13 - Buigen voor Babylon
Amazing Facts Storacle Guide (13/24)
Koning Nebukadnezar gaf het signaal, en terwijl het muziekkorps
inzette, viel het gordijn van het 30 meter hoge gouden beeld, dat
schitterde in het zonlicht. Toen boog iedereen die in de vlakte van
Dura samengekomen was zich volgens het bevel van de koning in
aanbidding voor het beeld neer. Iedereen, behalve drie jonge
Hebreeërs, die dienaren waren van een grotere Koning.
Nebukadnezar straalde van trots en voldoening totdat men hem
meedeelde dat Sadrach, Mesach, en Abed-Nego geweigerd hadden
zich neer te buigen en het beeld te aanbidden. Nebukadnezar was
verbaasd over het feit dat iemand het lef had om zijn bevel niet te
gehoorzamen en nam aan dat de jongemannen zijn bevel niet goed
hadden begrepen. Hij gaf ze daarom nog een tweede kans om in
gehoorzaamheid te aanbidden – maar ze bleven weigeren! Nu werd
de koning woedend. Hij beval zijn soldaten om de brandende oven
zevenmaal heter te stoken dan normaal. Terwijl men het vuur
opstookte werden de drie mannen stevig met touwen vastgebonden. De hitte van het vuur was zo intens,
dat de soldaten die de opstandelingen in het vuur wierpen erdoor gedood werden. Toen de koning van
veraf het vuur in keek, viel zijn mond open van verbazing. Met bevende stem vroeg hij: ‘Hebben wij niet
drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen?’ Hierop antwoordden zijn raadsheren bevestigend.
Toen zei de koning: ‘Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de
aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.’ Daniël 3:25. God verloste deze dappere
jonge mannen van de vurige oven, omdat zij opgekomen waren voor Zijn waarheid. In de eindtijd zal Gods
volk met een soortgelijke beproeving geconfronteerd worden.

1. Welk verband bestaat er tussen ons verhaal in Daniël 3 en
Openbaring?
Openbaring 13:15 Dat allen die het beeld van het beest niet
zouden ________________, gedood zouden worden.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In de eindtijd zullen Gods volgelingen opnieuw
onder druk gezet worden om te aanbidden wat tegen hun geweten
is en gedood worden als zij weigeren dit te doen. Ze zullen moeten kiezen tussen gehoorzaamheid aan
Gods wet of gehoorzaamheid aan de wetten van mensen.

2. Wat is de drie-engelenboodschap van Openbaring 14?
Openbaring 14:7 Vrees God en geef Hem eer, want het uur van
Zijn ______________ is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel,
de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
Openbaring 14:8 Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote
stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar
hoererij heeft laten drinken.
Openbaring 14:9,10 Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op
zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De Bijbel vertelt ons in Openbaring 14:6-14, dat deze ontzagwekkende drievoudige
boodschap van hoop en waarschuwing in de laatste dagen over de gehele wereld verkondigd zal worden
om Jezus’ volk voor te bereiden op Zijn wederkomst. Één van deze boodschappen waarschuwt tegen de
aanbidding van het beest en het ontvangen van het merkteken. In deze les zullen we achterhalen wie of
wat het beest is. In de volgende les zullen we het merkteken identificeren. Ons eeuwig leven staat hier op
het spel; bid daarom ernstig voor Gods leiding en inzicht, terwijl u dit bestudeert.

3. Wat stelt een dier of beest voor in Bijbelse profetie?
Daniël 7:23 Het vierde dier zal het vierde ________________ op
aarde zijn.
Daniël 7:17 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier
koningen.
Daniël 8:21 En de harige geitenbok is de koning van Griekenland.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In Bijbelse profetie stelt een dier of een beest een overheid, koninkrijk of politieke macht
voor. God gebruikt dieren als symbool voor politieke machten zoals wij dat vandaag de dag ook doen – een
arend (de Verenigde Staten van Amerika), een beer (Rusland), etc. In de Bijbel is ‘beest’ geen
oneerbiedige term. Er worden geen beestachtige kenmerken gesuggereerd. Het beest dat het merkteken
heeft wordt beschreven in Openbaring 13:1-10 en 15-18. Neem even de tijd om deze verzen te lezen
voordat u verder gaat met vraag 4.

4. Hoe identificeert de Bijbel het beest?
Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een ____________
opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens
waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In Openbaring 13:1-10 en 15-18, geeft God tien
aanwijzingen om ons te helpen het beest te identificeren. Hij geeft
ons een lange lijst van kenmerken, zodat we helemaal zeker kunnen zijn over de identiteit van het beest.
Punt 1 – Komt op uit de zee (vers 1)
Punt 2 – Ontvangt zijn kracht, macht en autoriteit van de draak (vers 2)
Punt 3 – Het wordt een wereldwijde macht (verzen 3, 7)
Punt 4 – Het maakt zich schuldig aan godslastering (verzen 1,5 en 6)
Punt 5 – Regeert 42 profetische maanden (vers 5)
Punt 6 – Ontvangt een dodelijke wond die geneest (vers 3)
Punt 7 – Is een religieuze macht die aanbeden wordt (vers 4, 8)
Punt 8 – Vervolgt Gods heiligen (vers 7)
Punt 9 – Heeft het mysterieuze nummer 666 (vers 18)
Punt 10 – Wordt door een mens geleid (vers 18)
Er is maar één macht die alle tien de kenmerken heeft – het pausdom. Maar om zeker te zijn zullen we alle
punten één voor één nader bekijken, beginnende bij vraag 5.

5. Dit beest komt uit de zee. Van wat is de zee een symbool?
Openbaring 17:15 De wateren die u gezien hebt, ... zijn
_____________, menigten, naties en talen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In profetieën is water of zee een symbool voor grote
menigten, volkeren of drukbevolkte gebieden. De profetie
voorspelde dat het beest zou voortkomen uit de gevestigde landen
van de toen bekende wereld. Het pausdom kwam op in WestEuropa en voldoet dus aan punt 1. Maar hoe zit het met de andere negen punten?

6. Wie geeft aan het beest zijn macht en positie?
Openbaring 13:2 En de _____________ gaf hem zijn kracht, zijn
troon en grote macht.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het beest – dat een merkteken heeft dat we moeten
vermijden – verkrijgt zijn kracht, autoriteit en troon van de draak.
Volgens Openbaring 12:3-5 is de draak de macht die het kind
Jezus probeerde te doden, toen Hij pas geboren was. Het was Satan, die Herodus, een koning binnen het
heidense Romeinse rijk, ertoe aanzette om alle mannelijke baby’s uit Bethlehem te doden (Mattheüs
2:13,16). Aan wie gaf het heidense Rome haar autoriteit en hoofdstad? De geschiedenis vertelt ons dat
Rome haar macht en hoofdstad overdroeg aan de kerk van Rome. De volgende historische uitspraak is
daarvoor kenmerkend: ‘De Roomse kerk drong zichzelf in de plaats van het Romeinse wereldrijk, waarvan
ze de feitelijke voortzetting is. … De paus, die zichzelf ‘Koning’ en ‘Pontifex Maximus’ noemt is de opvolger
van Caesar.’* Punt twee is dus ook op het pausdom van toepassing.
*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

7. Hoe ver reikt de invloed van het beest?
Openbaring 13:3 En de hele ____________ ging het beest met
verwondering achterna.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Er is niemand die in twijfel trekt dat het pausdom
tijdens de middeleeuwen werkelijk een wereldwijde macht was.
Het woord ‘katholiek’ betekent ‘universeel.’ We zien dat punt 3 ook
past bij het pausdom.

8. Wat komt er uit de mond van het beest?
Openbaring 13:6 En het opende zijn mond om God te ______________, om Zijn Naam te lasteren.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De Bijbel zegt dat er sprake van godslastering is als een mens beweert zonden te kunnen
vergeven (Lukas 5:21) en gelijk aan God te zijn (Johannes 10:33). Het pausdom beweert dat zij de macht
heeft om zonden te vergeven. Let op het volgende gedeelte uit de katholieke catechismus: ‘Vraag: Vergeeft
de priester werkelijk de zonden, of verklaart hij alleen maar dat ze vergeven zijn? Antwoord: De priester
vergeeft waarachtig de zonden door de macht die hem door Christus geschonken is.’1
Het pausdom beweert ook dat de paus gelijk is aan God. Paus Leo XIII zei: ‘Wij [de pausen] bekleden op
deze aarde de plaats van de Almachtige God.’2 Hier is nog een verbazende uitspraak over de paus: ‘Gij
zijt een andere God op aarde.’3 Punt vier is dus ook van toepassing op het pausdom.
1

Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin &
Fauss, 1924), p. 279.
2
Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32,
col. 761 (Latin).
3

Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," dated June 20, 1894, trans. in The Great
Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

9. Hoe lang zou dit eerste beest aan de macht blijven?
Openbaring 13:5 En het werd een mond gegeven om grote
woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht
gegeven om dit ___________________ maanden lang te doen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Vergeet niet dat in profetie een dag geldt voor een
jaar (Ezechiël 4:6). Deze tijdsperiode wordt in de profetie
herhaaldelijk aangeduid als de drie en een half jaar, 42 maanden,
of 1260 dagen. Wij houden hierbij de Joodse kalender aan, die 30 dagen per maand heeft. Dan zien wij dat
alle drie de tijdsperioden een letterlijke periode van 1260 jaar weergeven. De wereldwijde macht van het
pauselijke Rome werd officieel in 538 n.Chr., toen er niet langer tegenstand was tegen het decreet van
keizer Justinianus, dat de paus als allerhoogste macht stelde. Het pausdom kreeg een ogenschijnlijke
dodelijke wond toegediend toen in 1798 de paus gevangen werd genomen door Napoleons generaal,
Alexander Berthier. De tijdsperiode tussen A.D. 538 en 1798 is precies 1260 jaar. Punt 5 is dus ook van
toepassing op het pausdom.

10. Wat gebeurde er met het beest na de 42 maanden?
Openbaring 13:3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk
gewond, maar zijn dodelijke _________ werd genezen. En de hele
aarde ging het beest met verwondering achterna.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Zoals we reeds lazen ontving het pausdom in 1798
een schijnbaar dodelijke wond, toen generaal Berthier de paus als
gevangene meenam naar Frankrijk, waar hij als banneling stierf.1
Half Europa dacht dat dit het einde betekende van het pausdom.
God had echter voorzegd dat de wond zou genezen en dat de
macht en invloed van het pausdom in zoverre zou worden hersteld, dat de hele wereld haar zou volgen.
Malachi Martin, een grondige kenner van het Vaticaan schrijft in zijn boek ‘The Keys of This Blood’ (‘De
sleutels van zijn bloed’): ‘De paus is de bekendste persoon van de 20ste eeuw (p. 123), heeft een
persoonlijke relatie opgebouwd met de leiders van 91 landen (p. 490) en is klaar voor een wereldwijde
regering.’ (p. 143).2 Zelfs een leek erkent dat het pausdom vandaag de dag op veel gebieden de meest
invloedrijke macht ter wereld is. En met elke reis die de paus maakt, groeit zijn macht en invloed.
Wereldwijd zien miljoenen op naar de paus als de enige hoop voor wereldomvattende eenheid, vrede en
fatsoen – precies zoals God voorspelde. Het is duidelijk dat het pausdom ook voldoet aan punt 6.
1

Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth
Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, p. 1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11. Is het beest een religieuze macht?
Openbaring 13:15 … en zou maken dat allen die het beeld van
het beest niet zouden _____________, gedood zouden worden.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het spreekt voor zich dat deze organisatie
betrokken is bij geestelijke zaken. De woorden ‘aanbidden’ of
‘aanbeden worden’ worden vijf maal genoemd in Openbaring 13
en steeds met betrekking tot deze macht. Het is buiten twijfel dat
het pausdom punt zeven als kenmerk heeft.

12. Wat doet het beest de heiligen aan?
Openbaring 13:7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te
voeren tegen de heiligen en om hen te ________________.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het is algemeen bekend dat het pausdom
gewetensvolle Christenen heeft vervolgd en vernietigd. Dit deed zij
voornamelijk tijdens de middeleeuwen, waar zij op het hoogtepunt
van haar macht was. Vele historici zeggen dat er meer dan 50
miljoen mensen voor hun geloof stierven gedurende deze periode van grote vervolging. Kennelijk dacht de
kerk God een dienst te bewijzen met het uitroeien van wat zij ‘ketters’ noemde. De paus heeft gevraagd
om haar voor deze vreselijkheden te vergeven, maar het blijft een feit dat zij vervolgde en vernietigde. Het
pausdom voldoet dus ook aan punt 8.

13. Wat is het geheimzinnige nummer dat het beest identificeert?
Openbaring 13:18 ... zijn getal is _________________________.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In Openbaring 13:18, vertelt God ons dat we het
getal van de naam van het beest moeten berekenen en dat het het
getal is van een mens. Wanneer we aan het pausdom denken, dan
denken we meteen aan de mens die haar vertegenwoordigt: de
paus. Wat is zijn naam? Één van zijn officiële titels is
‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’, wat ‘Vicarius Filii Dei’ is in
het Latijn (de officiële taal van de kerk). Krantenartikels die
verwijzen naar de paus als de ‘plaatsvervanger van Christus’, plaatsen deze woorden dikwijls tussen
aanhalingstekens om aan te tonen dat het een vertaling is van zijn titel of naam. Het boek Openbaring zegt
ons dat de Romeinse cijferwaarde van de letters van zijn naam gelijk zal zijn aan 666. Laat we zien of het
pausdom ook voldoet aan punt 9.
VICARIUS FILII DEI
V=5
I=1
C = 100
A=0
R=0
I=1
U=5
S=0

=======
112

F=0
I=1
L = 50
I=1
I=1

=======
53

D = 500
E=0
I=1
=======
501

TOTAAL 112 + 53 + 501 = 666

Er zou hier geen twijfel meer mogen bestaan. We hebben getoond dat alle tien de kenmerken die in
Openbaring 13:1-8, 15-18 naar voren gebracht worden, passen bij het pausdom. En deze macht heeft een
specifiek merkteken, dat we niet willen ontvangen.
We mogen echter niet ontkennen dat er in de Rooms-katholieke kerk veel godvruchtige mensen zijn, die
God als Zijn kinderen beschouwt. Deze les is geen aanval op onze katholieke vrienden. Het is een aanval
op de duivel, die hele kerken weglokt van de Bijbelse waarheid. Hoe dan ook, God heeft ons
gewaarschuwd dat deze instelling een merkteken heeft, dat we niet willen ontvangen. Oprechte
protestanten, katholieken, joden, en niet-christenen zullen graag willen weten wat dit merkteken is en hoe
ze het kunnen vermijden. Laten we God dankbaar zijn dat Hij in Zijn woord Satans afschuwelijke plannen
om ons allen te vernietigen heeft geopenbaard.
In onze volgende les zullen we het ‘merkteken’ van het beest identificeren. Indien u dit merkteken ontvangt
zult u verloren gaan. Velen zullen ontdekken dat het vermijden van het merkteken een hevige strijd inhoudt.
Maar God kan ons het geloof geven van Sadrach, Mesach, en Abed-Nego, die bereid waren de dood onder
ogen te komen voor de eer van God.

14. Bent u bereid Jezus te volgen waar Hij ook leidt, zelfs als
dat het verlies van uw vrienden zou kunnen betekenen?
Antwoord: ____________________

