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Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen
(Openbaring 13:18 NBV)

In het laatste Bijbelboek staat zowaar een oproep om onderzoek te 
doen naar de betekenis van het getal 666. In de loop der eeuwen zijn er 
oplossingen aangedragen voor de naam van het beest zoals keizer Nero, de 
paus, Luther en Hitler en de nieuwste is internet (www). Leuk bedacht maar 
niet echt Bijbels. Dat geldt ook voor de oplossingen van een tweede raadsel 
in de Openbaring (Apocalyps) van Johannes. Ook dit raadsel vergt inzicht.  
Het gaat om de vrouw op het beest. Zij draagt de naam Mysterie Babylon op 
haar voorhoofd. Veel uitleggers zagen in deze vrouw de Rooms-katholieke 
Kerk en tegenwoordig wordt zowaar de Europese Unie herkend in deze 
vrouw op het beest.

Waarom lukt het niet om het getal 666 en de naam van de vrouw echt te 
doorgronden? Het gebrek aan Bijbels inzicht heeft veel te maken met het 
tijdstip waarop het boek Openbaring verscheen. Dat was in het jaar 95 en 
toen was er al een grote scheiding ontstaan tussen Joden en christenen.  
De kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en hadden grote moeite met 
het Oude Testament. Dat hadden ze ook met de Openbaring van Johannes. 
Dat boek had voor hen het karakter van  een Joods oudtestamentisch boek. 

Om de  symbolen van Openbaring te begrijpen, moeten we juist de sleutels 
zoeken in het Oude Testament. Johannes en de andere apostelen waren 
opgegroeid met de boeken van Mozes en de profeten. Vanaf Genesis tot 
en met Openbaring vormt de Bijbel een onvoorstelbaar mooie eenheid.  
Als we de verbanden van namen en getallen in de Bijbel bestuderen, kunnen 
we daadwerkelijk inzicht krijgen in de naam van het beest en Mysterie 
Babylon. We zien dan ook waarom het getal zeven zo vaak voorkomt in het 
laatste Bijbelboek. Dat boek waarschuwt ons maar heeft ook een geweldige 
boodschap: de Leeuw van Juda, het Lam, is de overwinnaar!

Wat is het verband tussen 666 en Lamech, Nimrod, Goliath en het goud van 
Salomo? En wat is de relatie tussen koningin Izebel en de Mysterie Babylon? 
Ontdek het in dit boek!
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HOOFDSTUK 1

Is het Bijbels om te puzzelen 

met letters en cijfers?

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft
het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. 

Het getal is zeshonderdzesenzestig (Opb. 13:18 NBV).

Een verboden boek

In de herfst van 1940 werkte dominee Dirk Arie van den Bosch in zijn 
pastorie aan de Laan van Meerdervoort hard aan een boek. Het was een 
opdracht van een uitgever die vond dat deze begaafde predikant de enige 
was die een heldere verklaring kan geven van het getal 666. Van den 
Bosch was dan ook beroemd om zijn preken; hij stond bekend als de 
Haagse Spurgeon naar de Engelse predikant uit de 19e eeuw die de prins 
der predikers werd genoemd. Uitgever en schrijver hebben er dan nog 
geen flauw benul van wat deze opdracht teweeg zal brengen. Een paar 
weken nadat 666, het getal eens menschen uitkwam, werd dit boek door 
de Duitse bezetter verboden. Van den Bosch werd gearresteerd en opge-
sloten in de Scheveningse gevangenis, die later het Oranjehotel werd 
genoemd. In 1941 werd Van den Bosch overgebracht naar Kamp Amers-
foort waar hij in 1942 overleed. Hij was de eerste predikant die het 
slachtoffer werd van de nazi’s.

Maar wat had hij dan geschreven om in een kamp te worden opgeslo-
ten? De Duitsers noemden zijn opsluiting Schutzhaft. Ze ‘beschermden’ 
de samenleving tegen deze man. Zelf had Van den Bosch aanvankelijk 
geen idee waarom hij was opgepakt en zijn boek was verboden. Hij 
begreep wel dat zijn preken en zijn steun aan de Joden niet goed vielen. 
Maar zijn boek over het getal 666 was toch duidelijk? Uit het getal 666 
kon je niet de naam van Hitler halen. Het bleek dat de SS-officier die 
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hem verhoorde, daar anders over dacht. Die vond alleen al het schrijven 
over deze foute uitleg een grove belediging van de Führer.

Rekenen bij Van den Bosch

Van den Bosch was voor de oorlog een van de weinige predikanten die het 
gevaar van Hitler en de nazi’s scherp zag. Een reis door Duitsland in 1936 
opent hem de ogen voor de wreedheid van de nazi’s en voor hun haat 
tegen de Joden. Maar daarmee is hij nog niet gevoelig voor speculaties die 
uit het getal 666 de naam Hitler berekenen. Als boerenzoon uit Hazers-
woude concludeerde Van den Bosch heel nuchter dat onze cijfers en ons 
alfabet voor Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, volledig 
onbekend waren. De boeken van het Oude Testament zijn vrijwel in hun 
geheel geschreven in het Hebreeuws terwijl die van het Nieuwe Testament 
in het Grieks zijn geschreven. Johannes kende het Grieks waarin de letters 
inderdaad ook een getalswaarde hadden en het Hebreeuwse schrift. De 
Hebreeuwse letters hadden oorspronkelijk geen getalswaarde maar kre-
gen die twee eeuwen voor Christus onder invloed van de Griekse wereld. 
Met welk alfabet moet je dan rekenen, was de vraag van Van den Bosch 
in zijn boek over 666. Het gebruik van het Duitse of Hollandse alfabet om 
de naam Hitler te berekenen, kon volgens hem zeker niet kloppen.

Een aloude uitleg van het getal was Neron Kesar ofwel keizer Nero. 
Deze naam kun je tevoorschijn halen met de getalswaarde van de 
Hebreeuwse letters. Het Hebreeuws gebruikt alleen medeklinkers en 
dan kun je deze naam schrijven als cse nrwn. De getalswaarde van het 
Hebreeuws equivalent van q is 100, van s is 60, van n is 50 en van r is 
200. Bij elkaar opgeteld krijg je dan 100+60+6+2x50+2x200=666. In 
wreedheid en christenvervolging was Nero inderdaad een ontzagwek-
kend beest. Maar, stelt Van den Bosch, waarom zou Jezus Christus in 
een visioen een persoon openbaren aan Johannes die hij al kende? 
Immers Johannes had keizer Nero ruimschoots overleefd.

Rekenen bij kerkvaders en kerkhervormers

De Bijbelgeleerden van de eerste eeuwen van het christendom, de kerk-
vaders, vonden over het algemeen het boek Openbaring lastig. Het boek 
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was erg Joods naar hun smaak en week af van de brieven van Paulus en 
de Evangeliën. Augustinus vond de uitleg van keizer Nero voor de naam 
666 een ridicuul idee. Maar zijn uitleg van Openbaring had als kern het 
duizendjarig rijk dat volgens Augustinus al was aangebroken. 
De kerkvader Ireneüs (140-202) zocht in tegenstelling tot vele anderen 
naar verbanden met de boeken van het Oude Testament. Hij vond de 
afmetingen van het beeld van Nebukadnessar met een hoogte van zestig el 
en een breedte van zes el. Toch meende hij dat er wel gewerkt moest wor-
den met de de getalswaarde van letters voor de ontraadseling van 666.  
Ireneüs realiseerde zich dat er vele namen gevonden kunnen worden die 
het getal 666 bevatten. Hij gaf de voorkeur aan de oplossing met het 
Griekse woord Lateinos. Zijn voorkeur voor deze oplossing verklaarde 
Ireneüs met het argument dat de Latijnen aan de macht waren want zij 
stonden aan de basis van het Romeinse rijk. 
In de tijd van de Reformatie kwam men natuurlijk op de gedachte dat 
de paus wel eens de 666 kon zijn. De Zwitserse hervormer Heinrich 
Bullinger kon in 1557 al aanwijzen bij welke paus dat begon. Bullinger 
telde 666 op bij het jaar 95 waarin het boek Openbaring werd geschre-
ven. Stefanus II werd in 754 paus een hij kreeg op een gegeven moment 
daadwerkelijk als eerste paus wereldse regeringsmacht. Hij regeerde 
over een gebied in Lombardije. Dat bewees volgens Bullinger dan wel 
dat de paus het beest was. Velen volgden deze redenatie alhoewel de 
Bijbeltekst nergens een aanwijzing voor een dergelijke berekening geeft. 
Sinds 1961 komt deze paus overigens niet meer voor op de officiële lijst 
van de Rooms-Katholieke Kerk maar dat kon Bullinger niet voorzien.

De grote kerkhervormers Luther en Calvijn hebben geen verklaring 
voor het getal 666 gegeven. Luther stelde heel eerlijk dat hij Openbaring 
niet kon verklaren. Het was net als Hebreeën, Jacobus en 2 Petrus voor 
Luther veel te Joods van karakter. Luther had er overigens geen moeite 
mee om het Vaticaan als zetel van de antichrist te beschrijven. De bis-
schop van Gent sloeg terug met een herleiding van de naam Martin 
Luthera tot het getal 666.

De bekende Nederlandse predikant uit de Nadere Reformatie, Wilhel-
mus à Brakel, volgde in zijn boek Redelijke godsdienst de ontcijfering 
door kerkvader Ireneüs van 666 als Lateinos. Maar voor Brakel sloeg het 
op de paus als opvolger van de mythologische koning Latinus in Rome.
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666 en www, een moderne oplossing

Als oplossing voor het getal 666 wordt tegenwoordig vaak het internet 
genoemd. De redenatie is daarbij heel simpel. De Hebreeuwse letter 
waw heeft de getalswaarde 6. Die letter komt overeen met onze w. Het 
internet heeft het symbool www en dus 666. Waar zit de fout in deze 
berekening? De grote denkfout is dat we uitgaan van het decimale stel-
sel. Daar zijn we zo in opgevoed dat we niet weten dat het niet bestond 
in de tijd dat Johannes het boek Openbaring schreef. Bij de invoering 
van een getalswaarde voor de Hebreeuwse letters enkele eeuwen voor 
Christus kreeg de letter waw de waarde zes maar de letter sameg 60 en 
de laatste letter van het alefbet, de tav, kreeg de waarde 400. Het schrij-
ven van een getal op basis van letterwaarde werkt anders dan wij nu 
gewend zijn. Als a een 1 is dan schrijf je een 2 als aa. Als een w een  
6 voorstelt dan is www 18. De invoering van het decimale stelsel met 
cijfersymbolen heeft het rekenen en noteren van getallen zo veranderd 
dat we dat niet meer zien.

In de Hebreeuwse en Griekse grondteksten van de Bijbel worden 
getallen niet genoteerd met letters met een getalswaarde. Alle getallen 
zijn overal in de Bijbel voluit geschreven. Voor het gemak schrijven we 
nu in dit boek 666 maar in de grondtekst staat in Openbaring 13 zes-
honderdzesenzestig voluit in het Grieks.

Een raadsel in de Bijbel

Met teleurstelling constateerde Van den Bosch dat er in 1940 meer 
belangstelling was voor het getal van het beest dan voor het Lam in 
Openbaring. Dat is ongezond. Kunnen we dit raadsel niet beter negeren 
als het alleen maar leidt tot speculaties? Nee, want aan het eind van 
Openbaring staat een duidelijke waarschuwing om niet een woord af te 
nemen uit de profetie van dit boek. Daarop staat blijkens 22:19 een heel 
zware straf.

Kennelijk is het wel degelijk de bedoeling dat we hierover nadenken. 
We worden zelfs opgeroepen om dit raadsel op te lossen: ‘Hier komt het 
aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ont-
cijferen’ (Opb. 13:18). De oproep staat er niet voor niets. De gelovigen 
moeten voorbereid zijn op de toekomst. Bijzonder is dat in het begin van 
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Openbaring de mensen die dit profetisch boek bestuderen gelukkig wor-
den genoemd, mits ze zich ook houden aan wat er wordt gezegd in dit 
boek: ‘Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie 
horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij’ 
(Opb. 1:3 NBV).

Het raadsel in hoofdstuk 13 is bedoeld om ons wakker te houden. 
Maar de tekst van vers 18 zegt ook dat je wijsheid en inzicht nodig hebt 
om het getal van het beest te kunnen berekenen en dat het aankomt op 
wijsheid. Dat is wat anders dan kennis. Het is ook anders dan de wijs-
heid waar de Grieken in de tijd van Johannes om bekend stonden. Filo-
sofen als Aristoteles waren de grondleggers van de moderne westerse 
logica. Maar de wijsheid van de Grieken helpt ons niet om de Bijbel te 
begrijpen. In zijn eerste brief aan de gemeente van de Griekse havenstad 
Korinthe schrijft de apostel Paulus:

Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die 
verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is 
het een kracht Gods. Er staat immers geschreven: Verdelgen 
zal Ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de ver-
standigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de schriftgeleerde, de 
redetwister van deze wereld, waar zijn zij? Heeft God de 
wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Volgens 
Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet 
gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te red-
den door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden blij-
ven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen. Maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aan-
stoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die 
geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods 
wijsheid (1 Kor. 1:18-24 WV).

Griekse wijsheid tegenover de eenheid van de Schrift

Het boek Openbaring wordt gedateerd op het jaar 95. Toen was er al een 
grote scheiding ontstaan tussen Jodendom en christenheid. De apostelen 
waren allen Joods maar de niet-joodse kerkvaders kenden die achtergrond 
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niet en waren juist sterk gericht op de Griekse wijsheid. De filosofische 
gedachten van Plato hadden grote invloed op hen en ze meenden die te 
herkennen in de Evangeliën en in een deel van de brieven van Paulus.. Ze 
hadden weinig op met het Oude Testament en het boek Openbaring was 
daar toch wel erg mee verwant. Het duurde dan ook vrij lang voordat 
men besloot dat Openbaring tot de canon van de Bijbel behoorde. Som-
mige kerkleiders meenden dat het boek ketters was maar anderen zagen 
in de vervolging van de christenen juist en bewijs voor de profetie in dit 
boek. Het grote probleem met de uitleg van Openbaring was evenals bij 
de boeken van het Oude Testament dat men las met een Griekse bril op.

Alle boeken van de Bijbel vormen een geheel. Voor de betekenis van 
de begrippen wijsheid en inzicht moeten we niet kijken naar Plato maar 
naar de Bijbel vanaf Genesis. In de boeken van het Oude Testament 
worden wijsheid en inzicht vaak samen genoemd. God schonk wijsheid 
en inzicht aan koning Salomo (2 Kron. 1:12). In de boeken Spreuken en 
Prediker, die Salomo schreef, komt het woord wijsheid heel vaak voor. 
Psalm 111 geeft aan hoe je die wijsheid kunt bereiken: ‘Het begin van 
wijsheid is ontzag voor de HEER.’ Zonder ontzag voor God, de Schep-
per van hemel en aarde, blijft het woord van God in feite een gesloten 
boek. Je kunt professor zijn aan een topuniversiteit maar zonder ontzag 
voor God en Zijn Woord kun je de Bijbel niet begrijpen. In hoofdstuk 28 
van het boek Job schetst Job een beeld van de zoektocht van de mens 
naar wijsheid waarbij de zoektocht tot diep in de aarde gaat. ‘De wijs-
heid is verborgen voor de blik van de levenden,’ zegt Job. ‘Maar God 
kent haar wegen.’ Job komt dan tot een opmerkelijke uitspraak:

En Hij sprak tot de mens:
‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid;
het kwaad mijden – dat is inzicht (Job 28:28 NBV).

In het boek Exodus vertelt de HEER aan Mozes dat Hij aan Besaleël 
inzicht heeft gegeven om de ontwerpen te maken voor alle heilige voor-
werpen in de tabernakel en om die ook te maken (Ex. 31:3-5). In het 
verband met het ontraadselen van de naam van het beest moeten we den-
ken aan inzicht om de Bijbel te verklaren. Dat doen we dus niet met 
Griekse ofwel westerse logica maar door het bestuderen van namen en 
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getallen in de Bijbel vanaf Genesis tot en met Openbaring. Het is essenti-
eel om te begrijpen dat de hele Bijbel een unieke eenheid is. Er is dan ook 
een grote overeenkomst tussen het begin van Genesis en het eind van 
Openbaring. Weliswaar hebben we een Oud Testament in het Hebreeuws 
en een Nieuw Testament in het Grieks, maar de schrijvers vanaf Mozes tot 
en met Johannes leefden en dachten vanuit dezelfde bron. Petrus schrijft 
in zijn eerste brief dat de Geest van Christus werkte in de profeten van het 
Oude Testament. Het is dezelfde Geest die ook Besaleël gegeven werd: ‘Ik 
heb hem vervuld met de Geest van God…’ (Ex. 31.3)

Het bijzondere is dat die Geest nu woont in alle gelovigen. Dat maakt 
het voor alle gelovigen mogelijk om inzicht te hebben in Gods Woord. 
Paulus schreef:

Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de 
menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Hei-
lige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke din-
gen te vergelijken.
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van 
God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem (1 Kor. 2:13-
14 HSV).

De Bijbel is in feite alleen te bevatten door het licht van de Heilige Geest 
dat schijnt in de harten van de gelovigen. Voor ongelovigen zijn de 
woorden dwaasheid. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel voor de gelovigen 
zomaar ineens helder is. Het gaat stapje voor stapje. Het heeft ongetwij-
feld ook te maken met levenservaring. Mozes zegt tegen het volk Israël 
na hun reis van veertig jaren door de woestijn: ‘maar pas vandaag heeft 
de HEER u werkelijk inzicht gegeven, u de ogen en oren geopend’ (Deut. 
29:3 NBV). In de woestijn had God hen steeds water en voedsel gegeven 
en hun kleren en sandalen waren niet versleten op de jarenlange reis. Ze 
hadden inzicht gekregen in Gods zorgende hand.

De gemeente van Christus krijgt een aanmaning om de Bijbel te bestu-
deren en ook om te zoeken naar de naam van het beest. Vanuit de Bijbel 
zijn er meerdere aanknopingspunten die ons verder kunnen helpen. We 
kunnen niet alle vragen oplossen, maar we kunnen wel een profiel schet-
sen van de 666.
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De naam

Wij zijn gewend om onze kinderen een naam te geven die we mooi vin-
den. Tot voor kort vernoemde men in Nederland kinderen naar hun 
grootouders. Een heel oude gedachte is dat men met uitspreken van een 
naam een zekere invloed kon uitoefenen op de drager. In de Bijbel heb-
ben namen wel degelijk een grote betekenis. Shakespeare zei: ‘What’s in 
a name.’ Die uitspraak gaat beslist niet op voor de Bijbel. In Genesis zien 
we dat Adam de dieren namen gaf. In de Bijbel is de naam van een per-
soon uiterst belangrijk. De naam geeft het wezen van de persoon weer. 
De betekenis van de naam is in de geschiedenissen in de Bijbel dan ook 
een aanwijzing om het verhaal te begrijpen. Het wezen van God, de 
Eeuwige, de Schepper, is voor een mens niet te doorgronden. Joden zul-
len dan ook niet de Naam van God uitspreken maar omschrijven met 
begrippen als de Eeuwige, de Almachtige, Adonai of Hasjeem. Het 
Hebreeuwse Hasjeem betekent De Naam. In het geslachtsregister van 
Jezus in het Evangelie van Lukas komt Sem (Sjeem), de zoon van Noach 
voor. Sem is de naamdrager en zijn nakomeling worden Semieten 
genoemd. Hoe wonderlijk: antisemitisme is een deftig woord voor 
Jodenhaat maar letterlijk staat dit woord ook voor tegenstand tegen de 
Naam. Antisemieten zijn tegenstanders van de Naam van God.

Van veel Bijbelse namen geeft de Bijbel zelf de verklaring. Zo is Juda 
degene die God looft, Sara is de vorstin en Salomo de man van vrede, 
sjaloom. De naam Jezus betekent verlosser.

Tegenover de betekenisvolle namen van de heiligen plaatst Open-
baring voor het beest een naam die met een getal is te ontcijferen. Geen 
mens geeft zijn kind een naam als zes of zeven of tien. Maar voor het 
beest is het getal achter de naam kennelijk passend. Is het beest een bere-
kenend wezen?

In Openbaring 13 lezen we dat het getal een getal van een mens is 
ofwel een menselijk getal. Onwillekeurig denk ik daarbij aan de ont-
menselijking in de concentratiekampen. De kampbeulen tatoeëerden 
een getal op de arm van elke gevangene. Dat getal kwam in de plaats 
van hun naam. Wat betreft de nazi’s waren deze mensen nu een cijfer en 
hoorden ze niet meer bij de mensen.

Het staat in schril contrast met de toekomst van degenen die geloven 
in de Verlosser, de Messias Jezus. Zij ontvangen een witte steen met 
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daarop een nieuwe naam geschreven. Alleen de ontvanger zal deze naam 
kennen, lezen we in Openbaring 2:17. De Heere Jezus kent het wezen 
van ieder volkomen en Hij is in staat om ieder een naam te geven die zijn 
wezen weergeeft. Met de nieuwe naam op de steen kent iedere gelovige 
nu ook zelf zijn eigen wezen volkomen.

De reddende Naam van de Mensenzoon

In dit boek houden we ons bezig met de naam van het beest. Maar daar-
bij moeten we de Naam van de Mensenzoon, onze Verlosser, niet uit het 
oog verliezen. Maria en Jozef mochten niet zelf een naam kiezen. De 
engel Gabriël had een duidelijke opdracht. De naam Jezus is ontstaan 
vanuit de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Jesjoea of voluit 
Jehosjoea. In het Evangelie van Johannes wordt over deze Naam in 
hoofdstuk 1 vers 12 het volgende gezegd: ‘Wie hem wel ontvingen en in 
zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God 
te worden.’ Voor de gelovigen is het beest geen echte bedreiging. De 
Naam van de Zoon van God is oneindig veel machtiger dan het getal 
van het beest.

Na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem spreekt de apos-
tel Petrus over de eindtijd:

Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen 
op de aarde beneden:
bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in 
duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer 
komt, de grote en stralende dag.
Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aan-
roept, gered zal worden (Hand. 2:19-21 WV).

Petrus citeert de profeet Joël. De apostel Paulus herhaalt in Romeinen 
10:13 de geweldige uitspraak over de Naam: ‘Ieder die de naam van de 
Heer aanroept, zal worden gered.’ Wat een ontzagwekkende kracht zit 
er in deze Naam.

Waarom zouden we ons nog bezig houden met de naam van het 
beest? Is het niet veel mooier en beter om ons te richten op de Naam van 
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onze Heer Jezus? Judas, de broer van Jacobus, worstelde met deze vraag 
in zijn brief aan allen die de bescherming van Jezus Christus genieten. 
Het was zijn vaste voornemen om te schrijven over onze redding maar 
de Heilige Geest inspireerde hem tot een oproep om voor het geloof te 
strijden. Judas waarschuwt voor de spotters die aan het einde van de tijd 
zullen komen. De strijd is niet alleen voor jezelf maar is ook nodig om 
anderen te redden: ‘Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door 
hen aan het vuur te ontrukken’ (Judas 22-23a).

Maar het is ook belangrijk om de naam van het beest te kennen 
omdat we daardoor zijn wezen kennen. Die kennis geeft ons macht. We 
zien zijn sluwe aanvallen en verleidingen en kunnen in de Naam van 
Jezus het beest op afstand houden.
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Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen
(Openbaring 13:18 NBV)

In het laatste Bijbelboek staat zowaar een oproep om onderzoek te 
doen naar de betekenis van het getal 666. In de loop der eeuwen zijn er 
oplossingen aangedragen voor de naam van het beest zoals keizer Nero, de 
paus, Luther en Hitler en de nieuwste is internet (www). Leuk bedacht maar 
niet echt Bijbels. Dat geldt ook voor de oplossingen van een tweede raadsel 
in de Openbaring (Apocalyps) van Johannes. Ook dit raadsel vergt inzicht.  
Het gaat om de vrouw op het beest. Zij draagt de naam Mysterie Babylon op 
haar voorhoofd. Veel uitleggers zagen in deze vrouw de Rooms-katholieke 
Kerk en tegenwoordig wordt zowaar de Europese Unie herkend in deze 
vrouw op het beest.

Waarom lukt het niet om het getal 666 en de naam van de vrouw echt te 
doorgronden? Het gebrek aan Bijbels inzicht heeft veel te maken met het 
tijdstip waarop het boek Openbaring verscheen. Dat was in het jaar 95 en 
toen was er al een grote scheiding ontstaan tussen Joden en christenen.  
De kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en hadden grote moeite met 
het Oude Testament. Dat hadden ze ook met de Openbaring van Johannes. 
Dat boek had voor hen het karakter van  een Joods oudtestamentisch boek. 

Om de  symbolen van Openbaring te begrijpen, moeten we juist de sleutels 
zoeken in het Oude Testament. Johannes en de andere apostelen waren 
opgegroeid met de boeken van Mozes en de profeten. Vanaf Genesis tot 
en met Openbaring vormt de Bijbel een onvoorstelbaar mooie eenheid.  
Als we de verbanden van namen en getallen in de Bijbel bestuderen, kunnen 
we daadwerkelijk inzicht krijgen in de naam van het beest en Mysterie 
Babylon. We zien dan ook waarom het getal zeven zo vaak voorkomt in het 
laatste Bijbelboek. Dat boek waarschuwt ons maar heeft ook een geweldige 
boodschap: de Leeuw van Juda, het Lam, is de overwinnaar!

Wat is het verband tussen 666 en Lamech, Nimrod, Goliath en het goud van 
Salomo? En wat is de relatie tussen koningin Izebel en de Mysterie Babylon? 
Ontdek het in dit boek!
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