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1e kop

2e kop

3e kop

4e kop

De 5 koningen (horens) zitten op de 4 koppen (rijken).
Dit zijn tevens de 5 tenen aan de oostelijke voet.

Deze 5 koningen zitten op de 3 koppen.
Dit zijn de andere 5 tenen aan de westelijke voet.

De 7 delen van het laatste rijk

Het beest (engelenvorst) is het 7e rijk
maar is zelf ook een 8e aardse koning
van dat rijk.

Schematisch gezien:

Openbaring 17:11
“Het beest dat was en niet is, die is
ook de 8e koning en hij is uit de 7
en gaat ten verderve.”

Het laatste beest van
Daniël 7 met de 10 horens
is het beest van Johannes.
(Openbaring 13 en 17)
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De Antichrist
Er is al veel geschreven over wie deze figuur kan zijn en uit welke hoek van de wereld hij zal voortkomen.
Met het bijbelboek Daniël in de hand heeft men geprobeerd dit te doorgronden. Echter altijd met het 
tijdsbeeld wat men in die tijd had of nu heeft. 

Toen het communisme een sterke kracht was werd door veel uitleggers aangenomen dat de eindstrijd zou 
gaan tussen een oost- en een westblok en dat dus de antichrist dan ook wel uit dit werelddeel zou opstaan, 
met name uit de Europese Unie. Vooral in de tijd dat men dacht dat deze zich tot tien landen zou beperken. 
Toen dat er meer dan tien werden, werd dat een uitleg die niet meer te handhaven viel. Alhoewel er 
uitleggers waren die met enkele kunstgrepen wel tot 27 kwamen.

Al eerder werd de katholieke kerk aangewezen als waar de valse Christus zou regeren. De Paus eiste de 
positie op als plaatsvervanger van de Heiland en wees zichzelf daarmee aan als de antichrist; zo zei en zegt 
men. Dat Rome daarbij ook nog op zeven heuvels is gebouwd was al helemaal aanleiding om die stad aan 
te wijzen als Babylon.
Dat Babylon een handelscentrum is in Openbaring 18 wordt dan maar even vergeten.
Nu is er veel antichristelijk in deze kerk, onmiskenbaar, maar ook de protestantse kerk heeft zo haar eigen 
zonden en onhebbelijkheden zodat zij daarin echt niet vrij staan.
Hoe hebben zij de Feesten van God een eigen invulling gegeven en noemen ze de Zondag de Sabbat enz.
Ja, ze noemen zichzelf Israël in de plaats van het echte volk van God die, nu zo blijkt, nog steeds een 
verbond met dit volk in stand houdt door ze terug te voeren naar het Land dat aan hun vaderen is beloofd.

Wel, nu zij dus terug zijn in het land is de eindtijd aangebroken en nu pas kan de onthulling van het boek 
Daniël beginnen.
Niet eerder, want dit boek zou gesloten blijven tot aan die tijd.

Als dan de vijgenboom weer opbloeit door deze terugkomst naar het land Israël, dan zou dat de tijd zijn dat 
ook de andere bomen rondom weer zouden uitspruiten en dat is inderdaad ook zo gegaan.
De Arabische landen hebben zich ontworsteld aan de greep van de westerse landen en met name van de 
landen met de zogenaamde Zeven Zusters waar de oliemaatschappijen zich bevinden die alle olie van de 
wereld beheersen.

Men kon nu zelf de prijs vaststellen en met deze economische macht heeft men ook politieke macht 
gekregen. Nu is het een nadeel voor hen dat de Arabieren elkaar totaal niet vertrouwen en onderling meer 
slaags met elkaar zijn, dan dat ze het met elkaar eens zijn. Dat verzwakt hun politieke macht.

Om die landen met elkaar te laten samenwerken moet er een man komen die al deze landen met elkaar laat 
samenwerken en hen bestuurt vanuit één machtspositie.
Die man is de antichrist.

Dan komt het boek Daniël in beeld. Met name hoofdstuk 7.

Daniël leefde in het Babylonische rijk toen hij een visioen kreeg. 
Dit visioen wordt beschreven in hoofdstuk 7 en gaat over dieren die opkomen als wereldrijken en bestuurd 
worden door koningen.
In dit hoofdstuk worden er twee belangrijke dingen door de engel gezegd, waardoor de huidige visies, zoals 
ze door menigeen worden uitgelegd over de eindtijd, onbegrijpelijk worden.
Je moet openstaan en bereid zijn om alles opnieuw te beoordelen wanneer de wereldsituatie zich wijzigt en 
er nieuwe aanwijzingen komen. 
Iedereen is het er over eens dat de leeuw in het verleden het Babylonische rijk was, de beer het symbool van 
het Perzische en de luipaard van het Griekse rijk.
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Als deze oude rijken zich in de huidige tijd weer presenteren dan hebben ze ook weer de oude 
engelenvorsten als bestuurders die in de hemelse gewesten hun macht ontplooien.

In Daniël 10:13-20 geeft de engel hiervoor een uitleg. Hij zegt tegen Daniël dat hij - de engel - moet 
strijden tegen de (hemelse) vorsten van Perzië en Griekenland, niet tegen aardse koningen. 
Koninkrijken zijn dus de vorsten.
De koning die wordt aangesproken is niet de aardse koning, want dat is elke keer weer een ander. Nee, de 
geestelijke koning van het land is, zoals Daniël het uitlegt, een demonenvorst die vanuit het geestenrijk een 
land bestuurt. 
Zo heeft Israël ‘Michaël’ als vorst, die de boodschapper te hulp moest komen om hem toegang op de aarde 
te verlenen en Daniël te benaderen.
Alle landen hebben geestelijke bestuurders. Het is van het grootste belang dat er mensen in een land wonen 
die God dienen en niet in dienst staan van de satan. Hoe meer er van deze mensen in een land wonen des 
te groter de kans op welvaart en vrede. Een land waar veel mensen dienaren zijn van de satan zal ook 
onbewust weinig vrede kennen en een land zijn waar onrecht en corruptie welig tiert.
Paulus heeft ons uitgelegd dat wij moeten begrijpen dat alles wat hier op aarde gebeurt ook een strijd is in 
de hemelse gewesten. 
Dit is een belangrijk begrip voor het lezen van de bijbelboeken over de eindtijd. In de bijbelvertalingen 
hebben ze het woord vorsten voor koningen vervangen en daarmee krijg je jammer genoeg al heel snel het 
idee dat het altijd om aardse koningen gaat. Maar het gaat over demonenvorsten die deze rijken besturen.
In deze profetische boeken gaat het pas over aardse koningen nadat satan en zijn engelen door Michaël en 
zijn engelen ter aarde is geworpen (Openbaring 12:7-9).

Men vergeet dat satan nog steeds de vorst is van deze aarde. Christelijke gemeenschappen zijn maar 
bruggenhoofden in het vijandelijke gebied, meer niet.
Was de aarde niet onder het beheer van satan dan hoefde Jezus ook niet terug te komen en zijn heerschappij 
hier op aarde te vestigen. 

Teken van het beest

Een ander misverstand dat we uit de weg moeten ruimen is de foute vertaling van wat Johannes op Patmos 
heeft opgeschreven.
Johannes heeft daar drie Arabische notaties gedaan en die overgeschreven zijn, als zijnde Griekse notaties. 
Dit heeft een complete chaos veroorzaakt over die drie tekens.

Johannes zegt in Openbaring 13:18 “Wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft.”
Hij zag dus tekens staan die in het Grieks op cijfers leken. Maar ook was hij zich ervan bewust dat hij niet 
helemaal begreep wat het was. De cijfer waren groot en klein en stonden niet netjes naast elkaar.
Voor Johannes was het niet raar dat cijfers voor letters stonden omdat in de oude talen het heel normaal is 
(Grieks, Latijns, Aramees, Hebreeuws, etc.) dat letters een getalswaarde hebben. Het was voor Johannes 
daarom ook niet vreemd dat cijfers voor letters stonden zodat je de naam kunt berekenen. Dat is dan ook de 
verklaring waarom hij zegt: “Wie het begrijpt of de wijsheid (kennis) heeft die berekene het.”

Dat wat Johannes heeft gezien was een taal die Johannes niet kende. Het is namelijk Arabisch. De officiële 
codex is uiteindelijk in het Vaticaan terecht gekomen en vertaald als 616. 
Ireneüs, een kerkvader uit de 2e eeuw, zag oorspronkelijk het getal 616 in een Griekse vertaling staan.
Hij veranderde dit in 666, omdat hij dacht dat het een verschrijving was. Bij de Grieken stond 777 voor 
perfectie en de cijfers 888 voor de naam Jezus. Dan moest de tegenpool van Jezus wel aan de onderkant van 
perfectie zitten en de numerologische waarde 666 hebben. En zo is het getal 666 in de wereld gekomen.
Daar ging iedereen mee aan de haal. Wat was al niet het getal van het beest... Nero, de Paus, www, de 
streepjescode, chips onder de huid van de mens, etc.
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Er zijn nu bekeerde moslims die het oude papiertje hebben gezien en zij schrokken ervan omdat ze het 
letterlijk konden lezen. Deze Arabische tekens verwijzen namelijk naar de Islam.

De twee rechter symbolen betekenen “Bismillah” wat “in de naam van Allah” betekent. Het symbool aan de 
linkerkant blijken 2 Arabische zwaarden te zijn die elkaar kruizen: het logo van islamitische groeperingen 
o.a. de jihad.

.χ ξ ς 

Dit is de Griekse tekst en de foute interpretatie. Het lijkt ook erg veel op elkaar en het is dus begrijpelijk dat 
men deze fout maakte.
Maar ik kan gewoon niet begrijpen dat dit geen enorm groot en schokkend nieuws is onder de christenen!
Iedereen zit vastgeroest in oude theorieën. God heeft het niet voor niets aan Johannes laten zien. In Daniël 
staat geschreven dat de kennis zal toenemen. Samen kan onze kennis toenemen. We moeten er alleen wel 
voor openstaan om al onze oude standpunten opnieuw te beoordelen, voordat we de nieuwe afwijzen.

De mens die in de verdrukking dit teken van het beest aanneemt en om zijn voorhoofd of rechterhand bindt, 
die zal de antichrist toebehoren.
Nog een moeilijkheid in de vertaling is dat er in het Grieks voor ‘hand’ en ‘arm’ hetzelfde woord gebruikt 
wordt. Ook in het Farsi en in het Hebreeuws bestaat er geen specifiek woord voor ‘hand’. Het Perzische 
woord ‘pah’ en het Hebreeuwse ‘jat’ is het gedeelte van de vingertoppen tot aan de schouder.

Wat schrijft Daniël over de afkomst en het karakter van de antichrist?

Deze antichrist komt volgens Daniël 8 en 11 letterlijk uit het Noordelijke koninkrijk.  
Eigenlijk hoef je de bijbel niet echt grondig te bestuderen om te weten waar de antichrist terugkomt op het 
toneel.
Het wordt door Daniël letterlijk achter elkaar opgeschreven. 
Daniël 8:21-24
“De harige bok nu, is de koning van Griekenland; en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste 
koning. 
Dat er nu vier in zijn plaats stonden, toen hij verbroken was; vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, 
doch niet met zijn kracht. 
Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er 
een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; 
En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk 
hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven;” (St. Vert.-j)

Zoals ik al zei is er niet heel veel studie voor nodig om te weten waar de antichrist terugkomt.
Het oude Noorder koninkrijk loopt over in het nieuwe Noorder koninkrijk. Het is eigenlijk heel bijzonder 
dat dit in de meeste uitleggingen totaal genegeerd wordt.     
Je kunt in Daniël 11 ook nog over wat specifieke eigenschappen van deze koning lezen. Die zijn heel 
opmerkelijk. Ze staan in vers 37 en 38 en luiden als volgt:
“37 Op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, (wat al aangeeft dat hij geen Jood is) noch op de 
begeerte der vrouwen.” (St. Vert.-j)  
“38 In plaats daarvan vereert hij de god van de vestingen; met goud, zilver, edelstenen en andere 
kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben.” (NBV)

Het Noorder koninkrijk lag in het Midden-Oosten en die koning heerste daar voordat de Romeinen 
kwamen. 
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• Waren daar vroeger meerdere afgoden?
 Ja, dat waren er 360, totdat Mohammed kwam en alles heeft veranderd in 1 monogaam geloof. 
 • Is daar nu nog maar 1 god?
 Ja, dat is Allah. 
 • Kijkt deze god om naar wat de vrouwen begeren?
 Nee helemaal niet, hij vernedert ze zelfs.
  

Het antichristelijke rijk

Nu gaan we naar de uitleg van het antichristelijk laatste rijk die in hoofdstuk 7 van het boek Daniël 
beschreven wordt in een visioen.
Daar worden vier dieren genoemd die eindigen in het laatste rijk.

Iedereen is het er over eens dat de leeuw in het verleden het Babylonische rijk was, de beer het symbool van 
het Perzische en de luipaard van het Griekse rijk.
Alleen over het vierde dier verschilt men van mening. Dat is tot nu toe veelal aangewezen als zijnde het 
Romeinse rijk dat zich zal herstellen en waaruit Europa uiteindelijk voortkomt. Nu zal Europa wel uit 
het ene been voortkomen; het been van het metalen beeld uit de droom van Nebukadnezar. Het zal wel 
betrokken worden bij dit rijk maar niet als de oprichter. Nogmaals: Daniël laat hier geen twijfel over 
bestaan!

Als deze oude rijken zich in de huidige tijd weer presenteren dan hebben ze ook weer de oude 
engelenvorsten als bestuurders die in de hemelse gewesten hun macht ontplooien.

1. De engel zegt tegen Daniël dat de vier dieren die hij gezien heeft zullen opkomen en dat zegt hij terwijl 
Daniël dit visioen heeft ten tijde van het Babylonische rijk; een rijk dat er al was en dus niet meer zou 
gaan verschijnen??? (Daniël 7:17).

 Dit is iets dat simpelweg niet klopt met de wijze waarop het altijd wordt uitgelegd. De engel weet toch 
ook wel dat je dit niet zo kan zeggen, dat een rijk nog opkomt als het er al is!

 Dat impliceert dat deze rijken nogmaals een keer zouden opkomen maar dan in de eindtijd.

2. Ook zegt hij dat na de val van het 4e dier (het laatste rijk), de andere dieren nog even mogen blijven 
bestaan. Wel wordt hun de macht ontnomen, maar ze blijven aanwezig. 

 Als de engel dit speciaal vermeldt dan duidt dat er op dat ook deze tot op dat moment nog macht hebben 
wat hun vervolgens wordt afgenomen. (Daniël 7:12).  

 (Dat ze langer mogen blijven bestaan tot de tijd vol is, komt omdat er nog 30 + 45 dagen worden  
toegevoegd na de val van het beest wat verteld wordt in Daniël 12:12). 

Conclusie is daarom dan ook dat het hier over de oude rijken gaat die weer terug zijn op het wereldtoneel,  
want de engel zegt dat deze koningen als de leeuw - symbool van het Babylonische rijk (Irak), alsmede 
de beer - symbool van het Perzische rijk (Iran), de luipaard als het symbool van het oude Griekse rijk en 
het laatste schrikwekkend beest als symbool van het antichristelijke rijk, opeenvolgend uit de aarde zullen 
opkomen. 
Daniël 7 gaat helemaal niet over zaken die voor ons verleden tijd zijn; het zijn zaken die nog in de toekomst 
zullen komen. 
De dieren hebben de kenmerken van de oude rijken omdat ze deze oude rijken zijn.

Deze rijken komen weer op in de verre toekomst. Daniël spreekt dus de Vorsten (Sar) aan als koningen over 
deze oude rijken. Als de geestelijke vorsten.
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Wat zegt Jezus over deze eindtijd?

Jezus zegt (Lucas 21): De generatie die de olijfboom en de andere bomen ziet ontspruiten, zal niet voorbij 
gaan voordat ik terugkom.
Dus niet alleen de olijfboom die voor Israël staat zal weer terug komen, nee, meerdere bomen zullen naast 
de olijfboom weer ontspruiten. Het komt er op neer dat de generatie die Israël en die andere koninkrijken 
ziet opbloeien, de generatie is die de terugkomst van Jezus zal meemaken.

Deze andere rijken bloeien dus ook weer op. Belangrijk is dat de engel in Daniël 7:17 deze koninkrijken 
aanspreekt met de titel koningen (vorsten).
Alleen in vers 23 noemt hij het laatste dier weer een koninkrijk. Hier zie je dus dat de engel een koninkrijk 
aanspreekt als koning (vorst). 

We moeten de antichrist dus zoeken in de hoek van de Arabische landen.
Een eerste aanwijzing daarvoor vinden we in Micha 5.
Daar staat dat de Messias zal worden geboren in Bethlehem. Dit is eeuwen lang geciteerd door de 
christenen tijdens de kerst. Maar er wordt nooit over het vervolg gesproken wat deze Messias zal gaan 
doen.  Hij brengt vrede.

Micha 5:3-5
“Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.
Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen 
opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan,
met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië
wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt.” (NBV)

Wie is Assyrië? Wel, dat is het rijk dat symbool staat voor de leeuw: het huidige gebied van Irak.
Vervolgens wordt het duizendjarig rijk beschreven, nadat Assur, dat is de man uit Irak die het land heeft 
overweldigd, is verjaagd.

Micha 5:6
“En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige volken,
zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens 
en niet naar mensenkinderen uitziet.
Wat er van Jakob is overgebleven, te midden van grote volken, zal zijn als een machtige leeuw tussen het 
wild, als een leeuw die de kudde binnendringt, een leeuw die vertrapt en verscheurt,
en er is niemand die hem tegenhoudt.
Mogen je aanvallers je kracht leren kennen, mogen je vijanden worden vernietigd!” (NBV)

De vier dieren van Daniël 7 en de zeventigste jaarweek

Het visioen (Daniël 7) begint bij het ontspruiten van de eerste boom van de bomen die Israël omringen.
De opkomst van het laatste rijk begint bij de leeuw (Irak). Het heeft arendsvleugels. Deze worden afgerukt. 
Hij wordt rechtop gezet en krijgt een mensenhart. Deze Engelenvorst komt op aarde als mens.
Vleugels stonden in het oude Assyrische/Babylonische rijk voor een soevereine macht. Hedendaags zou 
dat een dictator kunnen zijn. Misschien slaat het wel op Amerika en Europa, maar waar het om gaat is dat 
deze macht(en) verwijderd is/zijn voordat de engelenvorst op aarde komt. Irak heeft dus geen koning maar 
machten die al verwijderd zijn voordat deze engelenvorst op aarde komt (dit is iets wat we vandaag de dag 
kunnen weten, anders zou ik dit niet zo stellig durven beweren).  
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Het dode rijk dat weer terug is
De antichrist is op aarde de koning van Babylon (Irak). En dan begint zijn rijk te groeien en herstelt hij het 
oude Noorder koninkrijk. De bijbel is hier heel duidelijk over in Daniël 8 en 11: Hij laat de oude Noorder 
koning overlopen in de nieuwe Noorder koning en dat is de laatste antichrist.
Maar het probleem is dat het rijk niet meer bestaat; het zal zich moeten herstellen. Daarom zie je dan ook 
bij de 10 horens van het laatste rijk (dier), dat hij de plek inneemt van 3 koningen om dat oude rijk terug te 
laten komen.
Van de 10 (aardse) koningen vallen er 3 uit en daarmee wordt hij dus een 8e (aardse) koning. Dit is het 
herstelde Noorder koninkrijk; de kop met de dodelijke wond, waarover Johannes schrijft in Openbaring 13. 
Daarom zegt Johannes in Openbaring 17: “Hij komt uit het 7e rijk (Irak is een onderdeel van het 7e rijk) en 
hij wordt een 8e koning.”
Het complete rijk bestaat uit 7 koppen/rijken; dit was het 2e deel ofwel de 2e kop.

Tweede opbloeiende rijk
Dan komt het 2e dier, de beer (Iran), die zich aan 1 zijde opricht (een deel van het oude Perzische rijk).
In het verleden bestond dit rijk uit twee volken de ‘Meden en de Perzen’. De Meden zijn in de loop der tijd 
verdwenen; het Perzische volk is gebleven tot vandaag de dag.
Deze beer heeft de 3 landen van het herstelde rijk in zijn bek heeft. Hem wordt gezegd: “Eet veel vlees”. 
Dat duidt erop dat het rijk nog veel groter gaat worden en in omvang zal toenemen.

Derde opbloeiende rijk 
Het 3e dier dat komt ziet eruit als een luipaard: dit is het oude Griekse rijk met 4 vleugels en 4 koppen. 
Deze 4 vleugels slaan op de generaals die na de dood van Alexander de grote de macht van binnenuit 
overnamen in het Griekse rijk (dit is simpelweg geschiedenis). De 4 koppen zijn de toekomst en geven de 
ontwikkelingen van het laatste antichristelijke rijk (dier) aan. 
1) Irak
2) Noordelijke rijk
3) Iran
4) Griekenland.
Het zit nu op 4 koppen/fases, nu nog 3 koppen/fases te gaan want het beest heeft 7 koppen.

We kijken nu dus naar het 4-koppige luipaard van Daniël. Drie opbloeiende bomen en een dood rijk, als het 
oude Noorder koninkrijk die weer terug is. Dit rijk bloeit niet op: het was dood.
Om verder te gaan met die 4 koppen van de luipaard zullen we naar Openbaring 13 moeten kijken.
Hier heeft de panter/luipaard geen 4 maar 7 koppen. 
Wel heeft het de bek van het 1e dier, de leeuw; de poten van het 2e dier, de beer en de tien horens van het 
laatste afschuwelijke dier. Hieruit is overduidelijk te zien dat dit de opbloeiende rijken zijn waar Jezus over 
spreekt, en onderdeel uitmaken van het laatste rijk. Dit zijn oude rijken die weer opbloeien.

Ook zegt de engel dat de 7 koppen 7 oprijzingen zijn (opkomende machten) als een berg (Openbaring 17)  
In Daniël 2:35 zie je ook dat een oprijzende berg vergeleken wordt met een koninkrijk maar het is niet 
daadwerkelijk een berg of heuvel. Sterker nog, Johannes zelf ziet helemaal geen bergen in zijn visioen; het 
beest bevindt zich in een woestijn. De engel noemt het oprijzingen (basileuv, Griekse grondtekst) zoals alle 
dieren in de visioenen oprijzen uit de aarde of zee. 
Dit wordt weleens vergeleken met een berg zoals Daniël dit in hoofdstuk 2:35 in zijn visioen zag.  
Of dit ook wat te maken heeft met de 7 heuvels onder Rome en Mekka weet ik niet want daar staat verder 
niets over vermeldt in de bijbel en het zijn suggesties die te vaak voor waar worden aangenomen.

De engel zegt dat de 7 koppen dus een dubbele betekenis hebben. Openbaring 17:9,10.
De 7 oprijzingen staan dus voor de 7 rijken die samen dat laatste rijk vormen. Ook zegt de engel dat het 7 
rijken zijn waarvan er 5 zijn gevallen. Eén is er nu (zegt hij tegen Johannes) en het laatste rijk moet dus nog 
komen en zal niet lang bestaan (Openbaring 17).
Let erop dat het hier dus over koninkrijken gaat die op zichzelf gestaan hebben (en één moet nog komen); 
dat is dus het zevende en laatste rijk.
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In Openbaring 17 staat geschreven dat op het lichaam van het beest, waar de vrouw op zit, beledigingen 
geschreven staan tegen God. In Openbaring 13 staat geschreven dat de beledigingen niet op het lichaam 
maar op 7 koppen staan en vandaar dat de engel zegt dat de 7 koppen, 7 oprijzingen zijn, waar de vrouw op 
zit. Zij zit op het laatste rijk.

Samengevat bestaan 4 van de 7 koppen van het laatste rijk uit 3 opbloeiende rijken en het herstelde rijk dat 
er niet meer was en terugkomt.
Er komen nu nog 3 extra koppen bij die samen de 7 koppen van het laatste rijk vormen om het compleet te 
maken. 

Deze 7 rijken bij elkaar zijn 7 delen die samen het 4e dier van Daniël 7 vormen.
Dit rijk was er niet in het verleden: het is het allerlaatste rijk. De antichrist zal vanaf de 1e kop Irak drie 
koningen laten vallen die op de tweede kop zitten. Door deze groeifase is het oude antichristelijke Noorder 
koninkrijk (het rijk van Ephipanes) terug uit de dood. 
Johannes zegt daarom ook dat hij vanuit het 7e rijk (waarvan Irak een onderdeel is), een 8e koning zal 
worden en daarmee een oud rijk laat terugkomen dat niet meer bestaat. Vandaar dat deze kop een dodelijke 
wond heeft. 
Daniël 7 gaat niet over het verleden, alleen de kenmerken van die dieren laten zien dat het de oude rijken 
zijn, die er eerder zijn geweest.
Het laatste rijk bestaat uit meerdere zeven afzonderlijke delen waarover 10 koningen heersen. 

De eerste vier koppen zijn 1 voet van het beeld uit de droom van Nebukadnezar, de oostkant van het oude 
Romeinse rijk (hier kom ik op terug - pagina 9).

De 1e kop is Irak, zonder koning als de leeuw.
De 2e kop is het oude Noorder koninkrijk dat zich gaat herstellen: de drie koningen in de bek van de beer.
Of anders gezegd, de drie horens die uitvallen voor het herstel van het oude noordelijke koninkrijk, het rijk 
waar de antichristelijke macht het toneel heeft verlaten en dan weer terug komt.
De 3e kop is Iran met 1 koning als de Beer die zich half opricht het oude Perzische rijk,
De 4e kop is de Griekse koning als het Luipaard met daarop 4 koppen.

Daarbij komen nog 3 koppen die het laatste rijk compleet maken met de westkant van het oude Romeinse 
rijk. Samen zijn het de 10 koningen (horens van het beest of tenen van het beeld).

De 5e kop komt uit Noord Afrika als een koning,
De 6e kop komt eveneens uit Noord Afrika als een koning, 
De 7e kop is de Europese Unie met 3 koningen.

De 1e en de 2e kop vormen samen het herstelde Noordelijke rijk.
Vandaar dat Johannes zegt dat hij voortkomt uit het 7e rijk en wordt de 8e koning. 
Openbaring 17:11 “En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat 
ten verderve.”
Ook zie je hier dat het beest zelf (het koninkrijk met de 7 koppen) ook 1 van de koningen is, van dat rijk 
zelf, namelijk een 8e koning.
Conclusie is dat een hemelse vorst (koninkrijk) op aarde is als een aardse vorst (koning).
De antichrist sluit een verbond met de 10 koningen (Daniël 9:27). Zij geven hun macht aan de antichrist, 
God maakt hun harten eensgezind (Openbaring 17:17).  

De topografische uitleg van het laatste rijk zit in het beeld van Daniël 2. 
1. Het hoofd van goud - Babylonische rijk. 
2. De borst en twee armen van zilver - Perzische rijk (Meden/Perzen).       
3. Buik en dijen van brons - Griekse rijk.
4. Twee benen van ijzer - Romeinse rijk (oost/west).
5. Twee voeten en tenen van ijzer/leem - Laatste rijk.
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In het laatste rijk zit ook het ijzer van het Romeinse rijk. 
Dat rijk bestond op het laatst uit twee delen. Het West- en het Oost-Romeinse rijk.  Hieruit kun je 
concluderen dat de 10 koningen ook gescheiden van elkaar liggen en niet alleen uit het westen komen. 
Er bevinden zich 5 aan de oost- en 5 aan de westkant. De 5 koningen van de oostkant heeft Daniël exact 
uitgelegd. We houden nu nog 5 koningen over aan de westkant. 

Leen en ijzer vermengen zich slecht met elkaar. De rijken in hun opkomst zullen gescheiden en zelfstandig 
zijn tot op het laatst de 10 koningen hun macht overgeven aan de antichrist.
Ze zijn gescheiden door religie en door de cultuur en vormen aparte machtsblokken. Zo heeft de oostelijke 
voet een moslim cultuur en de westelijke voet een christelijke cultuur die haaks op elkaar staan.
Het ijzer met het leem. Daniël schrijft dan ook dat het een verdeeld rijk is.

Dat het ijzer van de benen ook in de voeten zit heeft niets te maken met het feit dat het Romeinse rijk zich 
hersteld en daarom de genezen wond is waarover in  Openbaring 13 wordt gesproken. 
Daniël is er heel duidelijk over dat de antichrist terugkomt in het oude Noorder koninkrijk en nergens 
anders. Hij schrijft er twee hoofdstukken lang over. In hoofdstuk 8 en 11 laat hij het oude Noordelijke rijk 
overlopen naar het rijk waar de antichrist mee verder gaat. 

Ook Johannes is daar duidelijk over (Openbaring 17). Johannes leefde in het Romeinse rijk en de engel zegt 
tegen hem dat het beest (koninkrijk) er was - in het verleden -, er niet meer is in het Romeinse rijk ten tijde 
van de openbaring, maar weer terug zal komen (het kán dus niet het Romeinse rijk zijn). 
Er waren 5 vorsten (Sars) in het verleden gevallen: de Babylonische, Perzische, en het Griekse Noordelijke 
en Zuidelijke rijk. De volgende is er nu (Romeinse), de ander moet nog komen en wanneer deze komt zal 
hij niet lang blijven (laatste rijk). De Noordelijke (engelen)vorst komt terug.

Het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag heeft 2 betekenissen namelijk dat van toen maar ook van nu, 
het toekomende. 
Daarom zie je dan ook dat deze opgebloeide rijken worden verwoest door de Messias in de eindtijd (de 
steen die uitgroeide tot een berg die de hele aarde bedekt, Daniël 2:35). Hij verbrijzelt de voeten waardoor  
het hele beeld in stukken valt.
Ook hier kun je heel subtiel opmerken dat de rijken aan het einde verwoest worden.   

Johannes zegt dat de antichrist voortkomt uit het 7e rijk en een 8e koning wordt. Dit is precies hetzelfde als 
wat Daniël ervan zegt namelijk dat 3 van de 10 horens zullen uitvallen voor de antichristelijke hoorn met de 
ogen. 
Maar Johannes zegt eigenlijk dat de antichrist al in het 7e rijk zit voordat hij een 8e koning wordt.
Dit klopt ook weer precies met wat Daniël schrijft: het begint allemaal bij het rijk zonder een koning (de 
leeuw die een onderdeel van het 7e rijk is) waarvan de machten (vleugels) worden weggehaald. Daarna 
vallen de 3 koningen waardoor hij een 8e koning wordt. 

De uitleg over het beeld in de droom van Nebukadnezar is dat de voeten het laatste rijk zijn en we beginnen 
bij de oostelijke voet. Het deel van dit rijk met de 4 koppen van het beest waarop 5 koningen zetelen.
De buitenlandse machten (vleugels) moeten eerst weg uit Irak. Dit rijk als zijnde de leeuw wordt daarbij 
rechtop gezet en krijgt een mensenhart.
Daarmee wordt bedoeld dat deze vorst geen hemelse macht is, maar moet opereren vanuit de menselijke 
gedaante (de hemelse macht komt tot leven op aarde, dus niet meer vanuit de hemelse gewesten). 

Daarna herstelt hij het oude Noorder koninkrijk, het oude antichristelijke rijk van Epiphanes die niet meer 
bestaat. Drie horens vallen daarvoor uit waarvoor hijzelf de plaats inneemt (hij wordt een 8e koning).
Daniël vertelt dat hij na de leeuw een beer te zien krijgt met drie ribben in zijn bek, dat is Iran (Perzië). Het 
oude Medisch-Perzische rijk is half terug, zonder de Meden, vandaar dat de beer zich half opricht.
Het rijk is zich aan het vormen als bondgenoten, het ijzer en klei dat een eenheid wil zijn. De beer heeft de 
3 koningen opgeslokt en ze worden één geheel (in Openbaring 17:17 staat geschreven dat God hun harten 
eensgezind zal maken zodat zij hun macht aan de antichrist geven).
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Na Iran sluit ook het huidige Griekenland zich aan. Dan zit je op een totaal van 5 koningen (bondgenoten) 
en 4 koninkrijken (koppen).    

De westelijke voet is het deel met de andere 3 koppen van het beest.
Dit zijn 3 koppen met ook met 5 koningen. Er moeten weer 3 koningen komen uit 1 rijk en dat kan alleen  
maar uit de Europese unie zijn. Eén rijk met 3 koningen.
Er blijven nog 2 koppen over om te verklaren, dit moeten 2 landen zijn die niet in de EU zitten, want dit 
zijn 2 aparte koppen in het oude West-Romeinse deel. Dus dit kan zijn: Noord Afrika of landen van Europa 
die buiten de EU vallen.
Nu is het ook duidelijk waarom het laatste (rijk) schrikwekkende dier van Daniël bronzen klauwen heeft 
en ijzeren tanden. Het geeft aan waar het laatste rijk zich bevindt en dat is in het oude Griekse (brons) en 
Romeinse (ijzer) rijk. Dit is het rijk met de vorst die komen zal in de 70ste en laatste jaarweek waarover 
gesproken is door de profeet Daniël. 

De 70 jaarweken van Daniël 9 worden uitgelegd in de verzen 24-26, waarin de engel vertelt:
“24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om 
de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te 
brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, 
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen 
wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven 
zijn;”

De 69 weken zijn voorbij. Let op: het gaat hier om de gebeurtenissen die plaatsvonden in de 70ste  
jaarweek. Deze gebeurtenissen hebben de eerste 69 weken vol gemaakt. Na het uitroeien van de 
Messias (Gezalfde) gaat het alleen nog om de laatste jaarweek die in vervulling moet gaan.

“26 en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde 
zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten 
verwoestingen.” (St. Vert-j.)

Er wordt hier over een totaal van 70 jaarweken gesproken: 7 weken voor het opbouwen van Jeruzalem en 
dan nog de 62 weken totdat de Messias wordt uitgeroeid. 
Dan is er nog 1 jaarweek die in vervulling moet gaan. 
Hier kun je geen gebeurtenissen invullen die niet in de 70 jaarweken plaats hebben gevonden.  
Het is daarom ook onbegrijpelijk dat men hier de verwoesting van de tempel in de laatste jaarweek 
(door de Romeinen) wil invullen: iets wat niet in de laatste jaarweek zal plaatsvinden, omdat dit al heeft 
plaatsgevonden in de periode van de heidenen tussen de 69ste week en de laatste jaarweek in.

Kortom: je kunt niet een gebeurtenis pakken die buiten die jaarweken valt. Alles wat hier door de engel 
wordt verteld zijn gebeurtenissen die de jaarweken vol maken. Dat is zo geweest met de eerste 69 weken en 
dat zal ook zo zijn met de 70ste laatste jaarweek.
Sterker nog: als men teruggaat naar de grondtekst dan staat er in vers 26 dat na 62 weken de Messias wordt 
afgesneden de natie te gaan regeren. In een stad wordt de heiligheid vernietigd. Dus niet de stad maar de 
heiligheid wordt vernietigd! En dat is precies wat er staat te gebeuren als de gruwel waar Jezus en Daniël 
over spreken op de heilige plaats staat.

Het vervolg in vers 27 levert nog meer bewijs op voor de afkomst van de antichrist.
Daniel 9 vers 27
“27 En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het 
spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding 
toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”
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Dus de antichrist zal halverwege de jaarweek (dat zijn niet meer 1260 dagen) het dagelijks offer afschaffen, 
alleen zal dit offer volgens Daniël 8 in totaal 2300 dagen afgeschaft worden.

Hoe kan het dan dat er in Daniël 8 over 2300 dagen wordt gesproken?
“11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig 
offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. 
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; 
en deed het, en het gelukte wel. 
13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den Onbenoemde, Die daar sprak: Tot 
hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als 
het heir ter vertreding zal overgegeven worden? 
14 En Hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom 
gerechtvaardigd worden.  
26 Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid.”
Dus 2300 letterlijke dagen (avonden en morgens) 

Let goed op! Het zoveelste bewijs dat deze hemelse engelenvorst (het Noorder rijk is wat terugkomt) de 
laatste antichrist voort zal brengen. 2300 dagen krijgt deze hemelse vorst de gelegenheid om het gedurig 
offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven 
worden.
1080 dagen zijn namelijk al geweest. Die heeft de aardse antichristelijke koning Epiphanes voor hem 
vervuld.
De engelenvorst van het oude Noorder rijk komt terug. Openbaring 17:8 “Het beest, dat gij gezien hebt, 
was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan.”
Nu dit rijk (engelenvorst) terug is zal hij de laatste aardse antichrist de 2300 dagen laten volmaken.
Zie het onderstaande schema bij de 7 rijken.

Samenvatting in schema gebracht

De engel zegt in Openbaring 17 dat de 7 koppen van het beest 7 vorsten zijn; 5 zijn gevallen; 1 is er nu, 
(Johannes leefde in het Romeinse rijk) en de 7e moet nog komen, maar deze zal er niet lang zijn.

De 7 rijken (engelenvorsten)

Ook zegt de engel dat het 7 oprijzingen zijn (dus 2 betekenissen) waar de vrouw op zit. De vrouw zit boven 
op het beest met vloeken op het lichaam. In Openbaring 13 staan deze beledigingen op de 7 koppen die het 
laatste rijk vormen. 
Let op!! Dus met die 7 oprijzingen worden geen bergen bedoeld, maar de vloeken op het lichaam zijn een 
verwijzingen naar de 7 koppen van het laatste rijk. Dat zie je in Openbaring 13, daar zie je de vloeken op de 
7 koppen staan. Dit is het antwoord op de 7 oprijzingen.
De vrouw zit dus op het laatste rijk! Maar ze zal haar macht verliezen ze zullen haar verslinden. 

1

BABEL

2

MEDEN-PERZEN

3

GRIEKEN

4

ZUIDEN

5

NOORDEN

6

ROMEINEN

7

LAATSTE RIJK

was en is niet; en het zal opkomen....



1e kop

2e kop

3e kop

4e kop

De 5 koningen (horens) zitten op de 4 koppen (rijken).
Dit zijn tevens de 5 tenen aan de oostelijke voet.

Deze 5 koningen zitten op de 3 koppen.
Dit zijn de andere 5 tenen aan de westelijke voet.

De 7 delen van het laatste rijk

Het beest (engelenvorst) is het 7e rijk
maar is zelf ook een 8e aardse koning
van dat rijk.

Schematisch gezien:

Openbaring 17:11
“Het beest dat was en niet is, die is
ook de 8e koning en hij is uit de 7
en gaat ten verderve.”

Het laatste beest van
Daniël 7 met de 10 horens
is het beest van Johannes.
(Openbaring 13 en 17)

Irak Iran ?Griekenland

Irak

Irak

Irak

Irak

Libanon  Syrië  Turkije

Libanon  Syrië  Turkije

Libanon  Syrië  Turkije

Iran

Iran Griekenland

Babylonische rijk (leeuw waarvan de 

  macht is afgescheurd)

Zonder koning

(vleugels zijn 

weggescheurd)

Griekse rijk (luipaard met

                          4 koppen)

rib 1 rib 2 rib 3 Perzische rijk, de beer richt zich half op,

          (zonder de Meden) en heeft de 3 ribben

                                    
             in zijn bek

Koning van Irak herstelt zijn Noorder rijk en stoot 3 ribben weg...

herstelde
wond

hij begint in
een deel van
het 7e rijk, nl. Irak...

(hij is uit de 7)

... en hij wordt een

8e koning, 3 koningen

vallen en het Noorden

is hersteld.

beeld van Nebukadnezar
beeld van Nebukadnezar

koningen

Italië

Het Noorden ? EU

HET LAATSTE RIJK
HET BEEST
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Waar is het Noordelijke koninkrijk

Tenslotte nog het gebied waar het Noorder koninkrijk zich heeft bevonden en weer zal gaan ontstaan. Deze 
landen zijn wat moeilijk te bepalen. Maar het zal om het noordelijke deel van het gevallen Griekse rijk 
moeten gaan. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat er in Daniël 11 geschreven staat dat Edom, 
Moab en het grootste deel van de Ammonieten aan hem zullen ontkomen.
Daarom zouden de 3 landen die samen met Irak het Noorder koninkrijk gaan vormen Turkije, Syrië en 
Libanon moeten zijn. Jordanië zal hij links laten liggen, omdat dit land precies ligt op Edom, Moab, en 
Ammon. Dit alles kan geen toeval meer zijn. 

Ezechiël 38:5, 6 en 15, 16 vertelt ook precies wie het zijn.
“5 Perzen, Moren en Puteeërs met hen, die altemaal schild en helm voeren; 
6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togárma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele 
volken met u.”
Het woordje ‘aan’ in vers 6 is toegevoegd in de Statenvertaling maar in vers 15 zie je dat het de zijde van 
het noorden betreft.
“15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal 
op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir; 
16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der 
dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik 
aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.” (St. Vert.-j)

Deze landen zijn opgekomen na de val van het communisme dat, tot dan toe, steeds als de grote 
antichristelijke macht van Ezechiël werd gezien. De zijden van het noorden is in de meeste bijbels al 
vertaald als het hoge noorden, oftewel de zijde wordt gezien als de noordzijde van de aarde. 
Op deze manier maken ze er Rusland van, omdat het bij hun denkwijze past. Vandaag de dag kun je 
allang zien dat het gewoon is zoals het er staat. Aan de zijde van het noorden klopt exact. Duidelijker kan 
de profeet het niet aangeven. Syrië, Irak en Turkije liggen aan de zijde van het noorden ten opzichte van 
Israël. Anders gezegd: de koning van het Noorden, het oude Noorder koninkrijk dat lag aan de noordzijde 
van Israël, dat herstelt zich. Samen met zijn vele bondgenoten (Dan. 9:27) en dat is niet Israël. Hij zal 
juist Israël belagen. Degene waar Israël op vertrouwt en waar Jezus op doelde, zou eerder gaan over het 
lam dat spreekt als een draak. Deze leugenprofeet zal zich doen voorkomen als christen, een leider uit de 
christelijke natie Amerika. Deze bondgenoot van Israël openbaart zich steeds meer als anti Israël. Israël 
vertrouwt al te lang op Amerika en dit zijn allemaal ontwikkelingen die we vandaag de dag goed kunnen 
waarnemen.

Ook in Ezechiël wordt dezelfde duidelijke tijdsindicatie weergegeven. De laatste jaarweek wordt ook 
hier aangegeven. Het wapentuig dat 7 jaar zal branden. Aangezien er nog 75 dagen overblijven na de 
verdrukking, geeft dat de mogelijkheid om de oorlog voor de verdrukking of op het laatst in die eerste 75 
dagen van de verdrukking te laten beginnen.

Ezechiël 39:9-12
“Dat zal de dag zijn waarvan ik gesproken heb. 
9 Dan zullen de Israëlieten uit hun steden komen om de wapens als brandhout te gebruiken; zeven jaar 
zullen ze vuur kunnen stoken van de grote en kleine schilden, de bogen en de pijlen, de stokken en de 
lansen. 
10 Omdat ze daarmee vuur kunnen stoken, hoeven ze geen takken te sprokkelen op de velden of hout te 
hakken in het bos. Zo plunderen ze wie hen wilden plunderen en behalen buit op wie hen tot buit wilden 
maken – spreekt God, de HEER. 
11 Op die dag delf ik voor Gog een graf in Israël, in het Dal der passanten, ten oosten van de Dode Zee. 
Het zal de doorgang versperren voor deze passanten: voor Gog en heel zijn leger. Ze zullen er worden 
begraven, en het zal het ‘Dal van het leger van Gog’ worden genoemd. 
12 De Israëlieten zullen hen begraven om het land te reinigen, en daar zullen ze zeven maanden over 
doen.” (NBV)

Let goed op: er staat niet dat de oorlog 7 jaar zal duren, er staat alleen dat het wapentuig 7 jaar zal branden. 
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De oorlog van Ezechiël kan ook niet voor de verdrukking gebeuren want in Ezechiël 39:21-29 staat:
“... spreekt God, de HEER. 
21 Ik zal mijn grootheid onder alle volken doen gelden. Ze zullen zien hoe ik ze straf en hoe ik ze mijn wil 
opleg. 
22 Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat ik, de HEER, hun God ben, 
23 en de andere volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze 
mij ontrouw waren verborg ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit, en zij vielen door 
het zwaard. 
24 Ik heb hen behandeld zoals past bij hun onreinheid en hun misdaden, ik heb me van hen afgewend. 
25 Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van 
Israël en strijden voor mijn heilige naam. 
26 Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, 
door niemand opgeschrikt. 
27 Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun 
vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. 
28 Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld in ballingschap 
gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal niemand achterlaten. 
29 Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo 
spreekt God, de HEER.” (NBV)
 
De oorlog in Ezechiël beschreven is de oorlog die aanvangt in het begin van de 7-jarige verdrukking. Een 
verbond tussen Israël en de antichrist bestaat niet. Hij sluit een verbond met velen, een week lang. Deze 
velen hebben we reeds besproken, dat zijn de koppen van het beest.
Volgens Ezechiël 39 zal hij ten val komen in Israël.
“4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de 
roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter
spijze gegeven. 
5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.”
Daniël 11:45
“En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads; en hij zal 
tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.” (St. Vert.-j)

Mijn conclusie is:
De bijbel beschrijft de afkomst door de plek aan te geven waar de antichrist vandaan komt. Het karakter is 
beschreven en ook het merkteken van de antichrist heeft God aan Johannes laten zien. 
Of je het nu wilt of niet: de Mahdi die verwacht wordt door de moslims is onze antichrist. 

De 1e zegel van Openbaring 6:2 wordt geopend: 
“Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een 
overwinnaar, de overwinning tegemoet. Hij zal vele landen binnen vallen en overwinnen.” (NBV)

Ezechiël 38:9, 15, 17, 23
“9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om 
het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u. 
15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op 
paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir
17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden dagen gesproken heb, door den dienst 
Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen 
zou aanbrengen?
23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij 
zullen weten, dat Ik de HEERE ben.” (St. Vert.-j)

In vers 17 wordt duidelijk gesproken over die ene grote dag, de grote oorlog van JHWH tegen de antichrist.
Het zijn niet alle islamitische landen die deelmaken van het antichristelijke rijk.
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De antichrist zal vele landen onderwerpen, ook de oorlog tegen het Zuiden zal hij weer hervatten, zoals 
vroeger ook de Noorder koning streed tegen het Zuiden. 
Daniël 11:40-42
“40 In de eindtijd zal de koning van het Zuiden met hem in botsing komen en de koning van het Noorden 
zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een 
vloedgolf doorheen razen. 41 Ook het Sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen, alleen de 
volgende volken zullen aan hem ontkomen: Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. 42 
Hij wordt heer en meester over vele landen, ook Egypte ontkomt niet aan hem.”

Ezechiël 38:13
“13 De mensen uit Seba en Dedan (dit zijn volken uit het Zuiden), de handelaars en heersers uit 
Tarsis zullen tegen je zeggen: ‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte 
bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te 
nemen, om alles te plunderen en te roven?’”
Ezechiël verwijst ook naar de koning van het Zuiden.

Openbaring 17 :12
“En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, 
maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest. 13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen 
hun kracht en macht het beest overgeven.” (St. Vert.-j) 

De enerlei mening waar Openbaring over spreekt is de eenheid in het denken binnen een bepaalde stroming 
van de islam. Persoonlijk denk ik dat dat de Sjiitische stroming is.
We hebben in het westen helemaal geen weet over de aard van deze religie. Maar de bewijzen stapelen zich 
overduidelijk op. Zie alleen al een paar contrasten ten opzichte van het christendom. Erg typerend.  

Citaat uit de koran: “Allah heeft geen zoon.”

Citaat uit de bijbel: “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen 
dan door mij.”
2 Joh. 1:7 “Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.”

Zoals God sprak in Genesis 3:15
“Vijandschap sticht ik tussen jou (satan) en de vrouw”
Citaten uit de koran:
IV/34: “Mannen zijn verantwoordelijk voor vrouwen, omdat Allah de één boven de ander heeft gesteld. 
Als er vrouwen bij zijn waarvan u vreest dat ze in opstand komen, waarschuw hen en verjaag hen naar 
afzonderlijke bedden en tuchtig hen.”
IV/15 (Voor vrouwen): “Indien één van hen zich schuldig maakt aan onzedelijk gedrag … sluit hen dan op 
tot de dood hen komt opeisen.”
IV/16 (Voor mannen): “Indien twee mannen obsceen gedrag (sodomie) vertonen, straf hen dan beiden. 
Indien zij dit berouwen en hun gedrag verbeteren, laat hen dan met rust. Allah is vergevensgezind en 
barmhartig.”

Citaten uit de bijbel:
Petrus 3:7 “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met 
respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de 
weg.”
Kol. 3:19 “Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.”
Ef. 5:28 “Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft 
zichzelf lief.”
Ef. 5:31 “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee 
zullen één lichaam zijn.”
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Het zal gaan zoals het voorzegd is in de bijbelse profetieën. Het wordt nu wel duidelijk waarom de bijbel 
spreekt over de mensen die onthoofd waren vanwege hun trouw aan God. Onthoofding is niet te plaatsen in 
onze cultuur.

Als laatste wil ik het over de vrouw hebben die het beest beheerst. Dit is iets wat ik erg onduidelijk vind 
en daarom wil ik met klem benadrukken dat alles wat ik over de vrouw schrijf suggestief is want in 
Openbaring 17 staat dat haar naam een verborgenheid is.
Paulus zegt ons: “Ontmasker de werken van het duister”. Er zijn christenen die zich hier zoveel in hebben 
verdiept en hier kennis van hebben vergaart dat ik er niet zomaar aan voorbij kan gaan alsof de eindtijd 
alleen maar betrekking heeft op het islamitische rijk.
De vrouw speelt namelijk ook een zeer belangrijke rol in de laatste jaren. Nogmaals: het blijft voor mij erg 
onduidelijk en met dat in gedachten kijk ik naar de vrouw die genaamd is ‘de hoer van Babylon’.
Het visioen van Johannes laat zien dat de vrouw in het verborgene de touwtjes in handen heeft. Zij regeert 
dit laatste rijk van achter de schermen. Maar de vrouw zal haar macht kwijtraken .
Het frappante is dat de vrouw geen machtig koninkrijk is, maar een stad, een handelscentrum, zie 
Openbaring 18:23, 24
“23 want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.
24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de 
aarde.” (St. Vert.-j)

Er staat dat ze met haar tovenarij de wereld heeft misleid voor de werkelijkheid. Vandaag de dag wordt 
de mensheid geestelijk beheerst door middel van media, entertainment, financiën, politiek, religie (bv. het 
Vaticaan), materialisme etc. Dit is de werkelijke macht waarmee de wereld bestuurd wordt.
De satan draagt alle wereldmacht over aan het beest. Deze en de 10 koningen zullen die vrouw verslinden, 
zij haten haar. Openbaring 17:16: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de 
hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur 
verbranden.” (St. Vert.-j)
Wat het rijk met de 10 koningen blijkbaar niet weet is dat ze beiden dezelfde oorsprong hebben, scharlaken 
rood (Openbaring 17:3, 4) wat staat voor de zonden van het kwaad (Jesaja 1:18).
Deze vrouw is blijkbaar een westerse stad. Haar kooplieden waren de groten van de aarde en de islamieten 
haten haar en zullen haar verwoesten.
Woest zal ze worden als ze de hiërarchie verliest. Ze wordt verslonden door het islamitische rijk waarvan ze 
dacht die te beheersen.

Kort samengevat
Het islamitische rijk is het antichristelijke rijk dat wereldheerschappij krijgt van satan.
Zoals Micha voorzegd heeft: koning van Assyrië; dat is uit de zijde van het noorden;
Zoals Daniël voorzegd heeft: koning van het oude noorden; dat is ook uit de zijde van het noorden;
Zoals Ezechiël voorzegd heeft: de koning komt uit de zijde van het noorden; dan is dat ook de zijde van 
het noorden;
Zoals Johannes voorzegd heeft: hij was, is er nu niet (Romeinse rijk) meer, maar komt weer terug.
Kortom: niet uit het westen, geen Rusland en ook het Romeinse rijk wordt niet hersteld. Het ijzer van de 
benen geeft de topografische uitleg en de verdeeldheid van het laatste rijk aan.
De engel vertelt over de dingen die gebeuren moeten om de 70 jaarweken te vervullen. De laatste 
jaarweek wordt vervuld door de 7 jarige verdrukking. Wat de Romeinen hebben gedaan doet er helemaal 
niet toe, dat is een belangrijke bijbelse gebeurtenis maar het valt buiten de jaarweken!
 
“Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om 
de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te 
brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.”

Daniël 9:24

Jezus zegt: “En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!”
Openbaring 22:7


