De laatste dagen van de wereld - 4
Getallen spelen in de Bijbel een bijzondere rol. Ze hebben dikwijls een ‘dubbele bodem’.
* Zo wordt het getal 3 vooral in verband gebracht met de drie-eenheid van God.
* Het getal 4 is het getal dat verbonden is met de aarde. Er zijn vier windstreken en vier ‘hoeken’ van de aarde.
* 6 Is het getal van het bijna volmaakte, het voorlaatste. Het getal van de mens, die op de zesde dag werd
geschapen.
* De volheid en de totaliteit worden gesymboliseerd in het getal 7. In Openbaring worden 7 zegels verbroken, er
klinken 7 bazuinen en 7 schalen vol van Gods toorn worden uitgegoten.
* Het getal 10 suggereert - net als 7 - de gedachte van totaliteit.
Zie hiervoor b.v. L.A. Snijders, De getallen van de Bijbel en hun verhaal (1995)

144.000

“En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren
verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.” (Openbaring 7 vers 4)
“En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vier en veertig duizend, op
wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.” (Openbaring 14 vers 1)
In de oudheid hadden mensen soms een teken op hun lichaam dat aangaf dat ze aan een bepaalde
godheid of een bepaalde eigenaar toebehoorden. De 144.000 verzegelden, die Johannes ziet,
dragen allen het zegel van Zijn eigendom. Dit zegel op hun voorhoofd beschermt hen tegen het
oordeel van God dat over de aarde zal losbreken en tegen de macht van Zijn tegenstander, de
vorst der duisternis. Zij, die het zegel van de levende God aan hun voorhoofd hebben, zullen
daarvan geen schade ondervinden.
Het lukt Johannes niet om deze verzegelden te tellen. Daarvoor is hun aantal te groot. Maar hij
hoort hun getal: 12.000 uit elk van de 12 stammen van de kinderen van Israël.
‘Kinderen van Israël’ is vanouds een aanduiding voor het volk van de Joden. Het getal 1000 duidt
op totaliteit. Zal voordat Jezus Christus terugkomt op aarde het volk van de Joden tot geloof in
Hem komen?
Lees
1
2
3

Openbaring 14 vers 1-5
Waar bevinden zich de 144.000?
Welke eigenschappen worden hen toegeschreven?
Wat is de betekenis van het woord “eerstelingen”?

666

“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal
van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” (Openbaring 13 vers 18)
Uit de aarde - de wereld van de volken - komt een monster op: de valse profeet (Openbaring 16
vers 13). Samen met de draak / satan (Openbaring 12 vers 1-18) en het beest uit de zee /
antichrist (Openbaring 13 vers 1-10) vormt het een duivels drietal dat zich tegenover de drieenige God opstelt. Het getal van dit beest is 666.1

1

Met behulp van de ‘gematria’ - een speculatieve methode die letters in getallen omzet om zo
verborgen boodschappen of mededelingen te decoderen - is vaak geprobeerd de naam van dit
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Zoals christenen ‘gemerkt’ zijn met het zegel van het Lam / Jezus Christus op hun voorhoofd
(Openbaring 7 vers 6) zo dragen de tegenstanders van God het zichtbare teken van het beest:
666. Het merkteken op hun rechterhand of voorhoofd stelt hen in staat om te kopen en te
verkopen. Net als in de dagen van Daniël zal men zijn keuze moeten kenbaar maken (Daniël 3).
Voor hen die weigeren het getal 666 op hun lichaam te dragen breekt een tijd van grote
vervolging en verdrukking aan. Maatschappelijk worden zij uitgesloten en uiteindelijk zullen zij
een gruwelijke dood sterven.
Lees Openbaring 13 vers 11-18
4
In hoeverre is de verschijning van het beest uit de aarde / de valse profeet een
bedrieglijke imitatie van Jezus Christus?
5
Hoe krijgt het beest uit de aarde / de valse profeet de mensen aan de voeten van het
beest uit de zee / de antichrist?
6
In Engeland heeft de overheid besloten voor auto’s geen kenteken met het getal 666 uit
te geven. Wat vind je van deze beslissing?
1000 jaren

“en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang... en zij
zullen met Hem als koningen heersen, /die/ duizend jaren. En wanneer de duizend jaren voleindigd
zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.” (Openbaring 20 vers 5-7).
In Openbaring 20 vers 1-8 is sprake van “duizend jaren”, waarin satan is
gebonden, opdat hij geen volkeren meer kan verleiden. De “1000 jaren” zijn
daarom de tegenhanger van de periode van de “grote verdrukking” (zie
hieronder). In deze “1000 jaren” zullen de martelaren met Jezus Christus
heersen. Vaak wordt deze periode ‘het duizendjarig rijk’ genoemd.
De meeste uitleggers gaan er van uit dat het getal 1000 evenals elders in
Openbaring een symbolisch karakter heeft2. Maar over de nadere uitleg hiervan
is er veel verschil van mening3.
Hoe verschillend christenen ook kunnen denken over een 1000-jarig rijk, ze zijn
het er allemaal over eens dat de Here Jezus Christus zal terugkeren op aarde,
satan definitief zal verslaan en voor eeuwig zal gaan regeren.
Lees Openbaring 20 vers 1-8
7
Hoe, waarom en waar wordt satan “1000 jaren” opgesloten?
8
Martelaren mogen als koningen met de Here Jezus Christus heersen. Wat wordt er over
hen verteld in dit bijbelgedeelte?
9
Wat gebeurt er na deze periode van “1000 jaren”?

beest te achterhalen. Elke tijd trok zijn eigen conclusie. Zo kwam men vlak na de jaartelling uit
bij keizer Nero. Tijdens de Hervorming bij verschillende pausen, en nog later bij Hitler en
Sadam Hussein. Geen enkele naam is tot nu toe bevredigend gebleken.
Een andere oplossing is deze: 666 is het getal van de mens die zich tegen God verheft. Het
staat tegenover het getal van God: 777!
2

1000 = 10 x 10 x 10. 10 Tot de derde macht, en 10 is zelf getal van volheid.
Het is het getal van de volkomenheid in ruimte en in tijd.

3

Zie bv. ds. E.J. Hempenius, Openbaring-2 (2003), blz. 94-98.
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Antichrist4

“En /het beest uit de zee/ 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 overwinnnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en
volk.” (Openbaring 13 vers 6 en 7)
In de strijd tegen het Koninkrijk van God krijgt de draak / satan hulp van twee anti-christelijke
beesten: het beest uit de zee (Openbaring 13 vers 1-10) en het beest uit de aarde (Openbaring 13
vers 11-18). Heel de toenmalig bewoonde wereld is in de ban van dit beest uit de zee en buigt zich
voor hem neer. Heiligschennis is zijn specialiteit. Christenen zijn
hem een doorn in het oog en hij tracht hen te vernietigen.
De zee is in de voorstellingswereld van de Bijbel altijd het symbool
van de chaos en de plaats waar de machten die zich tegen God
verzetten ‘wonen’. Satan geeft aan dit beest kracht en troon en
politieke macht. Opmerkelijk is hoe dit beest Jezus Christus
imiteert. Hij wordt dan ook wel de ‘antichrist’ genoemd.
In het dal van de beslissing, Harmágedon (Openbaring 16 vers 16) worden de beide helpers van
satan gevangen genomen. Levend worden het beest uit de zee / de antichrist en het beest uit de
aarde / de valse profeet in het brandende zwavelmeer geworpen. Zo worden ze door God
veroordeeld. Hun verleidende antigoddelijke machten worden hierin definitief vernietigd!
(Openbaring 19 vers 19-20).
Lees
10
11
12

Openbaring 13 vers 1-8
Waarom aanbidden de mensen het beest uit de zee / de antichrist?
Aan wie ontleent het beest uit de zee zijn (wonder-)macht?
Wat vind je van de stelling: “Het beest uit de zee / de antichrist en het beest uit de
aarde / de valse profeet zijn niet personen, maar geestelijke machten!”

Grote verdrukking

“En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking.”
(Openbaring 7 vers 14)
De uitdrukking ‘grote verdrukking’ gaat terug op Daniël 12 vers 1. Daniël kondigt
daar een periode aan die de gelovigen dwingt tot een beslissende keuze.
Wanneer heeft deze ‘grote verdrukking’ plaatsgevonden? Daniël 12 vers 1 ziet op
een korte periode waarin Antioches Epiphanes IV, de koning van het noorden of
het rijk van de Seleuciden, een beeld van de (opper-)god Zeus in de tempel van
Jeruzalem opricht. Dat vond plaats in 167 voor Christus’ geboorte. Deze jaren
waren voor de trouwe Joden een periode van ‘grote verdrukking’. Velen zijn toen
in opstand gekomen.
De Griekse vertaling van het Oude Testament noemt verder de slavernij in
Egypte en de ballingschap in Babel ook perioden van ‘verdrukking’ (Exodus 4 vers
31 en Deuteronomium 4 vers 29).

4

De naam ‘antichrist’ komt uitsluitend voor in de brieven van Johannes (1 Johannes 2 vers 18 en
22; 4 vers 3 en 2 Johannes vers 7). Daar houdt Johannes zijn lezers voor, dat er eens een
antichrist zal komen. Die is er nu nog niet, schrijft hij, maar zijn geest is al wel aan het werk in
deze wereld, zodat je zelfs kunt zeggen dat er momenteel al veel antichristussen zijn.
Johannes denkt daarbij aan dwaalleraars die loochenen dat Jezus van Nazaret de Christus
(Gods Zoon) is.
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Later sprak de Here Jezus ook over de ‘grote verdrukking’ (Mattheüs 24 vers 21). Daarmee
doelde Hij allereerst op de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. Deze
belegering en de inname van de stad hebben tot grote verschrikkingen geleid.
Hieruit blijkt dat de ‘grote verdrukking’ niet één bepaalde periode betreft. De uitdrukking
verwijst naar verschillende momenten in de geschiedenis van het volk Israël, en daarnaast op
verdrukkingen in de geschiedenis van de christelijke kerk.
Lees Openbaring 7 vers 9-17
13
Waarom dragen de gelovigen, die komen uit de grote verdrukking, “witte gewaden”?
14
Welke beloften worden hen toegezegd?
Nieuw Jeruzalem

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als
een bruid, die voor haar man versierd is.” (Openbaring 21
vers 2)
Tot in detail beschrijft Johannes de stad waarvan God zelf
de Architect en de Uitvoerder is (Hebreeën 11 vers 10).
De stad daalt vanuit de hemel op aarde neer. Zo maakt God
een nieuw begin, een nieuwe schepping!
De stad baadt in een zee van licht, omdat God, de Bron van
licht, in haar midden is. Daarom flonkert ze in prachtige
kleuren die lijken op de kleuren van de edelstenen die de hogepriester van het Oude Testament
op zijn borst droeg (Exodus 28 vers 15-21).
Door 12 parelpoorten, die de namen dragen van de 12 stammen van Israël, kun je de stad in- en
uitgaan. 12 Engelen functioneren als haar poortwachters. Op de 12 fundamentstenen van haar
muren staan de 12 namen van de apostelen van het Lam gegraveerd.
Zo groot als de toenmalige wereld is haar grondoppervlakte: 12.000 stadiën is 2100 kilometer in
het vierkant. Bovendien heeft deze ‘megapolis’ de vorm van een piramide waardoor ze boven heel
de bewoonde wereld uittorent. Haar grote en 144 el (70 meter) dikke muren geven haar inwoners
het gevoel van veiligheid.
Goud, edelstenen en parels vormen het bouwmateriaal van het nieuwe Jeruzalem. Hiermee stralen
de muren en de poorten, de huizen en de pleinen, de luister uit van Gods aanwezigheid. Hier is
alles God wat er blinkt!
Midden door het nieuwe Jeruzalem kronkelt een rivier van levend water. Zij ontspringt uit de
troon van God en van het Lam (vgl. Ezechiël 47). Overal waar haar kristalheldere water stroomt
schenkt zij een overvloed aan leven.
Alles herinnert hier aan het verloren paradijs, de hof van Eden (Genesis 2 vers 8-25). Maar nu is
alles veel heerlijker. Niets onreins en niets dat vervloekt is wordt hier gevonden. Het leven hier
zal overvloedig zijn en nooit meer ophouden. Hier wordt onze dorst naar eeuwig geluk en
volkomenheid door God en het Lam voorgoed ‘gelest’!
Lees
15
16
17

Openbaring 21 vers 1-8
Wat ‘ziet’ Johannes in dit visioen?
Waarom wordt het nieuwe Jeruzalem vergeleken met een “bruid”?
Wie zullen de inwoners zijn van het nieuwe Jeruzalem?
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