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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 20 –  
Openbaring 13 
d.d. 09-12-2017 
 

1. Samenvatting vorige keer (12:13-13:2) 
- Openbaring 12:13-18: 

• Een thematische bespiegeling van de strijd tussen Israël, satan en God; 

• Satan vervolgt in de eindtijd Israël – uit wie de Messias voortkomt – waarbij Israël door God 
beschermd wordt; 

• De hemel wordt uiteindelijk bevrijd van satan, wat de komende verlossing aankondigt, echter 
voorafgegaan door een grote beproeving op aarde, waarbij 12:13-17 als het ware een inleiding 
vormt op de komende verzen; 

• Lezen: 12:13 > Satan vervolgt het gelovige Israël; 

• Lezen: 12:14 > God redt op wonderbaarlijke wijze het gelovige Israël en brengt het voor de 
laatste halve jaarweek naar een ‘eenzame plaats’; 

• Lezen: 12:15-16 > Satan stuurt een leger achter Israël aan (vgl. met 17:15, Lezen), dat wordt 
verzwolgen door de aarde; 

• Lezen: 12:17 > Het gelovige Israël (de vrouw) kunnen wij terug zien in de 144.000. De overigen 
van haar nageslacht, kunnen later bekeerde Israëlieten zijn, maar ook gelovigen uit de volken. 
In ieder geval zijn het gelovigen > Lezen: 12:17b; 

• Lezen: 12:18 > Overgangsvers, waarbij wij satan op het zand bij de zee (Middellandse Zee) zien 
staan. 

- Openbaring 13:1-2: 

• Lezen: 13:1 > 
o Het beest is een persoon en het vertegenwoordigt een rijk; 
o De persoon is de antichrist, het rijk een herleving van vroegere rijken; 
o Het beest draagt de beeltenis van de draak > Lezen: 12:3. Het beest is zijn wegbereider; 
o Het beest heeft op zijn koppen ‘namen van godslastering’, te denken valt aan de goddelijke 

hoogheidstitels van de vroegere keizers (Augustus = Verhevene, Divus = Onder de goden 
opgenomen, Kurios = Heer). 

• Lezen: 13:2 > 
o Het beest vertoont qua uiterlijk overeenkomsten met de toekomstige beesten uit Daniël 7: 

▪ Panter > symboliseert de Griekse invloedssfeer (snelle overwinningen); 
▪ Beer > symboliseert de Medo-Perzische invloedssfeer (grootste rijk); 
▪ Leeuw > symboliseert het Babylonische rijk (rijk der rijken en meest demonisch). 

o Het Romeinse Rijk ontbreekt, waarschijnlijk omdat het beest een voortkomt uit dit rijk; 
o “En de draak gaf…” > Satan delegeert zijn macht aan het beest zoals God t.o.v. Christus; 
o Boodschap: In de eindtijd zal – geleid door satan – het slechtste van de menselijke 

heerschappij samenkomen in één rijk. 
 

2. Het beest uit de zee (13:3-10) 
- Lezen: 13:3-10 
- Vers 3 

• Het beest imiteert Christus, zie ook 13:12+14 (Lezen) en vgl. 5:6 (Lezen); 

• Dit gebeuren lijkt ook in 17:11 beschreven te worden (Lezen); 

• Vers 3b past in het verlengde van wat over het 2e beest wordt gezegd in 13:14-15 (Lezen); 

• Het is niet moeilijk om de mensheid te misleiden. Voorbeelden: geschiedschrijving, 
nieuwsverspreiding, retoriek en illusionisme. Vb.: de VS is goed, Rusland slecht; 

• Zie verder ook nog 2 Thes. 2:1-12 (Lezen, HSV 1845). 
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- Vers 4 

• Zoals Christus ons God doet kennen, zo doet het beest dit t.a.v. satan. Lezen: Joh. 14:6 (HSV 
1693) en Joh 1:18 (HSV 1667); 

• Men stelt: "Wie is aan het beest gelijk?" > Zie Psalm 18, een lofprijzing op God als Verlosser. 
Lezen: Ps. 18:32-33 (HSV 798);  

• Het niet aanbidden van de draak heeft grote gevolgen > Lezen: 13:15. Het wel aanbidden van 
de draak heeft echter nog grotere gevolgen > Lezen: 14:9-11;  

• Er is er maar Eén Die aanbeden mag worden > Lezen: Mat. 4:8-10 (HSV 1532) en 14:6-7. 
- Vers 5 

• “En het werd gegeven…” > 4x > 2x vers 5, 2x vers 7, waarbij vers 6 de bedoeling duidelijk maakt 
(Lezen), vgl. met Dan. 7:8+11+23-27 (HSV 1402) en zie dan ook 19:20 (Lezen); 

• Het is de draak die hem dit geeft > vgl. 13:2b (Lezen); 

• “grote woorden” = ‘grote’ > grootspraak, “godslasteringen” = ‘blasphemia’; 

• De macht van het beest wordt beperkt tot 42 maanden, vgl. Dan. 7:25b-26 (HSV 1402) en 11:2, 
maar zie ook Mat. 24:21-22 (HSV 1568) (Lezen). 

- Vers 6 

• Lett. staat hier: “En hij opende zijn mond tot lastering van God, om te lasteren Zijn Naam en Zijn 
tent en de in de hemel hun tent hebbend”. Vgl. Dan. 7:25+11:36 (Lezen, HSV 1403). De heerser 
van de aarde stelt zich tegenover de Heerser van de hemel; 

• Er worden 3 zaken van God gelasterd: 
o Zijn Naam > God Zelf, Wie Hij is en hoe Hij verlossing schenkt > Vgl. Mat. 4:3+6 en Mat. 

27:40 (Lezen, HSV 1532). Denk ook aan: “Al wie de Naam des HEEREN aanroept…”; 
o Zijn tent > Bedoeld wordt hier de hemelse tabernakel, vgl. 15:5+21:3 (Lezen), zie ook Heb. 

9:11-12 (Lezen, HSV 1872) waar het symbool staat voor de verlossing door Christus; 
o De in de hemel hun tent hebbend > Het zijn de hemelbewoners, zoals wij die ook in 12:12 

tegen komen (Lezen). Het beest zet zich af tegen de vreugde van de hemel. De 
hemelbewoners zijn alle levende wezens in de hemel (dit kunnen ook verheerlijkte 
gelovigen zijn). 

- Vers 7 

• De draak geeft het beest naast een mond om te lasteren en de tijd om dit te doen, ook 
gelegenheid om oorlog te voeren tegen de heiligen en macht over de gehele wereld, 
gedurende 3,5 jaar (13:5b); 

• De ‘heiligen’ zijn de gelovigen uit 12:17 (Lezen), wij zien hen ook in 7:9-10+14 (Lezen); 

• Vgl. 7b met 5:9b en zie dan ook Kol. 1:13-14 (HSV 1835) (Lezen);  

• De betekenis van het overwinnen vinden wij in 11:7 terug (Lezen); 

• Hun toekomst zal echter groot zijn > Lezen: Dan 7:21-22+12:2-3, Opb. 20:6 en 7:15-17. 
- Vers 8 

• De macht van het b eest zal zich uitstrekken over heel de aarde; 

• Een meerderheid van de mensheid zal hem aanbidden (vgl. 2 Thes. 2:4, Lezen, HSV 1846); hun 
naam zal niet in het boek des levens staan, vgl. met 17:8 en 21:27 (Lezen). Wij zien hier 
overeenkomst met Daniël 3, de geschiedenis van de vurige oven; 

• Het boek des levens wordt verbonden met het Lam dat geslacht is > Je komt in het boek des 
levens door het bloed van het Lam, vgl. 7:14 (Lezen); 

• Net zoals het Lam geslacht is voor de grondlegging van wereld, zo staan ook de namen in het 
boek voor de grondlegging van wereld, vgl. 17:8b (Lezen). Zie ook Efe. 1:4 (Lezen, HSV 1822); 

• Wat is “de grondlegging van de wereld” (kosmos)? Wij gaan hier straks op in. 
- Vers 9 

• Citaat wat ook in de schrijfsels aan de zeven gemeenten voorkomt. Gebruikt om het belang van 
de boodschap aan te geven. In dit geval betreft het hetgeen in vers 10 staat. Vgl. met Mat. 
13:43 (Lezen, HSV 1550). 
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- Vers 10 

• Een betere weergave van dit gedeelte is: “Als iemand in krijgsgevangenschap moet, láát hij in 
krijgsgevangenschap gaan. Als iemand door het zwaard moet worden gedood, láát hij door het 
zwaard worden gedood. Hier komt het aan op de volharding en het geloof van de heiligen.”; 

• De boodschap aan de gelovigen is om hun lot te aanvaarden en geen verzet te bieden, vgl. met 
Mat. 10:16-22 (Lezen, HSV 1542) en Mat. 26:52 (Lezen). Het is hier een geloofsbeproeving die 
loon zal brengen, vgl. 2:10+11+3:21-22 (Lezen). 

 

3. Wat wordt bedoeld met de grondlegging van de wereld? 
- Sommigen stellen: het is de nederwerping van de voorwereld gebaseerd op de ‘gap-theory’ van 

Gen. 1 (de schepping zou dan herschepping zijn). 
- Is er tussen Gen. 1:1 en 1:2 een periode geweest waarin de aarde woest en ledig was? 

• Lezen: Gen. 1:1-2; 

• Er wordt nergens in de Bijbel expliciet over een dergelijke tussenperiode geschreven. Als dit 
belangrijk zou zijn geweest, dan was dit wel gedaan. Nu zou het slechts een voetnoot zijn in het 
scheppingsrelaas van Genesis 1; 

• Het begrip 'was' wordt in de zgn. ‘gap-theory’ vertaald of opgevat als 'werd'. Dit is  omstreden. 
Er wordt door vertalers opgemerkt dat als de aarde woest en ledig zou zijn geworden, dit 
anders was weergegeven in het Hebreeuws. Maar ook met 'was' als vertaling kan er overigens 
nog steeds sprake zijn van een tussenliggende periode;   

• De theorie steunt op de typologische toepassing van de profetie over de koning van Tyrus op 
satan in Ezech. 28, Lezen: Ezech. 28:1-2 (HSV 1351), zie ook Ezech. 27:1. Echter, uitlegkundig 
kan en mag typologie nooit het fundament vormen van een heilsfeit; 

• Ment stelt dat de schepping nooit woest en ledig had kunnen beginnen > Lezen: Jes. 45:18 [HSV 
1137]. Deze verzen lijken echter betrekking te hebben op de eindsituatie van Gen. 1&2; 

• Heeft God de aarde dan als 'tohoewabohoe' gemaakt en later ingericht? Dit kan als de 
schepping als proces opgevat wordt. "In het begin" geeft een moment in de tijd aan waarop aan 
iets begonnen wordt, geen absoluut 0-punt; 

• Was de aarde reeds in onontwikkelde vorm aanwezig toen God hemelen en aarde ging 
scheppen? De aarde was dan nog niet als aarde herkenbaar, maar in embryonale staat, zoals 
het ongevormde menselijk embryo; 

• Het gaat in Genesis 1 niet om de details en de chronologie, maar om de boodschap: Er was 
chaos, wat God tot een prachtig en goedwerkend systeem maakte, waarbij de mens de kroon 
op het werk is; 

- Hoe zit het dan met de betekenis van katabole?  

• Katabole kan inderdaad negatief opgevat worden >  Lezen: Opb. 12:10 (en ook in de 
Septuaginta). Maar het kan zeker ook positief opgevat worden > Lezen: Heb. 6:1 (HSV 1868) + 
11:11 ("zaad te geven"); 

• Het is logischer op de katabole van de kosmos op te vatten als de grondlegging der wereld: 
o Het spreken over de katabole van de kosmos, veronderstelt het bekend zijn van deze 

gebeurtenis; 
o De nederwerping van de kosmos wordt niet expliciet in de Bijbel beschreven, het is een 

interpretatie gebaseerd op een heel wankele basis; 
o De grondlegging van de kosmos wordt wel expliciet beschreven in Genesis 1 en 2. 

• Het is verder logischer om de positieve gebeurtenissen zoals het offer van het Lam, het 
opgetekend worden in het boek des levens en het uitverkoren worden te koppelen aan de 
gebeurtenis waarmee Gods verlossingsplan voor de wereld begint, namelijk de schepping; 

• Verder zouden wij nog terug kunnen grijpen op Ps. 139:15-16 (Lezen), HSV 944: Zoals Gods 
verlossingsplan met de mens begint met zijn vorming in de baarmoeder, zo begint Gods 
verlossingsplan met de wereld bij de schepping/de grondlegging van de kosmos; 

• Afsluiten met: Ps. 139:17-18 (Lezen). 

 


