Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 21 –
Openbaring 13 en 14
d.d. 03-02-2018

Opzet
1. Samenvatting vorige keer (13:1-10 + grondlegging van de wereld);
2. Het beest uit de aarde (13:11-18);
3. Het Lam op de berg Sion (14:1-5).

1. Samenvatting vorige keer (13:1-10)
➢ Openbaring 13:1-10:
• Het beest is een persoon en het vertegenwoordigt ook een rijk;
• De persoon is de antichrist, het rijk een herleving van vroegere rijken (Babel, Medo-Perzië en
Griekenland);
• Het beest vertoont qua uiterlijk overeenkomsten met de beesten uit Daniël 7;
• Het beest lijkt op de draak en imiteert Christus in zijn dood/verwonding;
• Het beest lastert God en heeft macht over de hele aarde;
• De gelovigen wordt opgeroepen om hun lot te aanvaarden, zie 13:10:
“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.”
• Boodschap: In de eindtijd zal – geleid door satan – het slechtste van de menselijke heerschappij
samenkomen in één antichristelijk rijk die de gelovigen meedogenloos zal vervolgen > Lezen:
Mat. 24:15-22.
➢ De grondlegging van de wereld:
• Wij vormen vaak ideeën over hoe God de schepping tot stand heeft gebracht en hoe Gods
heilsplan er exact uitziet. Dit komt voort uit onze neiging alles exact te willen verklaren en in
overeenstemming te brengen met wat wij in de wereld zien en horen;
• Het is van belang er voor te waken onze behoefte aan duidelijkheid aan de Schrift op te leggen
en zelf een uitleg in de Schrift te leggen. De zgn. ‘gap-theory’ kent een zeer wankele basis en
hooguit indirecte verwijzingen;
• Het exact kunnen duiden van hoe de schepping tot stand gekomen is (iets wat anders is dan
vaststellen wie het gedaan heeft) voegt weinig tot niets toe aan onze hoop, positie en roeping
en aan het doel van ons bestaan op aarde > Lezen: 2 Tim. 3:16-17;
• Het is genoeg voor ons om te weten dat God hemel en aarde gemaakt heeft, dat dit een
onbegrijpelijk werk is en dat Hij hierin orde en structuur heeft aangebracht > Lezen: Job. 38:17+33-38 + Ps. 92:5-6.

2. Het beest uit de aarde (13:11-18)
➢ Lezen: Opb. 13:11-18
➢ Vers 11
• “ander beest” > Anders, maar van dezelfde soort, dus kwaadaardig;
• “uit de aarde” > Tegenover de zee uit 13:1 (Lezen). Wordt hier met aarde & zee zinnebeeldig
Israël & de volken bedoeld?;
• “twee horens als die van een Lam” > Wellicht te interpreteren zoals de HSV dat doet, als
tegenbeeld van Christus. De horens zien op gezag;
• “maar het sprak als een draak” > Wellicht bedoeld als ‘sprak als de draak’;
• Tegenstelling tussen lam & draak > Ogenschijnlijk vriendelijk, maar ten diepste meedogenloos;
• Hij is dezelfde als de ‘valse profeet’ (pseudoprophetes) > Lezen: 16:13, 19:20, 20:10;
➢ Vers 12
• Het eerste beest kreeg zijn macht van satan (Lezen: 13:2b) die het weer overdraagt aan het
tweede beest, die zijn ‘partner in crime’ wordt;
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Het doel is dat de hele mensheid het eerste beest als verrezen heer aanbidt;
Het tweede beest vormt een tegenbeeld van de (toekomstige) Elia > Lezen: Mal. 4:5-6, Mat.
11:11-15 (Mat. 11:12 > Koninkrijk breekt overweldigend baan en het is voor hen die geestelijke
geweldenaars zijn).
Vers 13
• Het tweede beest doet tekenen als Elia om de mensheid te overtuigen dat het eerste beest de
Christus is > Het offer op de Karmel (1 Kon. 18) + De mannen van Ahazia (3x50 man) die Elia
sommeren meer te komen > Lezen: 2 Kon. 1:9-10;
• De tekenen zijn ook in 16:13-14 en 2 Thes. 2:8-10 terug te zien (Lezen);
• Het zien, maar ook het hanteren van (destructieve) tekenen is verleidelijk voor mensen >
Lezen: Luk. 9:51-56.
Vers 14
• “misleidt” = doen verdwalen. De Here Jezus waarschuwt hiervoor in Mat. 24:4-5 (Lezen);
• Het maken van een beeld paste bij de Romeinse cultus om beelden voor keizers op te richten.
Als de vervulling van openbaring in de Handelingentijd had plaats gevonden, dan was het
eerste beest wel haast zeker een keizer geweest (heerser uit de volken);
• Het maken van het beeld doet ook denken aan de Israëlieten en het gouden kalf (Ex. 32).
Vers 15
• Het tweede beest krijgt van hogerhand (draak of eerste beest) de macht om het beeld tot leven
te wekken. Het lijkt op een foute parodie van Gen. 2:7 (Lezen), maar ook op het (op gebed) tot
leven wekken van de zoon van de weduwe te Zefath door Elia (1 Kon. 17);
• Het tweede beest die van het eerste beest getuigt, laat ook het beeld hiervan getuigen, dit alles
tot eer en meerdere glorie van de draak > vgl. 13:4 (Lezen). Zie ook 1 Joh. 5:5-8 (Lezen).
Gedeelte “in de hemel (…) op de aarde” is discutabel omdat het niet in de Griekse grondtekst
staat, maar wel in de Vulgaat;
• Het aanbidden van het beeld van het beest op straffe van de dood is overeenkomstig Dan.
3:1+4-6 (Lezen). Zoals het beeld in Daniël een manifestatie van de macht van Nebukadnezar is,
zo is het beeld in Openbaring dit van het eerste beest;
• Volgens Plinius de jongere liet Keizer Caligula (AD 37-41) een standbeeld voor zichzelf in de
tempel van Jeruzalem oprichten. Wie zich daartegen verzette, moest gedood worden. Caligula
stelde als regel in dat men door het laten aanbidden van een beeld kon bepalen of iemand
christen is of niet.
Vers 16
• Alle mensen uit alle klassen krijgen een merkteken (charagma = brandmerk) om hen tot
eigendom van het beest te maken. Slaven en krijgsgevangen soldaten werden vroeger verplicht
gebrandmerkt. Hier gaat het om vrijwillig brandmerken > Lezen: 19:20 (“ontvangen” =
aannemen);
• Het merkteken bestaat uit de naam of het getal van het beest > Zie 13:17 (Lezen) waar bedoeld
wordt dat dit of het naam of het getal van het beest is, waarbij de naam tegelijkertijd ook het
getal is (Lezen: 13:18);
• Het teken is een naam geschreven in letters of cijfers, waarbij de getalswaarde van de naam
666 is. Hoe kunnen wij dit opvatten?
o Symbolisch > 6 is het getal van de mens > bijv. 6e dag geschapen, 6-voudige wapenrusting
Goliath;
o Symbolisch > 666 is de optelsom van de getallen 1 t/m 36, 36 is 6x6 en is ook de optelsom
van de getallen 1 t/m 8, het beest heeft uiteindelijk 8 koppen en is zelf de 8e kop > Lezen:
Opb. 17:11;
o Symbolisch > Schrijfwijze van 666 is cxv (chi, xi, sigma). Dit is de afkorting van Christus'
naam in het Grieks (cv) met het teken van de slang (x) er tussenin. Oftewel hij is de
antichrist;
o Letterlijk > De naam van de antichrist zal in het Grieks als getalswaarde 666 hebben. Keizer
Nero (keizer van AD 54-68) had in zijn naam (Nero Caesar) deze getalswaarde en was als
het ware een beeld van de komende antichrist;
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Het merkteken zit op de rechterhand en het voorhoofd van de mensen en heeft treffende
overeenkomst met Israëls gebedsriemen > Lezen: Deut. 6:5-9;
• Het merkteken vormt een tegenbeeld van de verzegeling van het Lam > Vgl. 9:4+14:1 (Lezen);
• De gelovigen nemen het teken van het beest niet aan > Lezen: 15:2, zie ook 14:9-10 en 20:4.
➢ Vers 17
• De uitwerking van het wel of juist niet hebben van het teken van het beest is dat men
economisch mee mag doen of juist buitengesloten wordt (denk aan de Joden in WOII).
➢ Vers 18
• Het getal is met wijsheid en verstand te berekenen is. In de tijd van Johannes leek dit Nero te
zijn. De toekomst zal uitwijzen wie het dan zal worden. Zie ook Opb. 17:9 (Lezen);
• De boodschap is echter voor hen voor wie de tijd nabij is > Lezen: Opb. 1:3. In ieder geval zal er
dan eerst een tempel in Jeruzalem moeten komen > Lezen: 2 Thes. 2:3-4;
• In geestelijke zin is echter deze boodschap wel herkenbaar voor hen die omwille van het geloof
verdrukt worden > Lezen: Heb. 11:35-29.

3. Het Lam op de berg Sion (14:1-5)
➢ Lezen: 14:1-5;
➢ Wij worden weer meegenomen naar de hemel, waar een overweldigend schouwspel is te zien
(14:1) en te horen (14:2) (Lezen); Deze verzen lopen vooruit op de overwinning van het Lam in Opb.
19 > Lezen: 19:1-5;
➢ Dit gedeelte kent grote tegenstellingen met het vorige:

Openbaring 13:11-18 (op aarde)

➢
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Openbaring 14:1-5 (in de hemel)

Pseudolam (13:11)
Ware Lam (14:1)
Hen die op de aarde wonen (13:14)
De 144.000 uitverkorenen (14:1)
Misleidt (13:14)
In hun mond is geen leugen (14:5)
Occult beeld (13:15a)
Berg Sion (14:1)
Aanbidden onder dwang van de dood (13:15b) Aanbidden in nieuw leven (14:3)
Teken van het beest (13:16)
Verzegeld voor God (14:1+7:3)
De naam van het beest (13:17)
De naam van God (14:1)
Gekocht met geld (13:17)
Vrijgekocht door het Lam (14:4)
Wij vinden hier aardse tegenover hemelse gezindheid. Vgl. Filip. 3:18-21 (Lezen);
(14:1) Sion ziet op Gods definitieve overwinning, vgl. Jes. 62:1-5 met 14:1 en 21:2 (Lezen);
(14:2) “vele wateren” > Vgl. 1:15 (Lezen) (spreken van Christus); “zware donderslag” > Vgl. 6:1
(Lezen) (hemelse macht); “citer” = lier > gebruikt voor vrolijke momenten (vgl. met 5:8 en 18:22,
Lezen);
(14:1) Het gaat hier over een bijzondere groep: de 144.000 uit Israël (m.i. duidt dit getal eerder op
een volheid dan een letterlijkheid). Vgl. 7:1-4 (Lezen) > dat is voor de overwinning van het Lam op
aarde, Opb. 14 erna. Vgl. dan ook Efe. 1:13-14 met Efe. 2:7 (Lezen);
(14:4-5) Zij hebben bijzondere eigenschappen > Lezen: 14:4. Het “maagdelijk” is wellicht
overdrachtelijk, net als “volgen” en “gekocht” zijn in hetzelfde vers. En zie ook Jer. 2:1-3, Opb. 3:4 +
21:2 (Lezen); Verder spreken zij geen leugen > Vgl. Zef. 3:12-17 (Lezen);
Deze 144.000 zijn eerstelingen. Dat betekent dat er nog anderen zullen volgen > Lezen: 7:9-10 +
15:2-3 + 21:3-4;
(14:3) De 144.000 krijgen een bijzondere positie: zij mogen een nieuw lied leren > Lezen: 14:3.
“Nieuw lied” ziet op verlossing (vgl. 14:4, Lezen), zie verder 5:9-10. Door deze verlossing mogen zij
voor Gods aangezicht leven;
Voor ons wacht ook heerlijkheid > Lezen: Kol. 3:4. Wij mogen – in overdrachtelijke zin – ook het
nieuwe lied meezingen > Lezen: Ps. 96:1-3+11-13.
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