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De 2 beesten:

de antichrist &
de valse profeet

CJH Theys 1
Enigszins bewerkt door A. Klein
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Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn
“In Memoriam”.

Eeuwenlang hadden degenen die zich interesseerden voor Gods raadsplan, de Bijbel ijverig
bestudeerd en zich verwonderd over het vele, dat
daarin gevonden werd met betrekking tot een
komende en te verwachten “wereldleider”, aan
wie de naam is gegeven van “het beest” (zie o.a.
Openbaring 11:7, 13:1-4, 14:9-11, 17:3+7-17).
Tijdens hun bespiegelende beschouwingen hebben zij het van tijd tot tijd gewaagd om “dit beest”
te identificeren. En nu wij zijn aangeland in, wat
de Schrift noemt, “de laatste dagen” van de tijdsbedeling van de Heilige Geest 2 (óók de tijdsbedeling van ‘de Gemeente van Jezus Christus’),
blijft de openbaring van dit individu (de eerdergenoemde wereldleider) nog altijd een verborgenheid.
Om de één of andere reden, die alleen God kent,
wordt zijn identiteit tot nog toe geheim (in de betekenis van: verborgen) gehouden. Toch weten
wij, dat hij in de eindtijd van de tijdsbedeling
waarin wij nu leven, zal verschijnen en dat allen
hem zullen kennen.
• De Schrift zegt:
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De totale periode van deze tijdsbedeling (tevens het tijdperk van Genade, ofwel tot behoudenis door geloof in het
volbrachte werk van Jezus Christus) is een periode van
2000 jaar, dat begon NA Christus’ 1ste komst. (noot AK)

• “En u weet wat hem (= de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard
wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al
werkzaam. Alleen is er Iemand Die hem nu
weerhoudt (= de Heilige Geest werkend door de waarlijk Geestvervulde gelovigen heen – AK), totdat hij (deze Goddelijke macht, werkend door de Geestvervulde gelovigen heen) uit het midden (van deze wereld) verdwenen is (vanwege de wegvoering of “bewaring” van
deze Geestvervulde gelovigen, zijnde de Bruidsgemeente
– zie Openbaring 3:10 en 12:6+14 – AK). En DAN ZAL
DE WETTELOZE (= de antichrist) GEOPENBAARD WORDEN. De Heere zal hem verteren
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (zichtbare weder)komst 3 (= aan het eind van de grote verdrukking –
AK).” (2 Thessalonicenzen 2:6-8, HSV)
Verder wordt ons in Gods Woord ook geopenbaard, dat er op het einde van deze tijdsbedeling
niet alleen één beest zal verschijnen op het wereldtoneel om de algehele controle te hebben
over de hele wereld, maar dat er twee “BEESTEN” zullen zijn.

Zie eventueel op onze website het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, door A. Klein. (noot AK)
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Deze onloochenbare waarheid wordt ons geopenbaard in het profetische Boek Openbaring.
In de presentatie van deze twee beesten ontvangen wij een profetisch beeld van wat wij mogen
verwachten in de culminatietijd (= in de laatste dagen
of uiterste periode) van deze tijdsbedeling (van 2000
jaar – zie noot 2).
Toen de apostel Johannes dit sluitstuk van de
Schriften schreef, op het eiland Patmos in de
Egeïsche Zee, zo ongeveer in 96 na Christus,
werd hem opgedragen om duidelijk melding te
maken van:
1. de dingen welke “u hebt gezien”,
2. de dingen welke “er zijn” en
3. de dingen welke “hiernà zullen (moeten) geschieden” (zie Openbaring 1:19).
Tot “wat hierna zal (moeten) geschieden” – vele
catastrofen, wereldwijde gebeurtenissen, wereldomvattende cataclysmen, en hoogst belangrijke
personaliteiten – behoort eveneens de openbaarmaking van DEZE TWEE BEESTEN.
Van het eerste beest heeft de apostel gezegd:
“En ik zag uit de zee EEN BEEST opkomen, dat
7 koppen (SV: hoofden) 4 en 10 horens had, en op
Een beest heeft meestal een “kop”, maar hier – in Openbaring 13:1+11 – zijn beide “beesten” een typebeeld van
(antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd.
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zijn horens waren 10 diademen 5 (SV: koninklijke
hoeden), en op zijn koppen een godslasterlijke
naam.” (Openbaring 13:1, HSV)
Met “de zee” waarvan hier sprake is, bedoelt de
door Gods Geest geïnspireerde schrijver de
VOLKEREN-ZEE.
Daar zijn heden ten dage Bijbelverklaarders die –
op grond van de Bijbelse historie: Johannes’ balDus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe,
juist… (noot AK)
5 Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en
13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft
(zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat
letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies
verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen
– en in navolging van hen ook andere koningen – zich als
symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet
“diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De
Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht
aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’
(van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het
woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3
en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het
hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)

lingschap op dat rotsige eiland Patmos en haar
ligging in één van de meest belangrijke zeeën ter
wereld – van mening zijn dat de Middellandse
Zee bedoeld wordt. Eén van de redenen waarom
in de laatste dagen het “Midden-Oosten” zulk een
belangrijke rol speelt in de wereldgeschiedenis
en in het bijzonder in de geschiedenis van het
Jodendom.
Anderen zijn van oordeel dat met DIT EERSTE
“BEEST” een “politieke organisatie” bedoeld
wordt, terwijl weer anderen geneigd zijn te denken aan een “kerkelijke organisatie”.
Doch een zorgvuldige en biddende studie van
het 13de hoofdstuk van het profetische boek
Openbaring, vers 1-10, 6 maakt dat wij duidelijk
de verwijzing verstaan naar EEN INDIVIDU, EEN
MENS zoals ieder ander.
God heeft Johannes, Zijn apostel, déze mens
een “BEEST” laten noemen vanwege zijn
BEESTACHTIGE KARAKTERISTIEKEN. Wij
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Zie eventueel, voor meer uitleg van deze verzen, hoofdstuk 13 van onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het
boek Openbaring, met de titel: “Die IS en Die WAS en Die
KOMEN ZAL” van CJH Theys. Of hoofdstuk 13 van onze
meest recente ‘vers voor vers’ studie over het boek
Openbaring, met de titel: “Het geopenbaarde Evangelie
van Jezus Christus voor de laatste dagen” van E. van den
Worm. (noot AK)

moeten niet vergeten dat God, Die van Boven
(neer)kijkt, het INNERLIJK van de mens aanschouwt, zoals geschreven staat: “De mens ziet
aan wat voor ogen is, maar de HEERE (God) ziet
het hart aan” (zie 1 Samuel 16:7b).
Wij concluderen dan (over dit “BEEST” uit Openbaring
13:1):
1) hij zal een mens moeten zijn,
2) hij zal zeer zeker de heerser worden over alle
7 koninkrijken, gesymboliseerd door die “7
hoofden” (HSV: “7 koppen” – zie Openb. 13:1),
3) hij zal alleenheerser zijn over het komende
10-statendom, dat nù al “gedaante” krijgt in de
EEG 7 (geschreven rond 1975) en de NAVO,
4) hij zal de grootste godslasteraar zijn (zie Openb.
13:1+5, 17:3),
5) hij zal zijn troon en alle macht ontvangen van
satan zelf (die deze mens geheel in bezit heeft genomen – AK),
6) hij zal worden aanbeden (zie Openb. 13:4b+12b),
7) hij zal een redenaar zijn zonder weerga,
8) hij zal macht hebben over de gehéle wereld
en 42 maanden lang (de 3½ jaar die de Grote Ver7

EEG = Europese Economische Gemeenschap. Het samenwerkingsorgaan van een aantal West-Europese staten
die een verdrag tot economische samenwerking gesloten
hebben (1958), inmiddels opgegaan in de Europese Unie
(EU). (noot AK)

drukking duurt) heerschappij uitoefenen (zie o.a.
Openb. 11:1-3 en 12:6+14),
9) hij zal God uitdagen en claimen dat hij god is
(zie 2 Thess. 2:4),
10) hij zal Gods heiligen (de groep gesymboliseerd door “de 5 dwaze maagden” 8 – zie
Mattheus 25:1-13) doden (zie Openb. 7:13-14 en
20:4),
11) hij zal gedurende die 3½ jaar van de Grote
Verdrukking onoverwinnelijk zijn,
12) hij zal zijn “merkteken” – zijn naam, zijn getal
– geven aan allen die op de aarde wonen (zie
Openb. 13:16-17, 14:9-11 en 16:2),
13) hij is satan “in het vlees” (gepersonifieerd =
satan ‘woont en troont’ in een, door hem in bezit genomen, persoon/lichaam).
Ten dage dat de apostel en ziener Johannes zich
op het eiland Patmos bevond, zag hij ook “EEN
ANDER BEEST”; deze kwam echter “uit de aarde”. Er staat dan geschreven:
“En ik zag EEN ANDER BEEST opkomen, uit de
aarde, en het had twee horens, als die van het
Zie eventueel op onze website de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de
Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van
A. Klein / E. van den Worm. (noot AK)
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Lam, maar HET SPRAK ALS DE DRAAK.”
(Openbaring 13:11, HSV)

Opkomen “UIT DE AARDE” betekent niet dat dit
beest zal opkomen uit de onderwereld van de
“gevallen engelen”, maar dat hij zal opkomen uit
de dàn levende mensen, de bewoners der aarde,
om zó te komen tot aanzien en macht. Met andere woorden: DIT TWEEDE “BEEST” is eveneens
een mens!
De uitdrukking “een ander” met betrekking tot dit
tweede beest is in het Grieks “ALLOS” en betekent letterlijk “van dezelfde soort” (als het eerste
beest). Dit spreekt voor zichzelf.
Wij vinden in de Bijbel het volgende opgetekend
in verband met dit TWEEDE “BEEST”:
1) hij zal een mens zijn,

2) hij zal een medewerker zijn van het eerste
beest,
3) hij zal komen in een “lams(ge)lijkende gedaante” (qua “voorkomen”) om te verleiden,
maar hij zal desondanks spreken als een
draak (zie Openb. 13:11),
4) hij zal al de macht van het EERSTE BEEST
uitoefenen in zijn tegenwoordigheid (zie Openb.
13:12a),
5) hij zal maken dat alle mensen, die dan nog op
de aarde wonen, het EERSTE BEEST zullen
aanbidden (zie Openb. 13:12b),
6) hij zal grote wondertekenen doen en zelfs
vuur uit de hemel doen afkomen op de aarde,
waarmee hij God en Zijn goddelijke werken
zal namaken (nabootsen) (zie Openb. 13:13),
7) hij zal met tekenen, die hij zal doen in de tegenwoordigheid van het EERSTE BEEST, alle
mensen verleiden die op de aarde wonen (zie
Openb. 13:14),
8) hij heeft macht om een beeld van het EERSTE BEEST te maken en om dat beeld een
geest te geven, zodat het zal kunnen spreken
om zódoende te bewerkstelligen, dat alle
mensen het EERSTE BEEST zullen aanbidden (zie Openb. 13:15),

9) hij zal maken dat allen die het beeld van de
antichrist niet aanbidden gedood zullen worden (zie Openb. 13:15),
10) hij zal maken dat aan allen, levende in de tijd
van de Grote Verdrukking, een merkteken
zal worden gegeven aan hun rechterhand of
aan hun voorhoofd (de naam of het teken
van de antichrist of het getal van diens
naam) (zie Openb. 13:16),
11) hij zal maken dat niemand mag kopen en/of
verkopen, dan alleen zij die dat merkteken
hebben ontvangen óf de naam óf het getal
van de naam van de antichrist (zie Openb.
13:17),
12) hij zal met het EERSTE BEEST alles doen
om allen, die in de antichristelijke tijd de aarde bewonen, te bewegen zich te verzamelen
in de strijd tegen God en Zijn Christus (Armageddon) (zie Openb. 20:7-9),
13) hij zal tegelijk met het EERSTE BEEST gegrepen worden, om met deze geworpen te
worden in “de poel van vuur”, die met zwavel
brandt (zie Openb. 20:10a),
14) hij zal 1000 lange jaren, en in de eeuwigheid
daarna, daarin zijn – bewust overgegeven
aan foltering en marteling (zie Openb. 20:1-3 en
10b).

Het behoeft naar onze mening geen nader betoog dat alles wat wij hier puntsgewijs hebben
vastgelegd alleen mogelijk zal zijn onder Gods
toelating (zie onder meer Openbaring 13:2 en
17:17).
Beide BEESTEN treden op in een toestand van
de grootste verwarring, goddeloosheid en wetteloosheid op aarde! De valse profeet, HET
TWEEDE BEEST, zal de antichrist, HET EERSTE BEEST, voor 100% bijvallen in zijn rebellie tegen God en Diens Gezalfde.
Hoe dichter wij nu aan het einde komen van deze
tijdsbedeling, hoe groter de ontwikkelingen van
de machten der duisternis onder leiding van satan zich doen gelden. In onze tijd wordt reeds alles doortrokken van “een antichristelijke geest”,
waar de apostel Johannes al in zijn brieven van
spreekt. Hoe dichtbij is nu al die grootste van alle
verdrukkingen (volgens Mattheüs 24:21), welke deze
wereld zal kennen.
Open ogen en eerlijke harten zullen in deze tijd al
zien en bekennen dat nù reeds, op vele en velerlei wijzen, al het mogelijke wordt gedaan om
maatschappij en mensen af te trekken van de
waarheid die in Jezus Christus is, om zodoende
alles en allen toe te bereiden voor de komst van
“de mens van de wetteloosheid (SV: mens der zon-

de)” en “de zoon van het verderf” (zie 2 Thess. 2:3);
opdat allen, die verleid en misleid zijn geworden,
zich bij de komst van de antichrist – zonder tegenstribbelen – zullen storten in de wijd geopende armen van dit EERSTE BEEST en zich geheel en al zullen onderwerpen aan de dictatoriale
macht en leiding van deze “supermens”, die allen
zijn “one-way-service” zal voorschrijven!
Met alle ernst, vanwege onze overtuiging, merken wij nog op dat alle beginselen nù reeds te
vinden zijn in het christendom van deze (de 20ste en
21ste) eeuw; ja, zelfs in de Gemeente van de levende God. Bewijzen te over. Het is inderdaad
treurig, maar waar!
Het niet willen inzien en kennen van deze onloochenbare waarheid is op zichzelf al – willens en
wetens – doen aan de ergerlijke zonde van “zelfbedrog”.
Wetende hoe kort de tijd nog is zullen beide
“beesten”, geïnspireerd en aangedaan met alle
kracht en macht door satan zelf, gedurende de
tijd van de Grote Verdrukking die 3½ jaar duurt
(ofwel 42 maanden of 1260 dagen – zie Openb.
11:2+3 en 12:6), alles zo snel mogelijk klaar maken
en gereed houden voor de wis en zeker (satan
weet wat hem te wachten staat) komende slag
van Armageddon, waarin de Ruiter op het Witte
Paard (Christus Zelf, zie Openbaring 19:11-21)

vergezeld van al Zijn heiligen (zie Judas 1:14-16)
Triomfator zal zijn.
Satan gebruikt DEZE BEIDE “BEESTEN”, DEZE
TWEE DOOR HEM BEZETEN (= in bezit genomen)
MENSEN, om de oppositie te leiden tegen Christus: “En ik zag HET (eerste) BEEST en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld
om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard
zat, en tegen Zijn leger.” (Openbaring 19:19, HSV
– lees ook nog vers 11-14)
Zonder enige twijfel zal Jezus Christus – bij Zijn
openbaring, bekend als “de tweede komst” of
“wederkomst” – alle machten van satan verslaan
en zowel HET EERSTE BEEST als HET TWEEDE BEEST levend werpen in “de poel van vuur”
(zie Openbaring 19:20), alwaar zij in volle bewustheid van hun zonden de eeuwigheid zullen
doorbrengen. Alle overigen worden gedood gelijk
geschreven staat: “En de overigen (van de legers
van beide beesten – zie Openb. 19:19-20) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard
zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam.
En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
(Openbaring 19:21, HSV)
Wij behoeven ons dus niet te verwonderen bij het
aanschouwen van de algemene wereldsituatie,
die zich al snel ontwikkelt in de richting van de

culminatie, 9 wanneer wij ons realiseren dat de
tijd waarin wij nù leven en werken (ofschoon onder satanische invloeden – volgens 1 Johannes
5:19) ten einde spoedt ten gunste van DE HIER
BEDOELDE BEIDE “BEESTEN”, en dat alles geschiedt overeenkomstig Gods volmaakt profetisch plan.
Dat dan allen die deze verhandeling lezen een
ernstige studie zullen maken van het profetische
Woord van God, is onze oprechte bede. Hoe zullen zij anders de subtiliteit 10 van satans programma kunnen onderscheiden en verstaan, dat
hij hard bezig is om de huidige wereld rijp te maken voor de slotpresentatie van zijn TWEE
“BEESTEN”.
De Schriften vertellen ons in duidelijke taal dat de
héle wereld in een conditie komt te verkeren,
waarin op de meest natuurlijke wijze wonderen
zullen geschieden, die alle gewerkt worden door
een wonderwerkende kracht, die niet van de
mens is, en nadat de aarde overgegeven zal zijn
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Met de culminatie (van de tijd, die ten einde spoedt, ten
gunste van de hier bedoelde BEIDE BEESTEN) wordt hier
m.i. het toppunt van hun satanische macht, aanzien en/of
roem bedoeld. (noot AK)
10 Subtiliteit = Iets subtiels = Alleen bij nauwkeurig toezien
of voor fijn gevoel waar te nemen of te begrijpen. (noot AK)

aan de sterkste begoocheling (zie 2 Thessalonicenzen 2:9-11).
Wanneer deze conditie er zal zijn, zullen alle inwoners van de aarde de giftige beet voelen van
de grootste verleider en mensenmoordenaar:
“...met allerlei misleiding van de ongerechtigheid
in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor
de waarheid (van God) niet aangenomen hebben
om zalig te worden. En daarom zal God hun een
krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de
waarheid (van God) niet geloofd hebben, maar een
behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”
(2 Thessalonicenzen 2:10-12, HSV)
Onze verantwoordelijkheid als gelovigen, als
Christenen en kinderen Gods, ligt hierin: dat wij
alles moeten doen wat wij kunnen – in de kracht
van de Heilige Geest – om (waar mogelijk) een
ieder de Blijde Boodschap te brengen van Jezus
Christus en Die gekruisigd.
Zeer zeker zullen er de nodige offers moeten
worden gebracht, maar God verwacht van ons
dat wij die blijmoedig en vrijwillig zullen brengen,
rekening houdende met Zijn Woord: “Want wij
moeten allen voor de rechterstoel van Christus
openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam

gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Korinthe 5:10, HSV)
Daarom, zet Gods bazuin aan de mond en
blaast! Het is Gods wil…
• “Als de wachter echter het zwaard ziet komen
en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet
gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en
neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen,
maar zijn bloed eis Ik van de hand van de
wachter.” (Ezechiël 33:6, HSV)
Wij zijn gewaarschuwd! Laten wij God danken
dat wij , als Zijn volk, deel kunnen hebben in de
volvoering van Zijn goddelijk raadsplan der eeuwen. Geprezen zij Zijn Naam! Niet alleen omdat
wij alle dingen mogen verstaan in het licht van de
profetie, maar omdat wij – door genade – met
God mogen samenwerken in de uitvoering van
Zijn plan.
Wat door Johannes werd gezien in Openbaring
13:1 en 11 is waar, maar evenzogoed is waar dat
hij “zag de hemel geopend, en zie, een wit paard,
en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en
WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en
voert oorlog in gerechtigheid…” (Openbaring
19:11, HSV – lees ook nog vers 12-16). Deze Ruiter is niemand anders dan Jezus Christus! Glorie
voor Hem!

DE LEEUW VAN JUDA is de OVERWINNAAR.
Als LAM overwon Hij aan het kruis op Golgotha –
als LEEUW zal Hij zulks doen in de slag van Armageddon. Lof en ere zij Hem alleen.
Wij zullen straks staan aan de zijde van Hem,
Die nog nooit één slag verloren heeft, omdat Hij
de “IK BEN” is (zie Exodus 3:14) – van eeuwigheid
tot in eeuwigheid.
Hem zij de glorie! Amen.
*******

