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Het is moeilijk om in een paar pagina's ruimte over de getallen in Openbaring te spreken. We moeten ons wel beperken tot
enkele getallen. Ook uit die enkele al is het duidelijk dat ze een belangrijke plaats in het boek innemen. En dat ze sterke
zeggingskracht hebben. Ook dat ze veelszins symbolisch, zinnebeeldig gebruikt zijn.

42 maanden = 1260 dagen
De tweeënveertig maanden van hoofdstuk 11:2 en 13:5 zijn de twaalfhonderdzestig dagen van hoofdstuk 11:3 en 12:6 en
ook de 'tijd en tijden en een halve tijd' van hoofdstuk 12:14. Tweenveertig maanden = twaalfhonderdzestig dagen =
drienhalf jaar ('een tijd, tijden en een halve tijd'). Ze bedoelen de periode van Christus' hemelvaart tot aan zijn wederkomst
aan te duiden.
Ten aanzien van de heidenen, die de voorhof van de tempel en de heilige stad zullen vertreden, is het opvallend dat dan
gesproken wordt over tweeënveertig maanden waarin ze dat zullen doen. Ook ten aanzien van de antichrist, die grote
woorden en godslasteringen zal spreken, wordt over tweeënveertig maanden gesproken. Terwijl er, als het over het
profeteren van de twee getuigen gaat en over het 'vluchtverblijf' van de 'vrouw', de kerk in 'de woestijn' en haar
verzorging daar door de HERE, er gesproken wordt over twaalfhonderdzestig dagen. Dat doet denken aan het woord van
de Heiland tot de zijnen in Matteüs 28:20 (en dat geldt voor de zijnen van alle tijden en alle plaatsen): 'En zie, Ik ben met u,
al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld'. Elke dag van al die tweeënveertig maanden, met al zijn moeite, strijd,
zorg, angst, ben Ik er in uw leven, heel dichtbij, met mijn almacht: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matt.
28:18). Dus hebt u tóch niets te vrezen.
En als gezucht wordt: 'Wat duurt al die ellende lang: een tijd en tijden, hoe lang móét het allemaal nog duren?', dan luidt het
antwoord: 'Stil maar, wacht maar, alles komt goed; plotseling zal het afgelopen zijn: na de tijden volgt maar een halve tijd
meer'. Aan de góddelijke maat komt de vijand in de verste verte niet toe: drieënhalf is nog maar de helft van zeven!

666
Het getal zeshonderdzesenzestig komen we in hoofdstuk 13:18 tegen. Daar staat: 'Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig'.
Het gaat in hoofdstuk 13 over twee beesten. Het beest uit de zee: de antichristelijke wereldmachten, uit wier midden
tenslotte de antichrist zal opkomen, én het beest uit de aarde: de profeet van de antichristelijke wereldmachten, van de
antichrist, in hoofdstuk 19:20 en 20:10 de valse profeet genoemd. Deze beweegt de mensen een beeld voor de antichrist
te maken, dat hij tot leven brengt.
En hij speelt het klaar dat aan de volgelingen van de antichrist een merkteken gegeven wordt, op hun voorhoofd of hun
rechterhand, en dat wie dat merkteken niet draagt, niet zal kunnen kopen of verkopen, totaal geboycot zal zijn,
uitgeschakeld, uitgerangeerd zal worden. Zodat, als God het niet genadig verhoedt, er geen mens zal overblijven buiten de
volgelingen van het beest uit de zee, de antichrist om. Deze zal, betekent dat, tot het uiterste gaan. Daarom is de naam
van het beest, of het getal van zijn naam, zijn naamgetal of zijn getalnaam: zeshonderdzesenzestig. Symbolisch duidt dat
getal het tot het uiterste gaan aan. Dat duidt het getal zes al aan. En dat versterkt met zes tientallen en zes honderdtallen
tot zeshonderdzesenzestig, wordt hier wel het úíterste uiterste bedoeld, de uiterste, uiteindelijke grens van het kúnnen, het
vermogen van de antichrist.
De nauwe relatie met de draak, de duivel, maakt duidelijk, dat het beest uit de zee een demonische macht aanduidt, het
summum, het ergste van politieke machtsaanmatiging en geweldpleging, gericht tegen de HERE God en tegen zijn Christus
en tegen diens kerk (aldus prof.dr. J. de Vuyst).
Dat het getal zes alleen maar een óngunstige klank zou bezitten, is door prof. De Vuyst afdoende weerlegd. Het is duidelijk
een getal, dat een bepaalde volheid suggereert, naast andere dergelijke getallen (zeven met name). Ter illustratie noemt
prof. De Vuyst deze teksten: in zes dagen is het scheppingswerk voltooid (Gen. 1:31 en 2:1); Abraham doet zesmaal
voorbede voor Sodom (Gen. 18:23-33); de houding jegens de naaste wordt in zes 'woorden' geregeld (Ex. 20:12-17); een
Hebreeuwse slaaf of slavin kwam na zes jaar vrij (Deut. 15:12); na zes stappen beginnen de dragers hun tocht naar
Jeruzalem (2 Sam. 6:13); koning Joas had zes in plaats van drie maal op de grond moeten slaan om Aram 'tot vernietiging



toe' te verslaan, om Israël volledig van het Aramese juk te verlossen (2 Kon. 13:19).
Het getal zeshonderdzesenzestig in Openbaring 13:18 symboliseert dus wel uiterste volheid. Het getal
zeshonderdzesenzestig in dat hoofdstuk wijst het extremisme, het tot het uiterste gaan van het beest uit de zee kort en
krachtig aan. De lezers kunnen zich op het ergste voorbereiden. De hoogste graad van demonisch woeden moet verwacht
worden.
Maar vérder kan het monster niet gaan. Met geen mogelijkheid. Geen stap. Geen millimeter. Hier - bij
zeshonderdzesenzestig, bij dat úíterste uiterste - houdt zijn vermogen op. Hier is het einde van zijn kunnen. Het getal van
het beest is dan ook het getal van een mens. Het menselijke kan aan het goddelijke niet ráken.
Het getal van Gód is zeven. Dát getal duidt de goddelijke volheid aan. Dat is duidelijk uit de naam van de Heilige Geest:
'de zeven Geesten (Gods)'. Die naam tekent de Heilige Geest in de volheid van zijn werken. Met het getal zeven wordt de
volheid van Gods werken aangeduid. Met het getal zes de volheid van het werken van de mens.

144.000
In hoofdstuk 7:4 en 14:1 worden de honderdvierenveertigduizend genoemd. De honderdvierenveertigduizend verzegelden.
Zij zijn aan hun voorhoofd verzegeld (7:3,4). Op hun voorhoofd staat de naam van het Lam en die van zijn Vader
geschreven (14:1). Dat is wel symbolisch, zinnebeeldig bedoeld.
Er is wel gedacht aan de doop. We zullen wel moeten denken aan wie hun doop gelovig aanvaard hebben. Aan wie op de
doopbelófte 'amen' hébben gezegd én zéggen, in woord en wandel. We zullen wel moeten denken aan wie de Heilige
Géést ontvangen hebben. Aan wie met de Heilige Géést verzegeld zijn. Door de gelovigen zijn Geest tot onderpand in hun
hart te geven, heeft de HERE God zijn zegel op hen gedrukt (2 Kor. 1:22). In Christus zijn de gelovigen verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte (Ef. 1:13). Door de Heilige Geest van God zijn de gelovigen verzegeld tegen de dag van de
verlossing (Ef. 4:30). Zij, de honderdvierenveertigduizend.
Dat dat een symbolisch getal is, blijkt ook hieruit, dat die honderdvierenveertigduizend in hoofdstuk 7:9 genoemd worden
'een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen'. De apostel Johannes hoorde eerst
hun getal en zag hen vervolgens. Hij zág het volle getal gezaligden: de kerk van alle tijden en plaatsen in haar zaligheid en
heerlijkheid. Ontzagwekkend, dat getal. Intens verblijdend, die niet te tellen schare.
Een en ander geeft niet alleen de apostel Johannes, maar ook al Gods kinderen de zekerheid dat het volle getal van de
gemeente van onze Heiland en Here er komt, wat er ook allemaal gebeurt en hoe lang het naar ons besef ook allemaal
duurt. Is het Woord van de HERE onze God niet de waarheid? Is Hij niet de Waarmaker van zijn Woord en de Vervuller
van zijn beloften? De Waarachtige en de Betrouwbare?
Eens zál ze daar staan, Christus' gemeente, voor de troon van God en van het Lam, stralend, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet (Ef. 5:27). En: we zúllen er bij zijn, als de Here verschijnt op of met of omgeven
door de wolken van de hemel en appel houdt, al de zijnen tot Zich laat opklimmen (Hand. 1:9-11; Openb. 1:7; 1 Tess.
4:13-18) - ja, áls we dat Woord van Hem met alle bereidwilligheid aannemen. Ook dat troostrijke woord van Openbaring
7:4 en 9 en 14:1-5 over de honderdvierenveertigduizend.
Die honderdvierenveertigduizend, ja. Dat is: twaalf maal twaalf maal duizend. Twaalf: het getal van de verkiezing en van de
volkomenheid. Duizend: het getal van de veelheid. Het oudtestamentische kerkvolk Israël had twaalf stammen. De Here
Jezus Christus koos Zich, zijn nieuwtestamentische gemeente kreeg zo twaalf apostelen. Wie houden stand in het gericht
aan het einde? De duizenden uit het oudtestamentische en het nieuwtestamentische Israël. Die schare ontelbaren, die de
ene, heilige, algemene, christelijke kerk vormen, van heel de historie, van alle tijden en alle plaatsen. Het volle getal van hen
die door de Vader gekend, door de Zoon gekocht en door de Geest in alle waarheid geleid zijn.
Maar vormen die honderdvierenveertigduizend dan geen elitekorps? Geen soort 'keurbende' van het Lam? Geen mensen
met een speciale opdracht in de eindtijd, een troep uitgelezenen? Moeten we dát niet opmaken uit hoofdstuk 14:1-5?
Nee, toch niet. Allereerst al niet omdat, zoals we zojuist al zeiden, dat getal honderdvierenveertigduizend (twaalf maal
twaalf maal duizend) het volle symbolische getal van de hele kerk is, de kerk van heel de historie, van de oude en de
nieuwe bedeling, de kerk van alle eeuwen. En daarop wijst ook nog de compositie, de samenstelling van het laatste
bijbelboek.
Zowel in hoofdstuk 7 als in hoofdstuk 14 wordt gezegd, dat de kérk door de HERE veiliggesteld is. Want de
honderdvierenveertigduizend zijn verzegeld. Die verzegelden zijn maar niet een aantal uitgelezenen. Maar dat zijn allen die
van de kerk zijn. Zonder ook maar enige uitzondering. Zíj allen hebben de naam van God en van het Lam op hun
voorhoofd.
Zij állen zijn 'de losgekochten van de aarde', 'de uit de kring van de aardbewoners gekochten' (14:3), zij állen zijn
'gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam', 'uit de kring van de mensen gekocht als beste deel
voor God en het Lam' (14:4). Uit (de kring van) de mensen, van alle mensen zijn ze door het Lam gekocht. Het woord,



door 'eerstelingen' of door 'beste deel' vertaald, de (aan God gewijde) eerstelingsgave, is duidelijk. De eerstelingen van
alles en van allen werden door het oudtestamentische kerkvolk Israël aan de HERE opgedragen. Zoals die 'eerstelingen' de
HERE werden gewijd, zo behoort heel de gemeente van Christus Hem toe. En hier, in hoofdstuk 14, ziet Johannes heel de
kerk in de gemeenschap van het Lam op de berg Sion staan.
'Zij zijn degenen die zich niet hebben ingelaten met ontucht: zij zijn maagdelijk rein' (vers 4, begin). Dat moet geestelijk
worden verstaan. Het betekent: ze hebben zich niet van de HERE en zijn Woord laten aftrekken. Ze zijn niet van de HERE
afgehoereerd, zoals de Schrift dat noemt. Ze hebben zich niet onder de heerschappij van de beesten uit hoofdstuk 13
begeven. Maar ze zijn de enige heerschappij van de Here blijven erkennen in heel hun leven. 'Het zijn de mensen, die het
Lam volgen, waarheen het ook gaat' (vers 4, midden). Zo betonen zij zich 'de uit de kring van de aardbewoners
gekochten'. En dat zijn allen die van de Christus zijn.

Enkele vragen:
1. In verband met de twaalfhonderdzestig dagen: Waarom zegt de Here in Matteüs 28:20 niet kortweg: 'Ik ben met u tot

aan de voleinding van de wereld'? Welke troost ligt in de toevoeging 'al de dagen' als we lezen van die
twaalfhonderdzestig dagen 'woestijnleven'?

2. Heeft het getal zeshonderdzesenzestig iets te maken met de getalswaarde die men toekende aan de Hebreeuwse en/of
Griekse letters? (Zie zo mogelijk: K. Schilder, De Openbaring van Johannes en het sociale leven, pag. 266v.).

3. Wat de honderdvierenveertigduizend betreft, volgden we een bepaalde exegese, die onzes inziens de juiste is. Er zijn
ook exegeten die denken aan een deel van de kerk, aan 'stoottroepen' van de kerk, mensen die het bijzonder zwaar te
verduren kregen en krijgen in hun leven op aarde. Kan onze visie het houden tegen die opvatting, gelet op onze
argumenten?
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