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Het teken van het beest
Het Griekse woord voor ‘beest’ dat overal in Openbaring is voorkomt, is
TH RION. Dat is het verkleinwoord van TH R dat letterlijk met ‘beestje’
vertaald zou moeten worden. Dat feit alleen al zou moeten verhinderen
dat wij er een enorm, schrikwekkend en weerzinwekkend wezen in zien,
in het bijzonder als het gebruikt wordt voor een mens. Het woord ‘beest’
heeft te maken met de onbeschaafdheid van de persoon op wie het
wordt toegepast, iemand die gekenmerkt wordt door wetteloosheid en
gebrek aan zelfbeheersing tegenover God. De beschrijving in
Openbaring 13:11 gaat ongetwijfeld over zo’n persoon.
In dit gedeelte van Gods Woord lezen we over: ‘een ander beest dat
opkomt uit de aarde’ en hoewel het zegt dat hij twee horens heeft als
een lam en spreekt als de draak, gaat het niettemin om een mens,
iemand die uit de aarde voortkomt, dat wil zeggen dat hij uit de mensen
is. En hoewel hij een mens is, is hij geen supermens, aangezien hij
bezeten is van en slechts kan werken door satanische kracht
(Openb. 13:12-15).
Tot zijn wapenfeiten behoort dat ‘aan allen, de kleinen en de groten, de
rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven
wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan
kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of
het getal van zijn naam heeft.’ Uit dit gedeelte is de uitdrukking ‘het
teken van het beest’ ontleend waardoor zoveel sensatiepredikers,
handelaren in profetie, politici en filmmakers tot in de huidige tijd worden
gefascineerd. Bij het lezen van dit gedeelte komen de meeste vlotte
rekenaars al snel tot de primitieve slotsom dat het woord ‘allen’ hier slaat
op elke levende persoon op aarde. Maar dat kan niet zo zijn, zoals

duidelijk blijkt als we Openbaring 15:2 erop naslaan. Het woord ‘allen’
slaat op ‘allen die willen kopen of verkopen.’ Dezen moeten het teken
hebben.
Tegenwoordig buiten vele zogenaamde predikers van de profetie
voortdurend de angsten en ongerustheid van de mensheid uit door
constant paniek te zaaien over vreselijke rampen, daarbij gebruik
makend van onjuist geïnterpreteerde Bijbelgedeelten, waaronder het
gedeelte waarover we nu nadenken. Zij zien in de woorden van
Openbaring 13:16,17 een gruwelijke situatie waarin de mensen óf het
teken van het beest moeten aanvaarden, óf zullen standhouden en hun
gezin langzaam zien omkomen van de honger. Met dit gruwelijke
dilemma zal elk gezin en elk individu op aarde worden geconfronteerd.
Zij vergroten de paniek bovendien door de verkondiging van de derde
engel te citeren, zoals weergegeven in Openbaring 14:9-11:
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider
stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken
op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de
wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker
van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten
aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van
hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust,
dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het
merkteken van zijn naam ontvangt.
Als de uitleg die gewoonlijk aan deze woorden wordt gegeven correct
zou zijn, als alle mensen op aarde op een bepaald moment voor de
vreselijke keuze zouden staan het teken te weigeren en hun gezin
langzaam te zien verhongeren, of het teken accepteren zodat voedsel
gekocht kan worden, maar dan overgeleverd te worden aan de volle
wraak van God omdat ze dat gedaan hebben, is het werkelijk
afschuwelijk dat God een dergelijke beproeving zou toestaan waaruit
geen ontsnapping mogelijk is. Heeft Hij niet verklaard dat Hij niet zou
toestaan dat iemand meer beproefd (op de proef gesteld, getoetst) zou
worden dan hij kan dragen en dat Hij hem met de beproeving ook een
weg ter ontsnapping zou aanbieden? (I Cor. 10:13). En het kan niet
worden ontkend dat God wat met deze toestand te maken heeft,
aangezien Hij de bestraffer is van allen die het teken aannemen.
Gelet op deze feiten kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen
dat aan de hedendaagse verkondigers van de afschuwelijke tragedies
die spoedig zullen aanbreken, de waarheid in dit gedeelte geheel is
ontgaan. Zij hebben velen ertoe aangezet om ‘overlevingskelders’ te
bouwen en een nog veel groter aantal om voorraden voedsel en water
aan te leggen, die hen zullen moeten helpen om dit ongenoegen van het

beest te overleven. Anderen zien in elk hedendaags teken, symbool en
embleem de contouren van de vestiging van een wereldregering door de
antichrist. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat 666 het teken is en nu
komen ze het overal tegen. Zij realiseren zich niet dat het net zo
gemakkelijk kan zijn om overal 333 of 555 te zien, als zij daar net zo
ijverig naar op zoek zouden gaan als naar 666. Er moet een meer
logische verklaring zijn voor Openbaring 13:16 dan die op het ogenblik
worden geopperd en ik wil er graag een aanbieden.
In de eerste plaats moeten we deze geprofeteerde gebeurtenis in de
juiste periode plaatsen. Dit vindt plaats in de tweede helft van de
zevenjarige periode die ik in mijn overzicht ‘Opstand tegen het
Koningschap’ heb genoemd (zie Seed & Bread nrs 129 en 114). En we
moeten er bij stilstaan dat deze periode van zeven jaar voorafgegaan
wordt door meer dan zes eeuwen van het koningschap van God. Het
beest dat in Openbaring 13 genoemd wordt, verschijnt pas en vangt zijn
werk pas aan in het zevental jaren van de opstand tegen de
heerschappij van God en hij werkt pas als de goddelijke weerhouders,
die zijn ingesteld tijdens het koningschap, zijn weggenomen
(II Thes. 2:7-8).
We kunnen niet precies vertellen hoe het economisch systeem er zal
uitzien als Gods heerschappij (koningschap) werkelijkheid wordt, maar
we kunnen wel zeggen dat de goddelijke wetten die God zal opleggen
op het gebied van de economische en sociale verhoudingen en ook het
bezit, zodanig zal verschillen van ons huidige systeem dat het voor ons
op dit moment niet te bevatten is. We kunnen van één ding zeker zijn,
namelijk dat het niet een systeem zal zijn dat is gebaseerd op de
principes van koop en verkoop, de twee factoren die het hartenbloed zijn
van de hele tegenwoordige commercie. Ook zal het geen economie zijn
die gebaseerd is op zaken als de dollar, de frank of het pond. Bovendien
is het duidelijk dat als God de wereld regeert, God als bezitter van alle
dingen zal worden erkend en dat Hij alles beheert ten nutte van elk lid
van het menselijk ras. Hij heeft Zijn eigendomsrecht over dit alles al
uitgesproken in Psalm 50:10-12.
In de begindagen van de Handelingenperiode, toen het koninkrijk
aanwezig was in de ‘halm’-fase (zie Seed & Bread, nummer 48), zien we
een glimp van het Koninkrijkssysteem als ons gezegd wordt: ‘allen, die
tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles
gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have
verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden’
(Hand. 2:44,45). Korte tijd later lezen we: ‘de menigte van hen, die tot
het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één
zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch

zij hadden alles gemeenschappelijk…. er was ook niet één behoeftig
onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van
huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en
legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd
uitgedeeld naar behoefte’ (Hand. 4:32-35).
Deze prachtige situatie was het gevolg van een letterlijk antwoord op de
geboden van de Here Jezus. Hij had aan zijn discipelen gezegd: ‘wees
niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het
Koninkrijk te geven. Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven.
Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in
de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt’
(Luc. 12:32,33) en ‘geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die
van u lenen wil’ (Matt. 5:42).
Deze aanwijzingen duiden op een ideale handelwijze onder een ideale
regering die waakt over hen die uitlenen en hen die lenen; zowel over
hen die vragen als die geven. Tegenwoordig hebben wij zo’n overheid
niet en die zullen we ook niet krijgen totdat God spreekt uit de hemel en
Zijn eigen morele heerschappij aan de hele wereld oplegt. Dan zal het
recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek
(Amos 5:24).
Zulke aanwijzingen zijn niet toepasbaar in onze tijd en God zal ze niet
aan ons opleggen voordat Hij alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen
die bij Zijn heerschappij horen. We leren hier echter wel wat over de
economische toestand waarin alle mensen leven als God de aarde
regeert. Al het kopen en verkopen zal dan ophouden. De economie zal
er een zijn van geven, delen, helpen, zonder daarbij aan winst te
denken.
Iemand zal bij het lezen van deze woorden geneigd zijn te zeggen: ‘een
dergelijk systeem kan niet werken; het is volstrekte onzin ervan uit te
gaan dat dit ooit zal gebeuren.’ Hierop is mijn antwoord: ‘dit kan niet
werken in onze tijd, onder de omstandigheden waarin wij leven en ik zal
ook niemand aanraden dit te proberen. De mensen zijn veel te
egoïstisch, inhalig, gierig en hebzuchtig om zo’n systeem te kunnen
laten werken.’ Maar zij kunnen niet meer zeggen dat het niet werkt nadat
Gods licht de wereld heeft verlicht (Ps. 97:4), nadat de heerlijkheid van
de Heer is geopenbaard (Jes. 40:5), nadat de aarde is vervuld met de
kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken
(Jes. 11:9).
Tijdens de heerschappij van God zullen de praktijken van koop en
verkoop zijn uitgebannen. Zij behoren niet meer tot de gewoonten van
de mens. Maar zij zullen weer opkomen in ‘de ure der verzoeking’ die zal

komen om ieder mens die op aarde woont te toetsen (Openb. 3:10). Dit
uur van toetsing wordt gekenmerkt door het feit dat Gods weerhouder,
Zijn Heilige Geest, uit de weg zal gaan, wat gebeurt om de mensen en
de volken de kans te geven te wandelen naar hun eigen inzicht (zie
Seed & Bread, nummer 113). Wanneer dit gebeurt, is het duidelijk uit het
Woord van God dat sommige mensen snel zullen terugvallen op de
gebruiken van ‘die goeie ouwe tijd,’ toen de mensen konden kopen en
verkopen, winst maken, rijk en machtig worden om dit vervolgens
allemaal te gebruiken om de ‘ellendigen te mishandelen,’ regeringen in
de greep te houden en zichzelf te verheerlijken.
Ten gevolge van de chaos die veroorzaakt wordt door eigenzinnige
mensen tijdens de tijdelijke afwezigheid van goddelijk bestuur zal echter
de roep ‘verenigt u, werk samen’ opnieuw gehoord worden in het land.
Een ongebruikelijk aantrekkelijke persoonlijkheid zal zich aan de wereld
als vervanger voor de Christus aanbieden en hij wordt al snel door
voldoende mensen aanvaard om hem macht te geven. Hij verordent dat
niemand kan kopen of verkopen die niet volkomen aan hem is
onderworpen. Het teken van hun onderwerping zal een teken
(tatoeage?) op de hand of op het voorhoofd zijn, dat aantoont dat hij
behoort tot de juiste categorie en dat hij kan kopen of verkopen (zaken
doen) zoals het hem belieft.
Als u en ik dan zullen leven (en dat zal het geval zijn) in die vreemde en
interessante tijd, zullen we niet willen kopen of verkopen. Als ik iets heb,
wat u nodig heeft, zal ik het u geven; en als u wat heeft wat ik nodig heb,
zult u dat aan mij geven. We zullen geen deel willen hebben aan deze
nieuwe commerciële beweging die in die tijd zal opkomen. De
gebeurtenis die beschreven is in Openbaring 13 ligt echter nog meer
dan zes eeuwen in de toekomst en daarom: ‘weest niet bezorgd over uw
leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het
zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer
dan de kleding? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des
velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat
zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze’
(Matt. 6:25,28,29).

