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deel 07   
 
Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u 
door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand 
door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met 
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van 
Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van 
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om 
het zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God 
in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en 
Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest 
zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot 
u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met 
het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe 
en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf 
en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de men-
sen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar 
hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid 
zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij gaan nu naar Openbaring 13 vers 1 en 2, waar de apostel en profeet Johannes het vol-
gende zag: “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en 
op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik 
zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een 
leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht”. 
 
Toen Johannes dit gezicht kreeg, zat hij op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen was 
en dat gebeurde ten tijde van het Romeinse rijk, toen het nog een eenheid was. Wij zien dus, 
dat dit gezicht slaat op de toekomst, als het Romeinse rijk wederom een eenheid zal zijn. 
 
De zee, die hij zag, is dezelfde zee waaruit Daniël (hoofdstuk 7) die vier verscheurende die-
ren te voorschin zag komen. Die zee is de Middellandse zee, die een bijzondere plaats in het 
Profetisch Woord inneemt. De naam Middel - landse zee zegt al, dat het een zee is midden 
tussen de landen. Welke landen? 
 
De profetische landen. Want al deze wereldrijken hebben zich gevormd rondom de Middel-
landse zee en het laatste zal zich daar weer omheen vormen. Die zee, waaruit die vier rijken 
opkwamen, heeft ook een geestelijke strekking, want het betekent ook de volkerenzee. 
 
Terwijl dus dat Romeinse Imperium er nog was, zag hij het opbieuw verrijzen in de toekomst 
en dat is zeer belangrijk. Want ook het boek de Openbaring is voor Gods kinderen geschre-
ven, opdat zij het zouden weten.  
 
En hoe zag Johannes het verrijzen? Dat zegt vers 1: “En ik zag uit de zee een beest opko-
men met tien horens”. Wij zien dus, dat het direct verrijst in zijn vorm van de tienstatenbond. 
Zij zullen ineens uit deze volkeren chaos verrijzen en dat zal dan na een oorlog door een re-
volutie gebeuren. Hij ziet dat beest met tien horen op zijn kop en op die horens tien kronen. 
 
Dat wil zeggen dat binnen de grenzen van dat grote Romeinse Imperium plotseling tien rijken 
zullen verrijzen, die onder tien machthebbers staan. Hoornen beelden uit de uiterlijke, zelf-
standige bestuurs- of gezagsvorm. In vers 2 lezen wij: “En het beest, dat ik zag, was een 
luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw”.  
 
Daniël zag die vier rijken als volgt: Babylonië als een leeuw, Medo-Perzië als een beer, het 
Grieks-Macedonische rijk als ee luipaard en het Romeinse rijk als een beest, waar hij geen 
naam voor had. En zo is het ook gebeurd. 
 
Maar als Johannes op patmos in de toekomst dat Romeinse Imperium ziet verrijzen als een 
tienstatenbond, dan ziet hij, dat deze tienstatenbond niet alleen dat Romeinse Imperium is, 
maar dat dit Imperium samen gesmolten is met die voorafgaande rijken, namelijk het lui-
paard (het Grieks-Macedonische rijk); met de poten van een beer (Perzië) en met de muil 
van een leeuw (Babylonië). 
 
Dit stemt overeen met wat Daniël er van zegt in Dan. 2:34-35a.“Terwijl gij bleeft toezien, 
raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten 
van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het ko-
per, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer”. 
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En in Dan. 7:11-12a daar vinden wij staan:“Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote 
woorden welke de horen sprak (dat is de kleine horen uit vers 8, de antichrist); terwijl ik bleef 
toekijken, werd het dier gedood (dat is dus het Romeinse Imperium), zijn lichaam werd ver-
nietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heer-
schappij ontnomen”. 
 
Wat verstaan wij hieruit? Dat die rijken dan ook weer de heerschappij terug gekregen zullen 
hebben. Hebt acht op het Profetische Woord! Daarom is het zo belangrijk, wat er in Perzië 
gebeurt is en ook in Irak. Daar gebeurt steeds wat en dit zijn de voorbereidingen.  
 
Zo zien wij dat hele beeld opnieuw verrijst in die tienstatenbond, waarmee het als het ware 
versmolten wordt. En dat Romeinse rijk is ontzagwekkend groot, want het loopt van Schot-
land in het uiterste Noord-Westen van Europa met Nederland inbegrepen, langs de Rijn en 
de Donau met Roemenië en in het Zuiden-Westen van Spanje af met de hel Afrikaanse 
strook langs de Middellandse zee tot aan de Kaspische zee en zelfs een gedeelte van de 
Zwarte zee. 
 
Maar het Grieks-Macedonishe rijk heeft veel meer naar het Oosten gereikt en grensde zelfs 
tot aan het Himalaja gebergte, vanwaar de rivier de Indus naar de Indische oceaan stroomt. 
Dat was de grens van het vroegere Grieks-Macedonische rijk en dat komt er nu allemaal bij. 
 
Ziet u, dat dit laatste wereldrijk Europa, Afrika en Azië gaat beheersen onder de heerschappij 
van de antichrist. Daar zullen ook alle andere landen zich aan moeten onderwerpen, dat kan 
niet anders. De antichrist krijgt de wereldmacht, dat is bepaald. 
 
Nu gaan wij terug naar Openb. 13:2. “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk”. De 
luipaard was het beeld van het Grieks-Macedonische rijk. Wat wil dat nu zeggen? Dat dit 
laatste wereldrijk er uit zal zien als een luipaard gelijk, dat wil zeggen dat het wereldrijk, dat 
straks gaat komen onder de antichrist overwegend naar Grieks model zal gaan heersen, zo-
als het was onder Alexander de Grote. En dit heeft ons veel te zeggen. 
 
Alexander de Grote heeft in zeer korte tijd de toenmalige bekende wereld veroverd. Daarom 
wordt hij ook uitgebeeld als een luipaard met vier vleugels. Hij heeft zelfs gestaan tot voorbij 
de Indus en heeft toen gezegd: “Jammer dat er niet meer landen zijn om te veroveren”.  
 
En toen stierf hij plotseling op drieendertig en een half jarige leeftijd, precies dezelfde tijd als 
onze Heer Jezus. Want Alexander de Grote is een type van de antichrist, de tegenstander 
van de Heer Jezus. Hij, Alexander de Grote stierf door een leven van losbandigheid aan een 
vreselijke ziekte. 
 
Griekenland wordt allereerst genomen onder het beeld van het luipaard. Wat wil dat zeggen? 
Het luipaard is snel, sluw, sterk en wild in zijn bewegingen en dat is het hoofdkarakter van 
het komende wereldrijk onder de antichrist, de bedrieger in zijn uitvoerende macht. 
 
Tevens zal het overwegende kenmerk van dit laatste wereldrijk zijn, zoals het was bij het 
Griekse rijk. Daar deed men veel aan wijsbegeerte en sport, zoals wij ook de Giekse Filoso-
fie kennen en de Olympische spelen. Zien wij dit rijk al niet verrijzen? 
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Altijd wordt bij de Olympische spelen, die om de vier jaar plaat vinden, de brandende fakkel 
vanuit Griekenland gebracht naar het land, waar de spelen zullen plaats vinden. Zo is de 
sport nu reeds één van de afgoden geworden van deze tijd, waar de mens voor buigt. Ook 
cultureel in dans en toneel enz. zie wij de Griekse cultuur. 
 
Griekenland werd niet alleen onder het beeld van het luipaard genomen, maar ook onder het 
koper van de lendenen en buik van het grote beeld van Nebucadnezar. De kracht van de 
man zit in zijn lendenen, maar ook koper is het beeld van kracht. 
 
Dit rijk zal zeer sterk zijn. Maar de buik is ook de afgod van eten, drinken en alle vleselijke 
lusten, geslachtsdriften en allerlei begeerten. Daarom zal dat rijk ook bijzonder dat karakter 
hebben, zodat men daar weer zal kennen: grote zedeloosheid, vrije liefde, man en vrouw 
behoeven niet te trouwen en ook de tegennatuurlijke liefde. En wij zien vandaag al, hoe alles 
al lang niet meer alleen in opkomst is, maar we zien het vandaag gewoon om ons heen en 
wordt als normaal beschouwd. 
 
Wij zien dus de voortekenen van wat gaat komen en daarom is het tegenwoordige Grieken-
land een teken aan de wand. Johannes zegt in Openb. 13:2, dat het beest, dat hij uit de zee 
zag opkomen, was als een luipaard en zijn poten als die van een beer. Dat wil zeggen, dat 
dit rijk is gevestigd en steunt op een groot machtsoverwicht, waarmee het alles vertrapt wat 
er in de weg komt, zoals een beer doet. 
 
En het karakter van de beer is, dat hij zijn vijand vertrapt tot een bloedige massa door zijn 
gewicht. Zo zal dit rijk als op berenpoten staan. Reken maar, dat er een geheime staatspoli-
tie zal wezen, zodat geen mens zijn mond kan open doen. Het zal erger zijn dan bij Hitler en 
erger dan in Rusland. 
 
Het oude Perzische rijk was heel anders dan dat van Alexander de Grote, die zijn verove-
ringen deed door snelheid met een betrekkelijk klein leger en daarom zeer bewegelijk.  
 
Maar de Perzen kregen hun overmacht door grote legers met miljoenen mannen, met het ge-
volg, dat overal waar zij langs trokken, alles letterlijk leeg gegeten werd, zodat daar honger 
heerste, doordat er zoveel mensen gevoed moesten worden. Daarom staat er in Dan. 7:5b. 
“eet veel vlees”. En het is ook zo gebeurd; zoals een beer alles vertrapt en veel vlees eet en 
bloeddorstig is. 
 
En wij zien tenslotte de muil als de muil van een leeuw. Openb. 13:2. “en zijn muil als de muil 
van een leeuw”. En dat wijst ons direct naar de antichrist. Het spraakorgaan van dit gruwelij-
ke beest is éénhoofdig. Openb. 13:5. “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden 
en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te 
doen”. 
 
Zoal de oppermachtige koning Nebucadnezar van Babylonië als een god vereerd werd en 
het voor het zeggen had en de wet voorschreef, zoals hij wilde, zo was hij een type, een 
voorloper van de antichrist. 
 
Wij weten uit Dan. 4, toen Nebucadnezar op zijn hoogste macht en grootste hoogmoed 
kwam, toen hij zei in het 30e vers: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een 
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koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit”, dat God een 
wachter van de hemel zond om hem met krankzinnigheid te slaan. 
 
Hoe lang? Voor zeven tijden. En deze van Nebucadnezar afgesneden zeven jaren, is het 
beeld van de zeven jaren, die de antichrist straks krijgt, die op een andere wijze krankzinnig 
is, want die zal bezeten zijn door de duivel zelf, dat is satan in het vlees met een geweldige 
intelligentie. Dat is de betekenis van de muil. 
 
Wij zijn er nog niet helemaal, want Johannes ziet nog meer in Openb.13:1. “En ik zag uit de 
zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en 
op zijn koppen namen van godslastering”. 
 
Die tien kronen op de horens betekenen de uitvoerende macht van die koningen, die al hun 
macht geven aan het beest, de antichist. Die zeven koppen willen zeggen, dat dat beest van 
de geestenwereld uit, innerlijk geregeerd wordt. 
 
Wij weten uit de Bijbel, dat elk goddeloos wereldrijk stond onder een gevallen engelvorst. En 
nu is satan de grote naäper van God en zoals God zeven troonengelen heeft, waarvan wij al-
leen de namen van Michaël, Rafaël en Gabriël kennen, die troonengelen zijn, die voor God 
staan, zo heeft satan ook zeven engelvorsten, wat wij zien in die zeven koppen die gekroond 
zijn en die met satan over het satanische rijk regeren. 
 
En wij weten uit de Schrift, dat elk van deze engelvorsten een wereldrijk onder zijn beïnvloe-
ding heeft, welk rijk het karakter van die engelvorst heeft. 
 
Wie zijn nu die zeven koppen? In Openb. 17 vinden wij de opelossing van het geheim, waar 
tot Johannes het volgende gezegd werd in vers9 en 10a. “Hier is het verstand, dat wijsheid 
heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen”. 
 
Toen Johannes deze openbaring op Patmos kreeg, waren er dus al vijf van deze goddeloze 
wereldrijken onder hun engelenvorsten er als geweest. Welke waren dat? Toen Johannes 
dus deze openbaring ontving, bestond het Romeinse Imperium er nog. 
 
Maar welke waren er geweest? Vlak voor het Romeinse Imperium was er het Grieks Mace-
donisch rijk geweest en daarvoor het Medo-Perzische rijk. Van de engelvorst van dit rijk 
spreekt Daniël in Dan. 10:12-13. “En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste 
dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te ver-
ootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst 
van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, 
een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, 
de overhand behield”. 
 
En dan zegt Gabriël in vers 20: “Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te 
strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen”. 
 
Hier wordt dus ook de luchtvorst van Griekenland genoemd. Deze gekroonde luchtvorsten 
van de duivel zijn de werkelijke ontzichtbare machten, die de geestelijke heerschappijen uit-
oefenen en die daarom deze rijken geestelijk beïnvloeden. 
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Wij hebben dus gzien, dat vanaf de dagen van Johannes op Patmos, teruggaande in de 
geschiedenis, er reed drie rijken geweest waren, namelijk het Grieks-Macedonische, het 
Medo-Perzische en het Babylonische wereldrijk. 
 
Maar daarvoor hebben ook twee andere goddeloze wereldmachten, die met Israël geschie-
denis gemaakt hebben en ook ten onder gegaan zijn. Vlak voor het Babylonië heeft Israël 
geleden onde het wrede Assyrische rijk, dat de tien stammen heeft weggevoerd en dat is nu 
Rusland. Want het Assyrisch volk is met de volksverhuizingen naar het Noorden getrokken, 
maar het is ook nog gebleven rondom de Zwarte Zee. 
 
En welk rijk heeft vóór Assyrië met Israël geschiedneis gemaakt? De Bijbel zegt het ons: 
Egypte. En wij hebben gezien, dat al die rijken weer gaan herleven. Ook Egypte hebben wij 
zien herleven.En met welke haat is het vervuld tegen Israël. Want ook Nasser was niets an-
ders dan een werktuig in de hand van deze engelvorst. En het gaat allemaal tegen Israël om 
het te vernietigen. Maar God regeert door de Heer Jezus. 
 
Ook Babel herleeft in wat nu Irak is. Welk een vreselijke Jodenhaat heerst ook daar. Hebben 
zij daar niet Joden opgehangen en er een feest van gemaakt? Ziet u het werk van die enge-
lenvorsten, die heel reëel zijn? Het zijn de koppen van het beest, die niet op de aarde ge-
kroond zijn, maar wél in de luchtlagen! 
 
Wij zien ook Griekenland herleven in een dictatoriale macht, die er is. En wat Perzië betreft, 
daar was het vrij rustig toen het onder het bewind van de Shah was. Maar ook daar kwam een 
ommekeer, want Perzië (Iran) richt zich volledig op Rusland. Het staat immer ook onder zo’n 
gevallen engelenvorst. Maar Gods Woord wordt op Zijn tijd vervuld. Zo zien wij dus, dat die vijf 
oude wereldrijken gevallen zijn, maar dat ze allemaal weer bezig zijn te herleven. 
 
 
Tot zover, volgende keer gaan we verder. 
De Here Zegene u. 
 
Amen 
 
 
 


