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WIE WORDT IN DE GEMEENTE VAN
CHRISTUS AANBEDEN?
De Aanbidding van Christus versus de Antichristus…
De brandende vraag die een iedere gelovige in Jesjoea de Messias (Jezus de Christus1) zou moeten
stellen is: Wie aanbid ik eigenlijk in mijn leven? Wie verheerlijk ik in mijn leven? God of de Satan?
Verheerlijkt mijn wijze van denken, mijn wijze van spreken, mijn wijze van doen de Here Jezus, of de
Satan? Een Christen zal op deze vraag waarschijnlijk reageren met: “maar natuurlijk aanbid ik God in
mijn leven”..... Maar is dit wel zo vanzelfsprekend? Kunnen we zo maar aannemen dat ons gehele
leven; onze levenswijze; onze woorden; ons denken; ons spreken; ons doen en laten, zijn afgestemd op
de verheerlijking van God en Zijn Koninkrijk? Wanneer wij onszelf nader bekijken en dieper op deze
vraag durven in te gaan, zullen we ontdekken dat onze aanbidding van God niet zo zuiver en puur is
zoals we wel zouden willen geloven en claimen.....
Op deze aarde woedt een strijd, een intense strijd, tussen de belangen van God en die van Satan.
De strijd gaat over de vraag; Wie wordt er aanbeden; God of Satan; Jesjoea, de Koning van Israel, of
de Satan? Sinds Adam niet langer God gehoorzaamde maar zich aan de Satan onderwierp door zijn
stem in plaats van het gebod van God te geloven, heeft de Satan de aanbidding gekregen die enkel
God toebehoort.... Sinds dat moment van de ongehoorzaamheid van de eerste mens, moet de
belangrijke vraag worden opgeworpen: Wie zal de mens aanbidden; de Enige Levende God en
Schepper van alles, of de aanmatiger, de vijand, de verleider, de Satan?? Het Woord van God tezamen
met de feiten van de geschiedenis hebben ons doen zien dat verreweg de meerderheid van de mensheid
zich aan de Satan heeft onderworpen en hem de aanbidding en heerlijkheid heeft gegeven...
Niettemin is God niet zonder Zijn getrouwe getuigen en dienaren geweest. Voor de heerlijkheid
van Zijn Eigen Naam, en voor Zijn Eigen doeleinden, heeft God mensen uitverkoren die Hem hebben
leren kennen; de Enige Ware God en Verlosser. De vraag is nu; als u in deze tijd tot Zijn verloste
Volk behoort, en u Jesjoea de Messias hebt leren kennen, en een levende relatie met Hem hebt
verkregen door de nieuwe geboorte met Zijn Geest: VERHEERLIJKT U GOD OF DE SATAN IN
UW LEVEN.....?
Wellicht bent u geschokt met zo’n confronterende vraag en begrijpt u niet waarom we zo’n vraag
opwerpen. Wij stellen deze vraag omdat wij weten en ook zien dat de Gemeente van Christus
VERDEELD is in de aanbidding en verheerlijking van God.... Niet alleen Jezus, maar ook de Satan
wordt aanbeden onder Gods volk van vandaag. Dit gebeurt zonder dat de persoon of de gemeente hier
van bewust is. Niet enkel naar Gods Stem, maar naar andere stemmen wordt geluisterd; niet enkel
Gods Woord, maar andere woorden worden als fundament gebruikt; niet enkel de Heilige Geest, maar
andere geesten worden aangenomen; ja, niet enkel de Christus maar de Antichrist wordt
aanbeden..... Er is een mix, een mengeling van Geest en vlees; van waarheid en leugens; de werken
van God en die van de Satan in de Gemeente van Christus. En dit, beste lezers, zou NIET zo moeten
zijn. We zijn er toe geroepen, als Zijn uitverkoren volk, om Hem in geest en waarheid te aanbidden;
er is geen plaats voor corruptie, mengeling, mix, compromis, verdeeldheid, halfslachtigheid in het
Huis en de Tempel van God!!
Dit schrijven heeft als doel om de Gemeente van God terug te brengen naar de ZUIVERE,
ONVERDEELDE AANBIDDING EN VERHEERLIJKING VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS; DE
ENIGE WARE GOD EN VERLOSSER. Wij willen u laten zien waar ontrouw en mengeling is
binnengekropen en hoe wij samen weer tot een zuivere dienst van God kunnen komen. We strijden
hiermee voor de eer van God en de vrijheid van Zijn Volk in Christus.... We mengen ons hiermee in
het geestelijke gevecht omtrent de aanbidding van God versus de Satan. De werkelijkheid van de
1

Zoals de lezer waarschijnlijk wel weet, is de ware naam van Jezus in het Hebreeuws: Jesjoea, van Jehoshua; JHWH redt
of verlost….
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universele en allesomvattende geestelijke oorlog tussen het Koninkrijk van God en het rijk van de
Satan komt hier naar voren. Wij als discipelen van Jesjoea de Messias staan midden in die strijd, of
we dat nu willen of niet; of we daarvan bewust zijn of niet. De Satan strijdt tegen ons en onze God en
wij als Gods soldaten strijden tegen de Satan. Wij kunnen enkel overwinnen als wij geheel en
onverdeeld in Christus en Zijn koninkrijk wandelen en blijven. Wanneer de zuivere aanbidding van
God in de gemeente van Jezus hersteld is, dan zullen wij op een krachtige en effectieve wijze tegen het
rijk van de Satan kunnen strijden; “Immanuel; God is met ons....”! Moge dit schrijven de ware
antichrist ontmaskeren als grootste obstakel in ons geestelijk leven en ons aansporen om de weg naar
zuiverheid en heiligheid te vinden en volgen zodat Jesjoea de Messias weer verheerlijkt mag worden
in Zijn Tempel hier op aarde. Amen.

De aanbidding van God EN de Satan?
Er rust een vloek op de gemeente van Christus vanwege ontrouw en afgoderij (zie Gal. 1:8-9;
Deut. 27:15-26; 2 Pet. 2:14]. De lezer zal vragen: Hoe dan hebben wij ons schuldig gemaakt aan
hoererij? Op velerlei wijzen (!) hebben de Christenen zich schuldig gemaakt aan geestelijke afgoderij
en onreinheid, maar een van de meest gruwelijke en vreselijke wijze is de huidige oecumenische
beweging die de Rooms Katholieke afgodenkerk als deel van het Lichaam van Christus wil
voorstellen! Door gebrek aan kennis en geestelijk inzicht, gaat Gods volk ten gronde (Hosea 4:6) en
het is een feit dat de Christenen van vandaag simpelweg niet meer weten waar deze Roomse
“hoerenkerk” (Zie Openbaring 17) van Satan eigenlijk voor staat. Dit flirten met Rome werkt als een
vloek voor de ware gemeente van God. Deze op Rome gerichte oecumenische beweging onteert de
Heilige Naam van Jesjoea. Deze geestelijke ontrouw en onreinheid werkt als een groot obstakel tegen
de zegeningen die God aan Zijn gemeente wil geven ter verheerlijking van Zijn Naam.
Het is een schande en tot onze schaamte dat het noodzakelijk is om hierover te moeten schrijven
want deze kennis aangaande de Roomse afgodenkerk van Satan was toch voor honderden jaren sterk
aanwezig in de gemeenten van Christus in Nederland...! Velen verzegelden die getuigenis met hun
bloed...! Deze huidige ontrouw aan God brokkelt de getuigenis van Jezus en Zijn werk van verlossing
sterk af. Zijn we vergeten dat niet God, maar de Satan in de Roomse Tempel wordt aanbeden?
Wanneer een Christen op welke wijze dan ook een relatie of dialoog met dit Satanisch instituut zoekt,
zal hierdoor niet God maar de Satan worden aanbeden en verheerlijkt.
Hierbij komen we weer terug op de vraag die we al eerder naar voren hebben gebracht; Wie
aanbidden wij eigenlijk in de Gemeente van Christus; God of Satan? Het is een simpel feit dat wij
God niet aanbidden en eer geven, maar Hem eerder bespotten en Zijn Naam onder onze voeten
vertrappen als wij denken en leren dat de antichristelijke Roomse kerk deel uitmaakt van het
uitverkoren en met heilig bloed vrijgekochte volk van Christus!
De Rooms Katholieke kerk met de paus als haar “hoofd”, is ongetwijfeld de antichristelijke macht
waartegen het Heilige Schrift ons zo duidelijk heeft gewaarschuwd. De “antichrist” stelt zich op als
“plaatsvervangende” autoriteit die van de ware Messias Jesjoea Zijn heerlijkheid en aanbidding wil
stelen. “Anti-Christ” betekent niet alleen “tegen” of tegengesteld, maar ook; “in plaats van” (!)
Christus. De Roomse kerk met haar hierarchisch stelsel heeft zich als een plaatsvervangende messias
en verlossingsstelsel in de wereld geplaatst en is hierdoor tot de grootste vijand en tegenwerker van de
ware Messias geworden! De Roomse paus en zijn Rooms instituut moge dan wel de naam van
Christus dragen, maar het is een anti-christelijk instituut waar in werkelijkheid de Here Jezus wordt
verloochend in woord en daad. Niet de Here Jezus maar de Satan wordt daar verheerlijkt. Niet het
Woord van God maar menselijke tradities worden daar gevolgd. Niet aan God, maar aan de Paus
onderwerpt men. Niet aan God maar aan de ontelbare “heiligen” worden de gebeden gezonden. Niet
God, maar de Paus vreest men. Niet God, maar de paus, en ontelbare stervelingen zoals u en ik, dood
of levend, worden daar aanbeden.
Gods plan van verlossing voor de mensheid is enkel en alleen in Christus Jezus. “En de zaligheid
is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven
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is, door Welken wij moeten zalig worden”(Handelingen 4:12) “Want er is een God, er is ook een
Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een
rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd” (1 Timotheus 2:5) De “anti-christ”, of de
“anti-messiah” heeft een vals “bemiddelaars-plan van verlossing” geintroduceerd waarin miljoenen
mensen hun vertrouwen hebben gesteld. Het is een valse zekerheid; een valse evangelie; een valse
plan van verlossing; een valse hoop; een valse fundering voor verzoening met God. “Want niemand
kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus” (1 Corinthiers
3:11-12). De anti-christelijke Roomse kerk leert dat de mens zich aan de Paus en zijn systeem moet
onderwerpen om met God verzoend te mogen worden. Men behoort zich te onderwerpen aan de nietBijbelse Roomse sacramenten; men behoort zich te onderwerpen aan de Roomse hiërarchie en
autoriteiten; men behoort zich te onderwerpen aan de vele niet-Bijbelse, Godslasterende Roomse
tradities en leringen om aan Gods oordeel te ontsnappen en eeuwig leven te verkrijgen (..te verdienen).
De mens is zich er niet van bewust dat door zo’n onderwerping aan dit antichristelijk systeem hij of zij
niet aan God, maar aan de Satan onderwerpt en hem aanbidt!
Wie wordt er aanbeden in de Roomse kerk? Naar welke stem wordt geluisterd? Die van Satan.
Naar wie worden de gebeden gezonden? Naar de Satan. Aan wie onderwerpt men zich? Wie krijgt
de eerbiedige vreze? De Satan. Wie krijgt de eer en heerlijkheid? Voor wie buigt men de knieën?
De Satan. Wie wordt gediend? Voor wie werkt en strijdt men? De Satan. Wie wordt er
gehoorzaamd? De Satan. Gaan we terug naar de allesomvattende kernvraag: Wie krijgt de
aanbidding? Het antwoord is ongetwijfeld; de Satan wordt in dat Roomse afgodentempel aanbeden.
Als de lezer dit aanstoot geeft, wijzen we er op dat niet wij, maar het Woord van God overvloedig
getuigenis geeft van deze stellingen! Het doet er niet toe of dit Roomse instituut aan de buitenkant de
naam van Christus draagt, want het is overduidelijk dat in al haar werken, en leringen, woorden en
claims zij geheel en volledig “anti-christelijk” is; een instituut dat de ware Christus; de ware en enige
God en Bemiddelaar, van Zijn troon der Heerlijkheid wil stoten!
We moeten weten dat de Satan, als prins van deze wereld de aanbidding van de mensen naar
zichzelf wil toe trekken en we moeten er volledig van bewust zijn dat één van het machtigste en meest
succesvolle instrument dat de Satan heeft gebruikt voor het verkrijgen van deze aanbidding is: deze
valse “kerk” van Rome, die in naam wel Christelijk wordt genoemd, maar in werkelijkheid de antichrist belichaamt....! Wie zich op welke wijze dan ook met dit antichristelijke instituut inlaat,
onderwerpt zich aan de Satan die achter deze macht van Rome schuilt. Wie tot deze Roomse kerk
behoort of een relatie met haar aangaat, aanbidt niet God, maar de Satan. Wie de Satan aanbidt, is niet
met God verzoend, en zal geen eeuwig leven verkrijgen, want Gods toorn rust op die persoon (Joh.
3:18,36). Het is onmogelijk om in Jezus Christus geloven, Zijn Heilige Geest te ontvangen, deel te
hebben aan Zijn Goddelijke Natuur, en tegelijkertijd aan een gruwelijk Satanisch afgodensysteem te
onderwerpen waarin niet God maar de Satan verheerlijkt en gehoorzaamd wordt! (Zie 2 Kon. 17
aangaande zo’n dienen van JHWH en afgoden...). We hopen en bidden dat dit schrijven bij velen de
onwetendheid aangaande dit donker instituut zal wegnemen zodat velen bevrijd mogen worden van de
deelname aan haar vele zonden en ook gevrijwaard mogen blijven van Gods plagen in de dag van Zijn
toorn: “ En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat
gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar
zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden
gedachtig geworden” (Openbaring 18:4-5).

Misverstanden rondom de Bijbelse term “antichrist”.
We hebben ontdekt dat in onze tijd vele Christenen een beeld en verwachting van de zogenaamde
“anti-christ” hebben gevormd, zonder zelf ooit te hebben onderzocht wat de geschriften eigenlijk over
hem leren. Vaak zijn de concepten rondom dit nu populaire woord “anti-christ” opgebouwd rondom
bepaalde cliche’s die voor een tijdje hebben gecirculeerd in de Christelijke wereld. De kennis die de
Christen vandaag heeft van de “anti-christ” komt vaak van “horen zeggen”; het is een
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“tweedehandse”, reeds door anderen voorgekauwde kennis. Velen nemen niet de moeite om voor hen
zelf te toetsen en te onderzoeken of hetgene wat hun verteld en geleerd wordt, ook wel overeenstemt
met het Woord van God en de feiten van de (kerk)geschiedenis. Door gebrek aan kennis, gaat Gods
volk ten gronde, waarschuwt het Woord van God (Hosea 4:6). De kennis aangaande de ware
identiteit van de “anti-christ” is bijna geheel verloren gegaan gedurende de afgelopen eeuw. De
Christen van vandaag, niet langer gewapend met deze kennis, heeft zich hierdoor zeer kwetsbaar
opgesteld tegenover de vijandelijke tactieken en schema’s van Satan die Gods volk heeft verleid met
het idee dat deze “anti-christ” nog iets van de toekomst is. Het is triest om te moeten aanschouwen
hoe de hedendaagse Christen zich al heeft overgegeven aan de anti-christelijke macht, en mogelijk zijn
“naam, merkteken en het getal het van zijn naam” reeds heeft ontvangen, terwijl hij of zij in de illusie
verkeert dat zo’n antichristelijke macht nog moet verschijnen..... Terwijl de Christelijke gemeente
nog op zoek is naar de Anti-christ, is hij reeds in hun midden gezeten, maar zij zien hem niet!
Gods aangezicht is tegen vele Christelijke gemeentes gericht omdat zij de Satanische Anti-christ veel
ruimte hebben gegeven, maar zij bemerken het niet. De ogen zijn gesloten; de kerk is blind aangaande
de aanwezigheid van de antichrist in haar midden. De antichrist is reeds gezeten in de “Tempel van
God” (2 Thessalonicenzen 2:4), maar de levende Stenen van de Tempel Gods zien de vijand niet; de
vrijgekochten van Christus hebben geen oog voor het antichristelijke, Babylonische bouwwerk van
Satan. Wij hopen met dit schrijven te kunnen bijdragen aan het herstel van de kennis aangaande de
WARE IDENTITEIT VAN DE ANTICHRIST, zodat Gods volk bevrijd moge worden uit de
Satanische val en Jesjoea, onze Messias, weer in geest en waarheid aanbeden en vereerd zal worden,
tot de Heerlijkheid van Zijn Naam!

De kennis aangaande de ware identiteit van “antichrist”
is van LEVENSBELANG!
Wanneer Christenen van onze tijd spreken van “de antichrist”, dan wijzen zij veelal naar een
enkel “persoon”, een “man”, een “individu” die nog op het wereldtoneel verschijnen moet. Wanneer
wij vragen of zij ook weten waar deze term “antichrist” eigenlijk in de Bijbel gevonden kan worden,
kunnen velen daar geen antwoord op geven, of denken ze dat “het ergens in het boek van Openbaring”
moet staan.... Het is van groots belang dat wij de leringen aangaande de Antichrist als het ware open
op tafel leggen, voor iedereen zichtbaar, en eens opnieuw bekijken, bestuderen en toetsen aan de hand
van het Woord van God wat de Here Jezus ons eigenlijk te zeggen heeft aangaande deze
“antichrist”....! Het wordt tijd dat we alle cliché’s en misverstanden aan de kant schuiven, en ook
werkelijk, zoals de Joden in Berea, onderzoeken en de Schriften nagaan, “of deze dingen zo waren”
(zie Handelingen 17:10-12). Wij als Christenen kunnen het niet veroorloven om over dit onderwerp
ons onverschillig op te stellen; er zijn te veel (eeuwige!) belangen bij betrokken; de waarschuwingen
in het Woord van God met betrekking tot deze “antichrist” zijn te ernstig en somber om zo maar aan
de kant te schuiven met het oordeel; “ach, het is toch ook niet zo belangrijk wat we precies geloven en
begrijpen aangaande de antichrist, zolang we de Here Jezus maar liefhebben...”. Dit is een leugen!
Het profetische woord van God waarschuwt ons niet zonder redenen met ernstige vermaningen om
NIETS met deze antichristelijke macht te maken hebben, en gebied ons om juist die duistere werken te
ontmaskeren, zodat wij in het licht, en niet in de duisternis mogen wandelen.
Het Woord van God geeft ons de kenmerken en karakteristieken van dit Satanische antichristelijke
bolwerk zodat we het kunnen herkennen, ontmaskeren, en met al onze macht kunnen vermijden. Wij
behoren ons te bewapenen met de kennis aangaande de “antichrist” en enkel het Woord van God geeft
ons deze kennis. Wanneer de Here God een bepaalde kennis belangrijk acht, en het in Zijn Heilige
Woord heeft geplaatst, dan behoren wij het met geheel onze hart te bestuderen én vervolgens het
geleerde ook in onze levens toe te passen.
“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
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volmaaktelijk toegerust” (2 Timotheus 3:16-17)! Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig! God
heeft in Zijn Wijsheid veel aandacht en plaats gegeven voor de identiteitskenmerken van deze
“antichristelijke macht” die zou komen! Hij heeft Zijn Volk met ernstige woorden, op velerlei wijzen,
en in verschillende boeken gewaarschuwd om er voor te wachten niet, op geen enkele manier (!), met
de antichrist of de antichristelijke werken en geesten in te laten! Daarom, durft iemand nog te
beweren dat het niet zo van belang is om de “antichrist” te identificeren, nadat wij in Gods Woord
hebben gelezen en geleerd wat de eeuwige consequenties zijn voor de onderwerping aan de antichrist?
Durven we nog te denken of te zeggen dat dit “niet zo essentieel is voor onze verlossing”?? God
SPREEKT tot ons in Zijn Woord en WAARSCHUWT Zijn volk om niet “het merkteken, de naam of
het getal van zijn naam” te ontvangen (Openbaring 13:15-18), want zulken zullen “drinken uit den
wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal
gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun
pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en
zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt” (Openbaring 14:9-11). Zonder nu hier
op de betekenis van deze symbolen van “het merkteken, de naam of het getal van zijn naam” in te
gaan, willen we hier opmerken dat we er zeker van kunnen zijn dat de aanbidding van de “antichrist”
vreselijke, onomkeerbare consequenties met zich meedraagt tot in de eeuwigheid! Wie zou nog
durven te beweren dat het “er niet zo toe doet” wat wij geloven aangaande de ware identiteit van de
“antichrist”? Wanneer God ons op deze manier, met zo vele ernstige woorden waarschuwt, dan
moeten wij met de grootste ernst en met een eerbiedige vreze voor onszelf ontdekken en leren hoe wij
aan zo’n oordeel kunnen ontkomen. Het is van groot belang dat de Christen weet heeft van de ware
identiteit van de “antichrist”; het is van groot belang dat de Christen leert waar de symbolische taal
naar verwijst wanneer het profetische woord spreekt van “het beest”, en “het merkteken”, en het
“beeld van het beest”, want hoe kunnen wij aan onze vijand ontkomen, als wij niet weten wat of wie
de vijand is? Hoe kunnen wij aan de antichristelijke macht en invloeden ontsnappen, als de kennis
aangaande de ware identiteit van deze antichrist niet (meer) aanwezig is?
De gemeente van Christus verkeert in groot gevaar! De Satan heeft de Christenen de ogen
toegesloten aangaande de ware identiteit van de antichrist. Satan heeft zijn duistere werken weten te
bedekken onder een grote laag leugens en valse leringen. Op een slimme en sluwe wijze heeft hij de
Christen doen geloven dat deze antichrist iets van de toekomst is zodat de Christen er niet van bewust
wordt dat deze antichristelijke macht reeds midden in de Christelijke gemeente aan het werk is en daar
al gewerkt heeft voor honderden jaren..... Het is voor de Satan noodzakelijk om de valse leer
aangaande de antichrist in stand te houden, zodat de Christelijke gemeente wereldwijd onder zijn
invloedsgebied blijft, en niet vrij is om God in waarheid en Geest te aanbidden. Vrijwel de gehele
Christelijke Kerk wereldwijd is onder deze verleiding van Satan bezweken, maar zij weet het niet. Op
een listige wijze heeft Satan de profetische woorden en “seinborden” weten te verdraaien, zodat wat
eens normale, gangbare kennis was in de Gemeente van God, nu, sinds zeg maar de laatste 100 jaren,
verloren is gegaan.... Vele Christenen zijn al “slaven” van het antichristelijke systeem dat de Satan
heeft opgebouwd, en vele Christenen hebben zich reeds in mindere of meerdere mate onderworpen
aan de “antichrist”, zonder dat zij hiervan bewust zijn!
Niettemin, er is nog tijd voor bekering, bevrijding, reiniging, reformatie, herstel! Dit schrijven zal
de verontruste lezer duidelijk maken dat het Woord van God heel duidelijk en helder is aangaande de
identiteit van de antichrist en dat er geen twijfel mogelijk is nadat we alle kenmerken en
karakteristieken op een ordelijke wijze naast elkaar leggen. Er is een oplossing voor de heersende
verwarring. Een ordelijke studie van Gods profetisch woord, met een biddende en ootmoedige
houding en een liefde voor de waarheid, zal de vele verwarrende stemmen ontknopen en ons Gods
Stem doen horen. We kunnen en moeten weten waartegen het Woord van God ons waarschuwt, zodat
wij aan deze antichristelijke macht kunnen ontkomen, en zijn werken kunnen ontmaskeren, tot de eer
en heerlijkheid van de Heilige Naam van Jesjoea, onze Verlosser.
“ En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en
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deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
Rev 20:5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd
waren. Deze is de eerste opstanding” (Openbaring 20:4-5). Maar “het beest werd gegrepen, en met
hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke
hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden.
Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt” (Openbaring 19:19-21).
Wij komen weer terug op de vraag; Wie wordt in de Christelijke gemeente aanbeden? Wanneer de
Christenen in hun onwetendheid op een of andere wijze aan de antichrist hebben onderworpen, dan
wordt daar niet de Christus maar de anti-Christus aanbeden, met alle consequenties van dien. Wij
achten het daarom noodzakelijk en wenselijk dat wij hier in dit schrijven, op een ordelijke wijze, de
ware identiteit van de antichrist ontmaskeren, zodat het uitverkoren en verloste volk van de Here
Jezus Hem (weer) in puurheid moge aanbidden, en zij zelf ook verlost en bevrijd moge worden van de
leugens en bedriegerijen waarmee Satan de Christelijke gemeente verontreinigd heeft! Moge de Here
Jezus, de God van het Licht, onze ogen openen en moge de waarheid in Christus zegevieren! Amen.

De veelvuldige Bijbelse benamingen voor de “antichrist”
Wij hebben nu vaak het woord “antichrist” genoemd omdat dit woord het best bekend is onder de
Christenen, maar het Woord van God kent meerdere namen of benamingen voor deze Godslasterende
antichristelijke geestelijk-politieke entiteit waarmee de Christelijke kerk mee te maken zou krijgen.
Vooral het boek van “Daniel”, de “tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen” en het boek “de
Openbaring van Jezus Christus” hebben veel te zeggen over deze anti-messiaanse macht. Het Boek
van Daniel spreekt van de “kleine hoorn” in hoofdstuk 7. Paulus waarschuwt in zijn brief aan the
Thessaloniers tegen de antichristelijke “mens der wetteloosheid, mens der zonde, de zoon des verderfs,
de tegenstander, de verborgenheid der ongerechtigheid (het geheimenis der wetteloosheid), de
wetteloze” (zie 2 Thessalonicenzen 2). Johannes, in het boek van de Openbaring van Jezus Christus,
schrijft onderandere over het antichristelijke “beest”, de “vrouw izebel”, “valse joden”, “synagoge van
satan”, “de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte”, “het grote Babylon”, de
“moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde”...... Er zijn vele benamingen voor hetzelfde
antichristelijke Satanische bolwerk en elk geschrift geeft een bepaalde karakteristiek van die
antichristelijke entiteit. Wanneer we alle geschriften bij elkaar nemen, en alle kenmerken
samenvoegen, krijgen we een volledig en compleet duidelijk beeld van de ware identiteit van wat nu
de “antichrist” wordt genoemd.
Toen Johannes de doper in de gevangenis zat, vroeg hij aan Jezus: “Zijt Gij Degene, Die komen
zou, of verwachten wij een anderen?” (Mattheus 11:3)? En Jezus antwoordde hem hoe Hijzelf de
profetische geschriften aangaande de Messias vervulde: “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat
heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de
kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt,
en den armen wordt het Evangelie verkondigd” (Mattheus 11:4-5). Op dezelfde wijze als Jesjoea de
Messiaanse profetieën perfect vervulde, zo is er ook een anti-messiaanse (anti-christelijke) macht op
het wereldtoneel verschenen die perfect de Bijbelse profetieën aangaande de “anti-messias” of “antichrist” vervuld heeft! We hoeven slechts onszelf te vragen: “is deze macht de antichrist die komen
zou, of hebben wij een ander te verwachten”? Voldoet deze antichristelijke macht waarop wij onze
ogen hebben gezet aan de profetische omschrijving die in de boeken van Daniel, Paulus en Johannes
zijn gegeven, of zoeken wij een ander? Is dit de “anti-messias” die komen zou, of “hebben wij een
ander te verwachten”? Wanneer wij op deze manier alle profetische uitingen aangaande de
identiteitskenmerken van de “antichrist” bij elkaar nemen en bestuderen, kunnen wij tot een
onbetwistbare conclusie komen met betrekking tot de ware antichrist....! Wij hoeven hierover niet in
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het duister te tasten; het Woord van God heeft voldoende kenmerken van deze antichristelijke macht
gegeven, zodat wij “hem” of “het” eenvoudig kunnen ontdekken als wij de moeite nemen om deze
geschriften te bestuderen met behulp van de Heilige Geest. .....Gaat heen en boodschap weder,
hetgeen gij hoort en ziet: het evangelie wordt verdraaid; de mens vereerd; macht en rijkdom vergaard;
het Woord van God verborgen; de heiligen vervolgd en vermoord; afgoden worden opgezet en Gods
wet vertrapt; zielen bedrogen en de duisternis verspreid... en gezegend zijn zij die de werken van de
Antichrist doorzien en ontmaskeren!
Voordat God in het Vlees kwam in Jezus Christus (Johannes 1), zijn er tientallen profetieën
aangaande de Messias gegeven. Honderden jaren voor de komst van de Messias in de wereld werd er
al geprofeteerd waar Hij geboren en getogen zou worden, in welke tijd Hij zou komen, wat Hij zou
doen, wat Zijn doel zou zijn, wat Hij zou bewerkstelligen, hoe Hij zou spreken, en lijden, overwinnen,
en op welke manier Hij door Zijn volk Israel zou worden ontvangen enzovoort. Er werd van Hem een
“biografisch” beeld gegeven, voordat Hij in de wereld kwam, en al de Messiaanse profetische
geschriften werden in Jezus de Messias (=Christus) perfect vervuld! Jezus zeide eens tot Zijn
discipelen: “Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest
vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. Toen
opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden” (Lucas 24:44-45). In de “wet van Mozes,
en de profeten, en de psalmen” is van Hem geschreven zodat wij mogen geloven dat Jezus de Messias
is Die in de wereld komen zou.
Op dezelfde wijze is er in zowel “de profeten” als de “apostolische brieven” van de anti-messias
of antichrist geschreven, zodat de Christelijke gemeente kon zien en leren met wie of wat zij te maken
heeft wanneer deze “antichrist” zichzelf zou manifesteren. De profetische woorden in met name
Daniel, 2 Thessalonizenzen 2 en het boek van De Openbaring geeft ons te kennen wanneer, in welk
tijd deze “antichristelijke macht” zou opkomen; wat het zou doen; welke claims hij zou maken; hoe hij
Gods volk zou behandelen; voor welke tijdsduur hij aanwezig zou zijn; wat Gods oordeel voor hem
zou zijn, enzovoort. Op deze manier zijn wij als Christenen vooraf gewaarschuwd en onderwezen
waarnaar wij behoren uit te kijken als wij de “antichrist” willen identificeren.

Het Hoofddoel van Satan in zijn antichristelijke bolwerk
op aarde.
Van de Satan zei Jezus dat hij een “moordenaar en een leugenaar” is, en dat hij zelf in plaats van
God aanbeden wil worden. De duivel“die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de
waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo
spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen” (Johannes 8:44).
“Al deze dingen zal ik U geven”, zei de Satan tot Jezus, “indien Gij, nedervallende, mij zult
aanbidden” (Mattheus 4:9-10). “Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des
dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart:
Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op
den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken
klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden” (Jesaja 14:12-14). De Satan (de vijand, tegenstander)
heeft door zijn werken en woorden overduidelijk gemaakt dat hij haat alles wat tot JHWH en Zijn Rijk
van Licht hoort. De Satan is tegen en een tegenwerker van alles wat met God en Zijn Koninkrijk te
maken heeft. Hij zelf heeft de ambitie om aanbeden te worden; hij zelf wil de eer en heerlijkheid
ontvangen die enkel God toebehoort. Satan’s hoofddoel met zijn antichristelijk bolwerk is dan ook:
het verkrijgen van de aanbidding die enkel de ware Messias toekomt!
De mensheid van nature, zoals wij in deze wereld geboren worden, zijn reeds “kinderen der
ongehoorzaamheid”, wandelend “naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der
lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; “kinderen des toorns” (zie
Epheziers 2:1-3). Wanneer wij niet van Jezus de Christus zijn, dan behoren wij de Satan toe. De
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gehele wereld ligt in het boze (1 Johannes 5:19) en de kinderen van de boze hebben hun leven, bewust
dan wel onbewust, ten dienste van de Satan gesteld. De Satan heeft reeds in zijn macht al de zondaars
die in deze wereld worden geboren. Zijn “antichristelijk” bolwerk is daarom niet zo zeer gericht tegen
de mensen die reeds tot zijn rijk behoren, maar tegen de mensen die integendeel de Christus
toebehoren; de vrijgekochten; de verlosten door het bloed van het Lam! Zijn antichristelijk werk
concentreert zich daarom voornamelijk op het werk en de woorden van Christus en het geheiligde volk
dat Jezus voor Zichzelf heeft vrijgekocht en verlost. We moeten daarom ook verwachten dat het antimessiaanse werk van Satan vooral gericht is op al degenen die zijn “getrokken .. uit de macht der
duisternis, en overgezet...in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing
hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden”(zie Colossenzen 1:13-14). Het antimessiaanse werk richt zich tegen het werk van de ware Messias; Jesjoea, de Koning van Israel.
Wij moeten daarom niet denken of verwachten dat de “antichrist” of de “antichristelijke macht”
zich als een openlijke vijand van Jezus Christus zal opstellen (zoals nu vaak wordt geleerd), maar
eerder als een “judas”, die aan de buitenkant, met zijn mond, Christus wel belijdde, maar in
werkelijkheid, in zijn hart, en in zijn handelen, en in zijn bedoelingen, tot een instrument in de handen
van de Satan werd en de naam “zoon des verderfs” ontving. Voor het publieke oog was deze Judas
een discipel van Jezus, maar in werkelijkheid was hij “antichristelijk” en een verrader van de Christus;
een apostaat; een valse broeder; een hypocriet; een “naam-Christen”.... De antichristelijke kerk is
zo’n Judas-kerk..
De Satan heeft als hoofddoel het werk van de Messias te ondermijnen. Hij haat God en Zijn
Messias; hij haat Zijn plan van verlossing voor de mensheid en hij haat Zijn geheiligd en verlost volk.
Wij moeten daarom verwachten dat de “antichrist” zich tegen 1. Gods Messias; 2. Zijn plan van
verlossing en 3. Zijn Verlosten zal werken, en niet zo zeer tegen al degenen die de Satan toch al
toebehoren. Dit is een belangrijk punt omdat vele Christenen van onze tijd een openlijke vijand; een
openlijke Godslasteraar; een openlijke tegenstander verwachten terwijl we toch zouden moeten weten
dat de Satan zijn subtiele verleidingen zo veel mogelijk tracht te verbergen. Ongestoord en ongemerkt
wil hij zijn destructieve werken doen.
Het werk van de Satan door zijn antichristelijk systeem is daarom tenminste drieledig; 1. Om de
reeds verlosten van God te verleiden en te verderven door hen naar zichzelf toe te trekken, en 2. Om
degenen die Jezus nog niet als Heiland kennen, en Zijn plan van verlossing nog niet kennen en hebben
ervaren, daarvan te weerhouden, en 3. Om zo veel mogelijk schade te berokkenen aan de Heilige
Naam van Jesjoea en Zijn Heilig Woord! Voor deze drie doeleinden gebruikt hij LEUGENS. De
Satan is de vader van alle leugens en de wereld is vol met zijn leugens, maar nu, door zijn
antichristelijk bolwerk, tracht hij de waarheid van God, en Zijn plan van Verlossing, met leugens te
VERMENGEN, zodat uiteindelijk niet God, maar de Satan gevolgd en aanbeden wordt. Jezus
Christus is de Weg, de Waarheid, en het Leven (Johannes 14:6) maar de Satan heeft alles in het werk
gesteld om dit Leven, en deze Weg, en deze Waarheid, tot een LEUGEN te maken, door de waarheid
en kennis van God te vermengen met zijn eigen bedenkselen die niet overeenkomen met Gods
Openbaring in Zijn Woord. Satan heeft een vals plan van verlossing opgezet, dat aan de buitenkant
wel de naam van Christus draagt, maar in werkelijkheid geen verzoening met God zal geven. Terwijl
de arme mens denkt dat hij of zij de verzoening met God heeft gevonden, volgt deze in werkelijkheid
de leugens van Satan; denkende op weg te zijn naar Gods Eeuwig Koninkrijk, ligt Gods Toorn nog op
hem of haar. Dit dan is het centrale hoofddoel van de Satan door zijn “antichrist”; het geven van een
vals systeem van heil en verlossing, in de Naam van Christus, die in werkelijkheid niets van doen
heeft met het ware plan van verlossing van de ware Messias, zodat uiteindelijk niet God maar
Satan zelf de aanbidding ontvangt en de desbetreffende ziel die zich hieraan heeft onderworpen,
verloren gaat....
Zo komen we nog weer eens terug op de centrale vraag; Wie wordt aanbeden; God of de Satan.
De wereld ligt reeds aan de voeten van Satan, maar hoe staat het met Gods vrijgekochten? Het is
Satan’s doel om Gods Woord zo veel mogelijk te verdraaien en te vermengen met leugens; het is zijn
doel om het pure geloof te verderven met leringen en handelingen die niet van God zijn; het is zijn
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doel om met subtiele tactieken en schema’s de gemeente van Christus weg te trekken, zodat
uiteindelijk niet God maar hij zelf aanbeden wordt.
Aanbidding is zo veel meer dan het zingen van liederen tot ere van de Naam van Jesjoea!
Aanbidding is een levenshouding; een wijze van leven. In Wie stellen wij ons vertrouwen en geloof?
Wie gehoorzamen wij? Aan wie onderwerpen wij onszelf? Naar welke stem horen wij? Wie vrezen
en dienen wij? Aan wie geven wij de eer en heerlijkheid? Wie geloven wij? Door het antichristelijk
werk van de Satan zal hij de Christen zo veel mogelijk naar zichzelf proberen te trekken zodat de
Christen zijn leugens begint te geloven; naar zijn stem begint te luisteren; naar zijn wil begint te
onderwerpen; aan zijn werken begint deel te nemen; aan zijn valsheden begint toe te geven; aan hem
de eer begint te geven door niet God maar de werken, leugens en afgoden van Satan te verheerlijken!
De antichrist is een subtiele, verleidelijke en sluwe vijand van Gods volk en wij moeten de Here Jezus
vragen onze ogen te openen aangaande zijn werken zodat we niet in zijn valsstrikken lopen...
De geschiedenis van Gods volk Israel werpt licht op de wijze waarop de Satan tegen Gods werk en
uitverkoren volk werkt. Hij verschijnt niet als een openlijke vijand aan hen, maar als een “Engel des
lichts” (2 Cor. 11:14), in de vorm van valse herders, leraars, profeten, die het volk Israel van de God
van Israel wegtrokken en hen tot het aanbidden van afgoden aanzetten. Deze verleiders van Gods volk
werden door de Satan gebruikt om Gods erfdeel in Zijn volk te vervuilen, te vernietigen, te
beschamen.... Israel werd er toe verleid om naast de God van Israel, vele andere vreemde goden te
aanbidden. Zij werd er toe verleid om andere gebruiken en instellingen met Gods instellingen en
verorderingen te mengen, zodat de dienst en aanbidding van God corrupt werd in de ogen van de
Heilige Israels, en Hij niet langer Zijn volk kon zegenen, in hun midden kon zijn, en hun
overwinningen tegen de vijand kon geven. Er zijn tientallen voorbeelden in de geschiedenis van Israel
te vinden van zo’n werk van Satan temidden van het uitverkoren volk.
God beval Mozes om het patroon dat God hem had laten zien in de berg, ook precies na te volgen,
en God liet Mozes zien op welke wijze Israel hun God behoorden te benaderen. Toen deze orde en
patroon werd doorbroken, brak Gods gericht over de overtreders los. Zo offerden de zonen van Aaron
“vreemd vuur” voor Zijn aangezicht hetwelk Hij hen niet geboden had, en zij moesten het bekopen
met de dood (zie Leviticus 10). Koning David had de opdracht gegeven om de Ark van het Verbond
naar Jeruzalem over te brengen, maar de wijze van vervoer kwam niet overeen met het gebod; met de
patroon dat God in Zijn Wet had opgesteld, en toen Uzza zijn hand uitstrekte naar de ark Gods,
ontbrandde de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij
stierf daar bij de ark Gods (zie 2 Samuel 6). Toen Israel afgoden begon te dienen, gaf JHWH hen over
aan de vijanden en uiteindelijk werd zij door deze ontrouwe afgoderij uit het land “gespuwd”. JHWH
waarschuwde Israel Hem getrouw te blijven en niet het voorbeeld van de naties om hen heen te
volgen, en hun afgoden te dienen, en hun kwade werken te imiteren.
“Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn
met alle deze verontreinigd; Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelve zijn ongerechtigheid bezoeke,
en het land zijn inwoners uitspuwt. Maar gij zult Mijn inzettingen en Mijn rechten onderhouden, en
van al die gruwelen niets doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling
verkeert. Want de lieden dezes lands, die voor u geweest zijn, hebben al deze gruwelen gedaan; en het
land is onrein geworden. Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben;
gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft. Want al wie enige van deze gruwelen doen
zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. Daarom zult gij
Mijn bevel onderhouden, dat gij niet doet van die gruwelijke inzettingen, die voor u zijn gedaan
geweest, en u daarmede niet verontreinigt; Ik ben de HEERE [JHWH], uw God” (Leviticus 18:2430)! De HERE had een verbond met Israel gesloten, maar als Israel er voor koos om dit verbond te
vervuilen door aan Gods Woord en Weg ongehoorzaam te zijn, dan moesten zij ook de consequenties
daarvan dragen; verwerping!
Nu zegt de lezer wellicht; maar dit is het Oude Verbond; niet het nieuwe.... Het Nieuwe Verbond
echter volgt ook Gods ingesteld patroon: Wij kunnen enkel met God verzoend worden door het offer
en bloed van Christus (Joh. 6; Rom. 3:24-25), en wij behoren Hem enkel toe als wij Zijn Geest hebben
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ontvangen (Rom. 8:9). God heeft in Zijn plan van verlossing bepaald dat wij ons gehele leven aan
Jezus behoren te geven, en Hem dienen te volgen, en te gehoorzamen, en Zijn Geest in ons laten
werken, zodat wij in alle heiligheid naar het beeld van de Zoon Gods gevormd mogen worden.....
Gods plan van Verlossing voor de mensheid heeft een patroon, een orde, en de verzoening en eeuwig
leven is enkel en alleen in Christus Jezus. Wij zien niet de noodzaak hier om alle geschriften te
citeren, want de Bijbel staat vol met deze waarheid. De antichrist echter, of het antichristelijke
systeem, heeft een vals plan van verlossing opgesteld; een valse, verkeerde benadering van God
ingesteld; een valse “deur” en “weg” van verzoening voorgesteld, maar Jezus zegt van Zichzelf: “Ik
ben de deur der schapen.” “Ik ben de deur; indien iemand door Mij binnenkomt, die zal behouden
worden.” De anderen zijn dieven en rovers en huurlingen (zie Johannes 10). De antichrist of
antimessias stelt de mens een “andere deur” van verlossing voor waardoor hij of zij behouden zou
kunnen worden. Het is een deur die de naam van Christus draagt, maar die uiteindelijk niet tot eeuwig
leven, maar tot eeuwig verderf zal lijden. Gods plan van verlossing is perfect, maar de Satan, door het
opstellen van een vals, antichristelijk bemiddelaarsplan, tracht zo veel mogelijk schade toe te brengen
aan deze Heilige Weg van Verlossing. Door het inbrengen van leugens, valse leringen, gruwelijke
afgoden en onreine tradities, tracht de Satan de mens van de Heilige Weg op zijn eigen glibberige
paden te trekken. Satan werkt met compromissen; met de mengeling van waarheid en leugen; de mix
van vlees en geest; de vermenging van de dingen van zijn rijk met de dingen van Gods rijk.
Dit alles doet de Satan omdat hij als doel heeft dat niet de ware Messias of Christus, maar hijzelf,
door zijn ingestelde antichristus, aanbeden en verheerlijkt wordt. Om deze redenen moeten wij de
“antichrist” binnen de gemeente van Christus zoeken, want het is Satan’s doel om de aanbidding van
Gods uitverkorenen naar zichzelf toe te trekken en hun zielen te verderven. Niet de wereld, maar
Gods gemeente is het voorwerp van verlangen; niet de wereld die reeds in de handen van Satan is,
maar Gods uitverkorenen uit die wereld zijn de mensen waarbinnen en waartegen de “antichrist”
werkt. Gods Eigendom is Satan’s voorwerp van haat, want in Gods Volk wordt de Enige Ware God
aanbeden en verheerlijkt, en in en door Gods Volk wordt de Satan vertreden en onderworpen. De
ware Messias is Satan’s voorwerp van haat, en de strijd woedt tussen Christus en Antichristus; de
Messias en Anti-Messias; het werk van de Messias en het werk van de anti-Messias; het volk van
Christus en het volk van de Antichrist. Deze strijd tussen de twee rijken; die van God en van Satan,
wordt gestreden in de gemeente van Christus. De kerk van Jezus is het slagveld; daar wordt
uiteindelijk bepaald wie de aanbidding verkrijgt; Jezus Christus de Enige Ware God en Verlosser, of
de Satan, die zich heeft uitgedrukt in de werken en leringen van de Antichristus.... De strijd is intens,
en het wordt tijd dat de gemeente van Christus van deze strijd op de hoogte wordt gesteld, zodat wij
onze vijand mogen kennen en ook in deze strijd mogen deelnemen, en de zuivere aanbidding van onze
God en Verlosser Jezus Christus in Zijn Gemeente mogen herstellen, tot de eer van Zijn Heilige
Naam, Amen!

Het Identificeren en
Antichristelijke macht

Ontmaskeren

van

de

ware

Wanneer we door alle geschriften gaan die iets te zeggen hebben over deze “antichrist” die komen
zou, dan is er maar één politieke-religieuze macht op aarde die aan al de gegeven kenmerken voldoet,
en dat is namelijk: DE ROOMS KATHOLIEKE KERK (en haar vele dochters..)! De Rooms
Katholieke Kerk is hét valse bemiddelaars-systeem waarin, in de Naam van Christus (!), een vals,
leugenachtig, bedriegelijk en Godslasterend “plan van verlossing” is opgesteld dat enkel naar verderf
en de dood zal leiden. De Rooms Katholieke Kerk met haar vele pausen belichaamt de “antimessias”; in en door deze Satanische afgodentempel wordt de ware Messias Jesjoea van Zijn
Heerlijkheid en Troon beroofd door een ander plan van verlossing en een andere ‘heer’ in de plaats
van de Here Jezus te stellen. In de Roomse antichristelijke religie wordt in de Naam van Christus (!)
de Satan aanbeden. Wanneer wij de geschriften bestuderen, en de claims van de Roomse kerk toetsen
aan het Woord van God, dan zal de lezer moeten onderkennen dat dit politiek-religieus Rooms
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instituut inderdaad de voorspelde antichrist belichaamt. We moeten hier aan toevoegen dat niet enkel
in de Roomse kerk, maar ook vanuit Rome het antichristelijk werk is verspreid naar vele christelijke
gemeenten wereldwijd. Deze antichristelijke invloed is in de gehele gemeente van God in mindere,
meerdere of zelfs buitengewone mate merkbaar! Het antichristelijk Rome heeft haar tentakels laten
groeien tot in de kleinste evangelische gemeentes in veraf gelegen gebieden. Wanneer wij verder in
onze studie gaan, zal de lezer ontdekken hoe ver reeds de macht en invloed van de ware Antichrist
heeft gereikt! Laten wij de duistere werken van de ware antichrist één voor één aan het licht brengen
zodat de ware kerk, de ware gemeente van Christus bevrijd mag worden van de duistere tentakels die
haar trachten te wurgen. Moge de God Die barmhartig is aan allen die Hem vrezen en liefhebben de
ogen openen van hen die in de strikken van de Satan zijn geraakt.
We hopen deze studie te mogen doen in de geest van ootmoed en zachtmoedigheid, hoewel onze
taal en houding naar de Satanische antichrist altijd ferm en duidelijk zal zijn, waarmee wij echter de
zielen die door hem zijn verleid op generlei wijze willen schaden. Onze strijd is niet met vlees en
bloed, maar met de diennaars van de prins der duisternis. We zijn geroepen om zonder compromissen
standvastig en krachtig te zijn tegen de werken van de Satan en het zondige vlees, maar ook om met
Gods liefde en barmhartigheid naar de mens te zien, onszelf ook voor de ogen houdende, omdat wij
ook eens in grote duisternis wandelden....
“En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om
te leren, en die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die
tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; En zij wederom
ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil” (2
Timotheus 2:24-26).
“Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den
zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht
wordt” (Galaten 6:1). .
“Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde. De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar
de kussingen des haters zijn af te bidden” (Spr. 27:5-6).
Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in
hem niet verdragen (Lev. 19:17).
De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn; en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn,
het zal mijn hoofd niet breken; want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden (Ps.
141:5).
En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer
(Efe. 5:11).
Gij nu, mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven (oordelen)? Zoudt gij ze recht geven
(oordelen)? Ja, maak haar bekend al haar gruwelen (Eze 22:2).
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De Term “Antichrist” in the brieven van Johannes
Het woord “antichrist” of “antichristen” en de “geest van antichrist” kan enkel en alleen in de
brieven van Johannes gevonden worden. Nergens anders in het Woord van God wordt deze term
genoemd.

Het wordt gevonden in 1 Johannes 2:18-22:
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu
vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.
19 Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo
zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet
allen uit ons zijn.
20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.
21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen
leugen uit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den
Vader en den Zoon loochent.
En in 2 Johannes 1:7-11:
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen
ontvangen.
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer
van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem
niet: Zijt gegroet.
11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

Wat kunnen wij van deze geschriften in de brieven van Johannes over “de antichrist” leren? Eén
ding is zeker; wij kunnen niet tot een totaal-beeld van de “antichrist” komen door enkel deze
geschriften in de brieven van Johannes te bestuderen, maar als wij deze gezamenlijk met de
geschriften uit het boek van Daniel, Thessalonicenzen en de Openbaring nemen, dan komen we tot een
perfecte “biografie” van deze antichrist. Laten we nu eerst de karakteristieken van de “antichrist” in
deze brieven van Johannes naar voren brengen.

“Antichrist” is meer dan een individu; Een breder perspectief
Allereerst kunnen we leren dat de “antichrist” in een veel breder perspectief moet worden
geplaatst dan door de huidige leraars in Christendom wordt verkondigd! De eerste gemeenten van
Christus hadden reeds met deze “antichristen” en “de geest van antichrist” te maken zoals in de
brieven van de Apostel Johannes en andere boeken van het Nieuwe Testament duidelijk wordt.
Johannes zegt in zijn brieven: “zo zijn ook nu vele antichristen geworden” (1 Joh. 2:18), en “alle
geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de
[geest] van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld

15

(1 Joh. 4:3). En “er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist” (2 Joh. 1:7). Enkel door het geschrevene
van Johannes te bestuderen, kunnen we zien dat deze “antichrist” veel meer omvat dan wat in de
Christelijke gemeente van vandaag wordt onderwezen. De “antichristelijke” geest was reeds aan het
werk in de tijd van de Apostelen! Toen ook al waren er “vele antichristen”, die in de Naam van
Jezus (!), een valse leer in de gemeente van Christus trachtten te brengen. Valse leraars, valse
broeders, valse profeten, die aan de buitenkant wel het geloof in Christus belijden, en in Zijn Naam
roemen, maar in werkelijkheid afval van de Levende God prediken door andere leringen en tradities in
te brengen die niet overeenkomen met de Woorden en Geboden van Jezus. Dát is het werk van
“antichrist”! In Jezus’ Naam, tegen Zijn Naam werken....
Ook in het schrijven van Paulus wordt duidelijk gemaakt dat reeds in zijn eigen tijd, en in de tijd
na zijn sterven, vele valse broeders de rechte en zuivere weg in Christus krom zouden proberen te
maken. Vanuit hun eigen gemeenten, vanuit hun eigen midden, zouden broeders; valse profeten en
leraars komen die een antichristelijk werk zouden verrichten door Gods plan van Verlossing, en de
Woorden van Jezus en Zijn claims, te verdraaien en te verderven... Ook Johannes in zijn brief zei dat
zij van hen uit zijn gegaan, maar dat zij niet werkelijk uit hen waren; ze kwamen wel vanuit hun
midden, maar zij kwamen niet vanuit het hemelse koninkrijk Gods waartoe de apostel en de ware
gemeente behoorden. Hoewel deze schapen in wolfsklederen volgens deze brief van Johannes wel in
het midden van de gemeente van God waren gezeten, waren zij echter van die andere wereld; van het
koninkrijk Satans. Paulus zei: “Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware [grimmige] wolven tot u
inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde
dingen, om de discipelen af te trekken achter zich” (Handelingen 20:29-30). Dit is het werk van
“antichrist”.
Wij hebben gezien dat reeds in de eerste gemeenten van Christus deze “antichristen” als gezanten
van de Satan aan het werk waren, en wij moeten daarom ook niet denken dat de Satan dit
“antichristelijk” werk slechts aan het einde der tijden, in de laatste generatie van Christenen, zal
uitvoeren! Satan’s antichristelijk werk heeft al een lang bestaan; hij heeft al veel ervaring op het
gebied van het verleiden van Gods volk! In de breedst mogelijke context mogen we zeggen dat de
“antichristelijke geest” reeds aan het werk was sinds de mensheid werd geschapen! Onze Heer en God
Jesjoea, de Maker van de Hemelen en de Aarde (zie Kolossenzen 1:16-17), sprak tot Adam, en de
Satan was snel aanwezig om Gods stem en woord te verdraaien met als doel de mens van God weg te
trekken, en voor zichzelf te winnen. Dit is de “geest der dwaling” (1 Joh. 4:6), en de “geest van
ontucht of hoererijen” (Hosea 4:12). Het zijn Satan’s antichristelijke geesten van leugens en ontrouw
die reeds van den beginne Gods werk tegen zijn gegaan en zielen aan de Satan hebben gebonden.
Deze antichristelijke geest was bijvoorbeeld ook sterk werkzaam onder het uitverkoren en
geheiligd volk Israel. Door instrumenten van valse profeten en de verleidingen van andere naties, wist
de Satan het volk Israel aan zichzelf te binden door middel van afgoderij en ongehoorzaamheid. Israel
werd ongehoorzaam en ontrouw aan haar grote Verlosser, de God van Israel. De “antichristelijke”
geest was in haar midden, om afval van de levende God te prediken; om compromis met de wereld en
de naties om hen heen te bevorderen; om ongehoorzaamheid tegen Gods bevelen aan te moedigen; om
andere goden naast de God van Israel te eren en te aanbidden; om een zondige en corrupte levensstijl
aan te wakkeren. Jezus zei tot de Joodse leiders van Zijn tijd waarin Hij op de aarde was: “Terecht
heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de
lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren [aanbidden] zij Mij, omdat zij leringen leren,
die geboden van mensen zijn.” Dit is het werk van “antichrist”; de mensen het idee geven dat zij God
aanbidden, hoewel in werkelijkheid zij slaven van Satan zijn. Aan de buitenkant, en met de lippen,
belijden zij wel God lief te hebben, maar in werkelijkheid dienen zij de Satan omdat zij van Gods
rechte weg afgedwaald zijn. De “antichrist” houdt de Naam van de Ware God wel in stand, maar holt
de inhoud daarvan uit, zodat de mensen aan de buitenkant wel religieus overkomen, maar aan de
binnenkant vol zijn met leugens, zonde en rebellie. De “antichrist” predikt geen rigoreuze andere
religie zoals de wereld die kent (bijvoorbeeld Hinduisme, Buddisme), maar stelt als doel de ware Weg
van Verlossing zo veel mogelijk te verduisteren, en de Naam van de ware Messias zo veel mogelijk te
lasteren, en het Verloste Volk van God zo veel mogelijk te verderven. Dat is het werk van
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“antichrist”. De antichristelijke geest werkt temidden van Gods koninkrijk, om daar zo veel mogelijk
duisternis en corruptie binnen te brengen. “Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in
schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende [roofgierige] wolven” (zie Mattheus
13:24-30), waarschuwde Jezus aan Zijn discipelen (Mattheus 7:15). Zij zijn het onkruid temidden te
tarwe (zie Mattheus 13:24-30). “En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook
onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den
Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; En
velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En
zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het
oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet” (2 Petrus 2:1-3).
En dáár gaat het om bij het werk van de “antichrist”; het doen binnensluipen van verderfelijke
ketterijen! Niet openlijk, maar met een subtiele werkwijze trachten de antichristelijke geesten van
Satan Gods werk en waarheid te ondermijnen zodat uiteindelijk “de weg der waarheid gelasterd zal
worden”! Niet een openlijke verloochening of ontkenning van de Here Jezus, maar een verloochening
van Hem door ontrouwe en onreine woorden en daden; in hun werken ontkennen zij Hem, (zoals ook
Petrus voor een moment Jezus verloochende in zijn werken toen hij in zijn angst en zelf-behoud van
Jezus vluchtte en zei dat hij Jezus niet kende, hoewel hij wel in Jezus bleef geloven). Wij kunnen in
Jezus geloven, en Hem toch in onze woorden en werken ontkennen door aan Hem ongehoorzaam te
zijn en Zijn weg en waarheid niet te volgen en te doen! Dat is het werk van antichrist; de
verloochening van Jezus in woord en daad, door andere werken te doen en andere woorden te leren die
niet overeenkomen met de woorden en werken die Jezus heeft laten zien en ingesteld!
Wij kunnen als belijders van Christus Hem toch “verloochenen” door Hem niet de eer, aanbidding
en plaats te geven die Hem toekomen. Wij kunnen hem “ontkennen” door Zijn positie te ondermijnen;
door Jezus niet de positie en plaats toe te kennen die Hij voor Zichzelf claimt. Een voorbeeld van zo’n
antichristelijke verloochening van Jezus wordt in de brief van Johannes genoemd. Hij schreef dat een
iedere geest die ontkent dat “Jezus in het vlees is gekomen” de geest van antichrist is. Deze
antichristelijke geest leerde in de tijd van Johannes dat Jezus niet werkelijk mens was en dat Hij niet
werkelijk vlees is geworden, met als consequentie dat Zijn lijden en bloed ook niet werkelijk was, met
als gevolg dat de fundering van Zijn plan van Verlossing ineenstort! Zo’n Satanische lering laat ons
zien dat het antichristelijke werk Jezus niet openlijk hoeft te ontkennen, maar dat het met de inbreng
van leugens aangaande de claims van Jezus, Zijn werk van Verlossing tracht te ondermijnen.
“Antichrist” tracht de claims van Jezus aangaande Wie Hij is, en wat Hij heeft volbracht, te
verwateren en te verduisteren.
Verder kunnen wij volgens de geschriften Jezus ook “verloochenen” in ons gedrag, in onze
levensstijl als deze niet overeenkomt met de bedoelingen en wil van God. “Zij belijden, dat zij God
kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot
alle goed werk ongeschikt” (Titus 1:16). “Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn
huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige” (1
Timotheus 5:8). De antichrist tracht de naam van Messias, en de termen van Zijn plan van verlossing
wel in stand te houden, terwijl hij in werkelijkheid, in woord en daad, Zijn claims, en Zijn werk, en
Zijn Woord verduistert door andere, niet Bijbelse, leringen, tradities en werken binnen de gemeente
van God te brengen. Antichrist is een wolf in schapevacht; een vals religieus-christelijk systeem, dat
niet de ware Messias, en de ware Weg van Verlossing, en de ware Kerk brengt, maar een valse
messias, en valse evangelie, en een valse kerk aan de mensheid geeft.........
We hebben dus uit de brieven van Johannes al kunnen leren dat “antichrist” in een breder
perspectief geplaatst moet worden aangaande de tijdspan van zijn werk, en ook aangaande de aard
van zijn werk. We hebben kunnen lezen dat reeds in de tijd van de Apostelen, “antichristen” aan het
werk waren en dat deze “geesten van antichrist” geen openlijke ontkenners of verloocheners van het
bestaan van Jezus Christus zijn, maar dat zij in die Naam van Jezus, de rechte weg krom trachten
te buigen, en de ware Messias onteren, en de Gemeente van Christus vervuilen met valse,
onbijbelse leringen en werken. Dat is het doel van Satan, om door zijn antichristen het Koninkrijk
van God zo veel mogelijk te vermengen en te verderven met de werken en krachten van zijn eigen
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koninkrijk, zodat uiteindelijk niet God, maar hij zelf aanbeden wordt! Het hoogtepunt van zijn succes
is verkregen als hij een ziel kan laten geloven dat hij of zij Christus aanbidt en dient, terwijl in
werkelijkheid tot de Satan de knieën gebogen worden, met alle eeuwige consequenties van dien.

Vele antichristen en de opkomst van De antichrist
Na dit alles duidelijk gemaakt te hebben dat er vele antichristen in de wereld zijn gegaan, en dat
deze reeds voor een lange tijd Gods volk van de rechte weg hebben verleid, moeten wij niettemin nog
onze ogen slaan op het feit dat Johannes in zijn brieven niet alleen van vele antichristen, maar ook van
“de antichrist” spreekt. Dit betekent dat we mogen aannemen dat er een specifiek machtig en
belangrijk “vals profeten en leraren systeem” zou ontstaan dat zich zou specialiseren in het verleiden
van Gods ware Gemeente. Nadat we gezien hebben dat het brengen van duisternis over “De Weg” en
het “Volk van die Weg” door middel van valse leringen en werken het voornaamste doel is van de
“antichristen”, mogen we aannemen dat “de antichrist” het religieuze systeem belichaamt dat daarin
het meest succesvol zal zijn. Er is geen twijfel aan mogelijk dat de Rooms Katholieke Kerk het
voornaamste, het machtigste en meest invloedrijke vals religieus instituut is waarin de waarheid
aangaande de Messias, Zijn plan van Verlossing en Zijn Volk, geheel anti-christelijk is
geworden. Er is geen twijfel aan mogelijk dat in de Rooms-katholieke afgoden tempel de
antichristelijke doeleinden tot hun volste uitdrukking zijn gekomen. Er is geen twijfel aan mogelijk
dat door de monden en de werken van de gehele hiërarchie van de Roomse kerk de antichristelijke
geesten van de valse profeten en leraren een krachtige uitdrukking hebben weten te verkrijgen. Er is
geen twijfel aan mogelijk dat de zogenaamde Roomse kerk, in de Naam van de Here Jezus Christus,
zich het meest schuldig heeft gemaakt aan de ontheiliging van deze Heilige Naam en Zijn Heilig
Werk. Het werk van de “vele antichristen” in de tijd van de Apostelen, leidde uiteindelijk naar hét
antichristelijk bouwwerk van de Roomse katholieke kerk. In dit Satanisch bolwerk wordt een valse
evangelie gepredikt, een valse Messias gegeven, en een valse kerk gebouwd. De ware kerk behoort de
Christus toe, maar dit antichristelijk instituut van Rome behoort de Satan toe. God bouwt Zijn
Tempel, maar de Satan bouwt zijn eigen Babylonische afgoden Tempel, zij het (zogenaamd) in de
Naam van Jezus.
Zoals eerder gezegd, het woord “anti” in “anti-christ” betekent niet alleen “tegen” of
“tegenstander”, maar ook “in plaats van”! Dit zelfde griekse woord “anti” is bijvoorbeeld in
Mattheus 2:22 vertaald als “in de plaats van”: “Als hij hoorde, dat Archelaus in Judea koning was in
de plaats [= “anti” in de Griekse taal] van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan.” Het
woord “anti” is daarom niet enkel geassocieerd met “contra” of “tegen”, maar ook met “substitutie”,
“in plaats van”! De anti-christ, of de “anti-messias” [“christus” is het griekse woord voor de messias;
de gezalfde], is daarom niet enkel “contra of tegen” de ware Messias, maar ook een
“plaatsvervangend” of “substituerende” Messias. De antichrist claimt de plaats, positie, werk en eer
van de ware Messias, en is op deze manier ook tegen Hem. De Satan werkt op deze manier door de
antichrist, omdat hij zelf aanbeden wil worden. De Satan tracht door deze werkwijze de ware Messias
van Zijn Troon, en Zijn Macht, en Zijn Eer en Heerlijkheid te beroven. De Paus, met zijn Rooms
instituut, zet zichzelf op als een “plaatsvervangende” messias! De Roomse kerk heeft het ware
bemiddelaarswerk van Christus vervangen met haar eigen systeem van verlossing, dat echter geen
verlossing, maar eeuwige verdoemenis zal bewerkstelligen. De Paus claimt de claims van Christus
voor hemzelf, en stelt zichzelf op als de verlosser, de heerser en de rechter van alle zielen. De Satan is
achter de macht en claims van de Pausen, en hij wordt in hen door miljoenen zielen aanbeden. De lijn
van pausen, met hun rooms instituut, vormt de belichaming van “de antichrist” die komen zou! De
paus is de “anti-messias”, of de “plaatsvervangende” of “plaatsinnemende” Messias en hogepriester.
Hij claimt zonden te kunnen vergeven, en dat zonder hem geen ziel verlost kan worden, en dat hij de
macht heeft om mensen naar de “hel” of de “hemel” te kunnen sturen, en dat hij het recht heeft om
over de wereld te heersen, en dat hij het “hoofd” van het Lichaam van Christus is, en dat hij de macht
en kracht heeft om het Woord van God te interpreteren en te veranderen zoals hij het goeddunkt, en
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dat hij als het ware Gods representatieve macht is op aarde, en dat hij als het ware Christus op aarde is;
de belichaming van God in het vlees, en dat hij alleen de sleutels tot het Koninkrijk van God heeft, en
dat hij de macht en heerschappij heeft over de “hemelen, de aarde en al wat onder de aarde is”, en zo
kunnen wij nog wel even doorgaan met de reeks gruwelijke Godslasterende claims! Er is geen twijfel
aan mogelijk dat de Satan, door deze antichristelijke macht van Rome, de claims van Christus naar
zichzelf wil overhelen zodat niet Jezus de Christus maar hij zelf aanbeden en gediend wordt! De
Roomse paus, en de gehele lijn van pausen in de geschiedenis van de kerk, belichaamt DE
ANTICHRIST! De Roomse kerk is DE VALSE BEMIDDELAAR TUSSEN GOD EN MENS DIE
DE WARE MESSIAS VAN ZIJN WERK EN HEERLIJKHEID HEEFT WILLEN BEROVEN!

Het gehele Rooms Katholieke instituut is DE ANTICHRIST die komen zou, omdat in haar het
plan van plaatsvervangende messias (= anti-christus) het best tot uiting is gekomen. In de Roomse
kerk wordt, in de Naam van Christus (!), de Antichristus aanbeden. De Christus is vervangen door de
Paus; het Woord van God is vervangen door de tradities en leringen van mensen; het Evangelie is
vervangen door loze en leugenachtige rituelen; de aanbidding van God is vervangen door de
aanbidding van mensen, dood of levend, in de vorm van afgoderij en heiligenverering; de
onderwerping aan God is vervangen door de onderwerping aan de autoriteiten van Rome; de
gehoorzaamheid aan Gods stem is vervangen door de gehoorzaamheid aan de stem van de Paus; het
offer van Christus aan het kruis is vervangen door het offer van de broodgod in de Roomse “mis” en
“transsubstantiatie” waarin door de macht van de Roomse priester, Jezus in het brood en wijn wordt
gebracht en aanbeden; de levende stenen van de ware kerk en tempel van God zijn vervangen door de
pompeuze en groteske cathedralen, basilica’s en gebouwen van steen; de leiding van de Heilige Geest
is vervangen door de controle en macht van de Roomse hiërarchie; de eenvoud in Christus is
vervangen door de trots, rijkdom, macht en verwereldlijking en uiterlijk vertoon... Moeten wij nog
verder gaan? Het zou voor de lezer overduidelijk moeten worden dat de Roomse kerk het
“plaatsvervangend” oftewel “antichristelijk” instituut van de wereld is dat geen gelijke kent in macht,
kracht, subtiliteit en Satanische gruwelen!

Wanneer is “De laatste ure”?
Vele Christenen van vandaag hebben het idee dat “de antichrist” een vijand van de toekomst is die
nog moet komen “aan het eind der tijden”. Johannes in zijn brieven spreekt ook dat de antichrist zou
moeten verschijnen in “de laatste ure”, maar voegt daar tegelijkertijd aan toe dat hij weet dat het “nu
de laatste ure is”, omdat reeds in zijn tijd vele antichristen waren opgestaan, zodat hij onderkende dat
het reeds “de laatste ure” was! Wanneer de Bijbel spreekt over de “laatste tijd, of laatste dagen”, kan
het naar twee perioden verwijzen:

1.
2.

De gehele tijd gedurende en na de komst van de Messias, waarin het evangelie wordt verkondigd
en geleefd; de tijd van “het koninkrijk der hemelen” of
De tijd of periode direct voor de terugkomst van Jesjoea de Messias.

Zo wordt in Hebreeen 1:1-2 met de uitdrukking “laatste der dagen” naar de tijd van de eerste
komst van de Messias verwezen: “God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft”
Een ander voorbeeld vinden we in de eerste brief van Petrus waarin het begrip “het einde der
tijden” wijst op de tijd waarin de Christus in het vlees kwam en Zich aan de mensheid openbaarde:
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“Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze
laatste tijden om uwentwil”(1 Petrus 1:20). In andere geschriften verwijzen deze begrippen wel naar
de tijd juist voor de komst van de Here Jezus: “Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus
Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de
opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt
door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd” (1
Petrus 1:5).
Wat ook in de brieven van Johannes de betekenis moge zijn van de term “laatste ure”, het wordt
duidelijk, door zijn eigen zeggen, dat Johannes naar zijn eigen tijd verwees. “Kinderkens, het is de
laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen
geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is” (1 Johannes 2:18). Hij ontkende niet dat de
voornaamste “antichrist” nog zou moeten komen, maar maakte het tegelijkertijd duidelijk dat reeds in
zijn tijd de antichristelijke zaden reeds gezaaid werden, die uiteindelijk in dat massale antichristelijk
systeem zou uitgroeien waarvan de profeet Daniel (hoofdstuk 7) en ook de Apostel Paulus (2
Thessalonizenzen 2) reeds gewaarschuwd hadden.
De “laatste tijd” verwijst ook naar die profetische periode van het laatste “beest” [= koninkrijk]
waarover Daniel schreef (hoofdstuk 7), waarna de koninkrijken van deze wereld plaats zouden maken
voor het eeuwige Koninkrijk van God, maar wij spreken hier nog meer over wanneer we de
geschriften aangaande de antichrist in Daniel nader bestuderen.

1. “Laatste Ure”; “deze laatste
tijden”; “laatste der dagen”

0

2. “Laatste dagen”;
Laatste tijd

Het zou voor de lezer nu duidelijk moeten zijn dat uit de brieven van Johannes wij niet
kunnen concluderen dat zo’n antichrist enkel in de tijd juist voor de wederkomst van de Here
Jezus zou moeten verschijnen. Dit is een diepgeworteld cliché of misverstand in het moderne
christelijke gedachtengoed dat niet door de Christenen van voorheen geleerd werd. Het is een modern
idee, dit idee dat de antichrist, in de vorm van een enkel individu, nog in de toekomst, juist voor het
einde van deze wereldepisode moet verschijnen!2 Dit idee is door de Rooms Katholieke Jezuïten (!) in
de wereld gebracht gedurende de periode van de 16e eeuwse Reformatie; in de tijd waarin alle
Christenen met één stem de Rooms Katholieke Kerk als de antichrist beschuldigde. In reactie op deze
beschuldiging gaven de Roomse autoriteiten hun intellectuele Jezuïtenorde de opdracht om met een
2

Nu is het zo dat ook de eerste Christenen bepaalde verwachtingen van de antichrist hadden die in latere eeuwen zijn
bijgesteld omdat de eerste gemeenten dachten dat de wederkomst van Jezus zeer spoedig zou zijn. Niettemin verwachten
zij ook dat de antichrist zich zou manifesteren na de ineenstorting van het Romeinse rijk. De tijdspan waarin dit alles zou
moeten plaatsvinden was echter in hun denken veel korter! Zij hadden geen besef van de lange periode waarin deze
antichrist zou heersen. Hierover spreken we meer in de loop van het schrijven...
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alternatieve interpretatie van de geschriften te komen aangaande deze “antichrist”. Zij schreven
vervolgens boeken waarin geleerd werd dat de antichrist nog komen moet, aan het einde der tijden, in
de vorm van één individu. De lezer moet er van op de hoogte worden dat dit idee van een
toekomstige antichrist aan het eind der tijden door de Rooms Katholieke autoriteiten in de
christelijke wereld is gebracht, om zelf aan deze beschuldigende vinger te mogen ontsnappen.
Tot in de 19e eeuw was het voor de Christelijke gemeenten nog overduidelijk dat de Roomse
afgodentempel “de antichrist” belichaamde; deze kennis was algemeen, wijdverspreid en gangbaar!
Sinds het midden van de 19e eeuw echter kregen de ideeën van de Jezuïten ingang in de christelijke
gemeenten in Engeland. Vanuit Engeland verspreidden deze nieuwe ideeën aangaande profetie en de
antichrist heel erg snel naar andere delen van de Christelijke wereld. Wij moeten er ons van bewust
maken dat deze kennis aangaande de ware identiteit van de Antichrist verloren is gegaan gedurende de
laatste honderd jaren, maar dat voorheen, in de eeuwen daarvoor, deze kennis algemeen aanwezig was.
Later zullen wij nog trachten uit te leggen hoe, op welke wijze, deze Jezuïten de profetische
“seinborden” of “richtingwijzers” hebben veranderd wanneer wij dieper op de geschriften van de
profeet Daniel, de apostel Paulus en het boek van de Openbaring ingaan3. Wellicht is het voldoende nu
om te onderkennen dat in de brieven van Johannes geen enkel bewijs bestaat voor het idee dat de
antichrist in de verre toekomst zou moeten verschijnen, maar dat integendeel Johannes er op wijst dat
de kiemen van deze “antichrist” reeds aan het ontspruiten waren in zijn eigen tijd; de tijd van de eerste
kerk!

Johannes waarschuwt aangaande de strijd tussen het ware geloof en de antichrist.
De Apostel Johannes waarschuwt in zijn brieven de discipelen of volgelingen van Jezus dat zij in
het geloof en in de leer moeten blijven zoals dat aan hen van het begin is overgeleverd en geleerd, en
dat zij henzelf tegen valse leringen en valse geesten moeten afschermen. “Let op uzelf, dat gij niet
verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet
blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel den Vader als den
Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem
niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken” (2 Johannes 1:8-11).
Johannes had laten zien dat vele antichristen en antichristelijke geesten in de wereld waren uitgegaan
die de zuivere leer in Christus probeerden te verdraaien en te verderven. Hij spoort de discipelen hier
aan om in de leer van Christus te verblijven, zoals zij deze van hem zelf en wellicht van andere
apostelen hadden ontvangen, en om henzelf niet te laten verleiden door de vele valse leraars en
profeten die iets anders brachten. Deze waarschuwing is niet enkel aan hen, maar aan de gehele
gemeente van Christus gericht; wij ook worden door deze woorden er toe aangemoedigd om, zoals
Judas ook schreef: “zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor
het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die
eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus
verloochenen” (Judas 3-4).
Wij ook moeten toetsen of wat wij geloven, en denken, en doen, wel overeenkomt met het Woord
en de Wil van God! Als getrouwe getuigen voor de Here Jezus in deze wereld, zijn wij geroepen om
te strijden (!) voor het verkrijgen en het behouden van een puur en onbesmet geloof. In deze
geestelijke strijd is een confrontatie met “de antichrist” onvermijdelijk, want de “antichrist” staat voor
die geestelijke erfenis die in de Naam van Jezus valsheid, corruptie, verderfelijkheid en verwarring
heeft gebracht! Wanneer wij strijden voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is,
ontkomen wij niet aan de strijd tegen de leugens en valsheden van de antichristelijke Roomse leringen

3

Deze twee tegenovergestelde scholen van interpretatie staan nu bekend onder de benamingen: Futuristische en
Historische school van interpretatie. Meer informatie over het ontstaan van de nieuwe “futuristische” school wordt
gegeven in het desbetreffende hoofdstuk.
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en tradities die ook de ware gemeente van Christus zijn binnengeslopen! Een strijd voor Christus,
wordt vanzelfsprekend een strijd tegen de antichristus. Jesjoea zei tot de Joden die in Hem geloofden:
“Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid
verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:30-33). God verlangt dat wij Hem in waarheid
en geest aanbidden. Wij behoren vrij te zijn van elk antichristelijk Satanisch werk om God op deze
zuivere wijze te kunnen eren en aanbidden! Antichristelijke geesten, leringen en werken zijn de
gemeente van Christus binnengekropen, maar zij bemerkt het niet! Laten wij de God van het Licht, de
Here Jezus Christus onze Verlosser, vragen om onze ogen te verlichten, en onze oren te openen, zodat
wij mogen leren te onderscheiden wat van Christus en wat van de Antichristus is! Wanneer wij de
waarheid in Christus hebben mogen leren kennen, dan worden wij vervolgens er toe geroepen om te
STRIJDEN voor die waarheid en vrijheid in Christus!
“Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de
kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds
duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des
Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),Beproevende wat den Heere
welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar
bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar
al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten”
(Epheziers 5:6-14).
Laten wij dan ontwaken aangaande de ware identiteit van de antichrist, en vervolgens zijn duistere
werken aan het licht brengen, zodat de gemeente van Christus weer in de wil van de Here moge
wandelen en vrucht mag dragen ter ere van Zijn Naam. Amen!
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