14 - Het merkteken van Kaïn
Amazing Facts Storacle Guide (14/24)
De eerste twee zonen van Adam en Eva verschilden heel veel van
elkaar qua persoonlijkheid en gedrag. Kaïn hield van kweken en
verbouwen, terwijl Abel ervan hield met zijn kudde over heuvels en
door velden te zwerven. Nadat de zonde door de ongehoorzaamheid
van Adam en Eva in deze nieuwe wereld gekomen was, had God een
offersysteem ingesteld en uitgelegd dat er zonder het vloeien van
bloed geen vergeving van zonden mogelijk zou zijn (Hebreeën 9:22).
Hij vertelde hun dat deze offers vooruitwezen naar de tijd waarin
Jezus mens zou worden en als het Lam van God voor de zonden van
de wereld zou sterven. Trouw bracht Abel een jong lam als offer voor
zijn zonden, maar Kaïn vond het niet nodig Gods gebod zo precies uit
te voeren. Hij vond het offersysteem maar gedoe en vond dat de
details er niet zo toe deden zolang hij maar een offer van zijn eigen
werk zou brengen en God zou aanbidden. Dus bracht hij een offer
van zijn eigen werk, een deel van de opbrengst van de teelt (geen
zondoffer maar een dankoffer). Kaïn zag jaloers en boos toe hoe er vuur uit de hemel kwam om het offer
van Abel te verteren, terwijl zijn eigen offer onaangeraakt bleef. De Heer had er bij Kaïn liefdevol op
aangedrongen zichzelf nederig op te stellen en te gehoorzamen, maar Kaïn had koppig zijn rebelse gedrag
volgehouden. Ook Abel had voorzichtig geprobeerd met zijn oudere broer hierover te spreken, maar Kaïn
werd woest. Tegen de tijd dat hij weer kalmeerde, lag Abels bebloede lichaam stil aan zijn voeten. God
sprak een vloek uit over Kaïn en toen Kaïn klaagde over zijn straf, plaatste de Heer een merkteken op hem,
om te voorkomen dat toekomstige generaties wraak op hem zouden nemen vanwege deze eerste moord.
Het boek Openbaring vertelt ons dat er in de laatste dagen opnieuw een strijd tussen christenen zal zijn
over hoe en wanneer zij moeten aanbidden. Spoedig zal iedereen geïdentificeerd kunnen worden door óf
het zegel van God, óf het merkteken van het beest.

1. Wie zullen er tijdens de zeven plagen beschermd worden?
Openbaring 7:3 Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de
zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd
______________ hebben.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Diegenen die Gods zegel aan hun voorhoofd ontvangen zullen tijdens de plagen beschermd
worden (Psalm 91:7-11).

2. Wat is dit „zegel‟ dat de rechtvaardigen aan hun voorhoofd hebben?
Jesaja 8:16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de ________ onder Mijn
leerlingen!
Antwoord: ____________________
Aantekening: Gods zegel wordt in Zijn wet gevonden. Een zegel is iets
dat een document officieel maakt. Normaal gesproken heeft het drie
kenmerken: naam, ambt en grondgebied. Een voorbeeld hiervan is
„Kores, de koning van Perzië‟ in Ezra 1:1.

3. Welk van de Tien Geboden bevat al de kenmerken van een zegel?
Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de _____________ de hemel en
de aarde _______________, de zee, en _______ wat erin is. (Vul drie
woorden in)
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het vierde gebod is het enige gebod dat alle drie de kenmerken van een zegel heeft: (1) „De
HEERE‟ – Zijn naam, (2) „gemaakt‟ – Zijn ambt als Schepper, (3) „de aarde, de zee, en al wat erin is‟ – Zijn
grondgebied.

4. Wat heeft God als een bijzonder teken van Zijn macht gegeven?
Ezechiël 20:12 Ook heb Ik hun Mijn ________________ gegeven, om
een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de
HEERE ben Die hen heiligt.
Ezechiël 20:20 Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen
Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.
Exodus 31:13 U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw
generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.
Antwoord: ____________________
Aantekening: God zegt duidelijk dat Hij de Sabbat gegeven heeft als een teken van Zijn macht om te
scheppen en te heiligen. Het is Zijn zegel (merkteken) van gezag. De woorden „zegel‟, „teken‟ en
„merkteken‟ worden afwisselend door de Bijbel heen gebruikt (vergelijk Genesis 17:11 met Romeinen 4:11
en Openbaring 7:3 met Ezechiël 9:4).

5. Wat wil het tweede beest van Openbaring 13 iedereen opdwingen?
Openbaring 13:16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten,
rijken en armen, vrijen en slaven een ________________ geeft op hun
rechterhand of op hun voorhoofd.
Antwoord: ____________________

6. Wat is het merkteken van het beest?
Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden:
Men moet aan God meer _________________ zijn dan aan
______________. (Vul twee woorden in)
Wanneer u ervoor kiest de wetten van het pausdom (de zondag) te
gehoorzamen in plaats van de wetten van God (de Sabbat) zult u het
merkteken van het beest ontvangen.
Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf
bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?
Wat is de zonde?
1 Johannes 3:4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden (NBV).
Antwoord: ____________________
Aantekening: Wij hebben het eerste beest van Openbaring 13 in les 13 geïdentificeerd. Wat is zijn
merkteken van macht en gezag? De beste manier om zijn merkteken van gezag te ontdekken, is door dit
aan het pausdom zelf te vragen. Hieronder vindt u een sectie van een katholieke catechismus:
„Vraag:

Welk van de dagen is de Sabbatdag?

Antwoord:

Zaterdag is de Sabbatdag.

Vraag:

Waarom eren wij de zondag in plaats van de zaterdag?

Antwoord:

Wij eren de zondag in plaats van de zaterdag omdat de Katholieke kerk de plechtigheid van
zaterdag naar zondag heeft overgedragen.‟ 1
Hieronder volgt een andere uitspraak van een catechismus:

„Vraag:

Heeft u een manier waarop u kunt bewijzen dat de Kerk de macht heeft om voorgeschreven
feestdagen in te stellen?

Antwoord:

Als zij deze macht niet had gehad, dan had zij niet dát kunnen doen waar alle moderne
gelovigen het met haar over eens zijn – zij had het vieren van de zaterdag, de zevende dag
van de week, niet kunnen vervangen voor het vieren van de zondag, de eerste dag van de
week. Voor deze verandering is geen enkel Bijbels gezag.‟ 2

Hier zegt het pausdom dus dat het heiligen van de zondag haar teken van macht en gezag is – een
verandering die vrijwel de gehele christelijke wereld accepteert. (Zie aanvullende studie „Welke belangrijke
vraag stelt het pausdom aan protestanten?‟)
1Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957
edition), p 50.
2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American edition, revised,
n.d.), p. 174.

7. Zijn het merkteken van het beest en het zegel van God zichtbaar?
Hebreeën 10:16 ... zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven
en Ik zal die in hun ______________ schrijven.
Prediker 9:10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw
vermogen.
Exodus 13:9 En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als
een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de HEERE op uw
lippen is.
Jesaja 59:6,7 Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid; gewelddadig werk is in hun handen. ...
Hun gedachten zijn zondige gedachten, verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Zowel het merkteken van het beest als het zegel van God zijn uiterlijk niet zichtbaar. Het
voorhoofd staat symbool voor het verstand (de gedachten) en de hand staat symbool voor werken. „Op uw
hand‟ en „tussen uw ogen‟ zijn in de Bijbel steeds terugkomende symbolen voor iemands denken en doen
(Exodus 13:16; Deuteronomium 6:8; 11:18).
Iemand zal het merkteken van het beest op zijn voorhoofd ontvangen als hij ervoor kiest te geloven dat de
zondag een heilige dag is en daarbij voorbij gaat aan de Bijbelse waarheid. Iemand zal het merkteken op
zijn rechterhand ontvangen wanneer hij op Gods Sabbat werkt of zich om uiterlijke redenen aan de
zondagswet houdt, zoals voor een baan, familie, etc. Hoewel het teken voor de mens onzichtbaar is, zal
God weten wie welk teken draagt (2 Timotheüs 2:19). In zekere zin zal elke persoon zichzelf een
merkteken geven. Als ik Gods heilige Sabbat respecteer en in hoog aanzien houd, zal Hij mij verzegelen en
ben ik van Hem. Als ik de valse Sabbat van het beest in hoog aanzien houd, zal Hij mij markeren met het
teken dat ik het beest toebehoor

8. Hoe stelt Jezus vast dat wij Zijn dienaren zijn?
Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking
stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u ____________________.
Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
Antwoord: ____________________

9. Zijn er op dit moment mensen die het merkteken van het beest dragen?
Openbaring 13:17 En het maakt dat niemand kan ____________ of verkopen, behalve hij die dat
merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Niemand heeft op dit moment het merkteken. Wanneer het een gedwongen zaak wordt, dan
zullen alleen zij die het merkteken van het beest ontvangen hebben, kunnen kopen of verkopen. Op dat
moment zullen mensen die Gods heilige Sabbatdag houden dit met gevaar voor hun eigen leven doen
(Openbaring 13:15). Zij, die ervoor kiezen Zijn heilige dag te ontwijden en officieel hun stem uitbrengen om
de wetten van mensen boven de wet van God te plaatsen, zullen het teken ontvangen dat aanduidt dat zij
de Antichrist toebehoren. Allen die Jezus en Zijn heilige dag trouw blijven, zullen Jezus‟ heerlijke zegel
ontvangen en Hem voor altijd toebehoren. Zij, die neutraal proberen te blijven, zullen aan de kant van de
Antichrist staan (Mattheüs 12:30).

10. Welke twee dingen zal de Antichrist proberen te veranderen?
Daniël 7:25 Hij zal erop uit zijn ... tijden en de ________ te veranderen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Daniël 7 geeft een Oud Testamentische beschrijving van de
Antichrist. Deze beschrijving doet een duidelijke voorspelling dat het beest
zou proberen Gods wet en tijden te veranderen. Het pausdom heeft
geprobeerd Gods wet te veranderen door: (1) het tweede gebod over het
aanbidden van beelden weg te laten, (2) het vierde gebod te verkorten van 96 woorden naar nog maar 9
woorden, om zo niet specifiek te hoeven zijn over welke dag nu daadwerkelijk de Sabbat is, en (3) het
tiende gebod in twee geboden op te delen. Het pausdom heeft geprobeerd Gods tijden te veranderen door:
(1) mensen te leren de eerste dag van de week als Sabbat te zien in plaats van de zevende dag en (2) het
aannemen van het heidens gebruik van Rome om elke dag bij middernacht te beginnen in plaats van bij
zonsondergang. Gods tijd voor de Sabbat is van zonsondergang op vrijdagavond tot zonsondergang op
zaterdagavond (Leviticus 23:32). Geen enkele sterveling mag ooit aan Gods heilige wet of tijd komen
(Mattheüs 5:18).

11. Wat was Gods kritiek op Zijn priesters (predikanten) uit de
oudheid?
Maleachi 2:8,9 Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen.
... want U neemt Mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet
de ______________ aan.
Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de
kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God
hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het doet God nog steeds verdriet wanneer degenen die voor Hem werken ervoor kiezen
acht of negen geboden te omarmen terwijl zij velen doen struikelen over Zijn gebod om de Sabbat te
heiligen. Vrijwel alle kerken erkennen in hun officiële documenten dat er geen Bijbelse grond is voor het
heiligen van de zondag. Helaas staan zowel het protestantisme als het katholicisme schuldig voor de
rechterstoel van God voor het verwerpen van de Bijbelse Sabbat! God Zelf gaf de Sabbat als een teken
van Zijn scheppingsmacht en Zijn macht om te heiligen en te verlossen (Exodus 31:17; Ezechiël 20:12). Is
er iemand die aan dit heilige teken durft te komen dat een weergave is van de grote God van de hemel en
van al datgene waar Hij voor staat?

12. Hoe zagen Gods leiders van vroeger de voortreffelijkheden van
Zijn wet?
Hosea 8:12 Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van Mijn wet voor; maar
die zijn geacht als wat _______________ (SV).
Antwoord: ____________________
Aantekening: De tijden zijn niet veranderd. God heeft de Sabbat, Zijn grote teken, in het midden van Zijn
wet geplaatst en dit gebod begint met het woord „gedenk‟. Toch vinden veel mensen vandaag de dag dat
het houden van de Sabbat, de zevende dag, iets vreemds is.

13. Welke specifieke, doordringende berisping gaf God aan godsdienstige leiders als het ging om
Zijn heilige Sabbat?
Ezechiël 22:8 De voor Mij geheiligde gaven hebt u _____________ en
Mijn sabbatten hebt u ontheiligd.
Ezechiël 22:26 Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij
hebben de aan Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig
hebben zij geen onderscheid gemaakt. ... Zij hebben hun ogen gesloten
voor Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd.
Antwoord: ____________________
Aantekening: God geeft een duidelijke berisping aan de godsdienstige leiders die zeggen dat de Sabbat er
niet toe doet en die een “zo spreekt de Here” uitspreken terwijl dat niet zo is.

14. Van welke specifieke zonde vraagt God Zijn leiders zich af te keren?
Jesaja 58:1,13,14 Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, ________________ Mijn
volk hun overtreding, ... Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag
te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt ... dan
zult u vreugde scheppen in de HEERE.
Antwoord: ____________________
Aantekening: God roept de geestelijke leiders op om het breken van de Sabbat een zonde te noemen en
erop te staan dat Zijn volk Zijn Sabbatdag heiligt. Zoals met Zijn discipelen vanouds ligt onze enige
veiligheid in het gehoorzamen van God boven mensen (Handelingen 5:29).

15. Wat gebeurt er wanneer u ervoor kiest Jezus te accepteren en
Hem volledig te volgen?
Mattheüs 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig
ben en nederig van hart; en u zult ________ vinden voor uw ziel.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Heerlijke rust en vrede zult u ervaren wanneer u zich bekeert. De Sabbat, wat „rust‟
betekent, is een symbool van de rust en vrede die door de wedergeboorte komen. (Hebreeën 4:1-10). Zij
die echt opnieuw geboren zijn zullen de Sabbat houden als glorierijk teken van die rust (zie verzen 4,9 en
10). Er is geen grotere vreugde dan de vreugde die een bekeerd persoon ervaart wanneer hij of zij Gods
Sabbat heiligt.

16. Voordat u “nee” kunt zeggen tegen het merkteken van het
beest, moet u “ja” zeggen tegen het zegel van God. Jezus wacht bij
de deur van uw hart op uw antwoord. Wilt u er nu voor kiezen Zijn
Sabbat te accepteren als bewijs dat u Hem hebt aangenomen als
Schepper en Verlosser?
Antwoord: ____________________

Aanvullende studie
Welke belangrijke vraag stelt het pausdom aan protestanten?
Protestanten hebben het pausdom geregeld gevraagd: “Hoe durven jullie Gods wet te veranderen?” Maar
de vraag die de Katholieke Kerk aan protestanten stelt is nog indringender.
Hier is de het officiële citaat: „U vertelt mij dat de zaterdag de Joodse Sabbat was en dat de christelijke
Sabbat is veranderd naar de zondag. Veranderd! Maar door wie? Wie heeft het gezag om een uitdrukkelijk
gebod van de Almachtige God te veranderen? Wanneer God heeft gesproken en gezegd: U zult de
zevende dag heiligen, wie durft er dan te zeggen: Nee, u mag op de zevende dag werken en allerlei
wereldse zaken uitvoeren, maar u moet de eerste dag in plaats van de zevende heiligen?‟
Dit is een erg belangrijke vraag en ik weet dat u die niet kunt beantwoorden. U bent een protestant en u
beweert de Bijbel en de Bijbel alleen te volgen en toch in zo‟n belangrijke zaak als het heilig houden van
één van de zeven dagen, gaat u tegen het overduidelijke gebod van de Bijbel in en stelt u een andere dag
in de plaats van de dag die de Bijbel gebiedt. Het gebod om de zevende dag te heiligen is één van de Tien
Geboden. U gelooft dat de andere negen nog steeds bindend zijn. Wie heeft u de macht gegeven om met
het vierde te knoeien? Als u consequent bent in uw eigen principes, als u werkelijk de Bijbel en de Bijbel
alleen volgt, zult u met een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament moeten kunnen komen waar
overduidelijk wordt gesteld dat het vierde gebod is veranderd.‟1
1 Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates,
Ltd.), pp. 3, 4.

