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Opening: Daniël 7: 1-14 

 
1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël 
een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij 
schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: 
‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van 
de hemel de grote zee in beroering brachten. 3Vier grote dieren 
rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. 4Het eerste dier 
leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn 
vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee 
voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een 
mens kreeg. 5Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een 
beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de 
tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de 
woorden: “Sta op, eet veel vlees.” 6Daarna zag ik een ander dier; 
het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, 
en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. 
7Daarna zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier, 
angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote 
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ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef 
vertrapte het met zijn poten. Het was anders dan de dieren die 
daarvoor verschenen waren, en het had tien hoorns. 8Toen ik naar 
de hoorns keek zag ik hoe een kleine, nieuwe hoorn tussen de 
andere opkwam; drie van de oude hoorns werden uitgerukt om er 
plaats voor te maken. En in die hoorn bevonden zich ogen als 
mensenogen en een mond vol grootspraak. 9Ik zag dat er tronen 
werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed 
was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon 
bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10Een rivier 
van vuur welde op en stroomde voor Hem uit. Duizend maal 
duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden 
voor Hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. 11Ik 
zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de 
hoorn, ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen 
werd prijsgegeven. 12De andere dieren werd wel hun macht 
ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. 13In 
mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze 
en werd voor Hem geleid. 14Hem werden macht, eer en het 
koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook 
spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige 
heerschappij, die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou 
nooit te gronde gaan. 
 
Scene IV: zeven visioenen van een kosmisch conflict 
(11: 19-15: 4) zeven visioenen van een kosmisch conflict 

1. Scène vier begint: achter de sluier, Gods verbond (11: 19) 
2. De personages (12:1-6) 
3. Het plot (12:7-16) 
4. Het voorspel (12:17-18) 
5. Het eerste visioen: het beest uit de zee (13:1-10) 
6. Het tweede visioen: het beest uit de aarde (13:11-17) 
7. Het getal van het beest (13:18) 
8. Het derde visioen: het Lam en zijn volgelingen (14:1-5) 
9. Het vierde visioen: de engelen van genade, onheil en 

waarschuwing (14:6-13) 
10. Het vijfde visioen: de laatste oogst (14:14-20) 
11. Het zesde visioen: een vooruitblik op scène vijf (15: 1) 
12. Het zevende visioen: het lied van de overwinning (15:2-4) 
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11: 19 De tempel van God in de hemel gaat open en de ark van 

het verbond verschijnt. ‘De hemel’ is hier niet de plaats van 
volmaaktheid, maar het kwaad is er nog steeds aanwezig. 
Het zijn de ‘hemelse gewesten’ 
De tempel betekent hier de plaats waar God werkelijk is, 
eigenlijk de hele schepping. De ark is het symbool van Gods 
verbond. (De ark van het verbond is bij de verwoesting van 
de eerste tempel verdwenen. Er zijn theorieën dat de ark 
via Elephantine in Ethiopië terecht gekomen is, maar dat is 
nooit bewezen.)  
De bliksem en donder (zie 4: 4, 8: 5; en 16: 8) betekenen 
Gods nabijheid (zie Ex. 19.).  

12:1 Een vrouw, vuurrode draak, kind, vlucht naar Egypte 
Hst. 12 is nauwelijks verbonden met hst. 11. Het lijkt te 
gaan om de introductie van de draak, die ook in 11:7 
genoemd wordt. De vraag is wel wie of wat gesymboliseerd 
wordt? Valt de draak samen met het beest uit 11: 7 of met 
het beest uit de zee (13:1). 
Het ligt voor de hand de draak met het kwaad, de duivel te 
identificeren. (veel symbolen komen er in voor: zeven, tien, 
Leviatan , slang) Zie ook Psalm 74, een klachtpsalm waarin 
de Leviatan/Behemoth (Job 40 en 41) als monster genoemd 
is nadat tegenstanders de tempel in de as gelegd hebben. 
Iets wat in Johannes’ tijd is gebeurd. 
Het beest uit de onderaardse diepte  (11:7) kan in 
Openbaring ook symbool staan voor het Romeinse Rijk. In 
hst. 11 gaat het immers over de verwoesting van Jeruzalem 
en de lijken van de getuigen op straat. Rome komt zo aan 
de kant te staan van het kwaad, de duivel.  
De draak kan dan ook symbool staan voor Egypte en de 
vrouw voor Israël dat de woestijn in vlucht. Het kind 
identificeren we als Jezus Christus. De duivel is van meet 
aan tegen het kind. Dus staan draak een beest niet allemaal 
symbool voor hetzelfde kwaad: de duivel die zich door de 
eeuwen heen op verschillende manieren manifesteert.  
De vrouw staat symbool voor Israël dat het kind gebaard 
heeft. De zon, maan en twaalf sterren wijzen daar ook op. 
Denk aan de droom van Jozef. Maar uit Israël komt ook de 
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kerk voort, die ook de kant van het kind heeft gekozen. De 
draak koelt zijn woede op hen. (zie ook vers 17) 
Symbolische getallen en beelden buitelen over elkaar. 
Als het kind symbool staat voor Christus, komt er een 
historisch moment in het visioen: de geboorte van Jezus. 
Het ontkomen aan de draak zou dan de Hemelvaart zijn. 
Opvallend is dat hier het lijden, sterven en de opstanding 
van het kind niet genoemd worden. 
De vrouw vlucht vanaf dat moment voor 1260 dagen naar 
de woestijn? 
 

12:7 Oorlog in de hemel, de draak wordt op de aarde 
geworpen. Het kwaad is niet meer in de hemel, maar 
wel op de aarde. 
Wanneer vindt dit plaats? In de toekomst, of is het al 
gebeurd? Maar wat in vers 14 staat lijkt wel heel erg op wat 
in vers 6 staat. Dus het lijkt meer voor de hand te liggen 
hier een herhaling te zien. (Adelaarsvleugels: Ex 19: 4) Het 
gaat hier niet zozeer om een opeenvolging, maar om een 
gelijktijdigheid, een strijd die al lang aan de gang is. 
 
 

 
 De kern van het boek Openbaring is een schildering van 

waarheden die al zijn lezers op hun eigen ervaring van 
toepassing zullen achten, in wat voor eeuw en wat voor 
maatschappij zij ook mogen leven. Het vertelt in beelden 
de strijd tussen de goede machten en de kwade machten. 
 

13: 1 
1ste 
visioen 

Beest uit de zee, godslasteringen, heiligen worden 
overwonnen, iedereen aanbidt hem, behalve zij die 
in het boek van het leven staan. 
Standvastigheid en trouw van de heiligen (vers 10, zie 14: 
12) 
Kronen zou kunnen duiden op overheden/de staat, 
symbool voor machtspolitiek. Zeven kronen is dan het 
symbool van veel macht. Voor Johannes betekende dit 
natuurlijk het Romeinse rijk (Rom. 13:1); maar elke 
volgende generatie christenen kent er een equivalent van. 
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(IS) 
Vergelijk dit stuk eens met Daniël 7.  
In de Joodse eindtijdverwachting gebaseerd op Dan. 7 
wordt ook gesproken over Behemoth die tevoorschijn komt 
en Levithan die uit de zee komt. Ook dan worden de 
monsters met buitenlandse mogendheden verbonden  
 

13:11 
2de 
visioen 

Het beest uit de aarde, dwingt het eerste beest te 
aanbidden, merkteken op de rechterhand of op het 
voorhoofd om te kunnen kopen en verkopen. 
Het ziet eruit als een lam, maar spreekt als een draak. 
Het gaat hier om christenen die spreken als de draak. Het 
gaat om de corrumpering van het christelijk geloof. 
Het beest uit hst. 11 zou kunnen staan voor Rome. Het 
beest uit de zee staat daar ook voor. Het krijgt zijn gezag 
van de draak, de duivel. Het beest uit de aarde (vs. 11) 
staat vooral voor de valse profetieën, de verleiding.  
Het lijkt te gaan om aanbidding van het eerste beest. 
Misschien verwijst het wel naar de keizerverering die onder 
Domitianus en eerdere keizers verplicht was. Juist in Klein-
Azië speelde dit een grote rol.  

13:18 Het getal van het beest. Het gaat hier niet om één 
persoon of een instelling in het bijzonder. Het staat voor 
het beest, de corrumpering, de aanbidding van de staat, de 
economie, het meegaan van christenen in machtsdenken, 
de valse religie. 
Het teken van het beest staat haaks op het zegel op het 
voorhoofd van gelovigen in hst. 7.  
Over de betekenis van het getal wordt in iedere generatie 
gespeculeerd. 

 
 
Afsluiting: zingen NL 1009 
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Interpretaties voor 666 
(aanstaande zondag preek Kees Kant in de middagdienst over de 
betekenis van dit getal.) 
 
 
Vicarius Filii Dei 
Sinds de reformatie werd de getalwaarde 666 ook gezien in de 
woorden VICARIUS FILII DEI (latijn voor plaatsvervanger van Gods 
zoon, Jezus Christus), wat een paustitel is die in de kroon van de 
paus staat.  

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

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

Het vroegste schriftelijke bewijs van een protestantse schrijver die 
dit vermeldt, is te vinden in Antichristus Romanus van Andreas 
Helwig uit 1612. Maar nog steeds komt dit terug in geschriften of in   

 
 
Streepjescode 


