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SATAN, DE IMITATOR (2) – de Antichrist
hjms
Geliefde broeders en zusters, in deel 1 van deze studie over de imitator Satan, zagen we dat
Satan de heilige Drieënige God in de eindtijd zal proberen te imiteren. Zo zal hij de wereld
óók confronteren met een imitatie van onze Here Jezus Christus, namelijk de Antichrist.
Deel 2 van deze studie gaat over die Antichrist.
Het is goed om deze studie te beginnen met het eens opnoemen van zijn vele benamingen
in het Woord van God. De namen van de Antichrist zijn als het ware een signaal voor ons om
juist nu vlak voor de Wederkomst van Jezus Christus uiterst alert in ons geestelijk leven te
zijn. Want deze namen schilderen ons de listigheid, de verleidelijkheid, de doortraptheid en
afschuwelijkheid van een duivelse persoon, die spoedig in een vreselijke tijd van grote
verdrukkingen over de wereld zal heersen. Dit zal gebeuren in de laatste 3 ½ jaren voor
Jezus’ Wederkomst.
In Dan. 7:8 wordt hij “kleine horen” genoemd. In Dan. 9:26 wordt hij “vorst” genoemd.
Zacharia noemde hem de “nietige (d.w.z. nietswaardige, dwaze) herder” en de “verlater der
kudde” (Zach. 11:17). Jezus noemde hem “gruwel der verwoesting” in Matt. 24:15. Paulus
noemde hem in 2 Thess. 2:3,8 de “mens der zonde”, de “zoon des verderfs” en de
“ongerechtige”. Johannes noemde hem de “Antichrist” (1 Joh. 2:18,22), de “verleider” (2 Joh.
7) en het “scharlakenrode beest” (Openb. 13:1; 17:3).
Overigens werd ook Judas, de verrader, door Jezus Christus in Joh. 17:12 betiteld als de
“zoon des verderfs” en daarmee als een schaduwbeeld van de Antichrist gemaakt. Net zoals
Judas in Jezus’ nabijheid verkeerde en desondanks de verrader werd, zal ook de Antichrist
waarschijnlijk uit christelijke kringen kunnen voortkomen. In Deel 4 van deze studie zal ik
bespreken wat de bijbel zegt over het voortkomen van antichristussen uit de gemeente.
Broeders en zusters, Satan zal in de eindtijd, teneinde nog vele mensen op de valreep te
verleiden, proberen om Jezus Christus, Gods Zoon, te imiteren middels de Antichrist.
Hoe zal dat kunnen gebeuren?
Vóór de tijd van de Grote Verdrukking waarin de Antichrist volledig en wereldwijd aan de
macht zal zijn, zullen er aarbevingen, pestilentieën en oorlogen zijn en een grote geestelijke
afval. U kunt hierover lezen in Matt. 24:4; Dan. 8:13; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5; 2 Thess. 2:1-3.
Gruwelijke zonden, misdaad en leugens zullen welig tieren. Er zullen enorme politieke,
economische, milieu-technische en sociale problemen op wereldschaal zijn. Politieke
problemen als bijvoorbeeld de verdeeldheid binnen de EU en de voortdurende conflicten in
het Midden-Oosten. Economische problemen als bijvoorbeeld het gebrek aan fossiele
brandstoffen en de gevolgen van de vergrijzing. Gigantische milieu- en klimaatsproblemen
door vervuiling en opwarming van de aarde, veroorzaakt doordat de mens de aarde
volkomen heeft verpest en verdorven (Jes. 24:5; Openb.11:18). Sociale problemen door
wereldwijde armoede, mede veroorzaakt door westers(e) egoïsme en consumptiedrang.
De problemen zullen zodanig zijn, dat de landen zullen schreeuwen om een sterke wereldleider met grote visie en macht, die alles zal oplossen en vrede bewerkstelligen.
Dit wordt het moment van de opkomst van de Antichrist. De Antichrist zal alle problemen
oplossen en zo de controle over de aarde krijgen. En zijn wereldrijk, het eindtijd-Babylon, zal
dan het middelpunt zijn van een nieuwe wereldorde.
Vele bijbelonderzoekers zijn van mening, dat reeds in het beeld dat ons geschetst wordt in
Openb. 6:2 de Antichrist zich voor het eerst zal openbaren. Nu nog niet in de vorm van het
verschrikkelijke beest van Openb. 13:1, maar als een vredelievende ruiter op een wit paard,
die schijnbare vrede over de aarde, met name in het Midden-Oosten, zal bewerkstelligen. En
de wereldvolkeren zullen dan in hem die sterke wereldleider gaan zien, die alles in orde kan
maken. Maar zij beseffen niet wat Satan voor hen in petto heeft en wat hun boven het hoofd
hangt.
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Satan zal twee vreselijke beesten in het leven roepen (Openb. 13:1,11). Johannes van
Patmos ontving hierover een visioen. Het eerste beest zal de Antichrist zijn en het tweede
beest de Valse Profeet. Dit betekent dat de Antichrist niet alleen de volledige politieke macht
in handen zal krijgen en de gehele wereldpolitiek zal gaan beheersen. Óók op religieus
gebied zal de Antichrist de wereldmacht in handen nemen. Hij zal bewerkstelligen, dat de
gehele wereld hem zal aanbidden. Hiervoor wordt hij geholpen door die Valse Profeet.
Broeders en zusters, daarmee zal de Antichrist dus zowel de uiterlijke omstandigheden van
de mensen als ook hun innerlijke beheersen. De Antichrist zal een verleidende en valse
wereldpolitiek gaan voeren in combinatie met een valse godsdienst geleid door de Valse
Profeet. In Openb. 13:11-12 kunt u hierover lezen, maar ook in Openb. 17:1-6 leest u over
de grote hoer der schijngodsdienst, Babylon. Zij is een geestelijke hoer, omdat zij overspelig
is met de wereld. Het systeem van de Antichrist zal dus uiteindelijk het gehele leven op
aarde gaan beheersen.
Laten wij als kinderen Gods daarom waakzaam zijn, dat wij niet geestelijk overspelig zullen
zijn met alle verleidingen van de wereld. Jak. 4:4 --- “Overspelers en overspeleressen, weet
gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der
wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.” Als dit de situatie in uw leven is,
bekeert u zich dan, want zonder dat u het bemerkt, zult u in die verleidende stroom worden
meegetrokken, waarvan het eindprodukt de grote hoer Babylon is.
Langzaam maar zeker worden nú reeds de condities in de wereld hiertoe in gereedheid
gebracht. Omdat de mensen de zonden, de ongerechtigheid en de leugens hebben liefgehad
en zelfs hebben verheerlijkt. Omdat de mensen Jezus, de Waarheid, niet hebben geloofd,
maar hebben verworpen. Dáárom zal God hen hét toppunt van zonde en leugen zenden,
namelijk de Antichrist. De Antichrist zal vrede op aarde brengen, maar hij is de vleesgeworden leugen en zonde. Daarom is die vrede slechts valse schijnvrede. Dat is ook logisch,
omdat hij een uitvinding is van Satan, die de vader der leugen is (Joh. 8:44). In dit verband
schreef Paulus in 2 Thess. 2:3-4,8-12 over de Antichrist --- “Dat u niemand verleide op
enigerlei wijze; want die (NB, de dag van Christus = de Wederkomst) komt niet, tenzij dat
eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des
verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij
God is. ………………………………… …… ………… …………………… En alsdan zal de
ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns
monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst
is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle
verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde
der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden
een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld
worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de
ongerechtigheid.”
Ziet u, broeders en zusters, hoe gevaarlijk het is wanneer u de Waarheid van het Woord van
God niet accepteert in uw leven? Wanneer u niet bereid bent om u te bekeren, wanneer het
Woord van God tot u heeft gesproken? Wanneer u hierin volhardt? Uiteindelijk zal uw hart
zich verharden en zult u in plaats van het Woord van God nu de leugens van Satan gaan
geloven. Hoe zult u daarna nog gered kunnen worden? Als uw hart totaal onbekeerlijk is
geworden?
De schijnvrede die de Antichrist in Openb. 6:2 brengt, zal echter maar van korte duur zijn.
Uiteindelijk zal hij zijn ware aard tonen! Dan komt hij als het eerste beest uit de zee op
(Openb. 13:1-2). Dit beest zal zich openbaren, nadat Satan met en al zijn boze engelen
(demonen) uit de hemel is geworpen en in grote toorn is uitgebarsten (Openb. 12:9,12b,17).
Broeders en zusters, de betekenis van dit verschrikkelijke, gruwelijke beest is tweeledig!
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Ten eerste is het eerste beest het beeld van de Antichrist in de eindtijd.
Ten tweede is dit beest óók een beeld van het wereldrijk waaróver hij zal regeren.
Laten we het visioen van Openb. 13:1-8, dat Johannes van Patmos kreeg, nader bekijken.
Eigenlijk begint Openb. 13 met het laatste vers van Openb.12 namelijk vers 18. De
Statenvertaling zegt: “En ik stond op het zand der zee”. De Statenvertaling bedoelt hier
Johannes. Dit is een foutieve vertaling! De goede vertaling is: “En hij (d.i. de draak) bleef
staan (trad) op het zand der zee en ik (d.i. Johannes) zag uit de zee een beest opkomen”.
Johannes was nog steeds in de hemel en hij zag de draak op het strand staan en als het
ware het beest uit de zee commanderen. Bijbelonderzoekers verwijzen voor het “zand der
zee” naar het volk van Israël (Gen. 22:17) en zijn van mening, dat in de tijd dat Satan als het
ware in symbolische zin óp Israël staat (het zand der zee), de Antichrist als het beest zal
worden geopenbaard. In de profetische geschriften is de zee steeds een symbool voor de
heidenvolkeren (Ps. 65:8; Jes. 17:12-13; Jes. 57:20-21; Ezech. 26:3; Openb. 17:15). Het
beest komt dus op uit de heidenvolkeren. Maar Openb. 11:7 en 17:8 zegt ons tevens, dat het
beest óók uit de afgrond opkomt, dat de woonplaats is van demonen en duivels en de bron is
van rebellie tegen God. Het beest, de Antichrist, heeft dus een duivelse oorsprong hoewel
het ook uit de volkeren opkomt.
Broeders en zusters, in de eindtijd zal Satan zich concentreren op Israël. Hij weet dat Israël
Gods volk is en een centrale rol in Gods raadsplan vervult. Hij weet dat vlák na het
geestelijke herstel van Israël de Heer Jezus in Jeruzalem zal wederkomen, dat Israël
vervolgens een grote rol in de Grote Opwekking zal vervullen en dat het 1000-jarig Vrederijk
door Koning Jezus vanuit Jeruzalem zal worden bestuurd. Hij weet dat dán zijn einde is
gekomen. Satan zal daarom zijn boze concentratie op Israël richten. Dat doet hij nú reeds,
getuige de vele bloedige oorlogen die Israël sedert haar stichting in 1948 moet voeren ter
wille van haar naakte bestaan. En dan gaat het nu nog slechts om het materiële herstel van
Israël. Hoe boos zal Satan zijn als God met het geestelijke herstel begint.
Uiteindelijk wil Satan het land Israël en de stad Jeruzalem bezitten om daar in de tempel te
tronen (2 Thess. 2:3-4). En Satan zal daarom uit de heidenvolkeren de Antichrist oproepen
teneinde de alleenheerschappij over de heidenvolkeren te bezitten en Israël alsnog middels
de list van een zogenaamde vredesverdrag te verdelgen (Openb. 6:1).
Wat zag Johannes nu precies in het visioen van Openb. 13:1-8? Johannes zag het beest, de
Antichrist, uit de volkerenzee te voorschijn komen! Dit visioen ontving hij ná het klinken van
de zevende bazuin vóórdat de zeven fiolen van Gods toorn werden uitgestort op het moment
dat de Grote Verdrukking op het punt staat te beginnen (Openb. 12:6,12,14,17).
Openb. 13:1-8 --- “En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien
hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een
naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een pardel (oude naam voor luipaard)
gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de
draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als
tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had;
en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen
hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te
spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En
het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel,
en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te
doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal,
en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der
wereld.”

4
Broeders en zusters, merk op dat het beest, de Antichrist, zijn kracht en macht rechtstreeks
van de draak Satan zal ontvangen (Openb. 13:2,5,7,14,15 en 2 Thess. 2:9).
Waarom heb ik sommige woorden onderstreept? In Dan. 7:3-7 kunnen we lezen over een
droom van Daniël, waarin hij dezelfde vier dieren als genoemd in Openb. 13:1-2 zag.
Namelijk een leeuw, een beer, een luipaard en een verschrikkelijk gruwelijk, naamloos beest.
Gezien de manier waarop hij op zijn prooi jaagt, loopt en zich gedraagt, is een leeuw een
heel krachtig, maar bloeddorstig, koninklijk en trots roofdier. Een beer is een woest, sterk en
onbetrouwbaar roofdier. Een luipaard is een sluw, snel roofdier dat zijn prooi slinks en stil
besluipt. Het naamloze beest was echter gruwelijk. Wie in het boek Daniël de dromen van
Daniël en Nebukadnezar bestudeert, zal ontdekken dat deze dieren naar wereldrijken
verwijzen. En het gruwelijke beest verwijst naar een wereldrijk vlák voor de Wederkomst van
Jezus en wordt geleid door een goddeloze dictator, de Antichrist (Dan. 7:13-24).
Openb. 13:1 zegt dat het beest, de Antichrist, zeven hoofden en tien hoornen heeft. Uit
Openb. 12:3 bleek reeds dat óók Satan, de rode draak, zeven hoofden en tien hoornen
bezat. Ook de vier (“roofdier”)-koninkrijken uit Dan. 7 hebben samen zeven hoofden,
namelijk de leeuw één, de beer één, het luipaard vier, én het gruwelijke dier één, samen
zeven! En volgens Dan. 7:7 heeft het beest óók tien hoornen. Uit Dan. 7:24 en Openb. 17:912 kunnen we verstaan dat het hier tien koninkrijken betreft.
De Antichrist komt als een kleine horen voort uit deze tien koninkrijken. Hij zal de wereld
beheersen en grote dingen tegen God spreken. Lees Dan. 7:7-8 en vergelijk vervolgens
Dan. 7:20,21,25 met Openb. 13:5-7.
In het kader van deze studie over Satan, de grote imitator van God, gaat het nu echter te ver
om (in relatie met het boek Daniël) op al de politieke aspecten van het wereldrijk van de
Antichrist in te gaan.
Geliefde broeders en zusters, het beest, de Antichrist, en zijn wereldrijk hebben een aantal
vreselijke, huiveringwekkende en verschrikkelijke kenmerken:
•

De Antichrist zal schijnvrede op aarde brengen (Openb. 6:2; 13:2b,4,7b) op basis van
macht die rechtstreeks van Satan komt. Waarschijnlijk zal er een vals vredesverdrag
tussen Israël en de wereldgemeenschap zijn. Eindelijk zal er “vrede” in het MiddenOosten zijn. Doch 1 Thess. 5:2-3 leert ons, dat wanneer de mensen zullen denken dat er
eindelijk vrede en geen gevaar meer is, een haastig verderf hen zal overkomen. “Want
wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf
hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins
ontvlieden;”

•

Één van de zeven hoofden van het beest zal tot de dood toe worden verwond, doch die
dodelijke wond zal worden genezen (Openb. 13:3). Velen zullen hierdoor de Antichrist
aanbidden en volgen.
Over de betekenis hiervan, doet een populaire mening de ronde, die echter niet (volledig)
met het Woord van God kan worden gestaafd. Men denkt, dat er waarschijnlijk een
dodelijke aanslag op de Antichrist zal worden gepleegd. Of hij krijgt misschien een
dodelijk ongeluk. De dodelijke wond wordt echter satanisch genezen. Men denkt dat de
Antichrist dan waarschijnlijk uit de dood zal opstaan, want de gehele aarde is over de
genezing verbaasd en volgt daarom de Antichrist na.
Deze visie kan worden betwijfeld, omdat het Woord ons niet méér zegt dan dat de
dodelijke wond van één zijn zeven hoofden zal worden genezen. En die zeven hoofden
en tien hoornen van de rode draak verwijzen n.m.m. naar aardse koningen en hun
koninkrijken (Dan. 7:24; Openb. 17:9b en 10a) en Satan’s macht over hen. Satan is de
heerser over de aardse koninkrijken en eens bood hij dit tevergeefs aan de Here Jezus
aan tijdens de verzoekingen in de woestijn (Luk. 4:5-8). Het zou daarom ook mogelijk
kunnen zijn, dat de macht van één van die koningen of koninkrijken zal worden gebroken
en weer miraculeus worden hersteld.

5
Ten aanzien van de eventuele macht van Satan om doden op te wekken, kunnen ook
vraagtekens worden gezet. Daarom denken velen, dat Satan in de (gedode) Antichrist zal
incarneren. Dan is ook uitermate logisch dat de volkeren een charismatische leider, die
zelfs uit de doden is verrezen en die alle wereldproblemen oplost, zullen volgen.
Evenwel is dit alles slechts speculatie.
•

De Antichrist zal in een Grote Verdrukking 42 maanden (3 ½ jaar) regeren over alle
volkeren der aarde (Openb, 13:5,7b). Hij zal alle macht op aarde hebben en er zal geen
enkele vorm van democratie zijn (Openb. 13:7b). De Antichrist zal hard van aangezicht
zijn, dus keihard (Dan. 8:23).

•

Hij zal God en alles wat heilig is voortdurend lasteren (Openb. 13:5,6 en Dan. 7:8,25).
En hij zal de heiligen, d.w.z. de kinderen Gods uit heidenen en Joden (het overblijfsel van
Israël), vervolgen (Openb. 12:13-17; 13:7a,15).
Aan de vervolging van Israël wil ik wel enkele woorden wijden. Zach. 13:8 spreekt over
de belaging van Israël in de eindtijd --- “En het zal geschieden in het ganse land, spreekt
de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar
het derde deel zal daarin overblijven.” De context van dit versgedeelte gaat over de
periode, dat de internationale legers Israël en Jeruzalem belagen (Zach. 12:3 e.v.).
Lees over deze tijd van benauwdheid voor Jakob (Israël) Jer. 30:1-11. Het derde deel
van het volk Israël dat overblijft, zal behouden worden en door God in het vuur gelouterd
worden en zal dan zalig worden (Zach. 13:9; Rom. 11:26). God zal de verblindheid van
Israël wegnemen en zij zullen hun Messias aannemen (Zach. 12:10). Volgens Paulus is
dit ook het moment, dat de volheid der heidenen is gekomen (Rom. 11:5).

•

De Antichrist bezit bovennatuurlijke machten, want hij krijgt zijn kracht en macht rechtstreeks van de rode draak Satan (Openb. 13:2). Hij verricht ook wonderen en tekenen.
Lees het gehele hoofdstuk Openb. 13. Paulus sprak hier reeds over in 2 Thess. 2:9 --“Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen,
en wonderen der leugen;”

•

Hij zal aanbeden worden door alle aardbewoners, die niet in het Boek des Levens staan
geschreven (Openb. 13:8). De Antichrist zal in de Grote Verdrukking ook een plaats in de
tempel van Jeruzalem claimen, waarmee hij rechtstreeks tegen God ageert. Hij zal in
Jeruzalem gekroond willen worden en wil dan wonen in de tempel Gods. En hij zal zich in
de tempel te Jeruzalem laten aanbidden. Hij zal de tempel van Jeruzalem ontheiligen en
verontreinigen volgens profetieën van Daniël, de Heer Jezus Zelf en Paulus. (Dan. 11:3637; Matt. 24:15; 2 Thess. 2:4). Gods toorn zal dan tegen hem ontketend worden.

•

Het beest heeft ook een teken: het getal 666. Allen die hem volgen, zullen dit teken
aannemen aan hand of voorhoofd. Zonder dit teken zal het onmogelijk zijn om nog enige
vorm van handel te plegen (Openb. 13:16-18). Het getal zes verwijst naar de mens.
De mens heeft zes belangrijke lichaamsdelen: hoofd, romp, twee armen en twee benen.
De mens werd op de zesde dag geschapen (Gen. 1:27-31) en aan de mens werden ook
zes dagen om te arbeiden gegeven (Ex. 23:12). Verder dan zes komt de mens niet, want
zeven is het getal der volmaaktheid.
Openb. 13:18 --- “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het
beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
Het getal 666 moeten we zien als een totale som van het menselijke. M.a.w. het ultieme
van de mens. En dat doet mij denken aan de geestelijke stroming van het Humanisme.
Het is deze stroming die de moderne mens de overtuiging heeft gegeven, dat hijzelf god
is en de Waarachtige God niet nodig heeft. En deze overtuiging zal de mens brengen tot
een volkomen afhankelijkheid van het beest. Want het getal des mensen is óók het getal
van het beest: 666.
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Broeders en zusters, het getal van de mens is gelijk aan het getal van het beest: 666. En
Openb. 13:18 nodigt ons vervolgens uit om het uit te rekenen. Wat betekent dit toch? In
de Hebreeuwse taal hebben de letters verschillende getalswaarden, welke in de Joodse
godsdienst van groot belang zijn. Vervolgens is er vruchteloos veel gespeculeerd en
gerekend om te zien of men aan de hand van de getalswaarde van namen van dictators
en wereldleiders op een som van 666 kon komen. Zonder Gods wijsheid en de leiding
van de Heilige Geest op Gods eigen tijd van openbaring zal al dit gereken echter
vergeefs blijken te zijn.
Geliefde broeders en zusters, één punt is nog onbesproken gebleven! Wie is toch eigenlijk
de Antichrist en welke afkomst heeft hij? Over deze twee vragen wordt in christelijke kringen
heel veel geredeneerd en gespeculeerd. En voor elke visie kunnen wel goede bijbelse
argumenten worden gegeven. Daarom is het voor de kinderen Gods ook verstandig om alert
te blijven voor elke visie.
Één visie luidt dat de Antichrist een afgevallen christen is. In het begin van dit deel refereerde ik aan Judas, de verrader, die ook één van de twaalf eerste apostelen was. In dit verband
wordt er door sommigen ook geleerd dat er in de eindtijd opnieuw twaalf belangrijke
christelijke leiders, twaalf eindtijd-apostelen, zullen zijn die de Gemeente zullen voorgaan.
Één van hen zal echter Jezus verraden en de Antichrist worden.
Er is ook een visie die zegt, dat de Antichrist in ieder geval een Europeaan is, omdat het rijk
van de Antichrist voort zal komen uit het in de eindtijd herstelde Romeinse rijk.
Volgens visie drie is de Antichrist een jood, omdat hij de tempel zal herbouwen en het
Joodse volk hem zal navolgen.
Een andere vierde visie die meer en meer wordt verkondigd is, dat de Antichrist een Islamiet
is. Hij zou namelijk (volgens vele moslims) de in eindtijd opkomende twaalde “mahdi” zijn.
Een eenduidig antwoord is er echter niet! Waarom niet? Omdat het Woord in 2 Thess. 2:7a
zegt, dat hier sprake is van “de verborgenheid der ongerechtigheid”. “Verborgenheid” komt
van het Griekse “musterion”, dat een afleiding is van “muo”, dat “de mond sluiten” betekent.
Musterion wordt daarom vertaald met “verborgenheid, verborgen zaak, geheim, mysterie”.
Een andere bijbelvertaling spreekt dan ook over “het geheim der wetteloosheid”.
De verborgenheid met betrekking tot de Antichrist zal pas worden geopenbaard, als hij zich
aan de wereld vertoont. Wij kinderen Gods, moeten echter wél uiterst waakzaam blijven.
Jezus zei: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking valt”. Staat u toch in de Waarheid van
het Woord van God, opdat de duivel, de vader der leugen, niet uw hart zal kunnen infiltreren.
Weest u gereed voor Hem. Weest u voortdurend bereid om Hem te ontmoeten, want Hij
heeft in Zijn Woord beloofd, dat vóórdat de grote toorn van God op de aarde wordt
uitgegoten, Hij Zijn geliefde kinderen in veiligheid zal brengen. Welk een grote genade dat Hij
ons wil bewaren voor die komende zwarte tijd der mensheid. Hebt u Hem toch lief met een
brandend hart, dan zult u voor eeuwig behouden zijn. Jezus leeft en Hem komt al onze lof en
eer toe. Amen.

