Op de Hand en Tussen de Ogen
Een teken op uw hand en tussen uw ogen
Een wetgeleerde vroeg aan Jezus in Matteüs 22: “Meester, wat is het grote gebod in de wet?”
Jezus zei tegen hem:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
(Matteüs 22:37-40)
Jezus kon Zijn juk niet makkelijker begrijpbaar maken.
Hij somde de wet op in slechts twee punten. We lezen het ook in Deuteronomium en
Exodus:
Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in
uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis
zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook
tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij
zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.
(Deuteronomium 6:4-9)
En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de Here mij heeft gedaan bij
mijn uittocht uit Egypte. Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering
tussen uw ogen, opdat de wet des heren in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de
Here u uit Egypte geleid.
(Exodus 13:8-9)
Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op
uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
(Deuteronomium 11:18)
Die wet waar Jezus het over heeft is als een teken op onze hand. Teken (owth) spreekt van

een bewijs, een signaal, een kenteken (Strong’s H226). Het is tevens een teken op het
voorhoofd, een voorhoofdsband (towphaphah) als een kenteken (Strong’s H2903). We moeten
dit toch zien als beeldspraak, als beeld van een voortdurende opmerkzaamheid met
betrekking tot de geboden van God. Het symboliseerde een handel, een wandel, een kijk op
dingen, activiteiten en een manier van waarnemen die in lijn waren met Gods denken.
Denken zoals God denkt en handelen zoals God handelt. Dan hebben we de wet van God op
onze hand en op ons voorhoofd. Veel rabbi’s hebben dit later ook letterlijk toegepast. Na de
Babylonische ballingschap werd dit gebruik ingevoerd en ging men letterlijk
voorhoofdsbanden dragen, en ook banden om de arm. Jezus zegt daarvan in een confrontatie
met de Farizeeën in Matteüs 23:5-9:
Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun
gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en
van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten en om door de mensen
rabbi genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij
zijt allen broeders.
Een gebedsriem (phylakterion) is een smalle strook perkament, waarop de volgende gedeelten
van de wet van Mozes waren geschreven: Exodus 13:1-10; 11-16, Deuteronomium 6:4-9;
11:13-21. Die strook werd opgeborgen in een klein doosje en dit werd tijdens het gebed met
een leren riempje bevestigd op het voorhoofd (Strong’s G5440). De Farizeeën maakten ze
extra groot, dus extra zichtbaar om op te vallen.
Diezelfde beeldspraak, met betrekking tot een teken, zien we ook in Ezechiël 8, waar we
lezen over alle wantoestanden die plaatsvinden in de tempel. Er was afgodendienst en er
waren allerlei afbeeldingen van gruwelen aan de wand. Oudsten van het volk, mannen van
autoriteit deden dingen die het licht niet kon verdragen. Het land was gevuld met geweld en
God werd steeds gekrenkt. Toch waren er ook mensen die verdriet hadden van die gruwelen
en eronder gebukt gingen. Zij kregen een merkteken op hun voorhoofd ter bescherming:
En de Here zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een
teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar
bedreven worden. Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de
stad en slaat neer. Ontziet niet en heb geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes,
kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt,
moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen.
(Ezechiël 9:4-6)
Het begint bij ons
Ze moesten beginnen in het heiligdom. Overdrachtelijk gezien naar deze tijd, heeft dit een

geestelijke betekenis en geloof ik dat hier plaatsvindt waarvan Petrus spreekt in 1 Petrus:
Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal
het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?
(1 Petrus 4:17)
God begint bij het heiligdom, Hij begint in de kerk, bij ons. Uitgaande van dit schriftgedeelte
uit Ezechiël en andere bovenstaande voorbeelden, heb ik ook overdacht wat de bijbel
hierover zegt in het boek Openbaring. Daar wordt ook gesproken over het feit dat God
mensen verzegelt. Dat is een geestelijke zaak.
Wat betekent het om dat beschermingsteken van God op je voorhoofd te hebben? Dan
gaat het over een denken dat zich ontwikkelt, en dat zich ontwikkeld heeft in
overeenstemming met het hart van God. Een geestelijk denken en geen vleselijk denken. De
wet van God is dan ‘op je voorhoofd’. Om te handelen en te wandelen, om een kijk op
dingen te hebben op, om activiteiten te ontplooien en een manier van waarnemen te hebben
die uit het hart van God komt.
Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de
knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
(Openbaring 7:3)
De schade die hier wordt toegebracht heeft naar mijn mening te maken met het oordeel in
het huis van God. God zuivert Zijn tempel van iedere vorm van vleselijk/aardsgericht
denken. Hij beschermt alles dat het goede zaad heeft voortgebracht en Hij vernietigt alles dat
de vijand gezaaid heeft in onze harten, in Zijn gemeente. Hij scheidt het kaf van het koren in
het Koninkrijk van God. Hij vernietigt uiteindelijk alles dat niet goed is in Zijn Koninkrijk
(Matteüs 13:41-42).
Het getal van het beest
In het verlengde hiervan dacht ik na over het merkteken van het beest. Volgens Openbaring
13 gaat het over een getal van een mens, en dat is 666:
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 zeshonderd zesenzestig.
(Openbaring 13:18)
Het is figuurlijk bedoeld. Zes is het getal van de natuurlijke mens, het vlees. Drie is het
nummer van opstanding en van volheid. Het getal vertegenwoordigt dus een opstaan van

een volkomen vleselijk denken. We zien ook dat zes het onvolmaakte getal is bij uitstek. Het
is altijd onder de zeven, het getal van volmaaktheid. In de Latijnse taal betekent het telwoord
6 hetzelfde als seks. Hier komt ook ons woord ‘seksualiteit’ vandaan. Het spreekt in deze
situatie over geestelijke armoede, onzuiverheid, onreinheid en ontrouw aan ons
huwelijksverbond met God.
Wie het merkteken 666 draagt, staat voor iemand die zijn denken niet wil ontwikkelen in
overeenstemming met het hart van God en zich daaraan niet wil onderwerpen. Het is een
vleselijk denken en geen geestelijk denken. De wet van God is dan (nog) niet op je voorhoofd
of als een teken op je hand. Je handel en je wandel, je kijk op dingen, je manier van
waarnemen, komt dan niet voort uit het hart van God.
We zien met betrekking tot dit vleselijk denken verschillende uitgangspunten. We lezen
over hen, die de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben en ongerechtigheid juist fijn
vinden, in de tweede brief aan de gemeente van Tessalonicenzen:
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen
worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad
in de ongerechtigheid.
(2 Tessalonicenzen 2:11-12)
We lezen ook over mensen in de kerk die vleselijk zijn en het ontkennen in 2 Timoteüs:
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van
het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die
met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een
afstand.
(2 Timoteüs 3:1-5)
Het gaat hier niet over mensen die niet weten wie Jezus is, maar over de vleselijke kerk met
een schijn van godsvrucht, waardoor het allemaal mooi lijkt. We moeten ons natuurlijk wel
realiseren dat er ook een vorm van gemengd zaad in een ieder van ons is. Zaad dat ’s nachts
door de vijand werd gezaaid. Dit vond plaats in de geschiedenis en ook nu als we niet bij het
hart van God blijven. Wanneer er echter liefde is voor de waarheid, wanneer er liefde is voor
het Woord van God en we gerechtigheid en recht najagen en de bereidheid hebben om te
veranderen, dan zal God ons in processen leiden die ons steeds meer gelijkvormig zullen
maken aan Hem.
Er kan dus een manifestatie zijn van vleselijk denken in iedereen, maar dat betekent dan

nog niet dat je 666 op je voorhoofd of op je rechterhand hebt. Met een juiste hartsgesteldheid
gaan we van glorie tot glorie. Dat was het hart van de apostel Paulus voor de Galaten, toen
hij schreef:
Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte
verkregen heeft;
(Galaten 4:19)
God begint bij het heiligdom, Hij begint in de kerk, bij ons. Het oordeel begint in het huis
van God. Het gaat dus om de juiste hartsgesteldheid. Met een juiste hartsgesteldheid hoeven
we niet bang te zijn voor het merkteken van het beest. Waar het merkteken van God is, daar
kan het merkteken van het beest niet zijn.
Kopen en verkopen
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van
zijn naam heeft.
(Openbaring 13:16-17)
Dit tekstgedeelte heeft al veel angst gecreëerd in de harten van mensen en als het al geen
angst schept, dan zijn veel christenen daar toch op een bepaalde manier ontzettend mee
bezig. Wanneer gaat dit gebeuren? Hoe zal dat zijn? Moeten we daar nu al niet iets aan doen
in de politiek? Welke verdrukking staat ons te wachten als we dat merkteken weigeren?
In de geschiedenis is er al een aantal zaken voorbij gekomen, waar we nu geen probleem
meer mee hebben. Ik denk aan de angst die er bij velen was toen bankpasjes en creditcards
hun intrede deden. Vervolgens kregen we de streepjescodes op dingen die we nu kopen in
de winkels. Bijna iedereen heeft nu een mobiel, waarmee ze je overal op de aarde kunnen
traceren. Sommigen denken dat dit allemaal een ontwikkeling is naar het uiteindelijke
controlesysteem van de antichrist.
De zichtbaarheid van dat getal zit naar mijn mening niet in, zoals velen denken, een
letterlijk teken zoals een chip die ingebracht zou kunnen worden in ons lichaam. Het is ook
niet iets dat in de toekomst pas zichtbaar wordt. Het is er eigenlijk altijd al geweest, sinds de
kerk haar aanvang nam. Het is al aan de gang en het is allang zichtbaar, omdat het
voortkomt uit de harten van de mensen, en de kerk bestaat uit mensen. Het komt uit een
diepe bron, namelijk het hart van de mens. Het is een geestelijke zaak. God zal echter al die
zaken van het hart aan het licht brengen. Hij zal wegnemen wat niet goed is en de harten

zuiveren. Het religieuze systeem wordt afgebroken en Jezus bouwt de gemeente en het
wordt een gemeente zonder vlek en rimpel.
Het verklaren van het merkteken 666 met een natuurlijke interpretatie en naar een
letterlijke manifestatie, zoals een chip, zou wel eens een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn
van de satan, zodat velen maar niet zullen gaan zien waar het eigenlijk op aankomt. Want
waar gaat het dan om? Paulus zegt:
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van
uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en
volkomene.
(Romeinen 12:2)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van
onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat
wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten,
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus, en gereed
staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.
(2 Korintiërs 10:3-6)
In welke zin zal het dan niet meer mogelijk zijn om te kopen en te verkopen? Ook dit is naar
mijn mening allereerst figuurlijke en symbolische taal, die om een geestelijke interpretatie
vraagt. Persoonlijk geloof ik niet dat er een wacht voor de supermarkt staat die kijkt welk
merkteken ik draag en vervolgens zegt of ik wel of geen boodschappen kan doen. Waarom
zouden we dit nu per se letterlijk moeten nemen en een andere tekst, die met kopen en
verkopen te maken heeft, weer figuurlijk? We lezen in het boek Openbaring:
Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat
gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen
goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die
aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te
bestrijken, opdat gij zien moogt.
(Openbaring 3:17-18)
Die tekst staat toch in dezelfde context van ‘profetische taal’? We zien hier een profetische
parallel met Openbaring 13:16-17. Deze tekst neemt niemand letterlijk, omdat het geestelijke
begrippen zijn. Het gaat in beide teksten om een figuurlijke interpretatie. Jezus is in die zin
noch een goudhandelaar noch een apotheker. Goud, hoewel het prettig is om ook letterlijk
wat te hebben, spreekt hier onder andere van zuiverheid en van Zijn glorie, witte klederen

spreken van reinheid en helderheid en ogenzalf hebben we nodig om te zien waar het op aan
komt, om geestelijk te onderscheiden en om een openbaring van Jezus te hebben. Hij raadt
de gemeente aan om deze dingen van Hem te ‘kopen’. Dit kopen is dus niet letterlijk
bedoeld.
We zien het ook bij de geschiedenis van de dwaze en wijze maagden. De dwaze
maagden wilden olie kopen, weliswaar in letterlijke zin omdat het een gelijkenis is, maar het
slaat toch duidelijk terug op geestelijke zaken (Matteüs 25:9-10). Die olie is daar het symbool
van Heilige Geest. We lezen nog meer over kopen en verkopen, dat heel duidelijk geestelijk
bedoeld is:
Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand.(Spreuken 23:23)
Kopen en verkopen zijn termen uit de handelswereld. Zuiver zakendoen op zich zou
inderdaad moeilijker kunnen worden als onze relatie met Jezus toeneemt. We hebben het
dan over recht, gerechtigheid, eerlijkheid. Het is een leefstijl van Jezus die in ons te zien moet
zijn. Ook in de zakenwereld zijn er dan praktijken waar we niet in mee kunnen gaan.
In Openbaring 13:16-17 gaat het in ieder geval om een duidelijke figuurlijke interpretatie.
Het gaat hier om onze handel en wandel. Het spreekt van een confrontatie met het religieuze
systeem en om de corruptie daarin. Onze handel en wandel zullen in het religieuze systeem
steeds beperkter worden, waar we steeds meer zullen zien hoe men er op uit is om winst te
halen uit het lichaam van Christus. Leiders die uit zijn op winstbejag en op een
onfatsoenlijke manier de schapen scheren en vergeten dat ze zelf ook een schaap zijn.
Kerkelijke organisaties en mensen die vaak meer onder de indruk zijn van getallen en
programma’s, dan van de wil van God. Het gaat dan meer om de omvang van de bediening
dan om de schapen zelf. Er vindt een toename plaats van bedrog, manipulatie en onreinheid
om de doelstellingen te bereiken en velen geloven dan ook nog dat ze door hun positie
worden gerechtvaardigd. Daar wordt het steeds moeilijker om mee te doen, te kopen en te
verkopen en mee te gaan in dat denken. In die systemen zal geen plaats meer zijn voor hen,
die het merkteken van het beest niet willen dragen.
De bijbel zegt ook dat het beeld van het beest eerst gaat spreken (Openbaring 13:15). Ook
dit is figuurlijke taal. Er zullen woorden worden gesproken waardoor mensen worden
verleid. Valse profeten zullen allerlei zaken voorschilderen die verleidelijk zijn en die gericht
zijn op het eigen ik, een wereldse voorspoed en een vleselijke boodschap. Het is de leugen
die leert dat je controle kunt hebben over je eigen leven, vanuit je eigen wil kunt handelen en
dan nog steeds God kunt behagen. Iedereen die dit beeld niet aanbidt en niet meegaat in dit
denken wordt gedood. Dat betekent dat hij of zij zal sterven aan het ‘eigen ik’ en dat alles in
het denken, dat niet naar het hart van God is, zal sterven. Ook zal die groep het merkteken
van het beest niet dragen, maar wel het merkteken van God. Dat wil niet zeggen dat er in de

toekomst geen mensen fysiek gedood kunnen worden en als martelaar zullen sterven.
Zij echter, die dat merkteken van God dragen, zullen gaan van glorie tot glorie, van
overwinning tot overwinning. Zij worden niet bevangen door angst voor de toekomst, maar
zij zijn geborgen in Christus. Want zij overwinnen door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (Openbaring
12:11). De Amplified-vertaling zegt dat zij niet aan het leven zijn blijven hangen toen ze met
de dood werden geconfronteerd. Dat zijn zij die bereid zijn te allen tijde te sterven naar het
vlees en daardoor ook de opstandingskracht van Jezus in hun leven ervaren.
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