
 

 

 

 

 

 

 

Openbaring 13:2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van 
een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn 
troon en grote macht. Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, 
en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 
verbazing achterna, Openbaring 13:4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de 
macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? 
en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
 

De apostel Johannes zag een monster opkomen uit de 

zee. De draak weet dat hij nog weinig tijd heeft. (Draak 

van het drakenland China?). Johannes schreef dat er 

“antichristen” waren, dat is meervoud meer koppen. De 

huidige ontwikkelingen op wereldniveau laten zien dat er 

machtsverschuivingen aan de hand zijn.  

Dit kwam al aan het licht bij de dood en de begrafenis van 

koningin Victoria in 1901, waarbij de eerste multinationals 

machtig werden en men overleg pleegde over de 

machtsverhouding. 

Het beest of monster dat zich 

vandaag aandient komt uit de zee, 

dat is de volkerenzee, dus wereldwijd. Wij denken aan een 

hervormd Romeinse Rijk naar het beeld van de profeet Daniel. 

Wij kijken naar de planning van de NWO. Uitleggers wezen 

vroeger naar de persoon van Hitler als een wereldleider, maar 

hij had geen voldoende wereldwijde controle.  

Wij zien dat het monster verschillende kenmerken draagt van dieren als symbool en 

kenmerken van bepaalde machtige voorgaande wereldrijken. Nu zien wij dat er één 

van die koppen dodelijk ziek werd of als gestorven of stervende. 

 

 



 

 

En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn 
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 

verbazing achterna, 

 

Bij nader onderzoek valt het op dat de vertaling in vele Bijbels geschreven staat over 

een “wond”. Peschitta vertaling schrijft “ alsof het dodelijk verpletterd was”  

In de oude Griekse vertaling vinden wij het woord “plygy” kan ook vertaald worden 

als “plaag” zoals een pestziekte of pestilentie. Dat doet ons denken aan onze 

huidige tijd met het Coronavirus, welke een wereldwijde dodende plaag is geworden, 

en niet aan zijn einde is met zijn vele varianten, nu en morgen! Dit coronavirus kan 

immuun worden tegenover de vele soorten experimentele vaccins, met veel 

onschuldig bloed tot gevolg. 

Deze kopman, een van de wereldleiders,  

zal “als” uit de dood verrijzen, en men zal 

hem toejuichen en bewonderen om “als 

het ware uit de dood” te zijn opgestaan. 

De media zal het zeker zo berichten! 

Een Pseudo christus, of valse Messias? 

Hij komt uit de hoek van de satanisten, 

dus gevaarlijk. Hij krijgt wereldmacht. Wij 

stellen vandaag vast dat er strijd en plan 

is om via een schrikbewind de wereldmacht te veroveren.   
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