
GIESSEN-OUDEKERK en PEURSUM, 9 mei 2021               

PREEK OVER:Openb.12:18-14:1    Vaccineren of niet?  
 
BIJBELGEDEELTEN:Jes.51:9;Dan.3:1-30;7:1-28;Mat.10:26-33;2Thes.2:1-17;1Joh.2:12-27;4:1-3; Op.11;7;17:8 
  
OM TOE TE PASSEN: De huidige tijd laat zien hoe actueel de Bijbel is. Je ziet als het ware de contouren van het beest 
steeds duidelijker opkomen in het wereldnieuws. Het gaat hier om kronen (corona’s!), gevaren die razendsnel opkomen uit de 
mensenzee, waarin de draak vooral werkzaam is. Er is een code, waardoor er onoverkomelijke verschillen tussen mensen 
ontstaan. Tegelijk is een vaccin op zich niet godslasterlijk en mag je dankbaar zijn voor uitvindingen van mensen. Laten we 
van deze tijd leren dat we onze hulp van Hem moeten verwachten, maar ook elkaar vasthouden. 
 
OM OVER DOOR TE DENKEN: 1.De duivel weet dat hij weinig tijd heeft (Openb.12:13), daarom wil hij de volgelingen 
van de Heere Jezus grijpen. Eerst was er een draak, een zichtbare manifestatie van de duivel. (Openb.12:3) Nu komt er een 
‘beest’ tevoorschijn. (Openb.13:1 en 11) Het beest komt uit de zee, waarschijnlijk de ‘mensenzee’. (Spr.8:29;Jes.17:12,13; 
Openb.12:18 en 17:15) Het is een mens (Joh.5:23;2Thes.2:3-8), die zoals Christus (in heilige zin) de afbeelding is van God 
(Joh.1:18), zo is deze mens (in helse zin) de afbeelding van de duivel. Zijn verschijning is schrikbarend, maar er is toch nu al 
veel verloren in vergelijking met de gestalte van de draak, die nog iets hemels had. (Openb.12:3) Dit beest heeft wel 
hetzelfde aantal koppen en hoornen,maar nu zijn de koppen niet meer gekroond! De draak is in de hemel al overwonnen en 
nu is hij aan de aarde gekluisterd. 
 
2.Dit monster zit vol kracht (10 gekroonde horens betekent een volheid van kracht) en lijkt op de zojuist beschreven draak. 
(Openb.12:3) Het draagt kronen, als een wereldmacht, die er opuit is om de hele wereld voor zich te winnen en elke 
tegenstand hiertegen uit de weg te ruimen.  Dit monster wil niet dat er mensen zijn die God als hoogste Heer (blijven) 
erkennen. Overal klonk de godslastering. (Gen.11:4;Jes.40:25;44:7;46:5) Het gaat hier om het zichzelf groot maken in plaats 
van God, het ‘als God willen zijn’. (Gen.3:5) Wellicht is dit een verwijzing naar de ‘vergoddelijking’ van de Romeinse 
keizers. Nero noemde zichzelf ‘redder van de wereld’. De zeven koppen zijn stuk voor stuk een aanklacht tegen God, want 
hij wil zelf op de troon zitten, in Gods plaats.(Dan.7:25; 8:12;9:27;11:31-36 en 12:11) Ook richt de laster zich tegen ‘de tent’ 
en tegen hen die in de hemel wonen. Dit betreft niet de (opgenomen)  gemeente, zoals veel uitleggers beweren, want de 
gemeente bevindt zich nog in de gevarenzone op aarde. De ’tent’  is de bewarende hand van God over hen die op aarde 
zijn.(Openb.7:15)  
3.Johannes ziet het beest en tekent deze met allerlei elementen uit de beschrijving van Daniël (Dan.7:3-7;8, 20, 25), die de 
elkaar opvolgende wereldrijken schetste, in de periode van Babel tot de komst van de Heere Jezus in de kerstnacht.  De 
vroegere machten zijn opnieuw tevoorschijn gekomen, maar ook nu weer als voorspel op de komst van de Heere Jezus.  Dit 
is het hoopvolle in deze verschrikkelijke berichtgeving. Het gaat om weeën die de geboorte inluiden van een nieuw 
Koninkrijk, dat eeuwig wezen zal. (Dan.7:14) In Dan.7:7,8 wordt een afschuwelijk rijk genoemd en deze schildering lijkt nu 
van toepassing op de grote vijand, de laatste tegenstander, het beest, de anti-christ. (1Joh.2:18) Angstaanjagend is dat de 
elementen van de verschillende wereldrijken uit de beschrijving van Dan.7 nu samengebald zitten in die ene vijand. Het gaat 
nu om een vlug en bloeddorstig beest (luipaard-achtig), sterk als een beer en alles verwoestend en verslindend als een 
brullende leeuw.(Dan.7:4-6) 
 
4.Er is een samenwerking tussen draak en beest.  De duivel geeft macht aan deze wereldregeerder.(Mark.13:22) Het lijkt wel 
alsof dit beest zich de positie van Jezus aanmeet. Net zoals Christus ooit gezalfd is door Zijn Vader, zo wordt dit beest 
gesterkt door de duivel. Er worden ‘zijn kracht, en zijn troon en zijn grote macht’  (je hoort de alles en iedereen 
beklemmende opsomming) aan hem verleend, door de draak zelf. (Openb.13:2) Evenals Christus ooit een dodelijke wond aan 
het kruis werd toegebracht, zo wordt ook het beest dodelijk verwond. (letterlijk staat er: een van zijn koppen is geslacht, 
Openb.13:3) Net zoals Jezus Christus ooit uit het graf is opgestaan, zo wordt bij dit beest de dodelijke wond genezen. Zoals 
voor de Heere Jezus elke knie zich zal buigen en elke tong Hem zal belijden (Fil.2:10), zo wordt ook hier de aanbidding van 
de mensheid geëist.(Openb.13:4) 
 
5.Enerzijds is de houding van de mensheid getekend met woorden als ‘verbazing’ (Openb.13:3) en zelfs ook ‘aanbidding’! 
(openb.13:4, twee keer!) en Openb.13:8) Anderzijds vertelt Johannes hoe de hele (mensen)wereld (Openb.13:3, letterlijk 
‘aarde’ of zelfs ‘land’) deze figuur achterna loopt. Het gaat hier om de ‘anti-christ’, iemand die in plaats van de Heere Jezus 
wil staan.(2Thes.2:3;1Joh.2:18-22;4:3 en 2Joh.7) De huldiging van dit beest staat ook haaks op de huldiging van het Lam. 
(Openb.5:6-10) Wij moeten kiezen: God of beestmens, een tussenweg is er niet. Het is niet duidelijk  wie precies de anti-
christ is(Jes.30:33;57:9 en Dan.11:36), hoewel Johannes in zijn tijd al signalen van hem opving. (1Joh.2:18 Het is echter ook 
mogelijk dat deze Brieven van Johannes later dan Openbaring geschreven zijn) Vanwege deze bijzondere overwinning op de 
dood (overigens maar een gedeeltelijke dood, want het betreft slechts een van de zeven koppen) is de hele mensheid door 
verbazing overmand. Iedereen buigt zich voor deze leider, die met dit gezag zijn verschrikkelijke doelstelling wil behalen: de 
wereld wegtrekken bij God vandaan.  Zo komt de tweedeling in de wereld naar voren: hen die buigen voor de wereldleider en 
hen die kiezen voor de Heere.  Zo werkt deze anti-christ mee aan het plan dat God heeft met de wereld. Zo komt de situatie 
terug van voor de zondvloed, waar uiteindelijk de keuze gemaakt moest worden tussen: kiezen voor Noachs boodschap of 
voor de (heel voor de hand liggende)  tegenstand hiertegen. Er zijn twee wegen: een zeer voorstelbare brede, maar ook een 
Heerlijke smalle. (Mat.7:13,14) 
 
6.Het beest krijgt 42 maanden (drieëneenhalf jaar, een ‘tijd, tijden en een halve tijd’, Openb.11:2,3;12:6,14) de tijd om God te 
lasteren (Openb.16:9,11,21) en niets wordt hem in de weg gelegd. Deze zelfde periode wordt verschillende keren in 
Openbaring genoemd, zodat nu duidelijk wordt dat deze periode steeds opnieuw belicht wordt. De gebeurtenissen in deze tijd 
worden dus naast elkaar beschreven, terwijl ze in werkelijkheid door elkaar heenlopen. Eigenlijk gaat het dus om een relatief 



korte periode, zeker in het licht van de eeuwigheid van Gods Heerlijke overwinning. Maar de tegenstander lijkt hierin 
werkelijk alle macht te hebben, zodat hij zelfs de ‘heiligen’(1Kor.1:2;Openb.5:8;8:3) kan vervolgen. Deze macht is hem 
echter gegeven, niet zonder God. (Mat.10:29) Dat  deze macht ‘gegeven’  is (Openb.13:5,7,15) betekent niet dat God wil dat 
het zo zal gaan, maar dat betekent juist ook dat zijn tegenstand Gods plan nooit zal kunnen doorkruisen. (Mat.18:7,8) De 
duivel gelooft echt in zijn eigen schijnoverwinning op de dood en hij denkt werkelijk dat hij God heeft geëvenaard of 
voorbijgestreefd. 
 
7.Het beest benut volop de ‘gegeven tijd’ om de mensheid te verleiden en de ‘heiligen’ (Dan.7:21; 1Kor.1:2; Openb.5:8;8:3)  
te vervolgen en zelfs te ‘overwinnen’. Blijkbaar gaan de gelovigen dezelfde weg als hun Herder (Joh.15:20): de dood in als 
slachtschapen, maar wel met de belofte dat ook deze verschrikkelijke weg het ‘goede’ zal bewerken.(Rom.8:28,36) Zo wordt 
steeds duidelijker dat er in de eindtijd slechts twee wegen overblijven: voor of tegen Christus. Maar niemand kan uit Gods 
hand geroofd worden.  Hij houdt de Zijnen vast. (Openb.13:8) Zij staan in het ‘boek des levens’ en van het geslachte 
Lam.(Dan.12:1;Mat.13:35;25:34; Ef.1:4; Openb.3:5; 13:8;17:8;20:12,15;21:2 en 22:19) Dit is zekerheid van het Evangelie: 
We hoeven onszelf niet te redden (Mat.26:52) en ons dus ook niet laten ontmoedigen. Wie trouw is tot in de dood ontvangt de 
kroon des levens. (2Thes.1:4; Openb.2:10) Onze namen staan in het boek van Hem, Die voor ons heeft getekend met Zijn 
Bloed. Hoor hierin toch juist de vertrouwenwekkende belofte: ons heil ligt niet in ons, maar in Zijn volbracht heilswerk. 
Houd Hem vast! Maar zelfs in ons loslaten laat Hij ons nooit los! Dat leren we van Gods geschiedenis met Israël.(Jer.31:35-
36;Hos.11:1-11;maar uiteraard juist ook Rom.8:31-39) 
 
8.Toen kwam er nog een beest. Het beest uit de zee leek een anti-christelijke politieke macht, het beest uit de aarde is meer 
een geestelijke macht, bijvoorbeeld die van de wetenschap en techniek, waardoor alles ‘maakbaar’ is geworden en God niet 
meer nodig is. Dit beest zet zich in voor de aanbidding van het eerste beest. Eigenlijk is hier sprake van een imitatie Drie-
eenheid: de draak is de ‘anti-Vader’, het eerste beest de ‘anti-Zoon’ en het tweede beest de ‘anti-Geest’. Misschien vormen ze 
wel samen de ‘anti-christ’.(Openb.18:3;19:20 en 20:1) Dit tweede beest komt uit ‘de aarde’, de gevallen werkelijkheid 
(1Kor.15:47,48;Fil.3:19;Jak.3:15), maar misschien zelfs wel het land Israël. Dit beest lijkt op het Lam, maar het is van de 
draak. Hij verleidt je als een engel van het licht (2Kor.11;14) en brengt je duisternis, eenzaamheid en narigheid. Hij doet dus 
zelfs ‘bijbelse wonderen’ (1Kon.18:38) om het vertrouwen van zoveel mogelijk mensen te winnen. Je kunt hem ontmaskeren 
door naar het resultaat te kijken: de mensen gaan andere goden aanbidden en zullen de ‘ heiligen’  doden, ‘weg zuiveren’ uit 
de samenleving. 
9.Er moet een groot beeld komen(Ex.20:4;Dan.3) van het beest met de genezen dodelijke wond, alsof hij uit de dood is 
opgestaan. Satan probeert de Heere God na te doen, om op deze manier mensen bij Hem vandaan te trekken. Er ontstaat dus 
een soort anti-christelijke religie: verering van een beeld.  Dit beeld wordt tot iets bijzonders in staat: het kan namelijk 
‘speken’  en ‘invloed uitoefenen’. (Deut.13:2-4;1Kon.18:14-39; 2Kon.1:10-12;Mat.24:24; 2Thes.2:9,10; Op.16: 14;19:20) 
Maar ook dit is ‘gegeven’ en gaat dus niet buiten God om. (Mat.10:29) 
 
10.Bij dit sprekende beeld hoort ook een merkteken, op de rechterhand of op het voorhoofd. 
(Lev.19:28;Openb.7:3;14:9;20:4) Zonder dit teken ben je buitengesloten uit de maatschappij: je kunt, zonder dit, zelfs niet 
meer kopen of verkopen. Je bent uitgerangeerd en hopeloos, want je kunt jezelf niet meer helpen, je zult verhongeren en in de 
eenzaamheid sterven.  En in deze ‘ beestachtige wereld’  zal niemand jou helpen. 
 
11.Het beest heeft ook een getal: 666. (misschien hetzelfde als het merkteken?) Van dit getal is een veelheid aan uitleggingen 
bedacht in de geschiedenis.  Velen denken aan een geheime getalscode om een naam aan te duiden. In het Hebreeuws en het 
Grieks kun je namelijk getallen aanduiden met letters en omgekeerd kan zo’n getal dan weer een bepaald woord of zelfs een 
naam aanduiden. Zo is de naam van Nero, (maar ook van Hitler en Stalin) in dit getal terug te vinden. (zij het tamelijk 
gekunsteld) Maar misschien is in onze tijd de vertaling met ‘www’ wel de meest in het oog lopende. 666 Wijst ook terug naar 
de afmetingen van het beeld, beschreven in Dan.3:1. Zo zie je een ‘geestelijke dimensie’: 6 is namelijk het ‘getal van de 
mens’. En driemaal achter elkaar een 6 wijst dan op het hoogst denkbare, de rijkste openbaring van aardse macht. Men 
rekent echter alleen met het aardse en komt zo nooit tot 7, het hemelse getal. Tegelijk is het wel bijzonder dat wij worden 
opgeroepen die getal te ‘berekenen’. (PSEFIZO, waar ons woord ‘specificeren’ van lijkt te zijn afgeleid) Het gaat dus om een 
concrete, specifieke werkelijkheid. Woorden als ‘wijsheid’(Openb.13:18a), het gebruiken van je ‘verstand’ (Openb.13:18b) 
en een specifiek ‘getal’(Openb.13:18c), een ‘mens’ en het concreet uitgeschreven getal(Openb.13:18d/e) wijzen toch op een 
nuchtere onderzoekshouding, waardoor je de vijand ‘vrij simpel’ kunt ontmaskeren. 
  
12.Toch is ook het Lam zichtbaar (Openb.14:1), op de berg Sion, de woonplaats van God. (Heb.12:22), met daarbij de 
144.000.  In Israël (de 144.000) zien we de overduidelijkheid van Gods trouw, de garantie dat Hij het werk van Zijn handen 
werkelijk nooit loslaat. Zo is ook duidelijk dat, ondanks de vreselijke uitstraling van het beest, er niemand is verloren geraakt.  
Het volmaakte getal is niet gehavend uit de strijd gekomen. Iedereen met de Naam van de Vader  en van Christus op het 
voorhoofd is behouden, ondanks alles. Israël is op die manier de eersteling, de oudste broeder, om wie je zorg kunt hebben 
en voor wie je moet zorgen omdat er altijd betrokkenheid blijft.  Laten we hen tot jaloersheid wekken, omdat we ook 
onopgeefbaar trouw blijven aan dit volk, juist omdat de geschiedenis heeft laten zien hoe moeilijk dat is en ook welke 
verschrikkelijke gevolgen deze ontrouw heeft.(1Kor.10:1-13) 
 
OM OVER DOOR TE PRATEN: 1.Wat sprak jou aan en waarom? 2.Hoe kun je het beste voorbereiden op een tijd van 
vervolging en tegenstand? (persoonlijk en als gemeente) 3.Wat is de ‘anti-christ’? (zie aantekening 4 en 8) 4.Wat voor troost 
biedt nu deze beschrijving van aanval en vervolging?(zie aantekening 12) 5.Hoe ga jij meer betekenen voor Israël? 


