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DE RUITER OP HET WITTE PAARD (2)
hjms
Geliefde broeders en zusters, vandaag vervolg ik met de tweedelige studie over het in
Openb. 6:1-2 beschreven eerste zegeloordeel, dat de prélude, het begin van de eindtijdgebeurtenissen vormt.
Openb. 6:1-2 – “En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een
uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet,
een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging
uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!” (Statenvertaling)
Over de ruiter op het witte paard zijn er in christelijke kringen twee overheersende meningen.
Het is verstandig omdat deze te kennen, opdat wij de eindtijd met al zijn geestelijke en
politieke gebeurtenissen zullen onderkennen (Matt. 16:3). Welke zijn die twee meningen?
1. Deze ruiter is een beeld van de grote Opwekking, welke in de eindtijd zal plaatsvinden.
In Deel 1 kwam deze visie aan de orde.
2. Deze ruiter geeft een beeld van de Antichrist die een valse vrede op de aarde zal brengen.
Deze visie zal nu in Deel 2 worden behandeld.
De ruiter op het witte paard - de Antichrist die valse vrede op aarde brengt?
Veel bijbelonderzoekers zeggen, dat de Antichrist, vóórdat hij de wereldmacht in handen zal
krijgen, een voorvechter van wereldvrede en ontwapening zal zijn. Zij baseren hun visie met
name op Dan. 9:27 en zeggen dat hij een vredesverbond met Israël zal sluiten. Met hun visie
stem ik in. Leest u voor hun argumenten nog eens de studie “JAARWEEK – de zeventigste
(3)” welke u eveneens op deze website kunt vinden.
In dit kader zien zij in de ruiter op het witte paard tijdens het eerste zegeloordeel (dat plaats
zal vinden aan het begin van de voorverdrukkingen) juist de Antichrist als vredestichter. De
Antichrist is een valse christus en dus ook een valse vredevorst. Hij zal een vals vredestijdperk bewerkstelligen. Juist dáárom zal de wereld hem accepteren.
Want hij belooft wereldvrede, óók in het Midden-Oosten, en hij zal pretenderen met geweldloze politiek de wereld te kunnen verenigen en alle grote wereldproblemen op te kunnen
lossen. De Antichrist is immers de Valse Christus en dus ook de Schijnvredevorst.
1 Thess. 5:2-3 – “Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen,
gelijk een dief in den nacht. 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;”
Broeders en zusters, ik heb u veel argumenten gegeven waarom de ruiter op het witte paard
niet de Heer Jezus kan zijn, Die een grote wereldwijde Opwekking zal bewerkstelligen.
De argumenten waarom deze ruiter juist de Antichrist als Valse Vredevorst moet zijn, zal ik
nu behandelen. Argumenten die ik reeds in de vorige paragraaf besproken heb, zullen
uiteraard niet meer aan bod komen.
•

De ruiter op het witte paard is een geheimzinnige, anonieme persoon. Dit betekent dat hij
afkomstig moet zijn uit de rijen van Satan of tot diens gevolg moet behoren. Zo was de
naam van de grote hoer van Babylon bijvoorbeeld ook “Verborgenheid”.
Dan kan hij dus niet de Heer Jezus zijn. Jezus is nooit geheimzinnig of anoniem. Onze
Heiland openbaart Zich altijd direkt en maakt meteen duidelijk Wie Hij is. Leest u maar
Zijn openbaring aan Johannes van Patmos (Openb. 1:17-18). Leest u Zijn brieven aan de
zeven gemeenten van Klein-Azië (Openb. 2-3). Aanschouw Zijn verschijning op het witte
paard in Openb. 19:11-13.
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•

De ruiter op het witte paard wordt in het tweede zegeloordeel opgevolgd door een ruiter
op een rood paard (Openb. 6:3-4), welke dood en verderf op aarde brengt en de vrede
van de aarde (die er overigens tot op de dag van vandaag nog steeds niet is!) wegneemt.
Daarom kan de ruiter op het witte paard nooit de Heer Jezus tijdens de grote Opwekking
vertegenwoordigen, omdat de grote Opwekking juist zal uitmonden in het 1000-jarige
Vrederijk waarin Jezus Koning is en waarin de leeuw vredig samen met het lam zal neder
liggen (Jes. 11:7; 65:25). Maar het tweede zegeloordeel wordt juist wél begrijpelijk als de
ruiter op het witte paard net een (schijn-)vrede tot stand heeft gebracht.

•

Het is daarom verstandig om eens naar het rijtje ruiters uit de zegeloordelen te kijken.
De ruiter op het witte paard wordt in zijn kielzog gevolgd door drie andere ruiters, nl. één
op een rood paard van oorlog (het tweede zegel), één op een zwart paard van hongersnood (het derde zegel) en één op een vaal paard van de dood (het vierde zegel). Deze
ruiters bewerkstelligen vreselijke dingen!
Dit is op zich al ruim voldoende bewijs, dat de ruiter op het witte paard nooit de Heere
Jezus Christus als Overwinnaar kan zijn. Hij zal zeker niet behoren tot een rij doodsruiters. Als de Heere Jezus Christus uiteindelijk op aarde wederkeert als grote Overwinnaar en Koning zullen alle verschrikkingen waarvan het rode, zwarte en vale paard
spreken voorbij zijn. Want als Hij in Openb. 19 op Zijn witte paard verschijnt, wordt Hij
juist gevolgd door hemelse heirlegers op witte paarden (Openb. 19:14).
De vier ruiters van de eerste vier zegeloordelen behoren daarom zeker bij elkaar! Zij zijn
als het ware de inleiding en ouverture tot de grote Verdrukking en de eindtijdoordelen die
over de aarde zullen komen. De ruiter op het witte paard representeert hierin het eerste
óórdeel van een reeks van 3 x 7 oordelen die tijdens vóórverdrukkingen en de grote
Verdrukking over de wereld zullen gaan. En Opwekking is zeker geen oordeel!

•

Naar mijn mening heeft Jezus Zélf reeds de sleutel tot Openb. 6:2 gegeven. In Zijn
profetische rede op de Olijfberg gaf Jezus de volgorde van de eindtijdgebeurtenissen aan
waarmee de voorverdrukkingen zullen beginnen (Matt. 24:5-7). Namelijk éérst valse
christussen (vers 4-5), dan oorlogen (vers 6), daarna hongersnoden (vers 7) en dan
pestilentiën (vers 7), welke de dood ten gevolg hebben. Deze volgorde correspondeert
exact met de vier ruiters van de eerste vier zegeloordelen, nl. eerst dé valse Antichrist,
dan oorlog, vervolgens honger en tenslotte dood.

•

Als de ruiter op het witte paard dus een valse christus is, dan is hij ook iemand die een
valse vrede proclameert. Want hét kenmerk van valse leraren of profeten is, dat zij het
volk een valse vrede voorspiegelen. Een vrede die er in werkelijkheid niet is. Leest u
maar Jer. 14:13;23:22. Omdat de Antichrist de valsheid zelve in optima forma is, die
Jezus Christus zelfs in Zijn dood en Opstanding imiteert (Openb. 13:1-12), zo zal hij de
mensen óók een valse vrede voorspiegelen (1 Thess. 5:3).

Geliefde broeders en zusters, na bestudering van de argumenten van beide visies kom ik tot
de conclusie, dat de ruiter op het witte paard niemand anders dan de Antichrist kan zijn, die
valse vrede op aarde zal brengen. Met het brengen van zogenaamde vrede op aarde,
bereidt hij als het ware zijn wereld-dictatuur voor. Want het Woord van God maakt duidelijk
dat hij gedurende de tijd van de grote Verdrukking van 3 ½ jaar over de wereld heerschappij
zal voeren (Openb. 12:12; 13:7,11-18).
Broeders en zusters, misschien zegt u nu bij uzelf: “OK, deze ruiter zal dan wel de Antichrist
vertegenwoordigen. Maar, hoe komt u er eigenlijk bij dat hij valse wereldvrede brengt?”
De Antichrist zal ook volgens het Woord van God een vals verbond, een vredesverdrag (met
Israël) bewerkstelligen. Hij zal dat echter ook weer verbreken. Leest u maar Dan. 9:27; Jes.
28:15; Ezech. 20:34-37; Zach. 11:10,15-16; Joh. 5:43; 2 Thess. 2:8-12. Ik verwijs u voorts
naar de studies “IMITATOR SATAN (2) – de Antichrist” en “JAARWEEK – de zeventigste (3)”
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welke u eveneens op deze website kunt vinden. Twee teksten wil ik met u lezen.
Jes. 28:15 – “Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met
de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht
gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.”
Het gesloten verbond blijkt schijnvrede te zijn, zoals ook in 1 Thess. 5:2-3 is geschreven:
“Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den
nacht. 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; “
De Antichrist zal darom vast en zeker op één of andere manier betrokken zijn bij de interne
problemen van Israël. Want Israël en het Midden-Oosten zijn immers de spil van de wereldpolitiek. Het is het kruidvat van de wereld. Alles wat daar gebeurt, beïnvloedt de wereldpolitiek. En wat is al jaren het hot-item? Het Midden-Oosten-vredesproces!
Wellicht komt er door de Antichrist een doorbraak in het vredesproces. Want anders stevent
het Midden-Oosten zeker af op een grote oorlog. Wellicht heeft de Antichrist een rol als
internationale beschermer van Israël. Wellicht is de Antichrist degene die de nieuwe tempel
in Jeruzalem zal bouwen. In ieder geval zal de Antichrist als de grote machtige alleenheerser
van het “herstelde” Romeinse rijk (het eindtijd-Babylon – Openb. 17-18) grote politieke
invloed in Israël krijgen. Wellicht zal de Antichrist een leidersfunctie in Israël hebben. En hij
zal zich zelfs in de nieuwe tempel als een god laten aanbidden (2 Thess. 2:3-4).
Broeders en zusters, op grond van de uitleg van de dromen en visioenen in het boek Daniël
wordt het rijk van de Antichrist door bijbelonderzoekers ook wel het “herstelde” Romeinse rijk
genoemd. In de toekomst zullen deze dromen en visioenen op deze website overigens aan
de orde komen. Het rijk van de Antichrist zou een herleving van het oude Romeinse rijk zijn,
dat (in tegenstelling tot zijn machthebbers) qua gedachtegoed en cultuur nooit (geheel) uit de
westerse samenleving is verdwenen. Daarom ligt een vergelijking tussen het oude en het
nieuwe Romeinse rijk voor de hand. Dan blijkt dat óók, dat het oude Romeinse rijk een
schaduwbeeld vormt voor het toekomstige “herstelde” Romeinse rijk.
Er zijn enkele in het oog springende overeenkomsten.
Het economisch zeer welvarende, maar ook héél afgodische oude Romeinse rijk werd door
een keizer-dictator geregeerd, die als een god vereerd werd en ook moést worden. Hij was
tevens het hoofd van het heidense priestercollege, dat belast was met de staatsgodsdienst.
Ook de Antichrist zal als een dictator in een welvarend, maar ook heel afgodisch rijk regeren
en ook hij zal als een god aanbeden wensen te worden (Openb. 13).
De oude Romeinen hadden als politiek om in de door hen veroverde gebieden de “Pax
Romana” te brengen, dat wil zeggen de zogenaamde Romeinse vrede en voorspoed. Als
stok achter de deur dreigde men anders volledig geknecht en onderworpen te worden, zoals
geschiedde met het Joodse volk. Zij werden keihard neergeknuppeld. Deze politiek was er
de oorzaak van, dat de bewoners van de veroverde gebieden zich gewillig aan Rome onderwierpen en zelfs overgingen tot verering en daadwerkelijke aanbidding van de keizer.
Evenzo zal de Antichrist vrede brengen in een wereld, die diep zucht onder chaos en geweld
en op die manier maakt hij de mensen als het ware klaar om hem te aanvaarden en uiteindelijk te aanbidden. De Joden en de christenen zal hij echter vervolgen (Openb. 12 en 13).
Ik wil deze studie graag besluiten met enkele bijbelse schaduwbeelden over de Antichrist.
Joseph Good legt in zijn boek Rosj Hasjana uit dat een zoon van David, namelijk Absalom,
een beeld is van de Antichrist. Dit kunt u lezen in 2 Sam. 15.
Absalom smeedde een complot om het koninkrijk van zijn vader David af te nemen. David is
een typebeeld van Jezus, net als ook zijn zoon Salomo een typebeeld van Jezus is als
komende Vredevorst, Koning en Hemelbruidegom. Absalom begon met het ondermijnen van
de steun voor David bij het volk. Hij praatte ieder naar de mond en misleidde vele mensen
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met zijn koninklijke verschijning en rappe tong (2 Sam. 15:2-6). Hij slaagde erin om velen
van het volk te verleiden en onwetend achter zich te krijgen (2 Sam. 15:11b,13). Net zoals
ook de Antichrist een valse schijnvrede zal brengen (Openb. 6:1; 1 Thess. 5:3) en zal doen
alsof hij de ware gezalfde is (Matt. 24:5; 2 Thess. 2:4), zo deed ook Absalom. Zijn naam
betekent dan ook “vader van vrede”, terwijl hij van nature haatdragend en een moordenaar
was (2 Sam. 13:22). Absalom probeerde zelfs zijn vader David te vermoorden (2 Sam. 17:14). Ook de Antichrist zal een moordenaar en vervolger van de gelovigen zijn (Openb. 13:7).
Net zoals de Antichrist de Valse Profeet als helper zal hebben (Openb. 13:11 e.v.), alzo had
Absalom Achitofel tot zijn beschikking (2 Sam. 15:12,31). Absalom was heel erg knap (2
Sam. 14:25-26). De Antichrist zal ook heel indrukwekkend in zijn verschijning zijn (Ezech.
28:17; Openb. 13:2-4). Maar broeders en zusters, Absalom ontbeerde volkomen de kracht
van de Heilige Geest, want elk jaar liet hij zijn haren afscheren. Denkt u maar aan het
verhaal van Simson. Maar de ware Messias is juist zonder aanzien (Jes. 53:2), maar vol van
de kracht van de Heilige Geest.
Hoe stierf Absalom uiteindelijk? Hij stierf nadat hij met zijn haren verstrikt was geraakt in de
takken van een boom. En de tak (spruit, loot, scheut) van een boom is een term, die wijst op
de Messias (Jes. 11:1-2; Jer. 23:5-6; 33:15-16; Zach. 3:8-9; 6:10-13). De Antichrist zal straks
sterven onder de hand van Jezus door de adem Zijns monds (2 Thess. 2:8).
Norbert Lieth schreef in het christelijk magazine Middernachtsroep van februari 2004 een
artikel over Adonia, een andere zoon van koning David, die zijn vader eveneens wilde
onttronen en hem de macht wilde ontnemen. Dit verhaal kunt u lezen in 1 Kon. 1 e.v.
Lieth ziet ook in Adonia een beeld van de Antichrist. “Adonia” betekent overigens “mijn Heer
is Jahweh”. Ook deze betekenis moet ons niet verbazen, omdat de Antichrist juist onze Heer
Jezus Christus zal willen imiteren.
Op het moment dat David, net als Israël nu, oud was en moe van de vele oorlogen, wilde
Adonia de macht grijpen. Dit terwijl notabene het koningschap reeds aan Salomo (“de
vredige”) was beloofd. Adonia was een mooie man en indrukwekkend. Net als de Antichrist
(1 Kon. 1:6). Hij verhief zichzelf net als de Antichrist (2 Thess. 2:4). Net zoals de Antichrist
een helper zal hebben, de Valse Profeet, had ook Adonia een valse priester en legeraanvoerder (1 Kon. 1:7). Adonia verwierp de ware geroepenen, zoals de Antichrist de christenen
zal verwerpen (1 Kon. 1:10). En net als de Antichrist deed Adonia zogenaamd alsof hij vrede
bracht (1 Kon. 2:13).
Broeders en zusters, ten slotte wil ik nog enkele woorden wijden aan het licht van de
Tabernakelstudie, dat over hoofdstuk 6 van het boek Openbaring schijnt. Zoals u weet, is op
deze website zelfs een hele rubriek aan de studie van de historische Israëlitische Tabernakel
gewijd.
Openb. 6 dat zes van de zeven zegeloordelen beschrijft, staat geschreven in het teken van
de bloeiende Staf van Aäron. Deze Staf was in opdracht van God in de Arke des Verbonds in
het Allerheiligdom geplaatst (Num. 17:10; Hebr. 9:4). Dit betekent geestelijk gezien, dat er
onder álle omstandigheden een voortdurende vruchtdracht in het leven van het kind van God
dient plaats te vinden. Het uiteindelijk voortdurend voortbrengen van vruchten is een
voorwaarde voor de totstandkoming van de Bruid van Christus en haar uiteindelijke
toebereiding voor Hem. Vruchtdracht voor Jezus zal permanent worden in haar leven hoe
negatief de omstandigheden ook mogen zijn. Ook al gelooft iedereen in haar omgeving wél
in de leugens en de schijnvrede van de Antichrist (het 1e zegeloordeel), ook al zijn er overal
oorlogen (het 2e zegeloordeel), ook al zijn er hongersnoden (het 3e zegeloordeel), al heerst
er de dood door vele ziektes (het 4e zegeloordeel), al zijn er vervolgingen (het 5e
zegeloordeel), en al geschieden er grote aardbevingen (het 6e zegeloordeel). Tóch blijft de
Bruid onwankelbaar in haar vertrouwen op Jezus en zij blijft vruchten voortbrengen.
Geliefde broeders en zusters, “ziet toe, waakt en bidt, want u weet niet wanneer de tijd er is”
(Mark. 13:33). Moge de Heer u rijkelijk zegenen en alert houden op álle toekomstige
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(politieke) ontwikkelingen, met name in het Midden-Oosten. Reinigt uzelf door Jezus’ Bloed
van élke zonde en staat u gereed voor de onverwachte, maar zeer spoedige Komst van onze
Heer en Heiland. Houdt u zowel de wereldwijde evangelieverkondiging nauw in de gaten, als
ook het vredesproces in het Midden-Oosten. En weest u biddend waakzaam.
De Heer zegene u. Amen.

