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Rev 13:16 En hij maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, rijken en armen, vrijen en 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd:  

Rev 13:17 En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, of de naam van 

het beest, of het getal van zijn naam.  

Rev 13:18 Hier is wijsheid. Laat hem die verstand heeft beest, het nummer van de: want het 

is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig. 

Merk op volgens vers 17, zijn er drie verschillende kenmerken die het 

onderscheiden van het beest aantoont: 

 zijn merk (van autoriteit) 

 zijn naam (macht en zijn titel) 

 het getal van zijn naam (666). (aantal) 

Er kan worden aangetoond dat door een aantal als 666 moet worden toegepast op 

de naam van de man, en dat dit zal of kan helpen bij het identificeren van 

de antichrist. Wij verwijzen naar: 

Rev 19:16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der 

koningen, en Heere der heren. 

Hetzelfde Griekse woord vertaald als naam (onoma: G3686) dat verschijnt in 

Openbaring 13:17-18 wordt ook gebruikt in hoofdstuk 19:16, zo duidelijk dat het 

woord kan ook worden toegepast voor een titel, en niet alleen slechts een naam van 

de man. Nu horen wij dat het de wijsheid neemt van een bepaald begrip en te 

onderscheiden hoe dit aantal, nummer daadwerkelijk kan worden 

toegepast. Gebaseerd op het feit dat 666 van toepassing kan zijn voor een titel, zo 

zijn hieronder een aantal woorden en uitdrukkingen naar voren gebracht door de 

eeuwen heen als waarschijnlijk oplossingen voor het raadsel of het geheim van ons 

teken 666. 
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GRIEKSE 

De numerieke equivalenten van Griekse letters zijn ook te vinden in de 

Encyclopedia Britannica onder "Talen van de Wereld", Tabel 8. 

De oude Griekse woord voor "in Latijns sprekende man" is LATEINOS 

L = 30 lambda 

A = 1 alpha 

T = 300 tau 

E = 5 epsilon 

I = 10 jota 

N = 50 nu 
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O = 70 Omicron 

S = 200 sigma 

------------  

666  

OPMERKING: 

Latijn is de officiële taal van de Rooms-Katholieke Kerk. Kerkelijke documenten 

worden meestal gepubliceerd eerst in het Latijn, en vervolgens vertaald uit het 

Latijn in andere talen. De vereniging van "Lateinos" werd met 666 voor het eerst 

voorgesteld door Irenaeus (ca. 130-202 AD) die voorstelt in zijn Tegen ketterijen. 

Misschien de naam van het vierde koninkrijk in Daniël. 

Dan ook Lateinos is het aantal zeshonderdzesenzestig, en het is een zeer 

waarschijnlijke [oplossing], zijnde de naam van de laatste koninkrijk van de vier 

gezien door Daniel. Voor de Latijnen zijn zij, die op dit moment heersen.  

Bron:  Tegen ketterijen, door Irenaeus, Boek 5, hoofdstuk 30, paragraaf 3.  

 St. Irenaeus biografie online op de New Advent katholieke website. 

De apostel Johannes schreef over “antichristen” als over mensen welke “afvallig” werden 

van de gezonde leer. Dus mensen welke niet verder Bijbelgetrouw waren gebleven, en geen 

zalving van de H. Geest hadden. Zij bleven bij de begeerten van deze wereld, nastreven van 

welvaart, eigenbelang, enz. 

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar 
wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 18 Kinderen, het is de laatste ure; en 

gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er 
nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste 

ure is. 

 

 

De oude Griekse woord 

voor  

"De Latijnse 

Koninkrijk"  

HE latijnse basileia  
Basileia is Strong's # G932 

De oude Griekse 

woord voor  

"Italiaanse Kerk" 

is  

ITALIKA 

ekklesia  
Ekklesia is Strong's # 

G1577 

En in het oud 

Grieks betekent het 

woord afvalligen 

En in de oude 

Griekse  

het woord voor 

'traditie'  

Paradosis  
Strong's # G3862 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3D666%26hl%3Dnl%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://www.columbia.edu/cu/augustine/arch/irenaeus/advhaer5.txt&usg=ALkJrhgf8g-oI_DLtZp4PR7YkqDoJtS2DQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3D666%26hl%3Dnl%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://www.newadvent.org/cathen/08130b.htm&usg=ALkJrhhWky8BsZhusBdssAqY6v2sGTRtwA
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H = 0 
(Translitera

tie) 

E = 8 eta 

  

L = 30 lambda 

A = 1 alpha 

T = 300 tau 

I = 10 jota 

N = 50 nu 

E = 8 eta 

  

  

B = 2 beta 

A = 1 alpha 

S = 200 sigma 

I = 10 jota 

L = 30 lambda 

E = 5 epsilon 

I = 10 jota 

A = 1 alpha 

 

 

666  
 

I = 10 jota 

T = 300 tau 

A = 1 alpha 

L = 30 
lamb

da 

I = 10 jota 

K = 20 
Kapp

a 

A = 1 alpha 

  

  

E = 5 
epsil

on 

K = 20 
Kapp

a 

K = 20 
Kapp

a 

L = 30 
lamb

da 

E = 8 eta 

S = 200 
sigm

a 

I = 10 jota 

A = 1 alpha 

 

 

666  
 

A = 1 alpha 

P = 80 pi 

O = 70 
Omicr

on 

ST = 6 
stigma 

* 

A = 1 alpha 

T = 300 tau 

E = 8 eta 

S = 200 sigma 

 

 

666  

* Stigma  is een 

inmiddels verouderde 

Griekse karakter, maar 

het lijkt in het Nieuwe 

Testament in Rev 13:18 

tot waarde te geven van 

de 666 (chi XI stigma - 

Zie Strong's 

Concordantie, # 

G5516).  

P = 80 pi 

A = 1 alpha 

R = 100 rho 

A = 1 alpha 

D = 4 Delta 

O = 70 
Omicr

on 

S = 200 sigma 

I = 10 jota 

S = 200 sigma 

 

 

666  
 

 

LATIJNS- 

 

CIJFER NAAM WAARDE 

Ik unus 1 

V QUINQUIES 5 

X decem 10 

L quinquaginta 50 

C CENTUM 100 

D quingenti 500 

M mille 1000 
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VICARIUS FILII DEI 

DE ZIN LETTERLIJKE: VICARIUS - vervanging van, of in plaats van 

 FILII - betekent zoon 

 DEI - betekent dat God 

V = 5  F = 
geen 

waarde 
 D = 500 

Ik = 1  Ik = 1  E = 
geen 

waarde 

C = 100  L = 50  Ik =   1 

Een = 
geen 

waarde 
 Ik = 1    -------- 

R = 
geen 

waarde 
 Ik = 1    501 

Ik = 1    --------     

U / 

V 
= 5    53     

S = 
geen 

waarde 
        

  -------- 112 + 53 + 501 = 666 

  112         

DUX CLERI  

vertaald betekent kapitein van de clerus 

D = 500 

U = 5 

X = 10 

 

C = 100 

L = 50 

E = geen waarde 

R = geen waarde 

I = 1 

-------------------- 

666 
 

Ludovicus  

vertaald betekent vicaris van het Hof 

L = 50 

U = 5 

D = 500 

O = geen waarde 

V = 5 

I = 1 

C = 100 

U = 5 

S = geen waarde 

-------------------- 

666 
 

 

HEBREEUWS 
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De numerieke equivalenten van de Hebreeuwse letters zijn te vinden in de 

Encyclopedia Britannica onder "Talen van de Wereld", Tabel 50. 

ROMIITH  

betekent het Romeinse Koninkrijk 

R = 200 Resh 

O = 6 waw (VAV) 

M = 40 mem 

I = 10 Yod 

I = 10 Yod 

TH = 400 knikker 

--------------  

666  
 

Romijn  

betekent dat de Romeinse Man 

R = 200 Resh 

O = 6 waw (VAV) 

M = 40 mem 

I = 10 Yod 

T = 400 knikker 

I = 10 Yod 

----------  

666  
 

 

Zie Het profetische geloof van onze vaders, De historische ontwikkeling van profetische 

interpretatie, door Le Roy Edwin Froom, delen II en IV, gepubliceerd door de Review and 

Herald Publishing Association, Washington DC, Copyright 1948. 

 

Deze relatie van 666 in het Grieks, Latijn en Hebreeuws is slechts een relatief 

kleine, maar belangrijke indicator dat het pausdom, de antichrist is en het beest uit 

de zee van Openbaring 13. Deze vereniging op zich bewijst weinig, als 666 kan 

ook passen op andere mensen met dezelfde methoden.  

666 en CAESAR NERO 

 

Sommigen zullen stellen dat het boek Openbaring alleen is geschreven voor 

mensen die in die tijd, en dat 666 het meest waarschijnlijk van toepassing is op 

Caesar Nero, die in Rome regeerde 54 tot 68 na Christus, in plaats van iemand uit 

de eindtijd.  

Dit standpunt, dat Openbaring suggereert had eerst een onmiddellijke toepassing 

van de eerste eeuw, in plaats van het profetische. Hoe is Nero gekoppeld aan 666? 
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De preterist neemt een relatief zeldzame vorm van de naam Nero, Nero Caesar of 

Caesar Nero, en voegt een "n", resulterend in Neron Caesar. Vervolgens wordt het 

Latijn is transliteratie in het Aramees, wat resulteert in nrwn QSR, die bij het 

gebruik van het numerieke equivalent van de brieven, voegt vervolgens tot 666 als 

volgt: 

N un = 50 

R ESH = 200 

W aw = 6 

N un = 50 

   

Q Oph = 100 

S amech = 60 

R ESH = 200 

 

Een voorbeeld van deze spelling is blijkbaar onlangs ontdekt in een van de Dode 

Zeerollen. Als je hetzelfde proces te gebruiken, maar zonder de extra "n" het 

resultaat is 616. Interessant is dat sommige vroege handschriften 616 hadden in 

plaats van 666, zelfs geleerden, zoals Irenæus 616 zagen dit als een  

overschrijffout.  


