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 Verklaringen voor het getal 666
Aangezien de Bijbel aanspoort om met het getal 666 aan het rekenen te gaan (Op13:18; 15:2), 

zijn er velen verklaringen geweest voor dit getal. De interessantste van deze verklaringen willen we 
hier in het kort noemen.

Het berekenen van getalswaarden en uitzoeken van de betekenis daarvan noemen de rabbijnen 
gematria. De basis hiervoor vormt het alfabet. Omdat men in de Oudheid nog geen aparte tekens 
voor de getallen had, werden hiervoor eveneens de letters gebruikt. Daardoor heeft iedere letter in 
het  alfabet  een  getalwaarde.  Hoewel  hierin  weer  verschillende  visie  bestaan  (heeft  de  ‘k' 
bijvoorbeeld de waarde 11 of 20?), volgen we hier het standaard gebruik van de getalwaarde.20

1.a De Griekse getalwaarde
Letter Naam Getal Letter Naam Getal Letter Naam Getal
Aa Alfa 1 I i Iota 10 R r Rho 100

B b Béta 2 K k Kappa 20 S s v Sigma 200

G g Gamma 3 L l Labda 30 T t Tau 300

D d Delta 4 M m Mu 40 U u Upsilon 400

E e Epsilon 5 N n Nu 50 F f Fi 500

Z z Dzèta 7 C c Xi 60 X x Chi 600

H h Éta 8 O o Omikron 70 Y y Psi 700

Q q Thêta 9 P p Pi 80 W w Omega 800

1.b De Hebreeuwse getalwaarden
Letter Naam Getal Letter Naam Getal Letter Naam Getal

) ’Alef 1 x Cheth 8 s Sameh 60

b b@ Beét 2 + Teth 9 ( ‘Ayin 70

g g% Gimel 3 y Jod 10 p p% P Pe 80, 800

d d@ Daleth 4 k k@ K; Kaph 20, 500 c C Tsadé 90. 900

h Hé 5 l Lamed 30 q Qoph 100

w Wáw 6 m M Mem 40, 600 r Resch 200

z Záyin 7 n N Nun 50, 700 #$ #& Sin 300

t Taw 400

1.c De Latijnse getalwaarden
Letter Naam Getal Letter Naam Getal

I Unus 1 C Centum 100

V Guinque 5 D Guinqenti 500

X Decem 10 M Mile 1000

L Guinquaginta 50

1.d Symbolische verklaringen
(1) Sommige handschriften (bijv. TR) vertalen 666 met drie letters, waarvan de getalwaarde 666 

is, namelijk ch-x-s (χξς). De eerste en de derde letter zij de begin- en eindletters van Christus 

20 Zie uitgebreid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_cijfers
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(Χριστος);  de  middelste  letter  heeft  in  het  Grieks  de  vorm van  een  slang  en  kan  een 
verwijzing naar de slang satan zijn. Van buiten ziet het dier uit als een lam (Christus), maar 
van binnen is het satanisch;21

(2) De  getalwaarde  van  de  Griekse  naam  Iésous (‘Jezus’,  Ιησους)  is  888 
(10+8+200+70+400+200) en vormt een opmerkelijk contrast met het getal 666.22 Terwijl 6 
het getal van een mens is in de Bijbelse gematria is de 8 het getal van een nieuw begin. 
Ouweneel wijst op de 8 als grondgetal van de namen van Jezus Christus: Iésous (888 = 8 x 
111);  Christos (1480 = 8 x 185);  Kyrios (‘Heer’, 800 = 8 x 100);  Kyrios hémoon (‘onze 
Heer’, 1768 = 8 x 13 x 17);  Sootér (‘Verlosser’, 1408 = 82 x 22); en Messias (656 = 8 x 
82);23

(3) In het Latijn wordt 666 als DCLXVI geschreven (de eerste zes Romeinse getallen achter 
elkaar).

1.e Verklaringen vanuit de getalwaarde van namen
(1) Irenaeus wees bij het Griekse Latinus (bet. ‘Romein’ of ‘Latijns’) op de getalwaarde 666;24

(2) ‘Caesar Neron’ heeft in het Hebreeuws (קשר נרון) de getalwaarde 666.
(3) ‘Luther’ heeft in het Hebreeuws de getalwaarde 666.

1.f Verklaringen vanuit parallellen van 666 in de Bijbel
(1) Farao had 600 strijdwagens (Ex14:7), Goliaths speer woog 600 sikkels (1Sm17:7);
(2) Goliath was zes ellen lang (1Sm17:4), zijn speerpunt woog zeshonderd sikkels (1Sm17:7);
(3) Salomo haalde elk jaar 666 stukken goud binnen (1Kn10:14; 2Kr9:13), dit bedrag vormde in 

1Kn10 het begin van zijn rijkdom. Dit gegeven is de inleiding op de opmerking dat Salomo 
zich ertoe liet verleiden andere goden na te lopen;

(4) De kinderen van Adonikam (bet. ‘mijn heer stond op’) waren met 666 (Ea2:13);
(5) Het beeld dat Nebukadnezar opzette was 60 el hoog en 6 el breed (Dn3:1) en er werden 6 

muziekinstrumenten gebruikt (Dn3:5).

1.g Verklaringen vanuit de geschiedenis
(1) In het jaar 66n.Chr. brak de Joodse opstand uit en in datzelfde jaar gaf keizer Nero het bevel 

tot  de  veldtocht  tegen  de  Joden  en  Jeruzalem,  die  uitgevoerd  werd  door  zijn  generaal 
Vespasianus met 60.000 man.

1.h Wiskundige verklaringen
Het getal 666 is een driehoeksgetal, dat de driehoek van 36 vormt, die weer de driehoek van 8 

vormt. Het is dus een driehoek in een driehoek. De driehoek heeft het kenmerk dat 
hij bestaat uit evenveel getallen als de som van de onderste rij (36). Het woord 
‘beest’ komt trouwens precies 36 keer in Openbaring voor en staat in contrast met 
het getal 37. Dat getal speelt in het Oude Testament een opvallende rol en is de 
basis  van de naam Jezus  Christus:  Iésous (888 =8x111=24x37) en  Christos 
(1480=8x185=40x37).25

In het Oude Testament lezen we dat in het 37ste jaar van zijn ballingschap 
Jojachin (111=37x31) begenadigd werd (2Kn25:27). Volgens de Joodse traditie 
werd Isaak geofferd toen hij 37 jaar oud was. In het Aramees is ‘God’ Élaha de 

21 J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 207.
22 Sibillinische  Orakels 1.324vv.
23 W.J. Ouweneel, ‘Bijbelse getallen en hun geheimen,’ Bijbel en Wetenschap 221 (aug./sept. 2000): 133.
24 Irenaeus, Tegen de Ketters, V.26.1; V.30.3.
25 W.J. Ouweneel, ‘Bijbelse getallen en hun geheimen,’  Bijbel en Wetenschap 221 (aug./sept. 2000): 133; W.J. Ouweneel,  Das 

Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 361.
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getalwaarde  37 (1+30+5+1).  En Dn2:20,  het  vers waar deze naam in voorkomt,  heeft  weer als 
waarde 1110=37 x 30.

Samen komen we 36 en 37 tegen in het getal 666 (zie voor 36 hierboven en voor 37=666/18). 
Ook in de uitspraak ‘Ik ben de Alfa en Omega’ is dat het geval (Op1:8; 21:6; 22:13). Omega staat 
hier niet uitgeschreven en is als  Ω weergegeven. Deze letter heeft net als  kyrios (bet. ‘Heer’) de 
getalwaarde 800. Alfa (532) en Ω (800) hebben samen de getalswaarde 1332=36 x 37.

Het getal 36 kan tevens weer gezien worden als 62, waarbij 6 in de gematria het getal van de 
mens  is.  Daarnaast  is  666  precies  de  kwadratische  som  van  de  eerste  zes  priemgetallen: 
666=22+32+52+72+112+132+172.

1.i Mensen die voor de antichrist gehouden werden
In de loop der eeuwen werden er heel wat mensen voor de antichrist gehouden. Ongebreidelde 

allegorie zag in de antichrist reeds de Turken, Attila, Dzenghis Khan, Napoleon, Mussolini, Hitler 
en Stalin. Luther zag de paus als het beest en de paus schilderde Luther als de antichrist. Hieronder 
geef ik een overzicht van de belangrijkste mensen die voor de antichrist werden gehouden.
Antiochius 
Epiphanes

Antiochius Epiphanes was in het Oude Testament een voorloper van de antichrist (Dn11). Hij 
toont ons veel parallellen met zaken die de antichrist zal doen.

Keizer Nero Nero vermoorde de christenen en dode zelfs mensen uit zijn eigen familie.

De paus Bijna ieder paus is voor de antichrist gehouden worden, tegenwoordig is de theorie dat de paus 
de antichrist is minder gehoord dan vroeger.

Charlemagne Charlemagne leefde van 742-814n.Chr. en controleerde centraal Europa. Hij had het verlangen 
om het Romeinse Rijk te herbouwen.

Napoleon Napoleon wilde het Romeinse Rijk herstellen, maar vervolgde hij de christenen niet.

Aleister Crowley Crowley was een heks in Engeland (1875-1947n.Chr.), sommige Rock’n Roll bands zoals de 
Beatles, the Doors en Ozzy Ozbourne verwezen naar haar in hun liederen.

Benito Mussolini Deze dictator van Italië (1922-1943n.Chr.) was zeer arrogant ondanks zijn militaire zwakheden. 
Toch  hielden  velen  hem  voor  de  antichrist,  aangezien  hij  in  de  hoofdstad  van  het  oude 
Romeinse rijk regeerde.

Adolf Hitler Het zal duidelijk zijn waarom Adolf Hitler voor velen de antichrist was. We hoeven alleen maar 
al te kijken naar het aantal Joden dat deze man vermoordde. In principe is hij een voorloper van 
de antichrist.

Jozef Stalin De Russische dictator Stalin wordt verweten de meeste moorden van alle tijden (30 miljoen) op 
zijn geweten te hebben. Hij dode zelfs zijn eigen burgers.

Francisco Franco De Spaanse dictator Franco (1936-1975n.Chr.) werd wegens zijn genealogische connectie voor 
de antichrist gehouden.

John F. Kennedy Kennedy was de eerste Rooms-Katholieke President van de Verenigde Staten. In 1956 bij de 
Democratische  vergaderingen  ontving  hij  666  stemmen.  Toen  hij  doodgeschoten  werd  in 
Dallas, verwachtte sommigen dat hij weer zou opstaan en van zijn dodelijke wond zou genezen 
(vlgs. Op13:3).

King Juan Carlos De Spaanse koning Carlos werd vooral door Charles Taylor als antichist betiteld, vanwege het 
feit dat hij de koning van de tiende natie, die bij de EU kwam, was.

Ronald  Wilson 
Reagan

Reagan werd als antichrist betiteld, omdat hij in drie namen zes letters had.

Saddam Hussein Vooral vanwege de verbindingen van de antichrist met Babylon (Op17-18; volgens sommigen 
het hedendaagse Bagdad) werd Saddam Hussien voor de antichrist gehouden.

Yassir Arafat Toen Arafat het vredeverbond met Israël in 1993 onderschreef,  dachten vele dat de profetie 
vervuld was en hij de antichrist was die vrede zou sluiten met het volk Israël voor zeven jaar.
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