Vergelijking van de zevenkoppige beesten
in Openbaring
M.V. 2003. Update 23-7-2012

Op 12: draak

Satan is de geestelijke macht
achter de 7 wereldmachten en het
herrezen Romeinse rijk: 7 diademen op zijn koppen.

Op 13: zeebeest

Op 17: hoer & beest

Het beest is het Romeinse rijk als
Het Romeinse rijk als geestelijk verleidingssyswereldlijk machtssysteem. Gedeelde teem van de duivel. Rood als bloed en als de draak.
macht wegens de diademen op 10
vazalstaat-horens. De draak geeft het
beest zijn macht.
Oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit (1, 2, 16)
De wateren waarop de hoer zit = volken, naties (15)

Gezien als teken in de hemel (3)

Gezien vanaf het zand der zee (12:18; SV)

‘In de geest’ gezien in een woestijn (3)

Neergeworpen op aarde en zee (9, 12)

Steeg op uit de zee (1)

Was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen (8) (ook 11:7)

Gote vuurrode draak (3)

Beest gelijk een luipaard (1, 2)

Vrouw gezeten op scharlakenrood beest (3)

Poten als die van een beer (2)
Muil als van een leeuw (2)
7 koppen en 10 horens (3)

10 horens en 7 koppen (1)

7 koppen en 10 horens (3, 7) (let op de volgorde = bij draak)

Op zijn koppen 7 diademen (3)

Op zijn horens 10 diademen (1)

(Geen diademen)

Op zijn koppen namen van lastering (1)

Vol namen van laster (3)

Mond gegeven die lasteringen sprak (5, 6)
7 koppen = 7 bergen, waarop de vrouw zit (9)
7 koppen = 7 koningen: 5 gev. + 1 is + 1 andere nog niet (10)
Gezag gegeven te handelen 42 maanden (5)

Als de andere (7de) komt, moet hij een korte tijd blijven (10)

Gezag gegeven over elk volk en natie (7)
Eén kop als dood geslagen en genezen (3)

Het beest was, is niet, en zal uit de afgrond opstijgen (8)

De aarde met verbazing het beest achterna (3)

Aardse verwondering over beest dat was, niet is en zal zijn (8)
Het beest dat was, niet is, is zelf achtste, en is uit de 7 (11)
10 horens = 10 koningen die nog geen kon. ontv. hebben (12)
10 koningen ontvangen één uur gezag met het beest (12)

De draak gaf het beest zijn macht (2)

10 koningen geven hun macht aan het beest (13, 17)
10 koningen zullen oorlog voeren tegen het lam (14)
10 horens zullen de hoer haten, eten, verbranden (16)
Vrouw bekleed met purper en scharlaken (4)
Vrouw versierd met goud, edelstenen, parels (4)
Vrouw had gouden beker vol gruwelen van haar hoererij (4)
Op haar voorhoofd: ‘Verborgenheid, het grote Babylon ...’ (5)

Vervolgt de vrouw Israël (13-17)

Gegeven oorlog te voeren tegen heiligen (7)

Vrouw dronken van het bloed van de heiligen (6)
Vrouw = de grote stad met koningsch. over kon. vd aarde (18)

Zij (de aarde) aanbidden de draak (13:4)

Zij (de aarde) aanbidden het beest (4, 8)
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