier eigenlijk ‘een leger, dat wat 

24  ‘Mo’eed’ is afgeleid van het werkwoord ‘ja’ad’, wat ‘bestemmen, bepalen’ betekent.
25  ‘Chag’ wordt in Lev. 23 enkel gebruikt bij de twee feesten die zeven dagen duren.
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ten strijde trekt, oorlog, krijgsdienst’ en wordt meestal vertaald 
met ‘heerscharen’. Er wordt dus een ware oorlog gevoerd tegen 
het dagelijks offer. Niet alleen tegen het offer, maar tegen gans 
de tempeldienst en ondermeer de feesttijden van Israël. Dit 
is ondermeer besloten in de uitdrukking ‘grote woorden en 
godslastering’ in Op. 13:5. 

Het mag wel duidelijk zijn dat de eredienst van de ware God 
afgeschaft zal worden om een andere ‘eredienst’ in te voeren, nl. 
de aanbidding van Op. 13:4. Zo zal het beest erop uit zijn om ‘de 
tijden te veranderen’.

Maar ook zal het beest erop uit zijn om de ‘wet’ te veranderen. 
Zoals we bij de tijden denken aan de feesttijden van God, dienen 
we bij deze wet ook te denken aan de wetgeving van God. 
De wet regelt ondermeer heel de eredienst voor de ware God, 
waardoor deze onmogelijk zal worden gemaakt. Het beest zal zich 
vanzelfsprekend niet onderwerpen aan Gods wet. Integendeel, 
hij zal zich van Gods wetten niets aantrekken en deze vervangen 
door zijn eigen wetten. Dat betekent dat hij geen wet erkent 
boven zichzelf. Hij is dus in wezen ‘wetteloos’. Dit brengt ons bij 
‘de wetteloze’ in 2Thess. 2.
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2thess. 2:1-12
1 Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst 

van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot 
Hem, 2 dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt 
wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als 
van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. 
3 Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die 
komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van 
de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, 4 die zich 
verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp 
van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en 
zichzelf vertoont dat hij God is. 5 Herinnert u zich niet dat 
ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? 6 En nu, u weet 
wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn 
tijd. 7 Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. 
Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen 
wordt. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de 
Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten 
niet doen door de verschijning van zijn komst; 9 hem, wiens 
komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht 
en tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei 
bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen 
om behouden te worden. 11 En daarom zendt God hun een 
werking van de dwaling om de leugen te geloven, 12 opdat 
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allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, 
maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Het tweede hoofdstuk van de tweede brief aan de Thessalo
nicenzen wordt vaak beschouwd als hét hoofdstuk over de an
tichrist. De titel ‘antichrist’ wordt echter niet genoemd in dat 
hoofdstuk. Toch meent men hem te herkennen in de drie be
namingen ‘mens van de zonde’, de ‘zoon van het verderf ’ en de 
‘wetteloze’ (vs. 3, 8). Maar is de mens der wetteloosheid wel de 
antichrist?

Deze persoon uit 2Thess. 2 dient hoe dan ook te worden 
vereenzelvigd met één van de twee beesten in Op. 13. We hebben 
vanuit het profetische woord immers geen aanwijzingen voor 
nog een derde mens die zich groot zal maken in de eindtijd. 
Is de persoon in 2Thess. 2 dezelfde als het eerste beest dat ook 
de achtste is, waarmee dan bedoeld het hoofd van het herstelde 
Romeinse rijk? Of is hij het tweede beest in wie ik de antichrist 
meen te mogen herkennen (zie hoofdstuk 5)? Dat is de vraag die 
nu voor ons ligt.

Naar ik meen is de wetteloze in 2Thess. 2 niet dezelfde als 
de antichrist, maar dezelfde als het eerste beest, het hoofd van 
het herstelde Romeinse rijk. Heel wat uitleggers identificeren de 
wetteloze inderdaad ook met het eerste beest in Op. 13. Sommigen 
menen dan echter in beide de antichrist te herkennen. Daar ben 
ik het niet mee eens. Wel met het gegeven dat de wetteloze en het 
eerste beest dezelfde persoon voorstellen. Interessant zijn dan ook 
de overeenkomsten tussen het eerste beest en de wetteloze. Zowel 
het beest als de mens der wetteloosheid komen op het toneel 
door de werking van de satan (2Thess. 2:9a). Beide zijn uit op de 
aanbidding van mensen (Op. 13:4, 2Thess. 2:4). Beide spreken 
lasterlijk tegen God (Op. 13:56, 2Thess. 2:4). Beide zijn een 
tegenstander van God en zijn heiligen (Op. 13:7, 2Thess. 2:4).
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Reeds heel vroeg in de kerkgeschiedenis heeft men de wetteloze 
geïdentificeerd met de Romeinse keizer, het hoofd van het 
Romeinse rijk. Overeenkomstig dacht men bij de weerhouding 
in 2Thess. 2:67 dan aan de regering waar de keizer toch rekening 
mee moest houden en die hem daardoor in toom hield. Daar 
ben ik het niet mee eens, maar het toont wel aan dat men bij de 
wetteloze uitdrukkelijk aan de keizer dacht. Alleen gaat het niet 
over een historische keizer, maar om het hoofd van het Romeinse 
rijk die nog komen moet. We kunnen het de vroege christenen niet 
kwalijk nemen dat ze heel die tijd tussen het antieke Romeinse 
rijk en het herstelde Romeinse rijk niet ingeschat hebben. Voor 
ons is dat niet zo moeilijk omdat wij terug kunnen kijken in de 
geschiedenis. Daardoor is heel wat van het profetische woord nu 
begrijpelijker dan toen. De Heilige Geest laat Daniël optekenen 
‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het 
boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal 
vermeerderen’ (12:4).

Bij de vraag wie de wetteloze is, zijn er argumenten om aan 
de antichrist te denken, net zoals er argumenten zijn om aan het 
hoofd van het Romeinse rijk te denken. Ik wil hier dan ook niet 
al te stellig over doen en ik vraag mijn lezers om dat ook niet te 
doen. De eindtijd zal het uitwijzen. Hoe we de wetteloze ook 
identificeren, we krijgen in beide gevallen een uitgebreider beeld 
van de situatie van de eindtijd. In dit hoofdstuk leg ik dan de 
argumenten voor waarom ik zelf denk aan het hoofd van het 
Romeinse rijk.

vage bewoording

Er wordt in 2Thess. 2 erg vaag geschreven over de wetteloze, 
waardoor het voor ons vandaag niet eenvoudig is om deze te 
identificeren. Paulus had openlijk over deze figuur gesproken met 
de gelovigen in Thessalonica. Zij wisten dus duidelijk over wie 
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hij het had. Maar nu hij zijn brief schrijft, doet hij dat kennelijk 
bewust met vage bewoordingen. Wel wijst hij hen erop dat hij 
eerder met hen over die wetteloze gesproken heeft (2Thess. 2:5). 
We dienen ons de vraag te stellen waarom hij de wetteloze niet 
vrijuit identificeert in zijn geschreven brief. De verklaring is 
wellicht dat de brief ook in verkeerde handen kon vallen. Het 
was gevaarlijk om over de Romeinse keizer iets negatiefs te 
schrijven of te zeggen. Dit kan verklaren waarom Paulus vaag 
blijft bij het identificeren van de wetteloze, als hij het daarbij 
over het hoofd van het Romeinse rijk heeft. Dan zou er, volgens 
het Romeinse denken, ook een terechte aanklacht tegen Paulus 
kunnen worden ingebracht. Over de antichrist is dat niet het 
geval, zoals Johannes wel openlijk over hem schrijft. Als Paulus 
het over de antichrist wilde hebben, dan kon hij dat ook gewoon 
doen. Daar trok de Romeinse keizer zich niets van aan. Maar een 
woord tegen de Romeinse keizer is heel wat anders. Paulus schrijft 
in zijn brieven vaak ernstig vermanende taal, maar nooit iets wat 
hem een terechte beschuldiging zou kunnen opleveren. Paulus is 
vaak voor het gerecht gebracht, maar bleek steeds onschuldig te 
zijn. In beperkte kring kun je vrijuit spreken wanneer je iedereen 
betrouwbaar acht. Maar iets neerschrijven is heel wat riskanter en 
kan misbruikt worden (vgl. 2Petr. 3:1516). Ik denk dat Paulus 
daarom een vage, maar toch begrijpelijke bewoording gebruikt.

is de wetteloze een jood of een heiden?
De persoon in 2Thess. 2 wordt in vers 3 ‘de mens der 

wetteloosheid’ genoemd (Grieks: ‘anthropos tès anomias’26) en in 

26   Sommige vertalingen hebben hier ‘mens der zonde’ (Grieks: ‘tès hamartias’), andere hebben ‘mens der 
wetteloosheid’ (Grieks: ‘anthropos tès anomias’). De NBV vertaalt hier door ‘de wetteloze mens’. Sommige 
oude handschriften hebben het ene, andere het ander. Wellicht is wetteloosheid beter op zijn plaats (vgl. vs. 
3 met vs. 8). Er bestaat een sterk getuigenis voor deze lezing die voorkomt in de vroege vertegenwoordigers 
van het Alexandrijnse teksttype, de Codex Sinaiticus en de Codex Vaticanus. Nu staat er in 1Joh. 3:4 ‘Ieder 
die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is de wetteloosheid’, daar worden deze verschil
lende woorden gebruikt voor zonde (Grieks: ‘hamartia’) en wetteloosheid (Grieks: ‘anomia’).
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vers 8 ‘de wetteloze’ (Grieks: ‘ho anomos’)27. Zijn diepste wezen 
is wetteloosheid. Dat betekent allereerst dat hij zonder wet is, dat 
hij zich van Gods wet niets aantrekt en er ook niet onder meent 
te staan of onder wil staan. Dat is de inhoudelijke betekenis van 
‘wetteloosheid’ in de Bijbel. Wat dat betreft, geldt dit zowel voor 
de antichrist als voor het hoofd van het herstelde Romeinse rijk.

Het Griekse woord ‘anomia’ wordt in de NBGvertaling ‘51 
zowel vertaald door wetteloosheid (Matt. 7:23), ongerechtigheid 
(Matt. 13:41) als door wetsverachting (Matt. 23:28). In het Oude 
Testament wordt eerder het woord ‘overtreding’ (Hebr. ‘pesha’) 
gebruikt. Wetteloosheid en zonde worden rechtstreeks met elkaar 
verbonden (Rom. 4:7, 1Joh. 4:3). In deze Bijbelteksten en in 
nog andere (Rom. 6:19, Tit. 2:14, Hebr. 1:9, 10:17, 2Petr. 2:8) 
doet het er niets toe of deze personen nu Joden of heidenen zijn. 
Waar het om gaat, is dat zij niet gehoorzaamd hebben aan Gods 
wet. Paulus gebruikt de inhoudelijke betekenis om onderscheid 
te maken tussen gelovigen en ongelovigen (2Kor. 6:14). Zij die 
met God rekenen en zij die dat niet doen. Wanneer Paulus aan 
Timotheüs schrijft dat de wet voor de wettelozen is (1Tim. 1:9), 
dan doet hij dat om aan te geven dat de wet ondermeer dient om 
aan te tonen wat er fout is. De uitdrukking ‘wettelozen’ valt daar 
in een hele opsomming.

Van de Heer Jezus lezen we dat Hij met de wettelozen of 
misdadigers is gerekend (Luc. 22:37, Jes. 53:12). Met die 
misdadigers wordt allereerst gedoeld op de twee mannen die 
samen met de Heer Jezus zijn gekruisigd. Het gaat er hier dus om 
dat de Heer Jezus behandeld is alsof Hij een wetsovertreding had 
begaan waarop de doodstraf stond, net zoals die twee mannen die 
met Hem gekruisigd werden.

27   Hij wordt ook nog ‘zoon van het verderf ’ genoemd. Dit is een Hebreeuwse manier om iemands einde, 
bestemming weer te geven (niet zijn afkomst). Vgl. ‘kind van de dood’ in 1Sam. 20:31. Ook Judas wordt 
‘zoon van het verderf ’ genoemd (Joh. 17:12), waarvan de discipelen later spreken als dat hij ‘naar zijn eigen 
plaats’ is gegaan (Hand. 1:25).
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Echter, naast de inhoudelijke betekenis van wetteloosheid 
geeft de uitdrukking ‘wetteloze(n)’ soms ook een onderscheid in 
nationaliteit weer. De Jood en de heiden (alle nietJoden) worden 
erdoor van elkaar onderscheiden. De uitdrukking ‘wetteloze’ slaat 
dan op de heidenen en zo werd het in het Jodendom ook vaak 
gebruikt. Zo zegt Petrus in Hand. 2:23 tegen de mannen van Israël 
(vs. 22; dit zijn Joden) dat zij Jezus door [de] hand van wettelozen 
aan het kruis hebben laten brengen. Daarmee doelt hij duidelijk 
op de Romeinse soldaten die het vonnis hebben voltrokken. 
Duidelijk is ook de uiteenzetting van Paulus in 1Kor. 9:2021. 
Voor de Joden is hij als een Jood, om hen te winnen. Hij verklaart 
dit verder als: hun die onder de wet zijn als onder de wet, om 
hen die onder de wet zijn te winnen. Daarna, in vers 21, gaat hij 
spreken over zijn dienst onder de heidenen: ‘hun die zonder wet 
zijn, als zonder wet …, om hen die zonder wet zijn te winnen.’ 
Het ‘zonder wet’ is steeds het Griekse ‘anomos’ (lett. ‘wetteloze’). 
In Rom. 2:14 spreekt Paulus over ‘de volken (heidenen), die geen 
wet hebben’, waarmee hij op de Joodse Thora doelt. In een Joodse 
context begrijpt de Jood onder ‘anomos’ gewoonlijk ‘zonder 
Thora’. De uitdrukking ‘de mens der wetteloosheid’ in 2Thess. 2 
begrijpen zij als ‘de man zonder (gescheiden van) Thora’.

De Jood daarentegen is ‘onder de wet’ (vs. 12, Gal. 4:45). 
Dat een Jood in deze zin dus een ‘wetteloze’ is, kan maar moeilijk 
worden gezegd en toch zeker niet terwijl er een eredienst in 
Jeruzalem is. Van de antichrist, het tweede beest, verwachten we 
echter dat deze een Jood zal zijn (zie verder). Van een Jood wordt 
er in de Bijbel niet gezegd dat hij in deze betekenis een ‘wetteloze’ 
is, omdat hij gerekend wordt als iemand die onder de wet van 
God staat. Hij heeft die en hij is eraan onderworpen.

Hiermee overeenkomstig zien wij dat Gods positie als 
‘Wetgever’ in relatie staat met het Joodse volk. In Romeinen 9, 
waar het gaat over de verkiezing van Israël, staat er ‘Israëlieten zijn 
zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de 
wetgeving, de dienst en de beloften’ (vs. 4, vgl. vs. 3031). God is 
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de wetgever van Israël (Jes. 33:22). De enige plaats in het Nieuwe 
Testament waar God de Wetgever wordt genoemd, is Jak. 4:12, 
een brief die gericht is aan de Joden (1:1). Overeenkomstig zou 
het vreemd zijn dat Paulus aan de Thessalonicenzen zou schrijven 
over de Joodse koning, terwijl het logischer is dat voor hen de 
heerser van het wereldrijk eerder in het geding is.

Samengevat denk ik dat de wetteloze in 2Thess. 2 een persoon 
is die zich van God of gebod niets aantrekt en die bovendien een 
heiden is, een nietJood. Wetteloosheid is zijn wezen en ook zijn 
nationaliteit. Dan moet hij wel vereenzelvigd worden met het 
eerste beest in Op. 13 en niet met de antichrist. 

Of, hij is wel een Jood die zich totaal van de Thora zal 
afscheiden. Dat valt van de antichrist wel te verwachten. Hij zal 
dat ook doen wanneer hij de eredienst van het eerste beest binnen 
brengt in Israël (zie hoofdstuk 5).

verandering van wet

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste beest uit Op. 
13 (het vierde dier uit Dan. 7) er op uit zal zijn om de ‘wet’ van 
God terzijde te stellen (zie eerder). Hij zal zijn eigen wetgeving 
in de plaats van die van God willen stellen (vgl. Dan. 7:25). Zo 
verzet en verheft hij zich tegen God en tegen alles wat met de 
eredienst te maken heeft (2Thess. 2:4). Eigenlijk is het idee dat hij 
zich verzet tegen elke denkbare of zo genoemde goddelijke macht 
of persoon. In 2Thess. 2:4 gebruikt Paulus dezelfde uitdrukking 
‘voorwerp van verering’ (Grieks: ‘sebasma’) als in Hand. 17:23 
staat. Hij duldt geen enkele andere god naast zich. Voor ons 
gaat het erom dat hij zich daarbij ook verzet tegen de ware God. 
Ook de Joodse feesttijden en de eredienst vallen onder de wet. 
Letterlijk staat er dat hij ‘de zich verzettende’ is (ook vertaald met 
‘tegenstander’; bv. Luc. 13:17). Ook is hij de ‘zich verheffende’, 
wat zijn hoogmoed en grootheidswaanzin aangeeft.
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In de inleiding hebben we het al even gehad over de aan de 
gang zijnde veranderingen in de wetgeving in Europa, wat vaak 
neerkomt op een legaliseren van wetteloosheid (we komen er 
later nog op terug). In het Europa van vandaag moeten we toch 
zien dat de toename van de wetteloosheid werkzaam is (2Thess. 
2:7). In de eindfase van de eindtijd zal de wetteloosheid nog 
heel wat toenemen (Matt. 24:12). Na het wegnemen van de 
weerhouding zal de wetteloosheid haar vrije gang kunnen gaan 
en zal de wetteloze zich openbaren.

de afval

Interessant, in dit verband, is datgene wat ‘de afval’ wordt 
genoemd (2Thess. 2:3). Vaak wordt hier een geestelijk verval in 
gezien dat er in de laatste dagen van de eindtijd inderdaad, helaas, 
zal zijn in de kerk (vgl. 1Tim. 4:1, 2Tim. 3:15, 4:34, 2Petr. 
3:3, e.a.). Zo’n verval is al vrij vroeg gekomen, zelfs toen er nog 
apostelen in leven waren. Maar ook hiervan zal pas in de laatste 
dagen van de eindtijd de climax komen. Het is alvast een teken 
aan de wand dat veel z.g. christelijke religies, die dwaalreligies 
zijn, nog niet erg lang geleden ontstaan zijn. Denk bijvoorbeeld 
maar aan de leer van de mormonen, of ook wel ‘de kerk van Jezus 
Christus van de heiligen der laatste dagen’ genoemd, die in 1830 
ontstaan is. Denk ook maar aan de leer van de getuigen van Jehova 
(1870), The children of God of ook wel ‘the family’ genoemd 
(1968) en de verenigingskerk (1954) en vele andere. Maar ook 
binnen de oudere christelijke strekkingen, de orthodoxe kerken, 
de Rooms Katholieke Kerk, de kerken onder protestantse vlag en 
deze onder de noemer evangelisch, doet deze afval al langer of 
minder lang gestaag haar intrede.

Het is nu de vraag of het ook hierover gaat in 2Thess. 
2:3. Er zijn twee mogelijkheden. Zelf kies ik voor de tweede 
mogelijkheid. Beide situaties zullen er in de laatste dagen van 
de eindtijd zijn. Maar welke van die twee heeft Paulus op het 
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oog gehad toen hij sprak over de afval? Kennelijk begrepen de 
gelovigen in Thessalonica het wel direct, want Paulus had er al 
eerder met hen over gesproken (2Thess. 2:5).

Ten eerste kan het bij de afval gaan om het genoemde geestelijk 
verval onder het getuigenis van God op aarde. Dit uiteindelijke 
verval is dan te herkennen in Op. 17 en 18 waar er sprake is van 
een hoer (zie uitgebreid verder). Die hoer zit op het eerste beest 
van Op. 13 en is er dus mee verbonden, zoals ook in 2Thess. 2:3 
de afval verbonden is met de wetteloze.

De tweede mogelijkheid is dat de afval in verband staat met de 
wetteloosheid van de zich openbarende wetteloze. Wetteloosheid 
is, zoals gezegd, het totaal niet erkennen van enig gezag – en dan 
vooral Gods gezag – boven zichzelf. Het woord voor afval (Grieks: 
‘apostasia’) werd ook gebruikt om politieke of militaire opstand 
of rebellie weer te geven. In de Bijbel echter vinden we dit woord 
in deze vorm enkel nog terug in Hand. 21:21, waar het over een 
afvallen van de wet van Mozes gaat! In een andere vorm (Griekse 
‘apostasion’) komt het ook voor in Matt. 5:31, 19:7 en Marc. 
10:4, waar het over scheiden (scheidsbrief ) gaat. Daar heeft het 
dus de gedachte van het verbreken van alle relationele banden. 
Het gezag van de heerser wordt dan verworpen en bestreden. 
Volgens Bijbelse normen vallen alle aardse overheden onder Gods 
gezag en toelating (Rom. 13:1), of zij dat nu beseffen of niet. 
In de context van 2Thess. 2 kan het er bij de afval dus best over 
gaan dat er een wijdverspreide verwerping van Gods gezag en 
wet zal komen, ook onder de Joden. Bij de Joden gaat het dan 
in hoofdzaak om een afvallen van de Thora (vgl. Hand. 21:21). 
In Matt. 24 lezen we over de Joden dat ‘omdat de wetteloosheid 
zal toenemen, zal de liefde van de velen (meesten) verkoelen’ (vs. 
12). Wat een belangrijke parallel met 2Thess. 2! De toename van 
de wetteloosheid zal ook ingang vinden onder het Joodse volk, onder 
de ongelovigen onder hen. Zij zullen, omdat de liefde voor God 
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en Zijn wet verkoeld is, die wet terzijde schuiven. De afval vindt 
dus plaats binnen heel het herstelde Romeinse rijk, alsook onder 
het Joodse volk. Dat is het doel van de wetteloze, evenals van het 
eerste beest in Op. 13, die zichzelf als god wil opwerpen en laten 
vereren (zie verder). Dat zien wij zich ontwikkelen in de Europese 
Unie, waarbij er in de oorspronkelijke (verworpen) grondwet 
en het huidig z.g. hervormingsverdrag28 geen verwijzing naar 
God mocht komen te staan. Zelfs het geschiedkundig kerkelijk 
erfgoed mocht niet vernoemd worden. De klank van het woord 
‘verval’ is er dan ook niet zozeer een van het verkoelen van de 
eerste liefde, maar een van het verbreken van elke relatie en het 
afdwalen van God (vgl. Jer. 2:19). Het gaat om een bewuste 
revolte tegen Gods gezag en een verwerpen van Zijn wet. De weg 
wordt reeds klaargemaakt.

de weerhoUding

De uiteindelijke vorm kan nog niet bereikt worden, want 
er is nog een weerhouding (2Thess. 2:6, 7). De wetteloze kan 
zich nog niet openbaren (vs. 3). Bij deze weerhouding gaat het 
om ‘iets wat hem tegenhoudt’ (vs. 6) en om ‘hij [Hij?] die nu 
weerhoudt’ (vs. 7). Velen, ook ikzelf, denken dat het hier resp. om 
de gemeente en om de Heilige Geest (die in de gemeente woont) 
gaat. De gelovigen van de gemeente zijn het licht en het zout 
van de wereld (Matt. 5:1316), sedert de hemelvaart van de Heer 
Jezus (vgl. Joh. 9:5). Het licht houdt de duisternis tegen en zout 
heeft een bewarende, bederfwerende werking. Na de Opname 
van de gemeente vallen deze weg en kan de wetteloze zich gaan 
openbaren. Overeenkomstig daarmee vervaagt het christelijk, 
kerkelijk denken meer en meer uit de wetgeving. Straks zal het 
helemaal verdwijnen.

Bij de verschijning (Grieks: ‘epiphaneia’) van de Heer Jezus 

28   Typerend is het gebruik van dit woord ‘hervormingsverdrag’ in de tekst van de EU, waarbij de gedachte leeft 
om een totaal andere vorm (nl. Goddeloos, maar humaan) op het toneel te brengen.



77

De wetteloze

echter, zal hij teniet gedaan worden. Hij zal blijken totaal 
machteloos te staan tegenover de Heer Jezus Christus. Het is wel 
bijzonder om dat te bedenken als het hier inderdaad over het 
eerste beest gaat dat zoveel macht zal hebben tentoon gespreid. 
Als het over dit beest gaat waarvan men gedacht zal hebben dat 
er niemand oorlog kan tegen voeren. De gemeente vergezelt de 
Heer Jezus bij deze verschijning (Kol. 3:4, vgl. 2Thess. 1:10).

een zichtbare afbeelding

We weten uit Op. 13:15 dat er een beeld van het eerste beest zal 
worden opgericht. Dit beeld zal kennelijk ook in het heiligdom 
van Jeruzalem geplaatst worden. Ik schrijf hier uitdrukkelijk 
‘ook’, omdat er nog wel meer beelden of afbeeldingen binnen 
het heersdomein van het eerste beest kunnen worden opgericht. 
Dit hoeft niet uitsluitend in het heiligdom van Jeruzalem te 
gebeuren. Maar als het daar gebeurt, dan wordt het wel degelijk 
Gods zaak. Want wellicht moeten we hieraan denken bij het ‘zich 
in de tempel van God zetten’ in 2Thess. 2:4, en bij de gruwel 
der verwoesting uit het boek Daniël29. In 2Thess. 2:4 gaat het 
niet zomaar om het tempelcomplex (Grieks: ‘hieron’), maar 
heel specifiek om het tempelhuis30 (Het Griekse ‘naos’ betekent 
‘woning’, van naio, d.i. wonen), het heilige der heiligen. Deze 
woonplaats van God zal door de wetteloze betreden worden, 
tegen alle Oudtestamentische voorschriften in, om zo die plaats 
voor zichzelf te nemen. Wellicht zal deze wetteloze overal in 
zijn rijk de hoogste plaats opeisen door er een afbeelding van 
zichzelf op te richten en dus ook in de tempel in Jeruzalem. Het 
zal voor de Joden wel wat betekenen dat hij niet neergebliksemd 
wordt, zoals er in het Oude Testament wel sprake is van vuur 

29   Als we op deze drie plaatsen niet aan hetzelfde denken, dan zou dit betekenen dat zowel de antichrist zich 
in de tempel zou zetten als dat er een beeld van het hoofd van het Romeinse Rijk zou komen te staan. We 
hebben daar echter geen aanleiding toe.

30   Er is helemaal geen aanleiding om hier aan de Gemeente (1Kor. 3:16) of de individuele gelovige (1Kor. 
6:19) te denken.
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uit het heiligdom. Het zal zoveel betekenen als dat de wetteloze 
deze plaats en positie zomaar voor zichzelf kan opeisen zonder 
gevolgen. De wetteloze daagt God uit door zijn plaats in te 
nemen. Ook dat laat weer lijken alsof God helemaal niet bij 
machte is om er iets aan te doen. Of erger nog, dat Hij helemaal 
niet bestaat: “Kijk maar, er is hier helemaal geen God”. Wat een 
verleiding voor de Joden!

Maar niets is minder waar. Precies deze gruwel in de tempel van 
God is er de aanleiding toe dat God een verwoesting zal brengen 
(Dan. 9:27 en 11:31). Het is een oordeel dat God zal aanbrengen 
over het ongelovig Israël omdat het met deze gruwel instemt. 

Heidense heersers konden niet overal tegelijkertijd aanwezig 
zijn in hun rijk. Dat was veel te uitgestrekt. Daarom lieten zij 
op allerlei plaatsen beelden van zichzelf oprichten. Dit deden ze 
om hun gezag en grootheid overal zichtbaar te houden en om de 
keizercultus te bevorderen. Ook vandaag is het nog in veel landen 
de gewoonte om in rechtszalen en allerlei overheidsgebouwen een 
afbeelding van de koning, president of de regerende vorst op te 
hangen. Het oprichten van zo’n beeld past niet meteen bij een 
Jood, die doet dat wellicht niet. Uit de ongewijde geschiedenis en 
ook uit Dan. 3 (het beeld van Nebukadnessar) leren we dat het 
heidense heersers zijn die beelden van zichzelf laten oprichten. 
Zie hierover ook verder.

de aanspraak om god te zijn

Overeenkomstig met het zich zetten in de tempel is er de 
aanspraak om zelf een god te zijn (2Thess. 2:4). Het opeisen van 
het heilige der heiligen zelf is al een aanspraak als dat hij een god 
zou zijn. Het is de vraag of een Jood dat zou doen.  Anderzijds 
moeten we van de antichrist niets verwachten dat we bij een 
religieusgevoelige Jood als normaal beschouwen. Een Jood kan 
wel claimen een rechtmatige troonopvolger van David te zijn 
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(wat de antichrist zal doen), maar dat hoeft ook weer niet meteen 
te betekenen dat hij zichzelf tot een god uitroept.

De wetteloze in 2Thess. 2 profileert zich echter wel duidelijk als 
een god, waaronder we wellicht moeten verstaan dat hij zichzelf 
als de hoogste autoriteit presenteert. Dat is iets wat veel heidense 
koningen van zichzelf lieten zeggen (vgl. 1Kor. 8:5). We hebben 
al gezien dat de aanbidding, nl. dat er niemand aan hem gelijk 
is, die het eerste beest zich laat aanzeggen iets is wat enkel God 
toekomt. Het is dus het eerste beest dat de pretentie heeft om god 
te zijn. Blijkens de Griekse grondtekst van 2Thess. 2:4 (‘tegen al 
wat god heet of een voorwerp van verering is’) gaat het er om dat 
deze geen enkele andere erkenning van een (al dan niet ware) god 
buiten zichzelf duldt. Misschien moeten we de aanbidding wel 
precies zo zien. Niet dat hij de mensen letterlijk voor zich op de 
knieën laat vallen, maar dat hij de erkenning krijgt als de hoogste 
autoriteit en macht. Dat is de aanbidding die het eerste beest in 
Op. 13 krijgt.

Van het tweede beest, we zullen verder nog zien dat deze de 
antichrist is, lezen we zoiets niet. Integendeel, dit tweede beest 
richt alle aandacht primair op het eerste beest. Hij bewerkt dat 
deze als een god aanbeden wordt (Op. 13:14). Het lijkt mij 
vreemd dat hij ook zichzelf als een god zou laten aanbidden. Of 
zal de antichrist zichzelf lokaal in Israël als een god presenteren, 
naast het hoofd van het Romeinse rijk? Ik verwacht niet dat er 
twee zijn die zich als een god laten vereren, de antichrist als de 
wetteloze en het eerste beest als het hoofd van het Romeinse rijk. 
De wetteloze in 2Thess. 2 wijst op zichzelf als zijnde een god, net 
zoals het eerste beest van Op. 13 dat doet. De wetteloze en het 
hoofd van het Romeinse rijk (het eerste beest van Op. 13) zijn 
m.i. dezelfde. Het tweede beest wijst daarentegen niet op zichzelf, 
maar op het eerste beest.
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antiochUs iv epiphanes

Een voorafschaduwing van de wetteloze is te vinden in de 
vreselijke figuur Antiochus IV Epiphanes (215 – 164 v. Chr.). 
Hij was van 175 tot 164 v. Chr. koning van de Hellenistische 
Seleuciden en heerste zodoende over een deel van het uit elkaar 
gevallen rijk van Alexander de Grote. Hij verwierf zijn troon door 
zijn broer Seleucus te vermoorden.

In het apocriefe boek 1 Makkabeeën (1Makk.) kunnen we lezen 
over deze persoon en zijn handelen ten opzichte van de Joden. 
Het boek 1Makk. heeft geenszins de waarde van een Bijbelboek, 
maar is wel een interessante geschiedkundige bron, weliswaar 
geschreven vanuit proHasmonees perspectief. De familie van 
de Hasmoneeën heeft een tijdlang geheerst over een zelfstandige 
Joodse staat, de Hasmoneese dynastie (141 – 37 v. Chr.). In 
die tijd ligt de oorsprong van het Chanoeka feest, waarop de 
herinwijding van de tempel herdacht en gevierd wordt. Het boek 
1Makk. lijkt geschreven te zijn om de binnenlandse oppositie te 
overtuigen van de rechtmatigheid van de Hasmoneese dynastie 
en heeft bijgevolg een wat propagandistische klank. Het boek 
1Makk. beschrijft de strijd die de Joden gevoerd hebben tegen 
Antiochus IV Epiphanes en zijn opvolgers. De strijd was er een 
om hun godsdienstige en politieke zelfstandigheid. De bekendste 
naam uit die periode is wellicht Judas de Makkabeeër (betekenis: 
moker of hamer), die de opstand aanvankelijk leidde na de dood 
van zijn vader Mattatias.

Het is opmerkelijk hoe deze figuur, Antiochus IV Epiphanes, 
een voorafschaduwing is van de wetteloze die nog komen moet. 
Laat ik er nog maar eens op wijzen dat hij een heidense heerser 
was en geen Jood (1Makk. 1:710). Hij was dus – naar ik meen 
– niet een voorafschaduwing van de antichrist, maar van de 
toekomstige wereldheerser, het eerste beest in Op. 13. Antiochus 
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IV Epiphanes waande zichzelf een god. Het Griekse epiphanès 
betekent ‘verschenen (god)’ of ‘manifestatie (van de god)’. Op 
een munt liet hij zijn hoofd afdrukken als die van de god Zeus 
met een lauwerkrans.

Paulus schreef zijn brief aan de Thessalonicenzen heel wat later 
dan het gebeuren rond Antiochus IV Epiphanes. Deze is dus 
niet de vervulling van de wetteloze, maar een voorbeeld ervan. 
Het zou boeiend voor u zijn als u eens het eerste hoofdstuk van 
1Makk. wilt lezen. De parallellen tussen heel het gebeuren in de 
tijd van Antiochus IV Epiphanes en dat wat we verwachten in de 
tijd van het eerste beest uit Op. 13, alias de wetteloze, alias het 
vierde dier uit Dan. 7, zijn ronduit frappant. Wellicht moeten we 
ook aan deze figuur denken in Dan. 11:3639.

Het hele gebeuren begon eigenlijk al met een sterke neiging 
tot afval onder de Joden. Zij verlangden naar vergrieksing en 
bekommerden zich niet langer om de Joodse wet (1Makk. 1:11). 
Daarentegen wilden zij de levenswijze van de heidenen invoeren 
(vs. 1115).

Nadat Antiochus IV Epiphanes Egypte een zware slag had 
toegebracht, keerde hij terug langs Israël en ging naar Jeruzalem 
(vs. 1620). Daar drong hij de tempel binnen en plunderde die, 
een ware tempelroof (vs. 2124a). Hiermee nog niet voldaan, liet 
hij de vrije loop aan zijn wreedheid en richtte nog een bloedbad 
aan in de stad voordat hij vertrok (vs. 24). Ook ‘braakte hij 
schaamteloze taal uit’. Twee jaar later stuurde Antiochus IV 
Epiphanes een hoofdambtenaar naar Juda om belastingen te 
innen (vs. 29). Ondanks de onderhandelingen viel deze Jeruzalem 
aan en bracht veel Israëlieten om het leven. Hij plunderde de 
stad en liet de stadsmuur omver halen (vs. 3032). Ook bij de 
tempel werd er onschuldig bloed vergoten en de heilige plaats 
werd ontwijd (vs. 37, 46).

Even later vaardigde Antiochus IV Epiphanes een bevel 
uit in zijn rijk, dat allen één volk moesten worden en dat de 
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verschillende volken hun eigen gebruiken moesten nalaten (vs. 
4142). Zijn wil was wet. Onder de Joden waren er velen die 
hieraan graag gehoor gaven (vs. 43). Ook de Joden moesten de 
heidense gebruiken overnemen en moesten ophouden met de 
offerdienst in de tempel en het vieren van de sabbat en de feesten 
(vs. 4445). Daarentegen moesten ze afgodenoffers brengen en 
daarbij zelfs varkens, onreine dieren voor de Joden, offeren (vs. 
47). De besnijdenis werd verboden en wie zijn zoon toch besneed, 
werd met alle betrokkenen uitgemoord (vs. 48, 50, 6061). De 
hele opzet was om ‘de wet te vergeten en haar voorschriften te 
ontkrachten’ (vs. 49), om de bevolking tot afval van de wet te 
dwingen (1Makk. 2:15, 19, 2122). Hij verbood de wet en de 
feesten.

Soortgelijke bepalingen werden door Antiochus IV Epiphanes 
uitgevaardigd in heel zijn rijk, dus ook in Israël (vs. 51, 2:18). 
Voor de Joden die wel trouw wilden blijven aan de Joodse wet 
werd het leven haast onmogelijk, ondermeer door toedoen van 
de ontrouwe Joden (vs. 5253, 5758, 6263). Vervolging was 
hun deel geworden. Antiochus IV Epiphanes streefde naar een 
totale Hellenisering van de Joden, evenals onder de andere volken 
onder zijn macht. De door hem ingestelde praktijken worden 
‘godslasterlijke dingen’ genoemd (1Makk. 2:6).

In 168 v. Chr. gaf Antiochus IV Epiphanes het bevel om een 
altaar voor Baäl Hasjamaïm (het Syrische equivalent van Zeus) 
op te zetten in de tempel van Jeruzalem. De Joden herkenden 
hierin de gruwel der verwoesting (1Makk. 1:54).

De wreedheden van Antiochus IV Epiphanes waren zo 
waanzinnig, dat de Joden hem al gauw de spotnaam – een zinspeling 
op zijn bijnaam – ‘epimanès’ (Griek voor ‘de gek’) gaven.

Het duurde niet lang of er volgde een verzet onder aanvoering 
van Judas de Makkabeeër. Antiochus IV Epiphanes was razend 
en streefde vervolgens naar de uitroeiing van de Joden. In 164 v. 
Chr. werd hij echter geveld door een ziekte.
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Het eerste hoofdstuk van 1Makkabeeën eindigt met de 
vermelding: ‘zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël’ (vs. 64). Zij 
zagen hier de toorn van God in omwille van de afval en ontrouw 
die er geweest was in Israël (1Makk. 1:1115, 52). Het is dezelfde 
gedachte die we steeds opnieuw vinden in het boek Richteren. 
Deze gedachte komt ook overeen met het eigenlijke doel van 
de grote verdrukking, nl. dat Israël tot bekering mag komen 
en verlangend mag gaan uitzien naar de komst van de Messias. 
Verdere beschrijvingen en klachten over de toestand van Israël 
en Jeruzalem (1Makk. 1:2528, 3840, 2:713) lijken heel sterk 
op vele plaatsen uit het Oude Testament. Nogmaals, dit was niet 
de vervulling, maar een voorafschaduwing van wat er zich in de 
eindtijd zal afspelen. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat Jezus 
zelf de vervulling van de profetie van de gruwel der verwoesting 
in de toekomst plaatst (Matt. 24:15). Deze kon dus nog niet 
vervuld zijn door Antiochus IV Epiphanes.

conclUsie

Er zijn m.i. dus goede redenen om bij ‘de wetteloze’ niet aan 
de antichrist te denken, maar aan het hoofd van het Romeinse 
rijk.

Samengevat kunnen we zeggen dat de wetteloze (2Thess. 2:3
8) dezelfde is als het eerste beest uit Op. 13. Daarnaast vinden 
we de werking van de satan (2Thess. 2:9a) die dezelfde is als de 
draak uit Op. 13. Tenslotte vinden we ook de antichrist of valse 
profeet, die allerlei ‘krachten en tekenen en wonderen van de 
leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid’ verricht 
tot ondersteuning van het eerste beest (2Thess. 2:9b), deze is het 
tweede beest uit Op. 13.
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De hoer op het beest

Op. 17:1-6
1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen 

hadden, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u tonen 
het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, 2 met 
wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die 
de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van 
haar hoererij. 3 En hij voerde mij weg in de geest naar een 
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en 
tien horens had. 4 En de vrouw was bekleed met purper en 
scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en 
had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en 
de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd 
was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, 
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 
6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen 
en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar 
zag, verwonderde ik mij met grote verwondering.

Terloops is het al even gevallen dat er op de rug van het eerste 
beest een hoer zit.

In het boek Openbaring vinden we vier ‘vrouwen’ terug, 
waarvan de hoer die op het beest zit, er een is. We lezen over de 
vrouw Izebel in Op. 2:20, over de barende vrouw in Op. 12, over 
een hoer in Op. 17 en over een bruid in Op. 19 en 21. Al snel 
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blijkt dat we hier niet letterlijk aan vier vrouwen moeten denken, 
maar aan een groep of een gezelschap van mensen.

de identiteit van de hoer

Deze hoer blijkt in contrast te staan met de reine bruid. Het 
boek Openbaring geeft ons een beschrijving van beide aan de 
hand van dezelfde symbolische taal. Het is opmerkelijk hoe 
gelijkluidend beide beschreven worden, zowel wanneer het gaat 
over een overeenkomst als over een verschil. De manier waarop 
ze beschreven worden, is opzettelijk gelijkend, zodat de ene doet 
denken aan de andere. Vergelijk de beschrijving van de hoer in 
Op. 17:1, 35 met die van de bruid in Op. 21:911. De Heilige 
Geest doet dit zo om duidelijk te maken wat wij onder de bruid 
en de hoer horen te verstaan. Het is moeilijk om te verstaan 
wat de Bijbel met deze hoer bedoelt, wanneer deze niet wordt 
vergeleken met de bruid.

Bij beide komt er een van de zeven engelen die een van de 
zeven schalen had. Bij beide beschrijvingen gaat het zowel om 
het tonen van een vrouw als van een stad, om een weggevoerd 
worden in de geest en om een zichtbare beschrijving.

De hoer wordt aangeduid met de naam van een stad, nl. 
Babylon. De bruid, de vrouw van het Lam, wordt eveneens 
aangeduid met de naam van een stad en dat is (het nieuwe) 
Jeruzalem (Op. 21:2, 10). Babylon is de bakermat van de 
afgoderij, terwijl Jeruzalem de plaats is waar de ware eredienst 
voor de ware God hoort plaats te vinden.

De hoer is te vinden in de dorre en doodse woestijn, in 
tegenstelling tot de bruid, die op een berg (typologisch: dicht bij 
God) te vinden is. Voor beiden is het hun natuurlijke omgeving. 
Dat de hoer in de woestijn is, toont haar geestelijke toestand 
aan, namelijk dat zij zich niet laaft aan de Goddelijke bron. De 
woestijn toont tevens de verbinding met Babel aan. Zie Jes. 21:1 
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waar over Babel wordt gesproken als over de woestijn aan de zee.
De hoer is verbonden met de afgrond (doordat zij op het 

eerste beest zit), de bruid daarentegen daalt neer uit de hemel.
De hoer heeft gehoereerd met de koningen der aarde (Op. 

17:2, 18:3). Dit wil zeggen dat zij zich met de wereld, het bestel 
zonder en tegen God, verbonden heeft. De bruid daarentegen 
heeft zichzelf rein bewaard voor haar man (vgl. Op. 19:8).

Van de hoer wordt nog gezegd dat zij een ‘verborgenheid’ 
of ‘geheimenis’ is of zo genoemd wordt (Op. 17:5, 7). Haar 
geheimenis wordt geopenbaard door middel van haar naam. Zij 
wordt genoemd ‘Babylon, de moeder van de hoeren en van de 
gruwelen’ (met gruwelen worden in de Bijbel afgoden bedoeld; 
vgl. Ezech. 7:20, 8:10) van de aarde. Een verborgenheid is in 
het Nieuwe Testament steeds iets wat voorheen niet gekend was 
totdat het geopenbaard werd. Het wordt aan de gelovigen bekend 
gemaakt en kan door hen worden verstaan.

Ook van de Gemeente wordt gezegd dat zij een geheimenis was 
(Ef. 5:32). In Ef. 5 gaat het om Christus en de Gemeente, net zoals 
in Op. 19. In Op. 17 gaat het om het beest en de hoer. Groter kan 
de tegenstelling niet voorgesteld worden. De bruid of het nieuwe 
Jeruzalem is een voorstelling van de gemeente, de ware gelovigen (Ef. 
5:2332, 2Kor. 11:2). De hoer of het grote Babylon is dan precies 
het tegenovergestelde, namelijk het valse naambelijdend christendom 
(van de eindtijd). Het hoogtepunt van deze valse kerk, in haar 
hoedanigheid van een hoer, zal in de eindtijd bereikt worden.

De valse kerk wordt voorgesteld als een hoer omdat zij 
zich zo intens verbonden heeft met de wereld. In het Oude 
Testament wordt Israël getypeerd als de echtgenote van de Heer. 
Het afdwalen van Israël wordt dan ook aangeduid als overspel 
en ontrouw (Ezech. 16:38). De Gemeente wordt gezien als een 
reine maagd voor Christus (2Kor. 11:2). Maar deze hoer zegt van 
zichzelf ‘Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal 
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geen rouw zien’ (Op. 18:7b). Zij kent geen verbondenheid met 
één Man, maar heeft er vele. Met de koningen van de aarde heeft 
zij gehoereerd (Op. 17:2).

De naam van de hoer is Babylon. Deze naam staat op haar 
voorhoofd31. Babylon is de bakermat van de valse religies en 
de afgoderij. De toren van Babel (Gen. 11) was waarschijnlijk 
een tempel, een (voorloper van de) ziggurat. Ziggurats werden 
waarschijnlijk gebouwd voor de verering van afgoden. Van 
Babylon lezen we: ‘… het is een woonplaats van demonen en een 
bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke 
onreine en gehate vogel’ (Op. 18:2). De hoer is in de eindtijd 
de erfgename van valse religie die haar wortels heeft in het 
oude Babylon. Zij vertegenwoordigt het religieuze aspect in een 
antigoddelijke samenleving. Zij heeft niet alleen maar gehoereerd, 
zij heeft zich verbonden met de vijanden van Hem die haar Man 
behoorde te zijn. Zij zit op het beest dat zich verheft tegen God.

In Op. 17 en 18 wordt het vals naambelijdend christendom 
voorgesteld, zowel door een hoer als door een stad. In Op. 17 
valt de nadruk op de hoer, dat is het religieuze aspect. In Op. 18 
valt de nadruk op de stad, dat is haar aandeel in de samenleving 
of maatschappij en niet in het minst het politiekeconomisch 
aspect. Dat is precies de kern van haar hoererij, dat met één 
woord getypeerd kan worden, namelijk wereldgelijkvormigheid, 
zij is dikke vriendjes geworden met de wereld. Daardoor haalt zij 
de vijandschap van God op haar nek (vgl. Jak. 4:4).

de hoer en haar dochters

Vaak wordt er bij deze hoer meer specifiek aan de Rooms 
Katholieke Kerk (RKK) gedacht, dan vooral door de verbinding 

31  Het schijnt dat in het oude Rome hoeren hun naam op een voorhoofdsband droegen.
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met het antieke Romeinse rijk. Het is tijdens dat rijk dat het 
christendom erkend is geworden door Constantijn de Grote 
(313 na Christus). Vervolgens is de Rooms Katholieke Kerk 
uitgegroeid tot de staatsgodsdienst van het toen nog onverdeelde 
Romeinse rijk onder keizer Theodosius I (380 na Christus). De 
term katholieke kerk wordt standaard gebruikt sinds het eerste 
concilie van Nicea (325 na Christus), terwijl de term ook al 
voorkwam in de z.g. Apostolische Geloofsbelijdenis (begin 2de 
eeuw). De RKK heeft zich genesteld in de hoofdstad van dat rijk, 
Rome, waar het Vaticaan gevestigd is. De gemeente in Rome 
was toen uitgegroeid tot de voornaamste van de gemeenten. Er 
is dus inderdaad wel aanleiding toe, maar is dat toch niet te eng 
gezien? Je kunt wel stellen dat de RKK zowat als het prototype 
van dit vals naambelijdend christendom fungeert, zeker in 
Europa. Maar toch ook weer niet dat deze hoer alleen maar het 
Roomskatholicisme zou voorstellen. Er is nog wel meer vals 
naambelijdend christendom dan de RKK alleen, en zou die ook 
in het verleden niet groter zijn geweest dan we als evangelische 
christenen wel eens denken?

Bij deze hoer gaat het er in het bijzonder om dat zij een haast 
staatkundig karakter heeft gekregen. Ze is niet meer een kerk, maar 
een staatskerk. Zo zijn er heel wat verschillende soorten kerken 
die naar macht en invloed hebben gestreefd in samenlevingen. 
Zelfs in die mate dat de kerk, het geloof, de religie bepalend is 
geweest voor de organisatie van de maatschappij of het land. 
Dan gaat het niet alleen maar om de RKK, maar ook om diverse 
Orthodoxe kerken, diverse protestantse volks en staatskerken en 
allerlei andere christelijke kerken of religies.

Van deze hoer wordt gezegd dat zij dochters heeft (Op. 17:5). 
Zij is zelf een hoer en heeft ook dochters die hoeren zijn, die 
zich verbonden hebben met de wereld. In allerlei maatschappijen 
en landen heeft zij haar religieus systeem onder verschillende 
vormen. Zij zit dan ook op vele wateren (Op. 17:1). ‘De wateren 
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die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en 
naties en talen’ (Op. 17:15). 

Het is wellicht het veiligst om bij deze hoer te denken aan de gehele 
vals naambelijdende christenheid van de eindtijd32. Bij haar dochters 
valt dan te denken aan de verschillende uitingen of vormen die zij 
kent op allerlei plaatsen en in allerlei landen. Bij de hoer gaat het 
dus om het geheel van het vals naambelijdend christendom dat 
er in de eindtijd is, onder eender welke vorm van kerk dan ook.

de kenmerken van de hoer

Toen Johannes de hoer gezien had, verwonderde hij zich ten 
zeerste (Op. 17:6b7). Dit verwonderen is niet een bewonderen, 
zoals het Griekse ‘thaumazo’ ook betekent en vaak in de Bijbel 
wordt gebruikt. Het is een verwonderen in die zin dat hij het 
niet voor mogelijk hield, zoals het woord ook gebruikt wordt in 
1Joh. 3:13 en Gal. 1:6. Het beest had hij al gezien en daarover 
verwonderde hij zich niet zozeer. Dat er zo’n antigoddelijk rijk 
zou komen, kon hij zich wel voorstellen. Het zijn de ongelovigen 
die het beest met verbazing of bewondering aankijken33. Zo 
positief als ongelovigen het beest aanzien, zo negatief ziet 
Johannes de hoer aan. Johannes is er erg verbaasd over dat er 
zo’n antigoddelijke christelijke godsdienst zou kunnen ontstaan! 
Daarom moeten ook wij een afkeer hebben van elke mogelijke 
vorm van naamchristendom en van de kenmerken die daarbij 
horen.

De hoer is gekleed in ‘purper en scharlaken’ (Op. 17:4). Purper 
was een kostbare stof die alleen gedragen werd door de rijken en 

32   Er valt best ook heel wat voor te zeggen dat de hoer zelf de RKK voorstelt, terwijl haar dochters dan al
lerlei christelijke kerken voorstellen die uit haar voortgekomen zijn en die zich verbonden hebben met de 
wereld. Hoe het ook zij, de kenmerken zijn zowel in de hoer als in haar dochters te vinden. Ook zullen zij 
in hetzelfde lot delen.

33   Voor ‘verbazen’ in Op. 13:3 en ‘verwonderen’ in Op. 17:6,7 wordt hetzelfde Griekse woord ‘thaumazo’ 
gebruikt.
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door koningen (vgl. Richt. 8:26, 2Kron. 2:1314, Est. 1:6, 8:15, 
Ezech. 27:16, Dan. 5:29). Toen de Heer Jezus werd bespot, deden 
ze hem een doornenkroon en een purperen mantel aan (Joh. 19:2, 
5). Zo tooiden ze Hem als een koning. Naar Matt. 27:28 deden 
ze Hem een scharlaken34 mantel aan. Ook het scharlaken was een 
kostbare kleur en bijgevolg enkel bestemd voor de rijken. Beide 
kleuren zijn koninklijk, zoals de hoer zich een koningin waant 
(Op. 18:7). Het vertegenwoordigt haar hunker naar heerschappij 
(Op. 17:18). Inderdaad is het zo dat kerken vaak geheerst 
hebben en zelfs meer macht hebben gehad dan koningen. Met 
de wereldleiders heeft de hoer (en haar dochters) zich verbonden 
(Op. 17:2). De hoer zit op het beest, wat toch insluit dat zij het 
beest bestuurt en erdoor gedragen wordt.

Maar is het evangelie er niet een van dienen in plaats van 
heersen?

Naast de kleren van scharlaken en purper is er ook sprake van 
allerlei kostbaarheden zoals ‘goud en edelgesteente en parels’ (vs. 
4, Op. 18:7, 1213, 16). Haar kleding drukte reeds een hang 
naar weelde uit en die wordt nu verder onderbouwd. Zij heeft 
zich rijk versierd. Het steekt vele ogen uit dat kerken versierd zijn 
met allerlei rijkdommen. Vele kerken lijken meer op paleizen. 
Wil je de rijkdom van een stad of land zien, dan moet je eens in 
de kerken gaan kijken. Pracht en praal heeft deze hoer verzameld. 
De valse kerk schaamt zich er niet voor, maar daarentegen pronkt 
zij er graag mee. Zij heeft gehandeld met kooplieden en koningen 
in haar honger naar weelde (Op. 18:3, 9, 1113, 19, 23).

Maar is het evangelie er niet een van geven in plaats van 
verzamelen?

In haar hand heeft de hoer een gouden drinkbeker ‘vol 
gruwelen en de onreinheden van haar hoererij’ (vs. 45). Zoals 

34   De kleur is hier scharlaken omdat dit in het Oude Testament steeds voorkomt in verband met Israël (vgl. 
Gen. 38:2830, Joz. 2:18, 21, Jer. 4:30, 2Sam. 1:24).



92

Over de maatschappij die komen zal…

eerder gezegd, duiden gruwelen op afgoden. De onreinheid moet 
in dat verband gezien worden. Dat wil dus zeggen dat zij zich met 
deze gruwelen, afgoden, ingelaten heeft (vgl. Op. 18:2). Of erger 
nog, ze bewust en welwillend opgenomen heeft. Er is heel wat 
afgoderij in allerlei kerken. We denken maar aan Mariaverering, 
heiligenverering en relikwieën. Maar afgoderij gaat nog verder 
dan dat. Daar waar mensen, voorwerpen of tradities de plaats van 
God hebben ingenomen, is er afgoderij.

Maar is het evangelie er niet een van reinheid en trouw aan de 
ene ware God?

De hoer is dronken, maar niet van de wijn. Zij is dronken van 
‘het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van 
Jezus’ (vs. 6, 18:24, 19:2). Vele ware gelovigen zijn als martelaren 
gestorven onder de hand van de valse kerken. 

Maar is het evangelie er niet een van samen volharden en 
samen lijden?

het einde van de hoer

Ondanks het gegeven dat deze hoer de valse naambelijdende 
christenheid voorstelt, verwijst zij toch nog enigszins naar de 
ware God, weliswaar slechts in haar rituele belijdenis en niet met 
haar hart. De valse kerk houdt immers toch nog in enige mate 
de gedachtenis aan God levend. Dit kan het beest niet langer 
verdragen. Het beest zal haar dan ook ‘van zijn rug werpen’ en 
haar lot bezegelen (Op. 17:16). Dit wil zeggen dat er zeker en 
vast een einde zal worden gemaakt aan haar religieuze functie, 
en dan nog wel door het beest zelf met de tien koningen die 
haar godsdienstig aspect niet kunnen hebben. Het verwijderen 
van religie uit de samenleving is reeds gaande binnen de EU, ook 
deze weg wordt bereid. Waar de kerk vroeger nog een onderdeel 
uitmaakte van het leven bij het gros van de mensen, is dat niet 
meer zo. De invloed van de kerk op de maatschappij is tanend 
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en zal verdwijnen. De principes die zij handhaaft, hebben voor 
de meeste mensen geen enkele betekenis meer. Het beest zal daar 
definitief een einde aan maken.

In werkelijkheid is dit reeds een oordeel van God over deze 
valse kerk (vs. 17). Zo zien we dat zelfs het beest en zijn koningen 
door God als een instrument worden gebruikt om Zijn oordeel 
uit te voeren. Zo zal haar hoererij geoordeeld worden. God zal 
het bloed van de zijnen dubbel en dik wreken (Op. 18:6).

gaat Uit van haar

‘En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat 
uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan 
haar zonden’ (Op. 18:4). Dat is wel een ernstige oproep. Een 
soortgelijke oproep klinkt ook in de brief aan de Hebreeën: ‘Laten 
wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats’ (13:13). Het 
gaat er dan om dat de Joden die de Heer Jezus erkend en aanvaard 
hebben, zich niet meer verbonden weten met het naambelijdend 
Joodse stelsel. Ook dat was helemaal uitgehold en leeg geworden. 
Daar hadden zij voortaan niets meer mee van doen. Daarentegen 
brengen zij een waar lofoffer, een ware belijdenis van hun lippen, 
vanuit dat wat in hun harten geland is (vs. 15). Het is een oproep 
om zich af te scheiden van dat wat slechts naambelijdend is, maar 
geen werkelijkheid van het hart is. Let wel – want ik wil niet 
dat iemand nu de verkeerde conclusies trekt! – in beide gevallen 
gaat het om een systeem dat bewezen heeft de Heer Jezus te hebben 
verworpen. Het Joodse systeem heeft de Verlosser verworpen en 
naar het kruis verwezen bij de eerste komst van de Heer Jezus. 
De hoer, het naambelijdend christendom van de eindfase van 
de eindtijd, zal eveneens de Heer Jezus niet proclameren als 
haar Heer en Heiland. Deze oproepen klinken dan ook primair 
respectievelijk in die tijden!

Dat betekent dus niet dat wij, wanneer we ontdekken of van 
mening zijn dat er iets niet goed zit in onze plaatselijke kerk of 
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gemeente, zomaar die kerk of gemeente mogen verlaten. In de 
zeven brieven in Op. 2 en 3 gericht tot de gemeente, horen we 
nergens een dergelijke oproep om de gemeente te verlaten. Daar 
is het de oproep om te overwinnen! Waarmee ik nu weer niet wil 
zeggen dat er voor van alles en nog wat een woordenstrijd mag 
ontstaan. Het kan bij wijze van uitzondering zo zijn dat gelovigen 
een kerk verlaten omdat het helemaal fout gaat, bijvoorbeeld 
omdat een homofiele of lesbische persoon aangesteld wordt 
(zoals her en der al gebeurt). Het zal wellicht ook vandaag nog zo 
zijn dat een Jood die tot geloof in de Heer Jezus komt, zich niet 
zal blijven verbinden met een lege rituele Joodse belijdenis. Maar 
deze oproep mag niet zomaar te pas en te onpas als een excuus 
voorgewend worden!

Laat ik deze oproep zo voor ons neerleggen, dat er geen 
kenmerken van het naambelijdend christendom gevonden horen 
te worden bij de ware gelovigen.

Tot dusver heb ik de termen ‘naambelijdend christendom’ 
en ‘naambelijdende christenheid’ door elkaar gebruikt. Bij 
christendom gaat het om het systeem, bij christenheid gaat het 
om de mensen in dat systeem. Ik schrijf dit omdat het comfortabel 
zou zijn als we konden zeggen “dat is het valse christendom en 
dat is het ware”. Daarmee zouden we dan alle kerken kunnen 
gaan indelen bij één van die twee. Het is maar al te gemakkelijk 
om aan anderen te gaan denken.

Maar hoe verkeerd en vals een bepaalde kerk ook maar kan 
zijn, toch zijn er ware gelovigen in deze kerken. Hoe donker het 
systeem ook mag zijn en hoeveel dwaalleringen er ook mogen 
zijn, toch zijn er ook daar mensen die de Heer Jezus persoonlijk 
kennen als hun Verlosser en Heer. Maar ook andersom: hoe 
Bijbelgetrouw een bepaalde kerk ook maar kan zijn, toch kunnen 
daar naambelijdende christenen in zijn. We moeten onszelf, wat 
dat betreft, niets wijsmaken. De valse kerk zit niet primair in 
stelsels, maar in de harten van mensen!
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Het bedervend zuurdesem en het meel zijn met elkaar 
vermengd (Matt. 13:33). Op de akker wordt er goed zaad gezaaid, 
maar ook onkruid (Matt. 13:25, 3839). In het sleepnet zitten 
goede vissen, maar evenzeer slechte (Matt. 13:48). Het gezaaide 
groeit samen op … totdat de tijd van maaien gekomen is. Dan 
zal er onkruid verzameld worden, maar ook een grote oogst. De 
vissen zitten samen in het sleepnet … totdat het net opgehaald 
wordt. Dan zullen er slechte vissen gevonden worden, maar ook 
een grote vangst.

Dan is er nog dat mosterdzaadje dat zo groot wordt als een 
boom (Matt. 13:3131). Vaak wordt deze gelijkenis gelezen alsof 
die positief is. Er wordt dan gedacht aan de verspreiding van 
het evangelie en de groei van de kerk over heel de aarde. Maar 
een mosterdzaadje hoort geen grote boom te worden, maar een 
struik. Het kent in deze gelijkenis een onnatuurlijke groei. Men 
let er dan ook niet op dat de vogels zich in de takken nestelen. 
Die vogels staan ook voor niet veel goeds (Matt. 13:4, 19). Deze 
gelijkenis toont de ontaarding van het koninkrijk van God aan, 
namelijk dat deel dat tot de valse kerk behoort.

De ware kerk mogen we herkennen in de schat die verborgen 
is in de akker (Matt. 13:44). Net zoals ook in de kostbare parel 
die de koopman zich verwerft (vs. 4546).

Eigenlijk wil ik het nog heel wat dichter en persoonlijker 
trekken, met een vraag: “In hoeverre is er ook iets van de 
kenmerken van het naambelijdend christendom aanwezig in ons, 
in mijn, hart?”. Dat is waar ik naartoe wil met de aangehaalde  
oproep. De kenmerken van het naambelijdend christendom 
dienen immers ook een ernstige waarschuwing te zijn voor u en 
voor mij. Daarmee wil ik niet zeggen dat u een naambelijdend 
christen bent of zich in een valse kerk bevindt! Dat hoort u 
niet van mij. Ik stel alleen de vraag in hoeverre er iets van die 
kenmerken aanwezig is in ons eigen hart. Want als ik eerlijk ben, 
dan zit er ook wel iets van de kenmerken van die valse kerk in 
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mijn eigen hart. God haat die kenmerken van de hoer en zo ziet Hij 
die kenmerken ook niet graag bij Zijn kinderen. Ik schreef in de 
inleiding dat elk begrip van de Bijbel moet raken aan de praktijk 
van ons leven. Daarom durf ik het aan om u te vragen om de 
kenmerken nog eens samen met mij door te lopen.

Voor de rechterstoel van Christus zal alles wat er in ons hart is, 
openbaar gemaakt worden (Rom. 14:10, 12; 2Kor. 5:10; 1Kor. 
3:13). Hij zal ‘de raadslagen van de harten openbaar maken’ 
(1Kor. 4:5). De ware gelovigen zullen niet delen in het oordeel 
over de hoer, laat dat duidelijk zijn. Maar de Heer Jezus zal wel 
datzelfde bij hen aanwijzen, om hen er van te reinigen. Daar waar 
er iets van de kenmerken van het naambelijdend christendom 
in ons hart gevonden wordt, moet dit geoordeeld en weggedaan 
worden. Daarom doen we er goed aan om ons hart eerlijk te 
onderzoeken en eventueel te belijden wat er fout is. Ik wil 
niemand oordelen, neemt u dat alstublieft van mij aan! Ik ervaar 
maar al te goed mijn eigen falen. Maar graag wil ik samen met u 
deze oefening maken om zodoende te groeien in heiliging en te 
leven tot verheerlijking van Zijn naam. Dat is toch wat wij willen? 
Dan zetten we hiermee alvast een stap in de goede richting!

nog een keer: de kenmerken van de hoer

Het is wel opmerkelijk dat de Heilige Geest zoveel aan
dacht besteedt aan deze hoer. Het boek Openbaring telt 22 
hoofdstukken, waarvan er ongeveer twee gewijd zijn aan deze 
hoer, haar identiteit, haar kenmerken en haar oordeel. Ik denk 
dat Hij dit doet omdat de gelovigen een grote afkeer zouden 
krijgen van die hoer, evenals God zelf. Als dat in ons hart zo is, 
dan zullen wij ook ernst maken met het onderzoeken van onszelf, 
het oordelen en belijden van wat er bij onszelf verkeerd is en ons 
er van afwenden.

Het eerste kenmerk van de hoer dat wij gevonden hebben, 
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is dat zij gekleed gaat in ‘purper en scharlaken’ (Op. 17:4). Het 
geeft haar drang naar heerschappij weer. Daar waar gelovigen 
eer en aanzien willen verwerven, is dit kenmerk aanwezig. Daar 
waar een gelovige zich laat voorstaan op zijn of haar functie in 
de gemeente, in welke vorm dan ook. Ja, daar waar een gelovige 
zich belangrijker acht dan zijn broeder of zuster in de Heer. De 
grootste in het koninkrijk is hij of zij die in alle eenvoud en 
nederigheid dient, waar die dienst dan ook uit mag bestaan. ‘De 
grootste van u echter zal uw dienstknecht zijn’ (Matt. 23:11). 
Er is niets verkeerd met het hebben van een leidende functie, 
maar wel als er een drang naar heersen, eer of aanzien in ons hart 
aanwezig is. Als wij onszelf boven de ander stellen, dan dragen wij 
als het ware kleren van purper en scharlaken.

Een tweede kenmerk van de hoer is haar hang naar weelde 
en rijkdom. Daar waar gelovigen er primair op uit zijn om het 
goed en weelderig te hebben tijdens hun leven op aarde, is dit 
kenmerk aanwezig. Ook hier is het op zich niet verkeerd om het 
goed te hebben, dat mag als een zegen uit Gods hand worden 
aangenomen. Maar als het goed hebben onze drijfveer is, dan 
is het mis. Als al onze energie, tijd en inzet ertoe dienen om 
rijkelijk te kunnen leven, dan is daar diezelfde hang naar weelde 
en rijkdom in ons hart.

Haar derde kenmerk is dat zij een gouden drinkbeker ‘vol 
gruwelen en de onreinheden van haar hoererij’ heeft. Het gaat 
hier om afgoderij. Misschien denken we dat gelovigen hiervan 
gespaard blijven. Wanneer het gaat om afgoden als demonische 
machten of om afgoden als beelden of om het verafgoden van 
mensen, mag dat inderdaad hopelijk zo zijn. Maar het gaat nog 
een stuk dieper. Daar waar God Zijn rechtmatige plaats niet 
krijgt, is er iets van dit kenmerk aanwezig. Zou het niet kunnen 
zijn dat we dan zelf wel eens onze grootste afgod zijn? Zit koning 
“ik” soms niet meer op de troon van mijn hart dan Hij die de 
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Koning van mijn hart hoort te zijn? Daar waar er iets is dat mijn 
hart meer vervult dan God, daar is er iets van dit kenmerk. Ik wil 
geen opsomming geven, ieder die wil kan de oefening zelf maken. 

Een volgend kenmerk is dat zij dronken is van het bloed van 
de heiligen. Misschien denken we wel dat dit echt niet gevonden 
wordt bij ware gelovigen. En we hebben wellicht geen moord op 
ons geweten. Maar hoe gaan wij als gelovigen met elkaar om? 
Hebben we nooit een ander gekwetst? Daar waar wij een ander 
hebben afgekraakt, daar waar wij geen begrip hadden, daar waar 
wij verwijten hebben gemaakt, daar was iets van dit kenmerk 
aanwezig. Het is daar waar wij anderen veroordelen of in de 
grond hebben geboord. Daar waar er geroddeld is en de ander 
in een slecht daglicht is geplaatst. Hebben gelovigen soms niet te 
lijden van broeders en zusters? Helaas is het tegendeel maar al te 
vaak het geval! Hoeveel gelovigen zijn er zo niet ‘gesneuveld’ in 
de gemeenten? Het gaat dan niet letterlijk over bloed, maar de 
wonden kunnen heel wat erger zijn. Paulus waarschuwde reeds: 
‘Als u echter elkaar bijt en opeet, kijkt dan uit dat u niet door 
elkaar verslonden wordt’ (Gal. 5:15).

Gelukkig is er dan die weg van herstel, de weg van belijdenis 
en vergeving. Ik denk niet dat er iemand is die hier geen fouten 
heeft gemaakt. Laten we elkaar dan ook van harte vergeven, want 
we hebben zelf ook die vergeving van anderen nodig. Laat het 
niet zover komen dat mensen de gemeente moeten verlaten of 
eruit verdreven worden. Want daar blijft er bloed aan de handen 
kleven.

hoer versUs brUid, babylon versUs jerUzalem

Het wezen van de hoer is dat zij gekenmerkt wordt door 
de aarde, terwijl ware gelovigen worden gekenmerkt door de 
hemel (vgl. 1Kor. 15:48, Ef. 1:3, Fil. 3:20, 1Petr. 1:4). Dat zij 
gekenmerkt wordt door de aarde betekent dat zij op en top 
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wereldgelijkvormig is. De gelovigen worden opgeroepen om 
niet gelijkvormig te zijn aan de wereld (Rom. 12:2). Laten wij 
ons beijveren om een hemels karakter uit te dragen tijdens onze 
dagen op aarde.

De ware gelovigen worden bij de beschrijving van het nieuwe 
Jeruzalem gekenmerkt door heiligheid, door heerlijkheid en door 
licht (Op. 21:1011). Door heiligheid om apart gezet te zijn voor 
God. Door heerlijkheid omdat zij Gods karakter vertonen. Door 
licht om zuiver en onberispelijk te zijn.

De tegenstelling tussen de hoer als het naambelijdend 
christendom en de bruid als de ware gemeente wordt nog eens 
duidelijk in Openbaring 19. Nadat er bijna twee volledige 
hoofdstukken zijn gewijd aan de hoer Babylon en haar ondergang 
(Op. 1718), klinkt er een stem in de hemel (Op. 19:1). Het 
rechtvaardige oordeel van God over deze hoer wordt bezongen 
(vs. 23). Daarna klinkt er opnieuw een stem (vs. 6). Nu wordt 
niet het oordeel over de hoer bezongen, maar wordt de bruiloft 
van het Lam aangekondigd (vs. 7). Daarbij hoort kennelijk ook 
een lofzang op de bruid (vs. 8). Als de hoer geoordeeld en de 
valse kerk dus weggedaan is, kan de bruid die de ware kerk is, 
geopenbaard worden. Dan is er geen vermenging meer tussen de 
valse en de ware kerk, maar schitteren de ware gelovigen als de 
bruid van het Lam. De hoer heeft verderf gebracht op de aarde, 
maar de heiligen hebben rechtvaardige daden tentoon gespreid. 
De hoer eindigt eenzaam, naakt en berooid (Op. 17:16). De 
bruid wordt mooi gekleed in het gezelschap van de Bruidegom 
gevonden. Het zinnebeeldig grote Babylon eindigt als een 
verwoeste stad, een doodse ruïne, een puinhoop (Op. 18:16, 19). 
Het zinnebeeldig Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, schittert 
van de heerlijkheid van God (Op. 21:911). 
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Op. 13:11-18
11 En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het 

had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als 
de draak. 12 En het oefent al het gezag van het eerste beest 
uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en 
zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de 
dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, 
zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde 
ten aanschouwen van de mensen. 14 En het misleidt hen die 
op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te 
doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen 
die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van 
het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. 15 
En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem 
te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en 
maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, 
gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, 
de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd; 17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan 
wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal 
van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, 
laat die het getal van het beest berekenen, want het is het 
getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
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Uit de aarde

Het tweede beest in Op. 13 komt op ‘uit de aarde’, wat in 
contrast staat met het ‘uit de zee’ opkomen van het eerste beest. 
Het is dan ook vanzelfsprekend om de betekenis van ‘de aarde’ 
te zoeken in het licht van de betekenis van ‘de zee’. Als de zee 
de woeligheid en de onrust voorstelt, dan stelt de aarde eerder 
een stabiele en ordelijke situatie voor. Hierbij kan er dan gedacht 
worden aan een stabiele situatie in Israël. Als we bij de zee eerder 
aan een letterlijke zee moeten denken, dan is dat ook zo bij de 
aarde. Het Griekse ‘ge’ betekent zowel aarde als land, waarbij er 
dan aan het land Israël kan worden gedacht. Bovendien verwijst 
‘de aarde’ in de profetieën wel vaker naar het land Israël.

Bij het opkomen van het eerste beest uit de zee hebben we 
een verband gezien met het opkomen van de vier dieren uit de 
zee in Dan. 7. Van die vier dieren wordt er echter ook gezegd 
dat zij opkomen uit de aarde: ‘Die grote dieren, die vier, zijn vier 
koningen die uit de aarde zullen opkomen’ (vs. 17). Dit is niet in 
tegenspraak met het opkomen van die vier dieren uit de zee. Dat 
de vier dieren uit de zee opkomen, betekent dat het om heidense 
volken en wereldrijken gaat. Dat de vier koningen uit de aarde 
opkomen, betekent dat zij ‘aards’ zijn en enkel en alleen met de 
aarde verbonden zijn (vgl. Dan. 7:23). Dat in tegenstelling tot 
het koninkrijk dat na die vier koninkrijken komt. Dat koninkrijk 
is voor ‘iemand gelijk een Mensenzoon’ die ‘met de wolken des 
hemels kwam’ (Dan. 7:1314). Dat is voor Iemand die Zijn 
oorsprong in de hemel heeft en met de hemel verbonden is. Die 
tegenstelling tussen hemels en aards (vgl. Pred. 5:1, Jes. 55:9, Joh. 
3:3031), met de daarmee gepaard gaande gezindheid (vgl. Fil. 
3:19, Jak. 3:14), ligt ook wel opgesloten in het feit dat dit tweede 
beest uit de aarde opkomt. Dit tweede beest lijkt immers op het 
Lam. Maar het Lam is verbonden met de hemel, terwijl dit beest 
louter aards is. 
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een schijnverschijning

Naast het eerste beest dat er vreselijk uitzag, is er dit tweede 
beest dat helemaal niet vreselijk uitziet. Het lijkt op het eerste 
gezicht zelfs op het Lam (Op. 13:11). Dit Griekse woord voor 
‘lam’ (arnion) komt 29 keer voor in het boek Openbaring en 
wijst steeds op de Heer Jezus Christus, het Lam. Dit tweede beest 
is uiterlijk een imitatie van de Heer Jezus, maar vanbinnen is het 
totaal tegenovergesteld aan Hem. Hij komt in een schapenvacht, 
maar vanbinnen is hij een roofzuchtige wolf (Matt. 7:15). Hoewel 
dit beest er op het eerste gezicht minder gevaarlijk uitziet, is het 
toch ook een verschrikkelijk beest. Het Griekse ‘therion’ (d.i. 
beest) wordt voor de beide beesten in Op. 13 gebruikt en doelt 
op de gevaarlijke, wilde dieren uit de dierenwereld (vgl. Mark. 
1:13, Jak. 3:7).

Als hij zijn mond opendoet, spreekt hij als de draak, met de 
listige, bedrieglijke en verleidelijke tong als van de oude slang 
(vgl. Gen. 3:1, 2Kor. 11:3). Hij is als het ware de vleesgeworden 
slang. Bij dit beest zal het ten volle werkelijkheid zijn wat de 
Heer Jezus zegt in Joh. 8:44 ‘U bent uit uw vader, de duivel, en 
wilt de begeerten van uw vader doen; … Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en 
de vader ervan’. Dit beest spreekt de taal van zijn “vader”, zoals 
ook de Heer Jezus de woorden van Zijn Vader gesproken heeft 
(Joh. 8:38). Zo is dit tweede beest een beest dat niet meteen grote 
macht tentoon spreidt, maar des te meer valse en verleidelijke taal 
spreekt.

Dit beest is zowel een valse profeet als een valse messias, het is 
een valse Christus. In dit beest mogen we dan ook de z.g. antichrist 
herkennen. Ook Joodse uitleggers herkennen in dit beest de anti
Messias. Het is toch van belang om er eens op te wijzen dat de 
titel antichrist heel vaak in de mond genomen wordt, terwijl die 
in de Bijbel maar heel weinig voorkomt. We vinden het woord 
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antichrist alleen terug in de brieven van Johannes (1Joh. 2:18, 
22, 4:3; 2Joh. 1:7). Daaruit kunnen we wel duidelijk opmaken 
dat de antichrist een leugenaar, een loochenaar en een verleider 
zal zijn. Hij zal in het bijzonder de Heer Jezus loochenen omdat 
hij zelf Zijn positie wil innemen. Dat loochenen zal er niet in 
bestaan dat hij zal ontkennen dat de historische figuur Jezus niet 
bestaan zou hebben. Daarvan verhalen immers met onweerlegbare 
overtuiging zowel de gewijde als de seculiere geschiedenis. Een 
historische ontkenning zou weinig, om niet te zeggen geen, 
overtuigingskracht hebben. Zijn loochening zal erin bestaan dat 
hij zal beweren dat Jezus helemaal niet de beloofde Messias uit het 
Oude Testament was (1Joh. 2:22). En evenzeer dat Hij helemaal 
niet de Zoon van God was die in het vlees gekomen is als de 
Messias (2Joh.:7). De Messiaanse aanspraken wil de antichrist 
daarentegen voor zichzelf opeisen.

twee horens

Dit beest blijkt vervolgens twee horens te hebben. Horens 
zijn in de Bijbel een beeld van kracht en worden dan ook vaak 
verbonden met strijd (vgl. Deut. 33:17, 1Kon. 22:11, 2kron. 
18:10, Ezech. 34:21, Dan. 7:21, 8:7)35. Dit beest zal zijn kracht 
dan ook laten gelden op twee terreinen, naar het getal van zijn 
horens. Het zijn de twee karakters of hoedanigheden waarin hij 
optreedt en zodoende de strijd aangaat met de Ware. Hij heeft 
een geestelijke, godsdienstige autoriteit als de valse profeet en 
hij heeft een heersende autoriteit in Israël als de valse messias. 
Dat zijn de twee hoedanigheden die te herkennen zijn bij de 
antichrist. 

Dit bedrog gaat erg ver, want vanuit het Oude Testament 
verwachten we van de Messias dat Hij een ‘priester zal zijn op zijn 
troon’ (vgl. Zach. 6:13, Ps. 110 en in type Melchisedek, Hebr. 

35   De tien horens van het eerste beest stelden allereerst uitdrukkelijk koningen voor. Maar ook krijgt het eerste 
beest zijn kracht van de draak (Op. 13:2).
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7:1). De Heer Jezus presenteerde Zichzelf dan ook aan Jeruzalem 
als de Koning (Matt. 21:111), waarna Hij vervolgens de tempel 
claimde (vs. 1217).

In het Griekse betekent ‘anti’ zowel ‘tegen’ als ‘in plaats van’. 
De antichrist is dan ook zowel een valse profeet als een valse 
christus (vgl. Matt. 24:24).

In de brieven van Johannes zien we vooral dat hij zich ‘tegen’ 
God en Christus keert door hen te loochenen. Als de valse profeet 
staat hij tegenover de ware Profeet, de Heer Jezus Christus. Alles 
wat Jezus geopenbaard heeft aangaande God en de Vader zal hij 
weerleggen en proberen teniet te doen. Tegenover de waarheid 
die de Heer Jezus verkondigd heeft, zal hij zijn eigen leugens 
plaatsen.

In dit tweede beest in Op. 13 zien we ook het andere aspect naar 
voren komen, nl. dat hij zichzelf ‘in de plaats’ stelt van Christus: 
hij lijkt op het Lam. Hij zal zichzelf dan ook presenteren als de 
‘leider’ van Israël, terwijl hij een valse christus is. Dit beest zal dus 
heerschappij uitoefenen in Israël. De Heer Jezus heeft het zelf 
voorzegd dat er iemand zal komen in Zijn eigen naam en dat het 
Joodse volk die zal aannemen (Joh. 5:43). Deze bedrieger moet 
dan ook een Jood zijn. Anders zou hij niet worden aangenomen 
door het Joodse volk om hun leider te zijn. Zoals het eerste beest 
van Op. 13 door de heidenen wordt omarmd, zal het tweede 
beest (de antichrist) door de ongelovige Joden worden omarmd.

We herkennen hem als de ‘dwaze herder’ in Zach. 11:15
17, die in contrast staat met de ware herder (414). Deze dwaze 
herder zal niet omzien naar het volk, maar alleen aan zichzelf 
denken, hoewel hij laat lijken dat hij het welzijn van Israël op het 
oog heeft. Als het volk Israël in het nauw zal komen in de laatste 
dagen van de eindtijd, dan zal hij het verlaten (vs. 17). Hij geeft 
niet om de schapen, om het volk.
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Dit beest uit de aarde wordt na Op. 13 niet meer als ‘beest’ 
genoemd of aangeduid. Zoals gezegd, wordt de benaming ‘dier’ of 
‘beest’ gebruikt om de ware aard van iets of iemand weer te geven. 
Dat wordt in het boek Openbaring vooreerst duidelijk gesteld.

Dit beest zal aanvankelijk een soort ‘heersend gezag’ uitoefenen 
in Israël. Hij wordt verder in Openbaring enkel nog aangeduid 
met de naam ‘valse profeet’, lett. ‘pseudoprofeet’ (16:13, 19:20, 
20:10). Uit het gegeven dat de valse profeet samen genoemd 
wordt met het (eerste) beest, mag het wel duidelijk zijn dat de 
valse profeet dezelfde is als het tweede beest. Hij is een valse 
profeet die niet naar God wijst, maar naar het eerste beest.

een valse godsdienst

In het Nieuwe Testament vinden we vooral het religieuze 
karakter van de antichrist voorgesteld, terwijl we toch ook 
merken dat hij een politiek figuur is. In het Oude Testament, het 
boek van het volk Israël, vinden we vooral zijn politieke status 
als de leider van Israël, hoewel we tussendoor ook zijn religieuze 
invloed terug vinden.

Hij zal dus zowel een politiek figuur zijn in Israël die er de 
macht in handen heeft, alsook een religieus figuur die het volk 
verleidt tot aanbidding van het eerste beest (Op. 13:12).

De politieke macht van dit tweede beest is echter niet zo groot 
als die van het eerste beest. Hij oefent immers de macht van het 
eerste beest voor diens ogen uit (vs. 12a). Hij is dus aan het eerste 
beest onderworpen, of op zijn minst ervan afhankelijk. Meer 
politieke macht wordt er aan dit tweede beest niet toegeschreven 
in Op. 13. De aandacht gaat naar zijn religieuze invloed, waardoor 
hij als een soort minister van propaganda voor het eerste beest zal 
functioneren. De hoofdopdracht van dit tweede beest lijkt erin te 
bestaan om de aanbidding  en erkenning van het eerste beest te 
bewerken (vs. 12b) en met name in Israël. 
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De valse godsdienst is er een waarin God geen plaats heeft, 
maar vervangen is door het eerste beest dat als god zetelt. Het 
tweede beest is in Israël de profeet van deze godsdienst, of meer 
nog: de hogepriester ervan. De godsdienst van het beest is de grote 
antichristelijke religie van de eindtijd. Deze religie zal er wellicht 
een zijn die precies leert dat er geen God is. Maar ook het atheïsme 
is een religie. Het niet geloven dat God of godheden bestaan, is 
ook een geloof. Je zou dat het nietsisme kunnen noemen. Als er 
dan geen God is, dan is het beest de hoogste autoriteit en alle 
erkenning waard. Dan is hij als een god.

Het is in het huidige Europa volop aan de gang om het idee 
aan te nemen dat er niets is buiten het natuurlijke. Er is geen 
God en ook geen godheden, geen engelen en geen demonen. 
Er is geen hemel, net zoals er geen hel is. Het is allemaal hier 
en nu, materialistisch, en met een eigen gemaakte spiritualiteit 
omdat de mens ten diepste toch een religieus wezen blijft. Er 
is nog een zoektocht naar zingeving, maar buiten God of het 
bovennatuurlijke om. Ik denk dat dit nu precies de kern van de religie 
van de eindtijd is, namelijk het ongeloof in God of de geestelijke wereld. 
De wetenschap heeft daar op allerlei vlak bijdragen aan geleverd 
en niet in het minst door de evolutietheorie. De evolutietheorie 
is meer een geloof dan een wetenschap om het idee dat er een 
God bestaat, uit de wereld te helpen. De psychologie heeft allerlei 
verklaringen aangereikt om heel wat terug te brengen tot louter 
de psyche van de mens zelf. Alles is erop gericht om nu eindelijk 
eens het idee dat er een God bestaat, uit de wereld te helpen.

De Beatles zongen het uit in hun lied ‘Imagine’. “Imagine 
there’s no heaven. It’s easy if you try. No hell below us. Above us 
only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there’s 
no countries. It isn’t hard to do. No thing to kill or die for. And 
no religion too. Imagine all the people living life in peace. You 
may say I’m a dreamer. But I’m not the only one. I hope some day 
you’ll join us and the World will be one.” Ondertussen sluiten 
Europa en zijn inwoners zich hier van harte bij aan. Weg met 
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religie en alles wat erbij hoort en God liefst nog het eerst van al. 
Gaan we hierbij niet aan het Babel van Genesis 11 denken?

Nu is er nog godsdienstvrijheid, straks niet meer. Nu is er 
een offensief om het christelijk geloof achter de gesloten deuren 
van het huis terug te dringen. O ja, u als lezer bent kritisch 
en antwoordt dat u toch nog altijd de straat op mag om te 
evangeliseren. Dat is waar, ga maar! Waar ik het over heb, is dit: 
neem maar eens publiekelijk stelling tegen zaken als bijvoorbeeld 
het homohuwelijk op grond van de Bijbel. Zeg maar eens dat dit 
niet naar Gods gedachten is en dat men daarmee rekening hoort te 
houden. U zult niet de eerste zijn die zich mag gaan verantwoorden 
wegens discriminatie. In de rechtszaal argumenteren dat God er 
zo over denkt, zal waarschijnlijk geen goed pleidooi blijken te 
zijn. U krijgt de wind ongetwijfeld hard van voren.

Straks wordt het nog heel wat erger. Dan komt er een offensief 
om het geloof in Jezus Christus en de ware gelovigen uit de wereld 
te helpen. Zelfs de hoer, het naambelijdend christendom, dat nog 
enigszins de gedachte aan het bestaan van God levend houdt, zal 
er daarom aan moeten geloven. We zitten in de aanloop, in de 
noodzakelijk voorbereidende stappen, van wat straks komt.

Bij de valse godsdienst wordt er ook wel gedacht aan een soort 
oecumene versmelting van verschillende godsdiensten. Op 23 
augustus 1948 werd de wereldraad van kerken opgericht, gevestigd 
in Genève in Zwitserland. Dit is een internationale christelijk 
oecumenische organisatie waarvan zo’n 340 kerken lid zijn. Deze 
organisatie zou zo’n 400 miljoen leden tellen uit zo’n 110 landen. 
De Rooms Katholieke kerk is geen lid van deze organisatie, maar 
werkt er wel mee samen. Bij de valse godsdienst wordt er dan aan 
gedacht dat een verdere versmelting zou kunnen plaatsvinden en 
dan niet alleen maar met z.g. christelijke kerken. De versmelting 
zou kunnen bestaan in het vinden van de grootste gemene deler 
tussen christendom, Jodendom en de islam en misschien nog 
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andere religies, met alle gevolgen van dien.
Zelf ben ik hier niet voor gewonnen, maar in alle eerlijkheid 

wil ik het hier wel ook vernoemen. Hoe het ook zij, in beide 
gevallen is de valse godsdienst gekant tegen de waarheid van Jezus 
Christus.

het verbond

Het is ondertussen duidelijk geworden dat het tweede beest 
ten dienste staat van het eerste beest. Het is daarom nodig om 
het werkterrein van dit tweede beest nader te bekijken. Het 
tweede beest is immers de antichrist. Maar al te vaak wordt er 
van de antichrist gedacht dat deze bepalend zal zijn voor het hele 
wereldgebeuren. Daarom identificeren sommige uitleggers hem, 
m.i. onterecht, met het eerste beest dat een grote heerschappij 
heeft.

We moeten namelijk begrijpen dat de antichrist vooral van 
doen heeft met het gebeuren in Israël en niet in de eerste plaats 
in betrekking staat met het wereldgebeuren. Hij heeft wel van 
doen met het wereldgebeuren, maar hij situeert zich in Israël. De 
gedachte van een antichrist heeft specifiek te maken met Israël. 
Wanneer we hem kunnen onderkennen als een valse profeet 
en als een valse christus, dan heeft dat betrekking op Israël. De 
Oudtestamentische profeten zijn van Israël. De verwachting van 
de komst van Christus is allereerst verbonden met Israël. Zo heeft 
de persoon van de antichrist ook van doen met Israël.

Vanaf hoofdstuk 11 van het boek Openbaring spitst het boek 
zich meer toe op Israël. De focus wordt voortaan gericht op 
Israël en dat wordt duidelijk doordat er uitdrukkelijk elementen 
gaan voorkomen die met Israël te maken hebben. Het begint al 
meteen met de tempel en het altaar (Op. 11:1), maar de voorhof 
van de heidenen moet niet opgemeten worden (vs. 2). Er wordt 
gesproken over een stad die vertreden wordt, wat onmiskenbaar 
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Jeruzalem is (vgl. Luk. 21:24). Er wordt een tijdsaanduiding 
gegeven van tweeënveertig maanden, waarvan we reeds gezien 
hebben dat dit alles te maken heeft met de profetie van Daniël over 
de zeventig jaarweken. We lezen vervolgens over twee getuigen 
die gekenmerkt worden met krachten zoals Elia en Mozes die 
hadden (Op. 11:6). Zij worden ook de twee olijfbomen en de 
twee kandelaren genoemd in vers 4 (vgl. Zach. 4:3, 1114) en 
profeten in vers 10. Zij treden op en worden gedood in de stad 
waar ook hun Heer, d.i. Jezus Christus, gekruisigd is (vs. 78). 
Ook hier gaat het over Jeruzalem. Verderop lezen we over de ark 
van het verbond (vs. 19), wat met Israël te maken heeft. Dan 
lezen we in Op. 12 over de vrouw waarvan we hebben gezien 
dat zij Israël voorstelt en over de geboorte van haar Kind. We 
horen over een oorlog in de hemel waarbij de aartsengel Michaël 
strijd voert. Michaël is uitdrukkelijk de vorst van Israël in de tijd 
der heidenen, totdat Jezus zelf als de Messias van Israël komt. 
Michaël wordt ‘uw vorst’ genoemd in Dan. 10:21. Hij is het die 
Israël terzijde staat (Dan. 12:1). In Op. 14:1 lezen we over de 
berg Sion en in de verzen 1420 krijgen we het beeld van de 
tarwe en de wijnoogst.

Wanneer we in Op. 13 over de twee beesten lezen, moeten we 
in gedachten houden dat deze op het toneel gebracht worden om 
allereerst oorlog te voeren tegen het nageslacht van de vrouw, d.i. 
Israël, die gebaard heeft (Op. 12:17). De rol van het eerste beest 
hebben we al uitgebreid gezien in dit boek. Dit beest krijgt veel 
aandacht omdat het zijn invloed ook in Israël zal laten gelden. De 
rol van het tweede beest is om alles van het eerste beest binnen 
te voeren in Israël. Daarom, nl. omdat dit beest heel wat van 
doen heeft met Israël, krijgt ook dit beest heel wat aandacht. 
De antichrist is degene die in Israël het denken, de gezindheid, 
de maatschappij en de religie van het eerste beest propageert en 
bestendigt. Hij brengt Israël onder zijn juk. Het ligt immers 
voor de hand dat juist Joden de ingrijpende wijziging van hun 
religie slechts zullen accepteren van iemand die zij als messias 
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beschouwen, van iemand die in zijn eigen naam zal komen en 
die zij zullen aannemen. Hij zorgt ervoor dat alles wat het eerste 
beest in zijn machtsgebied wil, ook ingang vindt en gerealiseerd 
wordt in Israël. 

Er zal dan immers een verbond bestaan tussen het herstelde 
Romeinse rijk en Israël (Dan. 9:27). De aanleiding voor dat 
verbond zal wellicht ondermeer gelegen zijn in de dreiging die 
Israël kent van haar buurvolkeren. Daarom aanvaardt Israël de 
antichrist (vgl. Jes. 57:91136) die het herstelde Romeinse rijk tot 
bondgenoot heeft. Daardoor meent het aan de ‘voortstormende 
gesel’ te kunnen ontkomen, maar in werkelijkheid heeft het een 
verbond gesloten met de dood (Jes. 28:15). In dat verbond zal 
er eerst een periode van tolerantie zijn, maar in de helft van de 
laatste jaarweek van Daniël zal de Joodse offerdienst verplicht 
worden afgeschaft. Het is wel belangwekkend dat er al voorstellen 
gedaan worden tot een verbond. Met oog op het aanslepend 
conflict in het MiddenOosten zijn er stemmen die opgaan om 
zowel Israël als de Palestijnen lid te maken van de Europese Unie. 
Dit idee zou geuit zijn door Richard Rosecrance, professor aan 
het Belfer Center van de Harvard Kennedy School en voormalig 
lid van de Planning Council van het Amerikaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken, en Ehud Eiran, collega van Rosecrance en 
voormalig medewerker op het kantoor van de premier van Israël. 
Of Israël ooit lid zal worden van de EU, weet ik niet. Maar dat er 
een of ander verbond zal komen, blijkt wel uit de Bijbel. De EU 
kent nu alvast een toenemende samenwerking met Israël37.

wonderen en tekenen

Zoals voorzegd, gaat de komst van een valse profeet/christus 
gepaard met wonderen en tekenen (Op. 13:13). Dit wordt 

36   De NBG vertaalt hier met Moloch in vers 9. In het Hebreeuws staat er echter ‘melek’, wat ‘koning’ betekent 
en ook gewoonlijk als dusdanig vertaald is. De SV vertaalt wel met ‘koning’.

37   http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm.
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voorzegd in de z.g. eindtijdrede van Matt. 24 (vs. 24). Dat is 
wel sprekend. Er zijn nog wel valse christussen geweest, maar die 
hebben niet noodzakelijk grote wonderen en tekenen verricht. 
Deze valse profeet/christus van de eindtijd, het tweede beest, zal 
ze echter wel doen. 

Deze tekenen gebeuren ‘voor de ogen’ van het eerste beest (Op. 
13:14a, 19:20) wat betekent dat ze dienen om de aanbidding 
van het eerste beest te bewerken, om de valse godsdienst te 
ondersteunen. De katholieke Willibrordvertaling vertaalt hier 
toepasselijk met ‘in dienst van’.

De tekenen die dit beest zal doen, zijn niet de minste. Johannes 
is ervan onder de indruk, want hij schrijft ‘zodat het zelfs …’. De 
krachten en tekenen van de valse profeet zullen kennelijk heel 
wat indruk maken. Het is van belang om dat te beseffen, want 
het verklaart het slagen van zijn misleiding (Op. 13:14a, 19:20). 
Het is wel opmerkelijk dat dit beest grote wonderen en tekenen 
kan doen. Wellicht moeten we het feit dat ze hem ‘gegeven zijn te 
doen’ opvatten zoals in Op. 13:2 waar het eerste beest zijn macht 
van de draak krijgt. Zo krijgt ook dit beest zijn macht van de 
draak om tekenen te doen.

We hebben hier te maken met ‘allerlei krachten en tekenen en 
wonderen van de leugen’ (2Thess. 2:9). Deze zal dit tweede beest 
verrichten. Het feit dat hij dit zal kunnen doen, is zeer bedrieglijk 
en overtuigend. Petrus zegt, in zijn rede op de pinksterdag, dat 
Jezus bevestigd is door God ‘door krachten, wonderen en tekenen 
die God door Hem’ heeft gedaan (Hand. 2:22). Dezelfde gedachte 
ligt in de tekenen die het tweede beest, alias de valse profeet, alias 
de antichrist, zal doen.

In Op. 13 worden de wonderen of krachten die het tweede 
beest zal doen expliciet ‘tekenen’ genoemd (vs. 13, 14). Precies 
die tekenen zijn verantwoordelijk voor de verleiding van de 
mensen. Wanneer iets een ‘teken’ is, dan is dat ook omdat het 
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iets ‘betekent’. Zo worden in het Johannesevangelie de wonderen 
die Jezus heeft gedaan ook tekenen genoemd, omdat ze Zijn 
aanspraken bewijzen (Joh. 20:3031). Zo zal ook dit tweede beest 
tekenen doen om zijn eigen aanspraken te ondersteunen.

Wat de tekenen dan ook zullen betekenen, je hoeft dus geen 
aanhanger van God te zijn om ze te doen. “Kijk maar”, zo zegt dit 
beest als het ware “ik doe ze toch ook zonder God”. Het is als de 
magiërs in Egypte die ook tekenen deden in hun verweer tegen 
de plagen die God over Egypte bracht.

vUUr Uit de hemel

Een eerste teken dat genoemd wordt, is dat hij vuur uit de 
hemel doet neerkomen op de aarde. In het boek Openbaring 
doet dit ons denken aan de twee getuigen. Zij zullen de macht 
hebben om vuur uit hun mond te laten komen (Op. 11:5). Dat 
is al indrukwekkend, maar wellicht is vuur uit de hemel nog 
indrukwekkender.

Maar dit doet ons ook denken aan Elia. Ten eerste bij het 
gebeuren op de berg Karmel, waarbij het draait om de vraag 
wie nu de ware god is (1Kon. 18:2046). Het vuur uit de hemel 
geeft de doorslag en bewijst dat God de enige Ware is en dat Hij 
vertegenwoordigd wordt door Zijn profeet Elia. Deze gebeurtenis 
heeft de bedoeling om het afgedwaalde Israël terug te brengen tot 
God. Maar dit beest zal hetzelfde teken doen om de mensen te 
brengen tot aanbidding van een valse god, nl. het eerste beest en 
achter de schermen daarmee ook de draak.

Bij een andere gebeurtenis komt er vuur van de hemel als 
bewijs dat Elia een man Gods is (2Kon. 1:1012). Kennelijk 
heeft ‘vuur dat uit de hemel komt’ in de Bijbel een aspect van 
bevestiging, van goedkeuring door de hemel. De Joden zullen er 
alvast sterk van onder de indruk zijn en wellicht denken aan de 
gebeurtenissen van Elia. Zo zal dit beest claimen een ware profeet 
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te zijn waarbij het schijnbaar overtuigende geloofwaardigheid zal 
hebben. Hij zal zeker indruk maken.

Of gaat de verleiding nog een stuk verder? Met dit teken 
zegt de valse profeet zoveel als dat je geen God hoeft te zijn om 
vuur uit de hemel te doen neerkomen. Wat volgens het Oude 
Testament alleen God doet, kan ik immers ook.

het beeld van het eerste beest

Het hoogtepunt van de aanbidding van het eerste beest in 
Israël is het beeld dat tot zijn eer en glorie wordt opgericht (Op. 
13:14b15). Het is het tweede beest dat aanstuurt op dit beeld. 
Wat dit beeld precies inhoudt, is niet duidelijk. Ook hier is al heel 
wat over gespeculeerd. Kennelijk is het beeld wel heel belangrijk, 
aangezien het nog vaak vermeld wordt (Op. 14:9, 11; 15:2;16:2; 
19:20; 20:4).

Het beeld zal op de een of andere manier een zichtbare 
uitdrukking zijn van de macht van het eerste beest, het is een 
‘beeld van het beest’. Keizers van het Romeinse rijk en ook andere 
wereldheersers lieten maar al te graag beelden van zichzelf maken. 
Ze lieten deze oprichten in allerlei steden in hun koninkrijk zodat 
zij een vertegenwoordiging zouden hebben en zouden worden 
aanbeden (erkend, gehoorzaamd) terwijl zij er zelf niet zijn. In 
Dan. 3 hebben we het voorbeeld van Nebukadnessar. Maar hier 
in Op. 13 is het beeld vergezeld van schijnbaar bovennatuurlijke 
eigenschappen.

Dit beeld zal op de een of andere manier ‘geest’ of ‘adem’ 
hebben, wellicht een nabootsing daarvan (Op. 13:15). Het moet 
wel schijn zijn, want het ligt niet binnen de macht van satan 
om leven te schenken. Ook zal het beeld op de een of andere 
manier spreken. Het tweede beest zal voor deze wonderbaarlijke 
dingen verantwoordelijk zijn. Naast het vuur dat hij uit de hemel 
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doet neerdalen, is dit een tweede bijzonder teken dat hij zal 
verrichten. Het spreken van het beeld heeft een grote betekenis. 
In het Oude Testament wordt er immers van beelden gezegd dat 
zij geen goden zijn omdat zij niet kunnen spreken (Ps. 115:5a, 
7c, Hab. 2:1819). De afgodsbeelden wordt verweten dat zij niets 
kunnen (Deut. 4:28, Ps. 115:57). Het schijnt dat men reeds in 
de antieke Romeinse wereld, o.a. via toverij, een soort spreken 
van beelden heeft nagebootst. Ook het spreken van dit beeld zal 
toch iets bijzonders zijn. 

Bij de oprichting van dit beeld van het eerste beest wordt 
er gedacht aan de z.g. gruwel der verwoesting. De Heer Jezus 
kondigde die zelf aan in Zijn eindtijdrede (Matt. 24:15). Daarbij 
verwees Hij naar de profeet Daniël (Dan. 9:27, 11:31, 12:11). 
Met het plaatsen van deze gruwel begint de periode van de grote 
verdrukking. Het ligt voor de hand om de gruwel die zal worden 
opgericht, te herkennen in dit beeld. De uitdrukking ‘gruwel’ 
verwijst, zoals al gezegd, vaak naar een afgod (vgl. ook 1Kon. 
11:5, 7; 2Kon. 23:13). Het eerste beest zal zich dan ook als een 
god profileren, in de heilige plaats in Jeruzalem (vgl. 2Thess. 2:4).

Historisch gezien, vinden we reeds een voorafschaduwing in 
het bevel van keizer Caligula. De Romeinse keizer Caligula heeft 
in het jaar 40 na Chr. het bevel uitgevaardigd om van de Joodse 
tempel een centrum van de keizercultus te maken. Misschien 
koos hij daarvoor wel heel specifiek de tempel in Jeruzalem 
omdat het een hele mooie tempel was. Het bevel bestond erin dat 
er een beeld in de tempel moest worden geplaatst van hemzelf of 
van Zeus met daarin trekken van hemzelf. Caligula stierf echter 
voordat het beeld werd geplaatst, waardoor het nooit geplaatst is 
geweest.

Wie zich niet onderwerpt aan deze valse godsdienst, loopt het 
risico om dat met zijn leven te bekopen. Althans, het bevel zal 
daartoe uitgevaardigd worden. Het spreken van het beeld heeft 
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hier kennelijk veel mee te maken.
Een voorbeeld zien we in de drie vrienden van Daniël, die 

weigerden om te buigen voor het beeld van Nebukadnessar (Dan. 
3). Zoals God echter de drie vrienden van Daniël bewaarde in 
de vurige oven, zal Hij ook vele Joden en heidenen bewaren 
tijdens de vreselijke jaren van de eindtijd (Op. 7). Het beest 
zal er veel kunnen overwinnen, maar niet allen. Een deel blijft 
door God bewaart. Daarin mogen we weer Gods superieure 
macht zien boven die van de beesten. Bovendien behoudt God 
voor Zichzelf een getuigenis op deze aarde, zelfs te midden van 
de machtsontplooiingen van het verschrikkelijke trio van de 
eindtijd. Zij zijn de getuigen in het heetst van de strijd.

een antigoddelijke maatschappij

We hebben al gezien bij het eerste beest dat het een 
maatschappij wil bouwen waarin er geen plaats is voor God of 
alles wat verbonden is met God. Dit tweede beest zal het eerste 
beest daarbij helpen. Het zal niet alleen maar een religieuze 
invloed hebben, maar ook een maatschappelijkpolitieke invloed.

Eerst zorgt het tweede beest ervoor dat iedereen een merkteken 
krijgt (Op. 13:16). Niemand blijft er vrij van, sociale klasse of 
rijkdom (vgl. Op. 19:18, 20:12) betekenen niets als het om dit 
merkteken gaat. Daarmee is iedereen onderworpen aan het eerste 
beest. Het merkteken doet denken aan het merken van slaven of 
vee. Ook krijgsgevangen soldaten werden wel eens gebrandmerkt. 
Wie het merkteken draagt, is als eigendom van het beest, en dat 
gebeurt in Op. 13 op vrijwillige basis. Op zijn minst wordt er 
trouw en onderwerping aan het eerste beest mee uitgedrukt.

Het merkteken blijkt de naam van het beest of het getal 
van zijn naam te zijn (vs. 17). Zo dragen ook zij die het Lam 
toebehoren, de naam van het Lam (Op. 14:1).
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Wat betreft de plaatsen waar het merkteken aangebracht 
wordt, namelijk op het voorhoofd of de rechterhand, ligt er 
wellicht een toespeling op Ex. 13:9 en Deut. 6:8. Daar gaat het 
over de woorden van God die op die plaatsen ter herinnering 
aangebracht worden. Zo zal ook de wil van de beesten heersen 
over de mensen. Zowel hun denken (voorhoofd) als hun handelen 
(hand), zal onderworpen zijn aan de wil van het beest.

Het merkteken is van groot belang, want alleen wie het 
merkteken draagt, kan kopen of verkopen. Kennelijk zal dit 
merkteken van belang zijn voor de hele financieeleconomische 
wereld. Wie het merkteken niet heeft, is volkomen uitgesloten. 
Wat zal het moeilijk zijn voor de gelovigen in die dagen! Meer dan 
ooit zal het realiteit zijn dat zij niet gewenst, maar daarentegen 
gehaat zijn. Zij zullen vreemdelingen en bijwoners zijn in de 
ergste zin. Meer nog, als vluchtelingen zullen zij een plaats 
moeten zoeken om te ontsnappen aan de beesten.

De aanval zal zowel uit verleiding als uit agressie bestaan, 
technieken als van de slang en technieken als van de draak.

Zouden wij, gelovigen van vandaag, niet heel wat meer bereid 
moeten zijn om vreemdelingen te zijn in de maatschappij van 
vandaag? De maatschappij van vandaag ontwikkelt zich meer 
en meer tot een antigoddelijke maatschappij. Het hoogtepunt 
daarvan komt straks pas, zoals beschreven in Op. 13. Hoeveel te 
meer moeten wij dan nu niet de gelegenheid te baat nemen om 
de getuigen van vandaag te zijn!

Over het merkteken en over het getal van zijn naam, nl. 
zeshonderd zesenzestig (Op. 13:18), is ook heel wat gespeculeerd. 
Maar zoals eerder gezegd, zullen deze dingen wellicht pas duidelijk 
zijn als het eenmaal zover is, wanneer het beest op het toneel 
verschijnt. Langs de weg van de gematria (d.i. de getalswaarde van 
de letters van het alfabet) is men uitgekomen op talrijke personen 
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of organisaties. Het is alvast het getal van een mens, maar het 
is momenteel allemaal zinloos gepuzzel. Volgens historische 
bronnen was het ‘tellen van namen’ vrij gebruikelijk in Johannes’ 
tijd. Er zijn inscripties teruggevonden waarbij namen voorgesteld 
worden door een getal.

De laatste opmerking is dat het om het getal van een mens 
gaat. Het getal zes komt vaak voor wanneer het om de mens gaat 
en dan vooral in zijn grootheidswaan. De mens is geschapen op 
de zesde dag. Goliath was 6 el en een span groot (1Sam. 17:4) en 
de punt van zijn speer was van 600 sikkels ijzer (vs. 7). De farao 
achtervolgde het volk Israël met 600 strijdwagens (Ex. 14:7). Het 
beeld van Nebukadnessar was 60 el hoog en 6 el breed (Dan. 
3:1).

Het getal van het beest duidt op zijn minst ook op de mens in 
zijn rebellie en zijn grootheidswaan.
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De ontwikkeling

en het einde van de 

beesten en de draak

op. 19:11-21
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, 

en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij 
oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen 
zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen 
en Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan 
Hijzelf. 13 En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, 
en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. 14 En de 
legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, 
bekleed met wit, rein, fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt 
een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En 
Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de 
wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn 
van God de Almachtige. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op 
zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en 
Heer van de heren.

17 En ik zag een engel staan in de zon, en hij riep met 
luider stem en zei tot alle vogels die in het midden van de 
hemel vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van 
God; 18 opdat u vlees eet van koningen, vlees van oversten 
over duizend, vlees van sterken, vlees van paarden, en van 
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hen die daarop zitten en vlees van allen, zowel van vrijen 
als van slaven, van kleinen als van groten. 19 En ik zag het 
beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld 
om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen 
zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse 
profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, 
waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest 
ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze 
twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. 
21 En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam 
uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels 
werden verzadigd van hun vlees.

op. 20:10
En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel 

van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet 
zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle 
eeuwigheid.

een verborgen ontwikkeling

In Op. 13 zien we de twee beesten ‘opkomen’. Dat impliceert 
dat ze er (kort) voordien al zijn, maar dan pas zichtbaar op het 
toneel verschijnen. Ze zitten als het ware nog even verstopt onder 
de zeespiegel en onder het aardoppervlak, waar hun ware gelaat 
nog niet zichtbaar is. Maar op dat welbepaalde scharnierpunt 
in de profetische geschiedenis worden zij openbaar. Dan wordt 
hun ware, beestachtige, aard duidelijk. Maar eigenlijk zijn ze 
daarvoor al onzichtbaar, maar sluimerend en groeiend, aanwezig. 
De beesten zélf zullen in de laatste dagen van de eindtijd ten 
volle tot ontwikkeling komen en bestaan. De gezindheid die hen 
kenmerkt, leeft echter al heel wat langer. De gezindheid van elk 
beest is immers eveneens de gezindheid van de draak, die zijn 
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gezindheid in alle tijden in deze wereld heeft gewrocht, ook 
vandaag. Wat betreft de heerser van het herstelde Romeinse rijk 
en de valse profeet, zal hun ware gezicht kenbaar zijn wanneer de 
satan uit de hemel geworpen is.

Met betrekking tot het beest uit de zee lezen we in 2Thess. 
2:7 dat ‘de verborgenheid van de wetteloosheid al werkt’. 
Dat schreef Paulus reeds in zijn dagen en dat is nu nog meer 
het geval. Het is echter nog niet de tijd voor de wetteloze om 
geopenbaard te worden (vs. 8, vgl. vs. 6). ‘Zijn tijd’ komt pas 
nadat de weerhouding weggenomen wordt (vs. 6, 7). Dan zal 
de verborgenheid van de  wetteloosheid de vrije loop kennen en 
tot het hoogtepunt komen in dé wetteloze. Een geopenbaarde 
verborgenheid is in het Nieuwe Testament steeds iets wat slechts 
begrepen kan worden door gelovigen. Het zijn de gelovigen die 
kunnen zien welke gezindheid er schuil gaat achter de gangbare 
veranderingen in de maatschappij.

Met betrekking tot het beest uit de aarde lezen we in 1Joh. 4:3 
‘dit is de [geest] van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij 
komt, en hij is nu al in de wereld’. De geest of het wezen van de 
antichrist is dat die Jezus niet belijdt (vs. 23). Zo waren er reeds 
antichristen in Johannes’ dagen en zo zal er een antichrist zijn in 
de eindtijd. Bij hem zal het wezen van het antichristzijn in volle 
bloei staan.

Deze twee beesten zullen in de eindtijd ten volle en openbaar 
op het toneel verschijnen om de maatschappij van Op. 13 te 
realiseren. Ze zijn het hoogtepunt van een gezindheid die reeds 
eeuwen lang groeiend is in Europa. Zelf zullen zij pas op het 
laatst in hoog tempo hun eigenlijke verschijningsvorm krijgen.

een morele les voor ons vandaag

De verborgen gezindheid is ook vandaag werkzaam. Wij 
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hebben de verantwoordelijkheid om erover te waken dat die 
gezindheid geen ingang vindt in ons denken. Ons denken moet 
overeenkomstig het denken van God en Jezus Christus zijn (vgl. 
Rom. 12:2, Ef. 4:2324)! De wetteloosheid tiert vandaag de 
dag al alom en vindt ook zijn ingang in het christelijke denken. 
Blijven wij trouw aan de principes uit Gods Woord terwijl 
allerlei ethische vraagstukken tegenwoordig veeleer benaderd 
worden vanuit een humaan denken en niet vanuit een Bijbels 
kader? Ook dat is wetteloosheid, waarbij er niet gevraagd wordt 
naar hoe Gods gedachten zijn zoals die geopenbaard zijn in de 
Schrift. Abortus, euthanasie, homohuwelijken, voorhuwelijks 
samenwonen, enz. Het zijn, zoals gezegd in het ‘woord vooraf ’, 
tekenen van toenemende wetteloosheid. Van het begin van het 
leven (abortus) tot het einde ervan (euthanasie) wordt geen 
rekening gehouden met Gods gedachten. En ook voor het aardse 
leven daartussenin, met allerlei samenlevingsvormen, zijn Gods 
gedachten niet meer in tel. Die wetteloosheid, waarbij er geen 
enkele rekening wordt gehouden met Gods gedachten, zit al heel 
diep ingebakken in het Westerse denken. God mág niets meer 
te zeggen hebben. Hij wordt monddood gemaakt, althans dat is 
wat men wil. Zo wordt de mensheid al vertrouwd gemaakt met 
de principes van het koninkrijk van het beest.

In Op. 13 wordt gesproken over zij ‘die op de aarde wonen’ (vs. 
8, 12, 14). Daarmee wordt er gedoeld op zij die hun thuis vinden 
op de aarde. Zij zijn geen bijwoners of pelgrims, maar wonen 
op de aarde. Het wonen betekent dat zij daar hun blijvende stek 
hebben en nergens anders. In vers 12 staat er eigenlijk letterlijk 
‘bewoners in haar’, omdat ze zo erg vastgeklit zijn aan de aarde. 
Paulus noemt dit denken ‘aardsgezind’ (Fil. 3:19) en stelt het 
tegenover de ‘burgers van een rijk in de hemel’ (vs. 20). Het zijn 
zij die op de aarde hun enige verblijfplaats zien en die bijgevolg 
vol ontzag zullen staan voor het eerste beest en vol bewondering 
voor de tekenen van het tweede beest. Zij denken niet verder dan 
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het aardse toneel.
Laten wij, in geestelijke en morele zin, toch niet ons thuis 

vinden op deze aarde! De gelovigen die op de aarde zullen zijn 
tijdens het koninkrijk van de beesten, zullen het niet kunnen. 
Ook wij mogen het vandaag niet. Het denken van ‘zij die op de 
aarde wonen’ mag niet het onze zijn. Wij bedenken de dingen die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:2). ‘Al wat waar, al 
wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, 
al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, 
bedenkt dat’ (Fil. 4:8). In ons denken horen de principes van het 
koninkrijk van God te heersen en geen ander. Dat is ons getuigenis.

het einde van de twee beesten en de draak

Hoe verschrikkelijk de draak en zijn twee beesten er ook uitzien, 
zij komen niet als overwinnaars uit de eeuwenoude strijd tussen de 
draak en het Lam. Het Lam, met de zijnen, komt als de overwinnaar 
uit de strijd (vgl. Dan. 2:3435, 4445, 7:1114, 2Thess. 2:8, Op. 
17:14, 19:1116)! De strijd is al lang geleden beslecht (Kol. 2:15, 
Hebr. 2:14, vgl. Ef. 1:21, 1Petr. 3:22, 1Joh. 3:8). Straks wordt de 
overwinning zichtbaar voor iedereen (1Kor. 15:24)! 

Wat is het toch bijzonder dat het Lam de zijnen zal betrekken 
in de grote overwinning. Het Lam behaalt de overwinning en 
dat doet Hij samen met ‘zij, die met Hem zijn, de geroepenen 
en uitverkorenen en gelovigen’ (Op. 17:14). Natuurlijk moeten 
wij over ons aandeel in die strijd niet al te groot denken. Wij 
zijn immers niet in staat om zelf de beesten uit Op. 13 en de 
draak te verslaan. Wij zullen er meer als toeschouwers bij zijn, 
dan dat wij daadwerkelijk een echte bijdrage aan de overwinning 
leveren. Maar God stelt het toch uitdrukkelijk zo voor dat wij ten 
volle bij de strijd én de overwinning betrokken zijn. Zo lezen we 
ook in Op. 19:14 over de ‘legerscharen, die in de hemel zijn’. Zij 
zullen Hem volgen op witte paarden, terwijl zij gekleed zijn in 
wit en smetteloos fijn linnen. Dit linnen is niet de klederdracht 
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van de engelen. Voor het linnen van de engelen wordt in het boek 
Openbaring het Griekse ‘linon’ gebruikt (Op. 15:6). Voor de 
gelovigen wordt het Griekse ‘bussinos’ gebruikt (Op. 19:8, 14), 
wat op een veel kostbaarder linnen duidt (vgl. Op. 18:12, 16). 
Natuurlijk zullen er heel wat engelen bij betrokken zijn (Matt. 
24:30, 31; 25:31; 2Thess. 1:7; Jd.:14). Maar evenzeer zullen de 
gelovigen er bij zijn en Hem volgen (Zach. 14:5, Kol. 3:4, 1Thess. 
3:1338, 4:14), omdat zij met Hem mogen delen in de overwinning.

De mensheid zal zich afvragen ‘Wie is aan het beest gelijk? 
en: Wie kan er oorlog tegen voeren?’ (Op. 13:4b). De gelovigen 
kennen het antwoord op deze vragen. De Heer Jezus Christus, Hij 
is groter dan de beesten! Hij zal oorlog tegen hen voeren en hen 
overwinnen! Van veel strijd zal er daarbij trouwens geen sprake 
meer zijn. We lezen bij deze overwinning niet over een grote 
oorlog, maar wel over een grote Persoon (Op. 19:1121). Onze 
bewondering en aanbidding gaat niet naar de twee beesten. Wij 
aanbidden en bewonderen de grote Overwinnaar, de Heer Jezus 
Christus! Hij is het Lam als geslacht en ook de Leeuw die heerst.

De twee beesten en de draak rest uiteindelijk niets anders 
dan een eeuwig oordeel. Over het einde van het beest uit de zee 
en van de valse profeet lezen we in Op. 19:1721. Zij worden 
beiden gegrepen en geworpen in de poel van vuur (vs. 20). Al 
hun aanhangers worden gedood en wachten vervolgens op hun 
oordeel voor de grote witte troon (Op. 20:1115). Maar het beest 
en de valse profeet hebben dat uitstel niet, zij gaan levend de hel 
in.

De draak daarentegen wordt niet meteen in de hel geworpen. 
Hij wordt voor de hele tijd van het Vrederijk gebonden in de 
afgrond (Op. 20:13). Daarna zal hij nog eenmaal worden 

38  Het woord ‘heiligen’ is in het Nieuwe Testament nooit een aanduiding voor engelen.
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losgelaten omdat de harten van de mensen openbaar moeten 
worden. Zoals zijn aard is, zal hij opnieuw uitgaan om de rebellie 
tegen God te organiseren (20:79). Daarop zal hij gegrepen 
worden en verdwijnen in de poel van vuur en zwavel, waar ook 
het beest en de valse profeet al zijn (vs. 10). Dan zal eindelijk zijn 
rol voorgoed uitgespeeld zijn.

het eeUwige koninkrijk

Het rijk dat de beesten en de draak opgezet hebben, zal teniet 
gedaan worden en vervangen worden door het Vrederijk van 
de Heer Jezus Christus! Tijdens het duizendjarig vrederijk zal 
het bekeerde Israël het centrum van de wereld zijn. Daar zal de 
Koning regeren over heel de aarde, daar zal Zijn troon zijn. Daar 
staat Zijn tempel. Daar loopt het met de wereldregering op aarde 
uiteindelijk op uit.

Elk rijk heeft een einde en ook het laatste rijk, het herstelde 
Romeinse rijk – Europa, zal vervangen worden. Dan komt er een 
heel ander rijk, namelijk het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus 
Christus dat geen einde zal kennen (Dan. 2:44, 7:14, 27; vgl. Ps. 
2:8, 82:8, 86:9, 98:9; Jes. 2:25, 32:1; Micha 4:15; Zach. 14:9; 
Matt. 24:30; Luc. 1:3233; Hebr. 2:58a; Op. 11:15, 17). Zowel 
in Dan. 2 als in Dan. 7 alsook in het boek Openbaring en het geheel 
van het profetische woord, valt de aandacht uiteindelijk nog het 
meeste van alles daarop! Dan zal alles wat in de hemel en wat op 
de aarde is onder één Hoofd samengebracht zijn in Christus (Ef. 
1:10b).

Hoe meer de eindtijd zijn vervulling kent, hoe meer het 
verlangen zal branden: ‘Amen, kom, Here Jezus!’ (Op. 22:20). 
Mag dit verlangen branden in uw en in mijn hart! 
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