HET TEKEN VAN HET BEEST
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Nee, dit wordt geen uitvoerige verhandeling over de grootste vijand van Christus op aarde.
Geen uitgewerkt stuk over het religieuze systeem dat zich “in de plaats” van Christus op aarde
stelt en waarvan het hoofd zich de zichtbare plaatsvervanger van Christus op aarde acht. Zoals
onze lezers wel bekend is wijzen wij altijd óp en náár het pauselijk Rome -het meesterstuk
van satan op aarde- als we het hebben over de antichrist. Dat niet een ieder het daarmee eens
is onder onze lezers is bekend. Ondanks dat verschil van inzicht is er toch wederzijds
waardering. Als we met deze uitspraak andere lezers doen schrikken, dan willen we ze toch
meteen geruststellen. Wij hebben absoluut geen enkele waardering voor hen die maar één
goed woord voor het pauselijk Rome durven hebben. We verafschuwen het protestantisme -al
zijn het de meest geleerde doctoren in de Godgeleerdheid- die Rome anders zien dan als de
diep veroordeelde vijand van Christus en Zijn Kerk

Voor zover ons bekend is zien de door ons bedoelde abonnees Rome als een voluit
antichristelijk systeem, dat door de Heere vernietigd zal worden. Zij menen echter dat niet alle
door de Schrift genoemde kentekenen van de antichrist zijn vervuld. Zij menen o.a. dat er nog
een tijd komende is dat allen die de antichrist niet willen erkennen een zichtbaar teken op het
voorhoofd of rechterhand zullen krijgen. Degenen die dit weigeren zullen niet meer mee
kunnen doen aan het maatschappelijk leven, niet meer kunnen kopen of verkopen en gedoemd
zijn om te komen. Maar ook zullen de weigeraars door de antichrist gedood worden. En
vooral wijzen ze er steeds op dat de Bijbel spreekt van de antichrist als van één persoon. Er
worden meerdere argumenten aangevoerd, waar we nu niet op ingaan. We hebben met dit
artikel een andere bedoeling! Toch willen we nog opmerken dat we met de lezers, die nog een
komende antichrist verwachten, een heel eind mee kunnen, omdat we zelf almeer van mening
zijn dat er nog een laatste, een vreselijke machtsopenbaring van Rome op handen is, nog een
topopenbaring van de antichrist.
≈≈≈≈≈≈
HET TEKEN
Indertijd hebben we uitvoerig geschreven over “Het teken van het beest”.1 Het was heel
verrassend dat we bijval gekregen hebben uit een hoek waarvan we het allerminst verwacht
zouden hebben! We hebben toentertijd kanttekeningen gezet bij de letterlijke betekenis van
het teken van het beest. Zal een dergelijk teken werkelijk letterlijk zichtbaar zijn op hand of
voorhoofd, al zou het dan alleen zichtbaar gemaakt kunnen worden door middel van een
scan, of wat dan ook? Van het ‘teken van het beest’ lezen we in de Bijbel het volgende:
“En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand, of aan hun voorhoofden; En dat
niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of
het getal zijns naams. Hier is de wijsheid; die het verstand heeft rekene het getal van het
beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
(Openbaring 13: 16-18)
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Zie hiervoor de jaargangen 11 en 12, waarin we in 6 afleveringen uitvoerig op deze materie zijn ingegaan.
in die reeks zaken hebben genoemd waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

We zijn van mening dat we

Dit teken zal volgens velen door een toekomstig wereldleider verplicht worden gesteld om
hem zo te eren en te aanbidden. De hele wereld zal hem moeten gehoorzamen.2
Onlangs zaten we wat te snuffelen in oude jaargangen van het blad De Morgenster, een blad
voor Bijbelstudie dat uitgegeven werd door de zogeheten “Vergadering der gelovigen”. In ons
bezit zijn o.a. jaargangen uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. We hebben er nooit
zoveel aandacht aan besteed, vanwege de gedachte ‘het kan toch niets zijn’!! 3 In het nummer
van maart 1981 vonden we iets over het “teken van het beest”. We citeren als volgt:

“En zijn dienstknechten zullen Hem dienen en zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal
op hun voorhoofden zijn.” Het aangezicht van wie? Van God en van het Lam. In Openbaring
13:16-18 vinden we dat de inwoners van West Europa het merkteken van het beest op hun
voorhoofd moeten hebben, de naam van het beest. Maar dan vinden we in hoofdstuk 14, dat
de honderdvierenveertigduizend uit de twee stammen op de berg Sion, de naam van het Lam
en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd hebben. Dit is zichtbare morele
overeenstemming, wat naar buiten uitkomt. Zij die het beest aanbidden zullen morele
overeenkomst met het dier hebben en dat zal openlijk zichtbaar zijn. Het karakter van het dier
zal bij hen zichtbaar zijn. In de honderdvierenveertigduizend zal gezien worden wat de morele
heerlijkheid van het Lam en Zijn Vader is. Bij ons zal dat in volmaaktheid ook zo zijn. De
naam is in de Schrift immers de openbaring van alles wat die persoon is en dat wordt in die
naam uitgedrukt.

Uit het geciteerde blijkt dat er niet wordt gedacht aan een zichtbaar (of zichtbaar te maken)
aangebracht merkteken op de rechterhand of het voorhoofd! Netzomin
als het letterlijk zichtbaar (met cijfers of letters!) zal zijn bij hen waarvan we lezen
“en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn”! Maar het zal wel openlijk zichtbaar zijn bij
wie we behoren; bij het beest of bij het Lam! Het zal ‘gezien’ worden aan handel en wandel,
aan levensopenbaring, aan het vlieden van en het getuigen tegen degenen die Gods Woord en
Wet verachten. En met name zal dit openbaar komen in tijden van vervolging. Ook als het
beest zijn laatste en vreselijkste macht ont-plooit, zoals Louis Gaussen 4 stelt, zal het blijken
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Wat we onder de “hele wereld” moeten verstaan leest u D.V. in het volgende (december) nummer.
Tot onze verrassing en beschaming (!) kwamen we er achter dat deze mensen heel ernstig zijn! Of daar nú nog veel van over is gebleven
is de vraag. We hopen nog eens iets te citeren uit De Morgenster om u een indruk te geven van de ernst van deze mensen.
4
Gaussen is in zijn verklaring van het boek Daniël heel pessimistisch. Zo zegt hij op blz. 540/541: “O Heere! Wie zal de benauwdheden
der aarde en vooral de benauwdheden van uw volk, gedurende die overstroming der vele wateren kunnen verhalen, wanneer het beest, tot de
volheid van zijn baldadig koningschap gekomen, tegen alle maatschappelijke machten samenspannen, zonder andere wetten dat de wrede
neigingen en de helse invloed der grote ontuchtige; het gebied der Latijnen met zijn voeten zal vertreden; wanneer, van het Kanaal tot aan de
berg Atlas, van de landengte van Gibraltar tot aan de bergen van Illyrië, een menige zonder beginselen en zonder mededogen, overal haar
dwingelandij zal uitoefenen; wanneer de Nero’s en de Diocletianen op alle straten zullen zijn, en gij in uw benauwdheid noch rechtbanken,
noch overheidspersonen, noch wetten, noch recht voor u zult hebben, omdat het beest zelf koning op de openbare pleinen en rechter in de
rechtbanken, in uw woningen zal binnendringen, aan uw deuren zal aankloppen, u op de grote wegen zal vervolgen. Altijd gedreven door die
Jezabel, dronken van het bloed der heiligen en geleidster van zijn schreden (…)O, wie zou de verschrikking van die dagen en de
verwoestingen van die Godverzakende en onmeedogende democratie kunnen verhalen. De Romeinse wereld geheel in beweging gebracht en
woedend gemaakt door demagogen en priesters; door erkende demagogen en door Jacobijnse priesters!(…)Alsdan zal er voor de christenen
der laatste tijden geen sprake meer zijn, om deze of geen stad Genève, naar het een of andere Hollend, naar enig land van vrijheid te
vluchten. Waar zal dat land van vrijheid of enig dier oorden, ten minste in onze oude wereld te vinden zijn, indien het koper, het zilver en het
goud, even als het ijzen en het leem, tot stof zullen vermalen worden, Daniël 11:35? (…) Met het aan u doorgeven van het boven geciteerde
willen we niet beweren dat het ook gaan zal zoals Gaussen het zag!
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wie bij het beest behoren en wie niet. Dan zal het openlijk zichtbaar zijn! Ja, dat zal toch
allermeest in tijden van vervolging zijn. Het is wel heel duidelijk dat Gaussen -zoals ook o.a.
Bunyan en Huntington- denken aan een nog vreselijk vervolgen dóór het pauselijk Rome, als
een laatste en verschrikkelijke openbaring van de antichrist. Het zal een totale omkering zijn
van de “profetische wereld”, het oude Romeinse Rijk. John Bunyan verzucht te hopen dat hij
ten deze een valse profeet zal blijken te zijn! Voor onszelf zijn we er zeker van -zoals anderen
van het tegendeel zeker zijn!- dat, hoewel het er met de huidige technische mogelijkheden op
lijkt te wijzen dat een dergelijk “teken” mogelijk is, we toch zo eigenwijs zijn (!!) er niet dat
geloof aan te hechten wat ook meerderen van onze abonnees wel doen. Laten we elkaar
trachten te verdragen in liefde…
≈≈≈≈≈≈≈≈

We vinden het niet nodig weer opnieuw uitputtend op dit alles in te gaan. Het is nu vooral de
bedoeling u wat te lezen hebben gegeven van iemand uit de “Evangelische hoek”! Zeer
belangrijk zal het zijn als we -met zeer zware tijden op komst en mogelijk al heel nabijhouvast hebben aan het volgende woord van Huntington:

“Er is een bijzonder beschermingsteken gezet op ieder, die zucht en roept vanwege zijn
eigen zonden en van de zonden van land en volk en kerk, en zij zullen niet vallen bij
algemene oordelen en ondergang.”

(Overgenomen uit VERWACHTING 2005 – nummer 3 - C.J. Buys )

