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Opening: 1 Petrus 2 
1Ontdoe u dus van alles wat slecht 
is, van alle bedrog en huichelarij, 
alle afgunst en kwaadsprekerij, 
2en verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk 
van het woord, opdat u daardoor 
groeit en uw redding bereikt. 3U 
hebt toch de goedheid van de 
Heer geproefd? 4Voeg u bij Hem, 
bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar 
door God werd uitgekozen om zijn 
kostbaarheid, 5en laat u ook zelf 
als levende stenen gebruiken voor 
de bouw van een geestelijke 
tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij 
Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion 
leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; 
wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij voor 
u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 
‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 
8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan 
men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te 
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9Maar u bent een 
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, 
een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar 
zijn wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods 
volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods 
ontferming. 

bijeenkomst 8, 21 en 23 maart 2022 

Kring Openbaring 
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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) 

 
 
Preek ds. Kant op 13 maart 2022 over het getal 666 
Vanuit de symboliek van de getallen 
3 – Drie-eenheid, goddelijkheid 
4 – De aarde, vier windstreken 
7 – 3+4 is de volmaaktheid, zeven het is getal van volheid: zeven 
brieven, geesten, engelen, kandelaren etc. 
6 – staat symbool is onvolmaaktheid, net niet af… Getal van de 
mens, op de zesde dag geschapen, symbool van zonde en dood en 
verderf 
60 en 600 zijn vermenigvuldigingen van 6, macht, status 
666 is dan de aanduiding van de mens die geen genoegen 
neemt met 6, maar die een 7 wil worden, goddelijkheid bereiken. 
De eerste zonde. 
 
Merkteken:  
De mens is gericht op genot. Kant denkt niet aan chips, 
streepjescodes etc. Hij legt een link naar de gebedsriemen. Hoofd 
en hand, denken en doen. Waar ben jij op gericht? De 
gebedsriemen wijzen erop dat je voortdurend gericht moet zijn op 
de wetten en geboden van God. De tegenstander wil dat we ons 
richten op onszelf, op het menszijn, en niet op God. Dat wil het 
merkteken van het beest uitdrukken. 
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Het merkteken kan dus wijzen op machthebbers die hun rijk willen 
uitbreiden. Maar ook op de mens die louter gericht is op het 
menszijn. Meerdere uitlegging mogelijk om ons zo tot nadenken te 
stemmen. 
 
Andere sfeer in scene IV): 
De sfeer van de volgende twee visioenen is heel anders dan die van 
de eerste twee visioenen van deze scene. Heersen in de eerste twee 
scenes de draak en de beesten. Hier heersen het lam en zijn 
volgelingen en engelen. 
 
14: 1 
3de 
visioen 

Het lam op de Sion, en de 144.000 (t.o. eerste 
visioen, de macht van het Lam tegenover de draak)  
Ook dit gedeelte mogen we in onze tijd interpreteren, net 
als de visioenen over de draak en de twee beesten. De 
heiligen zijn werkelijk apart gezet (1 Petr. 2:9) en doen 
aan de verering van de staat, en de corrumpering van de 
kerk niet mee. (Denk bijvoorbeeld ook aan de dagen van 
Elia. 1 Kon. 19) De maagdelijkheid staat hier voor de totale 
toewijding aan Christus. 
12 x 12 x 1000. Heel veel mensen zijn van de aarde 
vrijgekocht. Zij hebben geen overspel gepleegd met de 
tegenstander, maar hebben het Lam gevolgd.  

14: 6 
4de 
visioen 

 

Drie engelen (t.o. visioen 2: de boodschap van de 
engelen tegenover de grootspraak van het beest) 
1. Engel met eeuwig evangelie – genade, en geef God de 
eer 
2. Engel over Babylon – waarschuwing (Babel, zie scene 
VI, hst. 17 ev.) 
3. Engel – persoonlijke oproep, oordeel 
(Beker van de gramschap: Jeremia 15: 15: Ook dit zei 
de HEER, de God van Israël, tegen mij: ‘Neem deze beker 
van Mij aan en laat daaruit alle volken waarheen Ik je zend 
de wijn van mijn woede drinken. 
Jesaja 51:  
17Word wakker, word wakker, 
Jeruzalem, sta op! 
De HEER heeft je laten drinken 
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uit de beker van zijn toorn; 
je hebt uit die kelk gedronken, 
de beker die je zo heeft bedwelmd 
tot de bodem leeggedronken. 
(…) 
22Dit zegt je God, de HEER, 
de God die het opneemt voor zijn volk: 
Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, 
de kelk, de beker van mijn toorn, 
je hoeft er niet meer uit te drinken. 
23Ik geef hem aan hen die jou kwelden,) 
 

 Visioen 1-4: Spanningsveld tussen staat, de 
ideologieën met quasi religieuze oplossingen t.o. de 
ware kerk en het volle evangelie. 

  
14: 
12+13 

Standvastigheid: de heiligen zijn zij die het beest en zijn 
beeld niet aanbidden en zich houden aan Gods geboden en 
aan de trouw van Jezus. 
Grote bemoediging 
 

14: 
14-20 
5de  
visioen 

Witte wolk met iemand die eruit zag als een mens; 
de sikkel om te oogsten; engel met sikkel 
(Vergelijk met Daniël 7: 13: In mijn nachtelijk visioen zag 
ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die 
eruitzag als een mens.) 
De oogst is het einde als de engelen de goddelozen en de 
rechtvaardigen zullen binnenhalen (vergelijk Mt. 13: 30, 
39, de gelijkenis over het valse tarwe) 
De eerste oogst is waarschijnlijk de tarweoogst (vroege 
oogst), de rechtvaardigen. Hij die eruit ziet als een mens 
oogst hen. 
De tweede oogst, de wijnoogst, is bestemd voor Gods 
woede met een monsterlijke stroom van bloed. Dit is de 
oogst van de goddelozen.  
(De wijnpers treden: zie Jesaja 63: 2, 3 en Joël 4: 13)  
(Stadie ± 180 m. 2x2x2x2x2x2x5x5 of 4x4x100.) 



Kring Openbaring, bijeenkomst 8 5 

 

 
 
15: 1 
6de  
visioen 

Zeven engelen met de laatste zeven plagen;  
De zeven plagen blikken vooruit naar de volgende scene 
vanaf vers 5 
 

15: 2 
7de  
visioen 

zee van glas vermengd met vuur; rechtvaardigen 
Lied van Mozes (zie Ex. 15 of Deut. 32) 
Hier wordt terugverwezen naar de bevrijding van Israël 
van de macht van Egypte, de Farao, een representant van 
het beest 
 

 
Einde scene IV 
Zoals steeds eindigt scene IV, net als het hele boek Openbaring, 
positief: de overwinning, het einde van Gods woede, een loflied op 
God. Het is een bemoediging voor de gelovige lezer. 
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Let op!! 
Vier maal ‘Hier komt het aan op:’ 
Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. 
(13: 10) 
Hier komt het aan op wijsheid. (13: 18) 
Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen (14: 12) 
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. (17: 9) 
 
Bijlage: de Antichrist 
Deze benaming komt alleen voor in de brieven van Johannes. Hierin 
staat hij niet voor een specifieke persoon, maar beschrijft hij eerder 
bepaalde tegenstanders van het christendom. De benaming komt 
niet voor in het boek Openbaring, maar kan wel gebruikt worden 
voor tegenstanders van het Lam, bijvoorbeeld het beest uit de zee 
of uit de aarde.  
 
1 Johannes 2 
18Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de 
antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en 
daardoor weten we dat dit het laatste uur is. 19Ze zijn uit ons 
midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze 
werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. 
Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons 
hoorde. 20U echter bent gezalfd door Hem die heilig is, en allen kent 
u de waarheid. 21Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou 
kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit 
een leugen voortkomt. 22Bestaat er een grotere leugenaar dan 
iemand die ontkent dat Jezus de christus is? Wie de Vader en de 
Zoon niet erkent, is de antichrist. 23 
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon 
erkent, heeft ook de Vader. 24Wat uzelf betreft: wat u vanaf het 
begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf 
het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 
25En dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26Dit wilde 
ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. 27Wat uzelf 
betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt 
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geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder 
bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. 
 
1 Johannes 4:3 
Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest 
van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al 
is hij in de wereld. 
2 Johannes 1:7 
Er zijn veel misleiders in de wereld verschenen die de komst van 
Jezus Christus als mens niet belijden. In hen is de misleider bij 
uitstek, de antichrist, te herkennen. 
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Zingen: NL 482 
 
1 
Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
2 
De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
 
3 
Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 


