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De citaten van Bijbelteksten in dit boek zijn gekozen uit meerdere Bijbelver-

talingen op basis van leesbaarheid en weergave. Achter elk citaat staat de 

herkomst vermeld:

HSV = Herziene Statenvertaling

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling van het NBG

WV = Willibrordvertaling editie 2012

In de verschillende vertalingen worden helaas namen vanuit het Hebreeuws 

op verschillende manieren fonetisch weergegeven. Zo is de zoon van Abra-

ham en Sara is in de HSV Izak en in de NBV en WV Isaak. In dit boek is 

buiten de directe Bijbel citaten de voorkeurspelling van Sofeer gehanteerd.

Een deel van de tekst  in dit boek is eerder gepubliceerd in ‘Inzicht in 666 en 

mysterie Babylon’.
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INLEIDING

Als de aarde roept tot God 

En Hij zei:  Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed  
van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.  
Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem,  

die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer  
uit uw hand op te nemen. (Gen. 4:10-11 HSV)

De eerste moord
Dit boek gaat over een mens, een toekomstig wereldleider die erg 
bloeddorstig is. Zijn profiel en zijn getal staan in het laatste Bijbel-
boek. In dit boek staat een oproep om ons te verdiepen in de ont-
wikkelingen naar het wereldrijk vol bedrog, geweld en geestelijke 
slavernij van die leider. Wat al opvalt in onze tijd is het toenemend 
geweld: afrekeningen van criminelen onderling, aanslagen door 
zelfmoordterroristen, schietpartijen in scholen en bovenal oorlo-
gen met wapens met steeds meer vuurkracht. God haat oorlogen 
en geweld. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat het bloed van Abel 
riep tot de Schepper toen het op de aardbodem vloeide? Dezelfde 
aarde waaruit God de mens had gemaakt daarna door Zijn adem 
tot leven had gewekt. Veel westerse christenen hebben al moeite 
met het scheppingsverhaal in Genesis. Maar ook de orthodoxe 
christenen die geloven in de schepping zijn verbaasd als je spreekt 
over bloed dat tot God roept en een aardbodem die de mond opent 
voor dit bloed. In de Bijbel in Gewone Taal hebben de eigenzinnige 
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In oorlog met zeshonderdzesenzestig

In het laatste boek van de Bijbel staat een 
uitdaging: wie inzicht heeft moet het getal  
van het beest berekenen. Uitkomsten met 
namen van Caesar tot Hitler zijn gebaseerd  
op de gedachte dat je cijfers moet vervangen 
door letters maar in de Bijbel hebben 
getallen een symbolische waarde. Met dat 
uitgangspunt is het mogelijk om inzicht te 
krijgen in de oorlogszuchtige en God  
lasterende persoon die met 666 wordt 
aangeduid.

Ds. D.A. van den Bosch en zijn boek over 666

In 1940 schreef de Haagse predikant Van den 
Bosch een boek over het getal 666. 
Het was een inspiratiebron voor dit boek.  
Als eerbetoon is een hoofdstuk gewijd aan  
deze begaafde predikant die vanwege zijn 
boek in Kamp Amersfoort terecht kwam en 
daar in maart 1942 stierf.

Detail van een gedenkraam in de 

Duinzichtkerk: ds. Van den Bosch leidt 

in Kamp Amersfoort een 

clandestiene kerkdienst.

De zwaar bewapende reus Goliath 

lasterde God en het leger van 

Israël. De punt van zijn speer 

woog 600 sikkels. Goliath was een 

voorafbeelding van 666. 

(tekening E.M. Lilien)
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