
Uitleg Openbaring 13 SV

1-10 En ik zag uit de zee een beest opkomen, 
hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn 
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn 
hoofden was een naam van godslastering. En het 
beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten 
als eens beers voeten, en zijn mond als de mond van 
eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn 
troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden 
als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde wer 
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter 
het beest. En zij aanbaden de draak, die heet beest 
macht gegeven had; en zij aanbaden heet beest, 
zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren 
tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven 
om grote dingen en godslasteringen te spreken; en 
hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee 
en veertig maanden. En het opende zijn mond tot 
lastering tegen God, om Zijn naam te lasteren, en Zijn 
tabernakel, en die in de hemel wonen. En hetzelve werd
macht gegeven, om de heiligen krijg aan te doen, en om
die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven 
over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de 
aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker 
namen niet zijn geschreven in het boek des levens, 
des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der 
wereld. 
Indien iemand oren heeft, die hore Indien iemand in de 
gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien 
iemand met heet zwaard zal doden, die moet zelf met 
het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en 
heet geloof der heiligen. 

Een van de voornaamste leerstellingen van de kerk is, 
dat haar zichtbare hoofd bekleed is met absoluut gezag 
over de bisschoppen en priesters in alle delen van de 
wereld. Meer nog, hij nam de naam van god zelf aan! 
Hij werd aangesproken als onze Here God de paus, 
onfeilbaar genoemd en “de heilige Vader”, zoals Jezus 
Zijn Vader noemde (Joh. 17:11)
Let op, dat dit beest overeenkomsten vertoont met de 
duivel uit Openbaring 12:3. Dit komt, omdat het beest, 
volgens Openbaring 13:2, zijn zijn kracht en troon en 
grote macht van de duivel krijgt.
Met de duivel wordt mede bedoeld het aardse politieke 
rijk, dat namens de duivel de macht uit oefent.

Omdat het Romeinse rijk de macht uitoefende tot 476 
na Christus, krijgt de eerste beest de macht uit handen 
van de Romeinse keizer, die de bisschop van Rome 
benoemt tot hoofd van alle christelijke kerken.
Nadat volgens Daniël 7:24 drie rijken ten val waren 
gebracht (de Herulen, de Vandalen en als laatste in 538 
de Oost-Goten) kreeg de paus ook de politieke macht.
Deze duurde tot 1798, toen de Franse generaal Berthier
de toenmalige paus arresteerde en daarmee aan een 
van de hoofden van het beest een dodelijke wonde 
toebracht. De macht van het pausdom duurde dus in 
eerste instantie 1260 jaren, precies de tijd, die in Daniël 
7 en 12 en in Openbaring 12 en 13 wordt genoemd.
In 1929 erkent de Italiaanse regering Vaticaanstad als 
een onafhankelijke staat. In de San Francisco Chronicle
stond een verslag van de ondertekening van het 
verdrag. Daarin stond: “Mussolini en Gaspari tekenen 
een historisch pact. Een wond van vele jaren oud, 
genezen”.

11-18 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen,
en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en 
het sprak als de draak. En het oefent uit al de macht 
van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve,
en heet maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het 
eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde 
genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook 
vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de 
mensen. En het verleidt degenen, die op de aarde 
wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen 
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van heet beest; 
zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij 
het beest, dat de wond des zwaards had, en weder 
leefde, een beeld zouden maken. En hetzelve werd 
macht gegeven om het beeld van heet beest een geest 
te geven, opdat het beeld van het beest ook zou 
spreken, en maken, dat allen, die het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat 
het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en 
vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun 
rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand 
mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of
den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Dit tweede beest lijkt een christelijke natie. Het zijn de 
Protestantse Verenigde Staten van Noord-Amerika, die 
in hun grondwet vrijheid van geweten en godsdienst 
hebben.
Helaas zal het beest op een zeker moment spreken als 
de draak. Het zal een kopie (beeld) maken van Roomse 
ideeën en met name via de politiek de Roomse valse 
wekelijkse rustdag, de zondag, aan alle mensen 
opdringen.
Zie verder het aanvullende schema aan het einde van 
het artikel.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het 
getal van het beest; want het is het getal eens mensen, 
en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Zie verderop in het artikel



Wij vestigen de aandacht op een periode, die in Daniël 7 en 12 wordt genoemd en in Openbaring 12 en 13

Daniël 7:24, 25 En de tien horens – uit dat koninkrijk 
zullen tien koningen opstaan. , en na hen zal een ander
opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie 
koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten
te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te 
veranderen, en 
zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en
tijden en een halve tijd.

Om deze tijdperken te kunnen duiden, is het 
noodzakelijk een paar dingen te begrijpen. In de 
profetieën wordt vaak het dag-jaar principe toegepast, 
waarin een dag in de profetie in werkelijkheid een jaar 
betekent. Dit principe wordt onder woorden gebracht in 
de onderstaande verzen: 
Numeri 14:34: Overeenkomstig het aantal dagen, 
gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig 
dagen, zult gij uw ongerechtigheid veertig jaar lang 
boeten, voor elk dag één jaar, opdat gij weet, wat het 
betekent, als Mij afkeer. Ik, de HERE, heb het 
gesproken. 
Ezechiël 4:4-6:En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg 
daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het
getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun 
ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun 
ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: 
driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de 
ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit 
volbracht hebt, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw 
rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van 
het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u 
een dag op.
Zonder toepassing van dit principe op bovenstaande 
tijdperken is het onmogelijk een zinvolle uitleg te geven.
Wie Daniël 7:24 en 25 vergelijkt met Openbaring 13:5-7 
ontdekt, dat het hier over dezelfde macht gaat.
Een klein rekensommetje leert, dat 3,5 jaar (Daniël 7:25 
en Openbaring 12:14) gelijk is aan 42 maanden 
(openbaring 13:5) en dat 42 maanden van 30 dagen een
periode van 1260 dagen (Openbaring 12:6) opleveren. 
Deze vier tijdperken gaan dus over een periode van 
1260 jaar, waarin de zichtbare kerk zich duidelijk van de 
rechte weg heeft afgewend en hen, die in alle eerlijkheid
proberen Gods weg te volgen, worden vervolgd.

Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte naar de 
woestijn, waar zij een plaats heeft, door god bereid, 
opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden

Openbaring 12:14  een tijd en tijden en een halve tijd.

13::5-7  En hem werd een mond gegeven, die grote 
woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd 
gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En 
het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, 
om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de 
hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen, en hem
werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en
volk

Welke macht wordt er voorgesteld door de kleine horen uit Daniël 7 en het beest in Openbaring 13:1-10

Daniël 7:24 Het beest komt op na het uiteenvallen van 
het Romeinse Rijk te midden van het verdeelde Europa.

Nadat de macht van de Romeinse keizer taande, begon 
de bisschop van Rome de leiding van de christelijke kerk
naar zich toe te trekken.

Daniël 7:25; Openbaring 13:5 Het spreekt woorden 
tegen de Allerhoogste

De manier, waarop het pausdom zich rechten toekent, 
die alleen aan God toekomen, is zonneklaar.

Daniël 7:25; Openbaring 13:7  Het vervolgt de heiligen 
des Allerhoogsten

Hoe het pausdom in de Middeleeuwen omging met 
andersdenkenden is algemeen bekend. 

Daniël 7:25 Het zal er op uit zijn tijden en wet te 
veranderen.

Het pausdom is verantwoordelijk voor het veranderen 
van de wekelijke rustdag en de viering van kerkelijke 
feestdagen op zondag. 
In de dertiende eeuw verklaarde Thomas van Aquino: “In
de nieuwe wet wordt het vieren van de zondag in de 
plaats gesteld van de viering van de sabbat, niet uit 
hoofde van een voorschrift van de wet, maar door 
een vaststelling van de kerk en de gebruiken van de 
christenen”.
Tevens heeft het pausdom het tweede gebod uit de tien 
geboden gehaald en het tiende in tweeën gesplitst om 
toch tien geboden te houden.

Openbaring 13:2 Het krijgt zijn macht van de draak De Romeinse keizer, de aardse vertegenwoordiger van 
Satan, heeft in 533 de bisschop van Rome tot hoofd van
de christelijke kerk benoemd.



Het beest vertoont kenmerken van een leeuw, een beer
en een luipaard (panter)

Het pausdom vertoont kenmerken van Babylon, Mede-
Perzië en Griekenland (Zie Daniël 7)

Daniël 7:25, Openbaring 12:6; Openbaring 12:14,15; 
Openbaring 13:5 Het oefent gedurende 1260 jaar 
macht uit.

Nadat eerder de Herulen en de Vandalen waren 
verslagen, verslaat generaal Belisarius in 538 de oost-
Goten en krijgt het pausdom de macht over een 
gedeelte van Italië. Hiermee begint de oppermacht van 
het pausdom, die eindigt in 1798

Openbaring 13:3 En ik zag een van zijn hoofden, als tot
den dood gewond, en zijn dodelijke wond werd 
genezen.

In 1798 arresteert de Franse generaal Berthier de paus. 
Deze arrestatie is de wond, als ten dode.
In 1929 erkent de Italiaanse regering Vaticaanstad als 
een onafhankelijke staat. In de San Francisco Chronicle 
stond een verslag van de ondertekening van het 
verdrag. Daarin stond: “Mussolini en Gaspari tekenen 
een historisch pact.  Een wond van vele jaren oud, 
genezen” 

Openbaring 13:18: Het getal van het beest is een getal 
eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig 
(666)

De paus noemt zich Stedehouder van Christus Het is 
een stukje goddelijke ironie, dat juist deze titel in het 
Latijn de getalswaarde 666 heeft. 

V I C A R I U S F I L I I D E I

5 1 100 1 5 1 50 1 1 500 1 666

Openbaring 13:1 En op zijn hoofden was een naam van
godslastering

Een van de voornaamste leerstellingen van de kerk is, 
dat haar zichtbare hoofd bekleed is met absoluut gezag 
over de bisschoppen en priesters in alle delen  van de 
wereld. Meer nog, hij nam de naam van God zelf aan! 
Hij werd aangesproken als onze Here God de paus, 
onfeilbaar genoemd, en “de heilige Vader”, zoals Jezus 
Zijn Vader noemde (Joh. 17:11)

2 Thessalonicenzen 2:3,4 Dat niemand u verleide op 
enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de 
afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der 
zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en 
verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd 
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal 
zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Volgens de leer van het pausdom is de eerste dag der week de “dag des Heren”. Vaak verwijzen zondagsvierders 
naar Openbaring 1:10 “Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren”.
In het Oude Testament staan 19 teksten met de term “de dag des Heeren”. 18 daarvan slaan overduidelijk op de 
toekomstige oordeelsdag, wanneer God een einde zal maken aan het bewind van Satan en aan alles, wat 
daarmee te maken heeft. Slechts één tekst in het Oude Testament, Jesaja 58:13, koppelt de term aan de rustdag. 
Jammer voor het pausdom gaat het in Jesaja 58:13 over de sabbat en niet over de zondag.
Gezien het verband, waarin Openbaring 1:10 staat en gezien Johannes in zijn ongeveer gelijk geschreven 
evangelie altijd de term “de eerste dag der week” gebruikt voor de zondag en nooit de term “de dag des Heren” is 
het niet logisch om deze tekst te laten slaan op een zondag.
Bovendien noemt Jezus Christus zich in Matthéüs 12:8 “heer over de sabbat”. Een reden te meer om de term dag 
des Heren niet te laten slaan op de zondag.



Een paar belangrijke vragen en antwoorden.

Is het pausdom de macht, die aan al deze aanwijzingen 
voldoet? 

Inderdaad.

Welke dag leert de Bijbel als wekelijkse rustdag? Exodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt:
zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de
zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan 
zult ij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 
noch uw vee, noch de vreemdeling, die in uw steden 
woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de
aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte 
op de zevende dag; daarom zegende de Here de 
sabbatdag en heiligde die.

Welke dag leert het pausdom? De eerste dag der week."U kunt de Bijbel doorlezen van
Genesis tot Openbaring, en u zult er geen woord vinden 
waardoor de heiliging van de zondag wordt bevestigd. 
De Schrift gebiedt de heiliging van de zaterdag, een dag
die wij nooit heiligen." Faith of our Fathers, 111, 
Gibbons.
"In de nieuwe wet wordt het vieren van de zondag in de 
plaats gesteld van het vieren van de zaterdag, niet uit 
hoofde van een voorschrift van de wet, maar door de 
vaststelling van de kerk en de gebruiken van de 
christenen". Thomas van Aquino, Summa theologiae, 
13e eeuw.
“Natuurlijk maakt de katholieke kerk aanspraak op het 
feit, dat zij deze verandering (van sabbat naar zondag) 
heeft bewerkstelligd. En deze daad is een merkteken 
van haar kerkelijke macht en gezag in 
godsdienstaangelegenheden”. 

Wat is daarom het merkteken van het beest? Aangezien het pausdom het eerste beest in 
Openbaring 13 is, is de via landswetten 
opgedrongen Zondagsviering het merkteken van het
beest.


