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SATAN, DE IMITATOR (3) – de Valse Profeet
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 de Heilige Geest, namelijk de Valse Profeet.
In dit deel van deze studie gaat ik in op deze Valse Profeet.
Nadat er in Openb. 13:1 een afschuwelijk beest, de Antichrist, uit de zee zal zijn opgekomen
(zie deel 2 van deze studie), zal er nog een tweede beest, de Valse Profeet, te voorschijn
komen (Openb. 13:11). Maar dit beest komt nu niet zoals de Antichrist uit de volkerenzee op,
maar uit de aarde. Dat wil zeggen, dat het een volkomen vleselijke oorsprong zal hebben.
Aarde is het beeld van het vlees. Denkt u maar aan Adam die uit aarde werd geschapen
(Gen. 2:7). Aarde verwijst naar mensen die volkomen in het vlees leven, bandeloos en
zonder remmingen. Maar terwijl Adam de levendmakende Geest door de adem van God
ontving, zal dit tweede beest de geest van de rode draak in zich hebben. Dit beest zal aards
zijn en gebonden aan alles wat aards en wereldlijk is. Het zal innerlijk bandeloos in zijn
vleselijkheid zijn, hoewel het zich als een geweldig goed en geestelijk persoon aan de
mensen zal manifesteren.
Zoals uit het schriftgedeelte Openb. 13:11-18 blijkt, beschikt de Antichrist hiermee over zijn
eigen profeet, een helper, die zal bewerkstelligen dat de mensen de Antichrist en zijn beeld
gaan aanbidden.
Hoe komen we aan die naam, Valse Profeet? Omdat dit tweede beest in het boek Openbaring zo wordt genoemd, namelijk in Openb. 16:13; 19:20 en 20:10 waar hij steeds samen
met het eerste beest wordt vermeld.
De Valse Profeet zal volledig ten dienste staan van de Antichrist en is daarmee dus de
imitatie van de Heilige Geest, Die Jezus hielp tijdens Zijn aardse omwandeling. Jezus en de
Heilige Geest vormden een eenheid in het goede, maar de Valse Profeet en de Antichrist
zullen samen een eenheid in het kwade vormen.
De Valse Profeet en de Antichrist zijn innerlijk hetzelfde, namelijk afschuwelijke beesten die
door Satan, de rode draak, worden beheerst. Maar uiterlijk zullen beiden mensen zijn, in wie
Satan ten volle kan werken en in wie hij zich ten volle heeft geopenbaard. Satan is een
geestelijk wezen en hij kan zich alleen aan de mens openbaren door middel van het vlees.
Geliefde broeders en zusters, zoals de mensen door het Woord van God uitvoerig worden
gewaarschuwd voor de Antichrist en antichristussen middels vele teksten, zo worden zij ook
dringend voor valse profeten gewaarschuwd (Matt. 24:24; 7:15; 1 Tim. 4:1; 2 Petr. 2:1;3:3).
Deze zijn wolven in schaapsklederen die bewust (of zelfs onbewust, maar dan onder
verkeerde invloeden) de mensen verleiden om de smalle weg achter Jezus te verlaten.
Daarom zal ik in deel 4 en 5 van deze studie hier dieper op ingaan.
Wat zegt het boek Openbaring ons over de verschijning van de Valse Profeet?
Openb. 13:11-18 --- “En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee
hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van
het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die
daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet
grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde
wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden
maken. En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven,
opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het
beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen,
kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan
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hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die
dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 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.”
Volgens Openb. 13:11-15 zal er onder invloed van het tweede beest, de Valse Profeet, een
wereldwijde aanbidding van het eerste beest, de Antichrist, op gang komen. Met andere
woorden, er komt dus een nieuwe godsdienst in zwang. Namelijk een wereldgodsdienst
waarin bovennatuurlijke tekenen gebeuren en waarin de Antichrist zal worden aangebeden.
Vele bijbelonderzoekers denken aan een wereldreligie gevormd uit de Wereldraad van
Kerken, waarin uiteindelijk alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. De orthodoxe
Joden en de bijbelgetrouwe Christenen echter zullen geen deel hiervan willen uitmaken en
zij zullen uiteindelijk gruwelijk worden vervolgd (Openb. 12:13,17; 13:7,15).
Één van de zeven hoofden van het eerste beest, de Antichrist, zal sterven aan zijn dodelijke
wond, maar zal vervolgens genezen. Volgens sommigen zal de Antichrist sterven en uit de
dood opstaan. Maar wellicht zal alleen zijn koninklijke macht worden gebroken en miraculeus
worden hersteld. Het zal in ieder de geval de aanleiding zijn tot massale wereldwijde
aanbidding van het beest (Openb. 13:1-3). Dan zal de Valse Profeet de leider van die
wereldgodsdienst worden. En geliefde broeders en zusters, bedenkt u goed! In deze
godsdienst moét de Antichrist worden aangebeden, goedschiks of kwaadschiks.
Daarnaast zal de Valse Profeet een sprekend (afgods)beeld van de Antichrist maken, dat
óók, desnoods gedwongen, aangebeden moet worden (Openb. 13:14-15). Op straffe van de
dood!
De verzen 16-18 zeggen tevens, dat ieder ook gedwongen zal worden om het merkteken
666 van de Antichrist te aanvaarden. Als een bewijs dat men een aanbidder van de Antichrist
en zijn afgodsbeeld is en als bewijs om te kunnen handelen. Heeft men het merkteken niet,
dan is men vogelvrij en ten dode opgeschreven! Maar geliefde broeders en zusters, wie het
merkteken wél in ontvangst heeft genomen, zal voor eeuwig ten dode zijn opgeschreven en
voor altijd verloren zijn in de hel (Openb. 14:9-11). De namen van al die aanbidders van de
Antichrist en (of) zijn beeld staan niet (meer) vermeld in het Boek des Levens en zij zullen
onder de grote toorn van God vallen (Openb. 13:8; 16:1-2; 19:20-21). In deel 2 van deze
studie over de imitator Satan ben ik reeds op het getal 666 ingegaan.
Broeders en zusters, een afgodsbeeld moet natuurlijk ook ergens staan. Het liefst op een
heilige plaats. Dan moet je wel tot de conclusie komen, dat hier eigenlijk maar één plaats
voor in aanmerking komt, namelijk het heilige der heiligen in Jeruzalem’s tempel van God,
welke in de tijd van de Grote Verdrukking inmiddels zal zijn herbouwd. Het Woord zegt
immers, dat de Antichrist die tempel zal verontreinigen. Dus dan moet er ook een nieuwe
tempel zijn. Leest u o.a. Dan. 9:27; 11:31; Matt. 24:15; 2 Thess. 2:2-4.
In Matt. 24:15 e.v. verbond Jezus de gruwelijke ontheiliging in de tempel met de Grote
Verdrukking in de eindtijd --- “Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke
daarop!)” .
Een “gruwel” is in de taal van het Woord de omschrijving van een afgodsbeeld (Deut. 27:15).
Jezus sprak over een verontreiniging van de heilige plaats in de eindtijd. Dat moet dus wel
een verontreiniging van het Allerheiligdom in de tempel zijn.
Dan. 11:31 zegt dat het gedurig offer zal worden weggenomen en in plaats daarvan wordt er
een verwoestende gruwel (dus een afgodsbeeld) gesteld. Dus in het Allerheiligdom.
Paulus schreef in 2 Thess. 2:2-4 dat vóórdat de dag van Christus (de Wederkomst) komt,
éérst de geestelijke afval zal komen en de Antichrist zal worden geopenbaard. Deze zal zich
boven God verheffen en in de tempel Gods zitten alsof hij God is. Leest u over de afval ook
Dan. 8:13, Matt. 24:4, 1 Tim. 4:1, 2 Tim. 3:1-5.
De valse politiek van de Antichrist zal samen met de valse godsdienst van de Valse Profeet
het gehele leven op aarde gaan beheersen. Net zoals de Antichrist de kracht en de macht
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van de draak ontving (Openb. 13:2), zal ook de Valse Profeet de macht van Satan, de draak,
ontvangen (Openb. 13:11,12). En die macht is zo groot dat hij wonderen en tekenen zal
verrichten en zelfs vuur uit de hemel zal doen komen. Ook hierin bootst hij de kracht van de
Heilige Geest na in het optreden van Jezus op aarde en in Zijn uitstorting op het grote
Pinksterfeest in Hand. 2:1-4. Paulus waarschuwde ons in 2 Thess. 2:9 voor die valse
wonderen! Het doel van die wonderen zal zijn om de mensen te verleiden. De mensen zullen
er van overtuigd raken, dat men nu eindelijk met de ware godsdienst en met de ware god te
maken heeft. Eindelijk denkt men de ware god te hebben gevonden.
Ook het uiterlijk van de Valse Profeet zal misleidend zijn voor de mensen, want Openb. 13:
11 zegt dat hij twee hoornen heeft, die lijken op de hoornen van het Lam --- “En ik zag een
ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en
het sprak als de draak.”
Johannes van Patmos, natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest, heeft niet zo maar het
woordje “Lam” gebruikt. Johannes wil ons er op wijzen dat de Valse Profeet de indruk wil
wekken dat hij door zijn twee hoornen op Jezus, het Lam van God, lijkt.
Waarschijnlijk zal de Valse Profeet op een heel ootmoedig, bescheiden, behulpzaam,
geduldig, vriendelijk en zachtmoedig persoon lijken. Hij zal lijken op de Heilige Geest
die zo ontzettend zachtmoedig en bescheiden is en ons nooit zal dwingen om Jezus te
dienen en te volgen. De Heilige Geest Die ons altijd naar Jezus brengt. Die ons altijd verwijst
naar het Lam van God met Zijn twee hoornen van kracht. Hoornen zijn in de bijbel een beeld
van koninkrijken, maar ook een beeld van de kracht van God. De Heilige Geest Die altijd
lieflijk tot ons spreekt en ons probeert te overtuigen om de zonde die wij op het punt staan te
doen, niet te plegen. De Heilige Geest, Die zo heilig is, dat Hij Zich stilletjes terugtrekt van
ons als wij tóch willen volharden in de zonde.
Maar in feite zal de Valse Profeet een wolf in schaapsklederen blijken te zijn. Matt. 7:15 --“Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van
binnen zijn zij grijpende wolven.”
De Valse Profeet zal geen tegenspraak tegen zijn leer dulden. Ieder zal zijn leer moeten
accepteren en de Antichrist dienen, of ………..sterven!
De mensen doen er heel verstandig aan om goed naar zijn stem te luisteren, want hij zal als
de draak spreken (Openb. 13:11). Wie hiervoor opmerkzaam is, zal dan herkennen wie hij in
werkelijkheid is, namelijk een wolf in lamskleding, een volkomen door Satan geïnspireerde
persoon!
Geliefde broeders en zusters, wérkelijke kinderen Gods zullen Jezus volgen op Zijn stem. Zij
hebben geleerd Zijn stem te verstaan door dagelijks zich in Zijn Woorden in de bijbel te
verdiepen. Zij zullen Zijn stem uit duizenden herkennen. Het regelmatig gemeenschap
hebben met het Woord van God én het gehoorzamen en het doen van Zijn wil, van hetgeen
men heeft gelezen, zal ons een geweldige bescherming bieden tegen verleidingen van valse
profeten. Joh. 10:3-5 --- “Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem;
en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven
heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de
stem des vreemden niet kennen.”
Broeders en zusters, als u Openb. 13:11-15 nog eens goed leest, zal u ontdekken wat de
hoofdtaak van de Valse Profeet is, namelijk, het door spreken en doen van grote tekenen
getuigen over de Antichrist, zodat de mensen verleid worden:
• hij vestigt de aandacht op de dodelijke wond van de Antichrist;
• hij vestigt de aandacht op de genezing van die wond;
• hij bewerktstelligt dat de Antichrist wordt aanbeden.
Dus de Valse Profeet imiteert hiermee, zoals reeds gezegd, volledig de Heilige Geest, die
zódanig getuigt van de Dood, de Opstanding en de Verheerlijking van de Here Jezus
Christus, dat de mensen Hem zullen aannemen en volgen.
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De Valse Profeet zal dus de geestelijke leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd
zal worden verkondigd en ook worden afgedwongen op straffe des doods. (Openb. 13:15b).
Ook in Openb. 17:1-6 kunt u over deze valse godsdienst lezen! Hier ziet u het eerste beest,
de Antichrist, met zijn tien hoornen en zeven hoofden weer terug, maar nu wordt hij bereden
door de grote geestelijke hoer, het grote Babylon, dat “poort der (af)goden” en “verwarring”
betekent. De grote hoer Babylon zal dronken zijn van het bloed van de gedode kinderen
Gods, die het beest en zijn beeld niet hebben willen aanbidden en zijn merkteken niet
hebben willen ontvangen. Babylon zal het eindprodukt van de valse schijngodsdienst en
vertegenwoordigd door zijn leider, de Valse Profeet, zijn. Een godsdienst waarin de rijken, de
koningen, de machtigen der aarde en alle overige mensen met al hun lusten naar geld,
macht en vleselijke neigingen hun bevrediging hebben gevonden (Openb. 17:2; 18:2-3). Alle
valse leringen en theorieën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring
hebben gebracht, zullen nu in één schijngodsdienst zijn samengebracht met Satan als
kwade, duistere bron. In die godsdienst zal de heilige Drieënige God zijn nagebootst door
Satan, de Antichrist en de Valse Profeet.
Broeders en zusters, Satan zal vlák voor de Wederkomst van Jezus middels de Antichrist en
de Valse Profeet de wereld op een vreselijke en wrede wijze 3½ jaar lang zal regeren. Maakt
u uzelf gereed, zet u alles op alles, opdat u waardig mag zijn om deze gruwelijke tijd en de
aansluitende grote toorn van God te ontvlieden. Openb. 3:10 --- “Omdat gij het woord Mijner
lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de
gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”
Amen.

