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Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen
(Openbaring 13:18 NBV)

In het laatste Bijbelboek staat zowaar een oproep om onderzoek te 
doen naar de betekenis van het getal 666. In de loop der eeuwen zijn er 
oplossingen aangedragen voor de naam van het beest zoals keizer Nero, de 
paus, Luther en Hitler en de nieuwste is internet (www). Leuk bedacht maar 
niet echt Bijbels. Dat geldt ook voor de oplossingen van een tweede raadsel 
in de Openbaring (Apocalyps) van Johannes. Ook dit raadsel vergt inzicht.  
Het gaat om de vrouw op het beest. Zij draagt de naam Mysterie Babylon op 
haar voorhoofd. Veel uitleggers zagen in deze vrouw de Rooms-katholieke 
Kerk en tegenwoordig wordt zowaar de Europese Unie herkend in deze 
vrouw op het beest.

Waarom lukt het niet om het getal 666 en de naam van de vrouw echt te 
doorgronden? Het gebrek aan Bijbels inzicht heeft veel te maken met het 
tijdstip waarop het boek Openbaring verscheen. Dat was in het jaar 95 en 
toen was er al een grote scheiding ontstaan tussen Joden en christenen.  
De kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en hadden grote moeite met 
het Oude Testament. Dat hadden ze ook met de Openbaring van Johannes. 
Dat boek had voor hen het karakter van  een Joods oudtestamentisch boek. 

Om de  symbolen van Openbaring te begrijpen, moeten we juist de sleutels 
zoeken in het Oude Testament. Johannes en de andere apostelen waren 
opgegroeid met de boeken van Mozes en de profeten. Vanaf Genesis tot 
en met Openbaring vormt de Bijbel een onvoorstelbaar mooie eenheid.  
Als we de verbanden van namen en getallen in de Bijbel bestuderen, kunnen 
we daadwerkelijk inzicht krijgen in de naam van het beest en Mysterie 
Babylon. We zien dan ook waarom het getal zeven zo vaak voorkomt in het 
laatste Bijbelboek. Dat boek waarschuwt ons maar heeft ook een geweldige 
boodschap: de Leeuw van Juda, het Lam, is de overwinnaar!

Wat is het verband tussen 666 en Lamech, Nimrod, Goliath en het goud van 
Salomo? En wat is de relatie tussen koningin Izebel en de Mysterie Babylon? 
Ontdek het in dit boek!
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