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Wat is het merkteken van het beest? 
Deels uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BegeleidendeOpmerkingenOp.pdf , M.V. 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). 4-5-2020. Update 16-11-2021 
 

 
De Bijbel zegt dat het merkteken van het Beest “een merkteken op hun rechterhand of op hun voor-
hoofd” zal zijn (Openbaring 13:16). 
Nu zijn er veel predikers wier bedieningen zich bijna exclusief focussen op speculatieve profetie. 
Zij kijken voortdurend naar het Midden-Oosten, ze duiken in complotten en samenzweringen, zij 
zien profetische betekenissen in tal van dingen, zij speculeren over het merkteken van het Beest en 
de identiteit van de Antichrist. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf . 
Kijken naar huidige gebeurtenissen en daaruit trachten uit te vissen wat de identiteit of het merkte-
ken van het Beest is, is pure speculatie en is minstens verlies van tijd. Wanneer het de gebeurtenis-
sen in het boek Openbaring (Hoofdstukken 6-18) betreft, zal niets van dit alles gebeuren voordat 
de heiligen van de kerkbedeling opgenomen zijn1. De gebeurtenissen in Openbaring (6 e.v.) staan 
niet op het programma voor de kerkbedeling. Dus is het zinloos wanneer men speculeert over de 
identiteit van de Antichrist of de natuur van het merkteken van het Beest of Armageddon of de le-
gers in het Oosten of in Europa en het herleefde Romeinse Rijk of hoe de gebeurtenissen van van-
daag zullen passen in Daniël’s 70ste jaarweek … omdat we geen antwoorden kunnen weten op 
zulke vragen. 

Anti-vaxxers willen voor vaccinatie zich niet onderwerpen aan de overheid, wat christe-
nen nochtans horen te doen (overeenkomstig Romeinen 13) met als argument dat je dan 
gemakkelijk ten prooi valt voor het dictaat van de Antichrist. Wat een onzin! Ware christe-
nen zullen de tijd van de Antichrist nooit meemaken maar tevoren opgenomen worden! 

 
We zullen de tijd van Jezus’ komst niet weten tot op het ogenblik dat het gebeurt. Het zal een ver-
rassing zijn. Wij zullen niet meemaken dat de Antichrist een verbond sluit met Israël. Ook zullen 
we de twee getuigen niet zien. We zullen hen niet zien gedood worden en hen niet zien opstaan. We 
zullen de Antichrist niet zien staan in de tempel. We zullen het merkteken van het Beest niet zien. 
We zullen de grote oordelen niet meemaken die uitgegoten worden. Enzovoorts. Zulke gebeurte-
nissen behoren bij de 70ste jaarweek, en die maakt deel uit van het programma voor Israël. 
Christenen hebben deel aan een heel ander programma, en we moeten er ons ervan verzekeren dat 
het werk dat God ons gegeven heeft ook wordt vervuld (zie Mattheüs 28:19). 
Het tweede Beest in Openbaring (“Uit de aarde”, de Antichrist)2 bezit een absolute godsdienstige 
macht, naast de politieke macht die het heeft, maar ook de economische macht zal het in handen 
hebben want iedereen zal een merkteken nodig hebben op rechterhand of voorhoofd. 
De nieuwste vormen van digitale opslag kunnen een idee geven over letterlijke merktekens. Het is 
mogelijk om een microchip met lasercodes onderhuids in te planten en dit wordt reeds geruime tijd 
bij dieren toegepast. Maar het kan natuurlijk ook - volgens mij véél waarschijnlijker - beteke-
nen dat de mensen een andere vorm van merkteken moeten aanvaarden, dat helemaal niet 
uiterlijk of in het vlees zal aangebracht zijn: een soort van openbaar ingenomen partij-
opstelling. 
De onderdanen van het Beest hebben het merkteken van het Beest op hun voorhoofd (13:16; 14:9; 
20:4), de “dienstknechten van God” hebben het zegel van God op hun voorhoofd (7:3; 9:4), de met-
gezellen van het Lam dragen Zijn naam en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd (14:1; 22:4) 

 
1 Zie rubriek “De Opname”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm 
2 Zie “Wie is in Openbaring 13 de Antichrist?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf 
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en de grote hoer draagt de naam Verborgenheid op haar voorhoofd (17:5). Ik kan me moeilijk in-
denken dat hier telkens een fysisch aangebracht teken bedoeld wordt. Bij het merkteken van 
het Beest gaat het mijns inziens veeleer om een verstandelijke en openbaar ingenomen partij-
opstelling en -dienstverlening (“rechterhand”). 
De rechterhand en het voorhoofd zijn de meest zichtbare plaatsen: wat een mens daar draagt heeft 
een openlijk karakter. Iedereen zal openlijk moeten uitkomen voor zijn houding tegenover en dienst 
voor het Beest. We kunnen ons indenken wat het de gelovigen in die tijd zal kosten om het merkte-
ken niet te aanvaarden. Er zullen dan geen lauwe gelovigen meer voorkomen, want men zal open-
lijk moeten kiezen vóór of tegen het Beest.  
Wij moeten verder een onderscheid te maken tussen het merkteken, de naam en het getal van het 
Beest: 

Openbaring 13:17 “Niemand mag kopen of verkopen, dan die 
-  dat merkteken heeft, 
-  of de naam van het Beest, 
-  of het getal van zijn naam”. 

Het woordje “of” betekent dat het hier gaat om 3 onderscheiden zaken. Ze slaan wel alle drie op het 
Beest, maar toch op een verschillende manier.  

-  Het merkteken kan een partijlidmaatschap zijn (vgl. bv. lid van het “Nationaal Socialisme”)  
- de naam kan zoiets zijn als “Keizer die-en-die” 
- het getal slaat in de bijbelse getallensymboliek op een uitermate hoogmoedig mens. 

Het merkteken van het beest is dus niet noodzakelijk 666, en evenmin de naam van het beest! 
Zie verder “het Getal 666 van het beest”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Getal-Beest-666.pdf . 
 
 

 
Bestudeer het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm  

 
 

Wat is het merkteken van het Beest? 
De onderdanen van het Beest hebben het merkteken van het Beest op hun 
voorhoofd (Openbaring 13:16; 14:9; 20:4),  
De “dienstknechten van God” hebben het zegel van God op hun voorhoofd 
(Openbaring 7:3; 9:4), 
De metgezellen van het Lam dragen Zijn naam en de naam van Zijn Vader 
op hun voorhoofd (Openbaring 14:1; 22:4),  

De grote Hoer draagt de naam Geheimenis op haar voorhoofd (Op. 17:5).  
Het is moeilijk in te denken dat hier telkens een fysisch aangebracht te-
ken bedoeld wordt.  
Het merkteken van het Beest betekent daarom eerder een verstandelijke en 
openbaar ingenomen partij-opstelling en -dienstverlening (“rechterhand”). 
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