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de twee beesten

Voorgeschiedenis in 12:7-9 

• overwinning aartsengel Michaël over de 

draak = de satan. Gevolg:

• satan + demonen neergeworpen op de 

aarde, voortaan zijn enige werkterrein

• zijn belangrijkste ‘instrumenten’ zijn de 

twee beesten uit Op13



het eerste beest

• stijgt op uit de zee, beeld van de volken 

(zie 17:15 en vgl. Js17:12)

• zand van de zee wijst op groot aantal 

(20:8). Of: een letterlijke = Middellandse 

Zee?

• Heeft 10 horens + 7 koppen 

 op de horens 10 diademen

 op de koppen namen van lastering



het eerste beest

• 10 horens = 10 koningen (17:12)

• 7 koppen =

a) 7 bergen (heuvels) (17:9)  Rome

b) 7 koningen (verdeling 5+1+1) (17:10,12)

Het beest is zelf de 8e, en is uit de 7, en 

gaat ten verderve (17:11)



het eerste beest

• heeft kenmerken van de beesten uit Dn7:3-6, 
dus van de eraan voorafgaande drie rijken

• Daniël blikte vooruit naar zowel het ontstaan als 
naar de eindtijdfase van het 4e (Romeinse) rijk

• Johannes blikt

 terug naar de ondergang van de 1e fase 
(dodelijke wond, Op13:3) en 

 vooruit naar het herstel (wond genezen, 
Op13:3,12) en de ondergang van de 2e fase van 
het Romeinse rijk



het eerste beest

• krijgt macht, troon en groot gezag van de 

draak = satan (vs.2,5)

• voor beperkte tijd: 42 maanden = 3.5 jaar

Dit wijst op de 2e helft van de 70e 

jaarweek in Dn9:27, die immers aan de 

voleinding voorafgaat, oftewel de tijd van 

de grote verdrukking / benauwdheid; zie 

Jr30:7; Dn12:1,7 en Op11:2; 12:6,14



het eerste beest

• zal lasteringen (13:6) uitspreken tegen 

 de naam van God

 Gods tabernakel = degenen die in de hemel 
‘tabernakelen’ = de Gemeente (21:3)

• zal oorlog voeren tegen de heiligen = de dan op aarde 
levende gelovigen uit Israël en de volken (13:7)

• zal wereldwijd (= in Europa?) gezag uitoefenen en 
aanbeden worden (13:7-8)



het eerste beest

 heeft geen macht in zichzelf, evenmin als 

de duivel die hem zijn macht geeft (vs.2);

dat is een verschil met de overheden van 

nu, die door God zijn ingesteld (Rm13:1-2)

heeft aanbidders die geen leven uit God 

hebben (vs.8)



het tweede beest

• stijgt op uit de aarde, dus uit wat vast en 

geordend is. Of: uit het land = Israël

(13:11)

• heeft 2 horens (= beperkte macht), en lijkt 

op het Lam, dat 7 horens (= volledige 

macht) heeft (13:11; 5:6)

• spreekt als de draak, dus duivels (13:11; 

12:9)



het tweede beest

stelt zich in dit gedeelte (Op13:12-18) volledig in 

dienst van het eerste beest:

1) regeert bij diens gratie en in diens 

tegenwoordigheid

2) bevordert diens aanbidding door tekenen

3) organiseert het maken van een beeld met 

wonderlijke kenmerken voor het eerste beest

4) organiseert economische afhankelijk via 

merkteken aan hoofd of rechterhand



het tweede beest

• heeft vooral godsdienstig gezag

• wordt daarom de valse profeet genoemd 

in Op16:13; 19:20; 20:10

• wordt ook de antichrist - dus een valse 

messias - genoemd in 1Jh2:18,22; 4:3; 

2Jh:7

• zal komen in zijn eigen naam (Jh5:43)

Ook Paulus spreekt over hem.



het tweede beest

Paulus over de antichrist (1)

Hij duidt hem in 2Th2 aan als

- de mens van de zonde (vs.3)

- de zoon van het verderf (vs.3)

- de wetteloze (vs.8)



het tweede beest

Paulus over de antichrist (2)

Hij vermeldt dat de antichrist zich in de Joodse 

tempel als god zal laten vereren (2Th2:4)

De macht van de antichrist zal blijken als de 

weerhoudende macht van dat wat en hij die 

tegenhoudt zal zijn weggenomen (vs.6 en 7) 

dus na de Opname van de Gemeente



het tweede beest

Wat is de bedoeling van het merkteken? Zie 
Op13:16,17; 14:9,10; 16:2; 19:20; 20:4.

 de antichrist wil het economisch leven 
beheersen door mensen een merkteken te 
geven op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd (13:16) 

 het merkteken verwijst op een manier die 
voor de verstandigen duidelijk zal zijn, 
naar de antichrist zelf (13:17,18) 



het tweede beest

Wat is het merkteken precies?

• Het Griekse woord dat voor dit merkteken gebruikt 
wordt, is charagma, d.w.z. een geëtst, ingedrukt of 
ingebrand (ken)merk. Paulus gebruikt het in de 
betekenis ‘graveersel’ (TE: beeldwerk) in Hd17:29. 

• Het oudste voorbeeld van het gebruik van dit woord dat 
we buiten het NT kennen is het charagma van een 
slang, oftewel zijn beet, die na het bijten immers 
zichtbaar blijft in de huid van het slachtoffer. Verder kan 
het ‘stempel’ of ‘inscriptie’ aanduiden, maar ook – en dat 
komt dichterbij – ‘brandmerk’. Ook in munten werd een 
charagma geslagen, letters of tekens die dienst deden 
als echtheidskenmerk. Ze verwezen vaak naar de 
keizer.



het tweede beest

• Hoe zal dat straks gaan? 

• Er wordt wel gespeculeerd over een 

onderhuids aangebrachte chip of een 

bijzondere toepassing van laser-techniek. In 

ieder geval gaat het veel verder dan een 

biometrisch paspoort: daarin worden 

bestaande, unieke lichaamskenmerken 

gecodeerd weergegeven, zonder dat met het 

voorhoofd of de rechterhand van de eigenaar 

iets gebeurt. 



het tweede beest

In de toekomst zullen er op aarde echter 
gelovigen zijn die welbewust 

zullen weigeren iets in of op hun 
voorhoofd of rechterhand te laten 
aanbrengen 

die zo zullen aangeven dat ze het beest of 
zijn beeld niet willen aanbidden. Alleen 
hun vertrouwen op God zal hen tot dit 
gedrag in staat stellen!



het tweede beest

• Wie verstand heeft ....is dat nu of straks?

• M.i. straks: het direct voorafgaand staat in 
de tegenwoordige tijd, maar gaat duidelijk 
over de toekomst.

• Conclusie: we zijn nu niet in staat met 
zekerheid het getal van het beest of het 
getal van zijn naam te berekenen.


