
2. Antichrist, vervolging en misleiding 

 

Introductie 

Als het woord ‘antichrist’ valt, dan is de heftige lading meteen te voelen. Daarom moeten we dit stuk 

van meet af aan in het juiste perspectief zetten. Satan en de antichrist verdienen niet meer aandacht 

dan het strikt noodzakelijke. Satan probeert zichzelf altijd op te blazen en angst te zaaien. Maar 

uiteindelijk stelt hij in de ogen van God niet veel voor. Hoewel de antichrist een zware tijd over de 

aarde zal brengen, kan hij slechts een paar jaar regeren, waarna hij door Jezus zal worden verslagen. 

Hij moet plaatsmaken voor het eeuwigdurende rijk van de Messias. 

De verdrukking van de antichrist mogen we zeker niet bagatelliseren, maar uiteindelijk is de antichrist 

degene die het zwaarst vervolgd zal zijn. Al tijdens zijn regering zullen de zware oordelen van God over 

zijn rijk komen. Laten we het ons als volgt voorstellen: de antichrist is een grote vis, die de gelovigen, 

een kleinere vis, probeert op te happen. Maar achter de antichrist zwemt een enorme walvis, die hem 

komt opslokken. Dat is de walvis van Gods Koninkrijk, het Rijk van Zijn Zoon Jezus. En wij zullen 

overwinnen met Jezus! 

 

Vele antichristen 

Als we het over de antichrist hebben, wordt vaak helemaal gefocust op die ene antichrist, die in de 

eindtijd gaat regeren. Maar al 2000 jaar lang gaan er antichristen uit, die de gelovigen vervolgen en de 

mensen misleiden. In Mattheüs 24:24 wordt gesproken over vele valse christussen en profeten, die 

aan het eind der tijden uitgaan. Hieruit wordt al duidelijk dat we niet met maar één antichrist te maken 

hebben, maar met vele. En uit 1 Johannes 2:18 (en 4:3) wordt duidelijk dat deze antichristen er al 2000 

jaar lang geweest zijn. Daar staat geschreven: Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt 

dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het 

laatste uur is. 

In iedere tijd probeert satan zijn antichristelijke propaganda en heerschappij uit, steeds weer op 

nieuwe manieren. Zo zijn de profetieën van Daniël over de antichrist allereerst van toepassing op de 

Seleucidische heerser Antiochus IV Epifanes, die het Joodse volk zwaar vervolgde en de Tempel 

verontreinigde, door daar een varken te offeren aan de Griekse oppergod Zeus. En de profetieën in 

het boek Openbaring over de antichrist zijn waarschijnlijk allereerst van toepassing op de Romeinse 

keizer Nero, die de christenen zwaar vervolgde en als levende fakkels in brand stak. 

Zo zien we in iedere tijd antichristen terug. De Rooms-Katholieke pausen hebben bijvoorbeeld 

regelmatig sterke trekken van de antichrist vertoond. Veel Bijbelse profetieën over de antichrist zijn 

op het pausdom van toepassing.1 De zware vervolgingen van iedereen die afweek van de vastgestelde 

leer en van het Joodse volk, hebben door de eeuwen heen veel martelaars en doden tot gevolg gehad. 

Maar denk ook aan figuren zoals Hitler, die een demonisch rijk oprichtte en 6 miljoen Joden liet 

ombrengen in concentratiekampen. 

Veel vaker nog zijn antichristen subtieler aanwezig. Volgens 1 Johannes 2:19 worden veel antichristen 

juist uit de gemeente zelf geboren. Zij brengen valse leringen, verdeeldheid, afval en zonden in de 

gemeentes teweeg. Zij werken Gods werk tegen binnen de gemeente, totdat zij zich niet langer kunnen 

verstoppen achter hun religieuze masker en de gemeente van God moeten verlaten. In elk geval roept 

dit ons op tot alertheid ook in onze dagen. Waar zien wij de satan bezig met verleiding en vervolging? 



Dé antichrist 

Dit alles neemt niet weg dat de geschiedenis naar een climax toegaat. De vele antichristen die nu al 

uitgaan, zijn een opmaat voor de wereldwijde regering van een antichristelijk rijk in de eindtijd. Naast 

de vele antichristen, wordt er namelijk ook gesproken over dé antichrist. Dat konden we al lezen in 1 

Johannes 2:18, wat hierboven aangehaald werd. En dat lezen we ook in 2 Thessalonicenzen 2:7-8: 

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, 

totdat hij uit uw midden geboren wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal 

hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst. 

Ook hier lezen we dus dat de wetteloosheid al werkzaam is, dat wil zeggen, dat er al antichristen 

rondgaan. Maar er is ook sprake van dé wetteloze, dé antichrist. Volgens vers 4 van hetzelfde 

hoofdstuk zal hij gaan zitten in de Tempel van God en als god aanbeden worden. Deze antichrist is nog 

niet gekomen, want deze antichrist zal namelijk vernietigd worden door Jezus Zelf bij zijn wederkomst. 

Dit gaat dus direct vooraf aan de glorieuze wederkomst van Jezus. 

Jezus heeft hier ook over gesproken. In Mattheüs 24:15 heeft Jezus het dan over de ‘gruwel der 

verwoesting’, waar Daniël over geprofeteerd heeft. En deze gruwel zal staan op de heilige plaats, 

namelijk in de Tempel van God. Dus ook Jezus wees op dé antichrist, die in de Tempel plaats zou gaan 

nemen. Dit gaat over de letterlijke Tempel te Jeruzalem, die nog herbouwd moet worden, want in het 

vers daarna wordt over een vlucht uit Judea gesproken. De goddeloze geschiedenis zal haar climax 

bereiken vlak voor de wederkomst van Jezus. Dit zal de donkerste tijd van de aardse geschiedenis zijn 

en tegelijk zal dan de nieuwe morgen geboren worden. Jezus komt terug! 

Laten we bidden dat onze ogen geopend zijn voor de tijd waarin we leven. Satan is op alle vlak aan zijn 

voorbereidingen bezig om naar deze climax toe te werken. Onze wereld is nu zo geglobaliseerd dat 

één wereldregering gemakkelijk alles kan beheersen en besturen. Onze informatievoorziening, 

voedselvoorziening, economische en politieke systemen, huizenmarkten, grondstoffenvoorzieningen, 

gezondheidszorg, religies, etc. kunnen inmiddels allemaal mondiaal aangestuurd worden. Het internet 

heeft daaraan een beslissende bijdrage geleverd. 

Opvallend is dan ook dat Openbaring 13:18 de valse profeet van de antichrist het getal 666 toewijst. 

Wie zich ook maar het allerkleinste begin van de Hebreeuwse letterrekenkunde heeft eigengemaakt, 

weet dat de Hebreeuwse letter ‘waw’, onze letter ‘w’, letterwaarde 6 heeft. Hier staat dus open en 

bloot dat het teken van deze valse profeet ‘www’ zal zijn: een world wide web, waarin deze spin de 

mensheid als een prooi zal vangen. Wees alert en waakzaam! 

 

De weerhouder 

Volgens 2 Thessalonicenzen 2:7-8 is er een weerhouder, die de antichrist nog tegenhoudt. Deze tekst 

werd aan het begin van de vorige paragraaf geciteerd. Maar wie is deze weerhouder? Sommigen 

beweren dat deze weerhouder de gemeente van Jezus is, die voor de komst van de antichrist 

opgenomen wordt in de hemel. Zij vertalen vers 7b dan ook graag met: …totdat hij uit het midden 

verdwenen is. Hiermee passen zij vers 7b toe op de weerhouder, de gemeente. 

Deze vertaling klopt echter niet, gezien het Griekse woord genètai ‘worden’ of ‘geboren worden’ 

betekent en juist niet ‘verdwijnen’! We moeten vers 7b vertalen met … totdat hij uit uw midden 

geboren wordt. Dit gaat over de antichrist, die uit het midden van de gemeente geboren wordt. Net 

zoals vele antichristen, die al gekomen zijn, uit de gemeente geboren werden. Het is dus 

onwaarschijnlijk dat de gemeente de weerhouder is, omdat de antichrist uit de gemeente voortkomt.2 



Misleiding en vleierijen 

Dit is dan ook een karakteristiek element van de antichrist. Hij komt met leugen en misleiding en komt 

juist uit het midden van Gods volk voort. Aan de buitenkant ziet alles er mooi uit, maar het is satan, in 

de gedaante van een engel des lichts.3 Er staat niet voor niets geschreven dat hij op de heilige plaats 

zal zijn en in de Tempel zal zetelen. Hij zal in het heilige hart van de dienst aan God verschijnen, maar 

dan zal hij zijn ware aard gaan tonen en de aanbidding voor zichzelf opeisen. 

In Daniël 11 wordt ook over de werkwijze van de antichrist gesproken. In de verzen 21-23 staat dan: … 

Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen … want zodra 

men een verbintenis met hem is aangegaan, zal hij bedrog plegen. Hij zal oprukken en met weinig volk 

machtig worden. De antichrist zal aan de macht komen door misleiding, bedrog en vleierijen. Hij zal 

verbonden sluiten en meteen weer verbreken. Hij zal geschenken uitdelen en mensen naar de mond 

praten. Hij zal zaken anders voorspiegelen dan ze zijn. En velen zullen er met open ogen inlopen. Het 

is één grote misleidende campagne. Niets is wat het lijkt. 

Zo zal hij ook handelen t.a.v. Gods volk en de Tempel. In de verzen 30-32 staat daarover: … Hij zal, 

terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilig verbond verlaten. Dan zullen er uit hem krachtige 

armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het voortdurende offer 

wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, 

zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij 

zullen hun wil ten uitvoer brengen. 

Kennelijk zoekt de antichrist aansluiting bij gelovigen/Joden die dat in naam zijn, maar in de praktijk 

alleen maar huichelaars en vleiers zijn. Zij zijn niet wie ze pretenderen te zijn. Ze verlaten namelijk het 

verbond van God en handelen daar goddeloos tegen. De antichrist zal hen voor zijn zaak winnen en 

vervolgens zal er een zware vervolging op gang gebracht worden om de oprechte gelovigen te 

vervolgen. Daarbij zal ook de Tempel verontreinigd worden en de gruwel (een afgodsbeeld) daarin 

opgericht worden. 

Ook Jezus heeft over de misleiding van de antichrist gesproken. In Mattheüs 24:24 zegt Jezus over deze 

tijd: Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 

doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. De misleiding zal 

in deze tijd zo sterk zijn, dat zelfs de ware en oprechte gelovigen er haast in mee gezogen zullen 

worden. Daarom roept Jezus ons ook steeds op om alert en waakzaam te zijn en in gebed te blijven! 

 

De grote afval 

Helemaal in lijn met de vorige paragraaf staat de grote afval, die de antichrist teweeg zal brengen. Het 

gaat hierbij om gelovigen, die afvallen van het geloof. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze 

gelovigen al oprecht waren in hun geloof, maar in elk geval zullen zij vallen voor de misleiding van de 

antichrist. In grote getalen zullen mensen van het ware geloof afvallen. 

Over deze grote afval wordt gesproken in 2 Thessalonicenzen 2:3-4: Laat niemand u op enigerlei wijze 

misleiden. Want de dag van Christus komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de 

wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al 

wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de Tempel van God gaat zitten en 

zichzelf als God voordoet. 



Niet alleen wordt de antichrist dus geopenbaard, voordat Jezus komt, maar er is tegelijk ook sprake 

van ‘de afval’. We kunnen hieronder verstaan: de grote afval van het ware geloof. Vele gelovigen zullen 

van het ware geloof afvallen, door de misleiding van de antichrist en van satan. 

Jezus heeft hierover gesproken in Mattheüs 24:10-12: En dan zullen er velen struikelen en zij zullen 

elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 

misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. De vele valse 

profeten zullen vele gelovigen misleiden. Velen zullen struikelen en van het geloof afvallen. Ook zal 

liefde plaatsmaken voor haat en zal toewijding aan God plaatsmaken voor wetteloosheid. Dat is de 

grote afval van de eindtijd. 

Paulus schrijft ook aan Timotheüs over deze tijd van afval, in 2 Timotheüs 4:3-4: Want er zal een tijd 

komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, 

en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 

van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.  

Het lijkt wel of Paulus een kijkje heeft gehad in onze tijd, waarin iedereen (via internet) sprekers en 

onderwijzers kan zoeken, die bij je eigen goede gevoel aansluiten. De scheidslijn tussen waarheid en 

verzinsels is sterk vervaagd in onze tijd. Wie neemt de gezonde leer nog in acht zonder compromis? 

Wie wil er nog terecht gewezen worden in deze tijd? Nogmaals: laten we alert en waakzaam zijn en 

God om onderscheidingsvermogen bidden! 

Ook in 1 Timotheüs 4:1-3 schreef Paulus al over deze tijd: Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere 

tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten 

en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een 

brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, 

dat God geschapen heeft voor de gelovigen…  

Paulus schrijft hier zeer waarschijnlijk over de eindtijd. De Griekse woorden husterios kairos kunnen 

vertaald worden met ‘latere tijden’ of ‘laatste tijden’ oftewel ‘eindtijd’. En als we dan zien waarover 

hij schrijft, dan past dat helemaal bij de grote afval. Het gaat over huichelarij, leugen, misleidende 

geesten, leringen van demonen en afval van het geloof. Al deze zaken spelen een rol in de grote afval 

aan het einde der tijden.  

Opvallend is dat deze misleiding zich in 1 Timotheüs 4 lijkt te focussen op een misplaatst 

vasten/onthouding. Dus niet alleen het ongebreidelde genieten gebruikt satan om mensen te 

misleiden, maar ook religieuze ijver en vormen van vasten. Vandaag de dag maakt het vasten weer een 

opmars door, niet alleen om religieuze redenen, maar ook om gezondheidsredenen. Laten we 

waakzaam blijven en beseffen dat niet al het vasten bij God vandaan komt. Hij gaf ons goede dingen 

om van te genieten in het leven. 

Waardoor zullen mensen ineens massaal van het geloof afvallen? Wel, de antichrist heeft een valse 

profeet bij zich. En van hem staat geschreven in Openbaring 13:14: En het misleidt hen die op de aarde 

wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Deze valse 

profeet zal dus wonderlijke tekenen doen, die niemand voor mogelijk houdt. Het is hier niet helemaal 

duidelijk of dit bovennatuurlijke wonderen zijn of misschien technologische of medische wonderen. In 

elk geval zullen deze tekenen de hele wereld verbazen en in verwondering doen staan. Zelfs vele 

gelovigen zullen in die dagen denken dat de antichrist door God Zelf gezonden is. Jezus heeft ditzelfde 

gezegd in Mattheüs 24:23-25. 

 



Waaraan herkennen we de antichrist? 

We hebben al een aantal karakteristieken van de antichrist genoemd: hij zal een groot misleider en 

leugenaar zijn. Verder zullen hij en zijn profeet grote wonderen en tekenen werken. Ook zal hij velen 

van het ware geloof doen afvallen. Verder zal hij in de Tempel zetelen en een belangrijke interne rol 

spelen onder de gelovigen en/of Joden. Hij zal zich voordoen als iemand die God is toegewijd, maar 

gaandeweg de plaats van God gaan innemen. De ware gelovigen zal hij vervolgen. Verder is het teken 

van de valse profeet 666, wat we eerder verbonden aan het internet. 

Zijn er nog meer karakteristieken, waaraan we de antichrist kunnen herkennen? Ja, uit Daniël 7:24-25 

kunnen we opmaken dat er op zeker moment 10 koningen zullen zijn. De antichrist zal heel anders zijn 

dan hen, maar bij zijn opkomst zal hij 3 van deze 10 koningen vernederen en hun machtspositie 

overnemen. De tijd zal leren hoe dit precies gestalte gaat krijgen.  

Uit dezelfde verzen kunnen we opmaken dat de antichrist de tijden en de wet zal willen veranderen. 

Mogelijk zal hij een nieuwe kalender in willen voeren of zal hij iets willen veranderen aan de Thora en 

de Bijbel. Hij zal immers ook samenspannen met hen, die afvallig zijn van het heilige verbond met God. 

Hij zal dan ook het slachtoffer en graanoffer in de Tempel doen ophouden, volgens Daniël 9:27. Ook 

hiervan geldt: de tijd zal leren hoe dit precies gestalte gaat krijgen. 

Verder zal de antichrist meedogenloos zijn en door zijn misleiding en slinkse streken zal hij velen te 

gronde richten. Hij zal dus veel slachtoffers maken en daar totaal niet om geven. De antichrist zal dus 

een gewetenloos persoon zijn, al zal hij misschien niet altijd zo overkomen. Dat staat beschreven in 

Daniël 8:23-25. 

Volgens 1 Johannes 2:22 staat dat antichrist te herkennen is aan het feit dat hij ontkent dat Jezus de 

Messias is. Hij zal zichzelf als messias opwerpen en zal geen ruimte laten voor de rol van Jezus. Volgens 

1 Johannes 4:2-3 zal de antichrist ontkennen dat Jezus in het vlees gekomen is. Dus hij zal ofwel zeggen 

dat Jezus niet letterlijk een lichaam aangenomen heeft, ofwel hij zal zeggen dat Jezus niet uit de hemel 

afkomstig is. Zo zal hij ontkennen dat Jezus God in mensenvlees is. Hij zal zichzelf als belichaming van 

God op willen werpen. 

Verder zal de antichrist volgens Openbaring 13:3 vlak voor zijn wereldregering een dodelijke wond 

krijgen, maar daarvan genezen. Dit zal de mensen vol verwondering achter de antichrist aan laten 

lopen. Zij zullen het beest en satan aanbidden om deze wonderlijke zaken. 

Ook zal de antichrist volgens Openbaring 13:5-6 grote godslasteringen uitbraken, tijdens zijn regering. 

Hij zal slechte dingen over God uitspreken en over de Naam van God. Ook zal Hij de hemelse woning 

van God en alle heiligen lasteren. Hij zal dus veel grootspraak en lastering voortbrengen. Zeer 

waarschijnlijk zal hij hiervoor de moderne media gebruiken. 

Ook zal de valse profeet de mensen ertoe aan zetten om een beeld te maken voor de antichrist. Net 

als Nebukadnezar ooit een beeld oprichtte, zal ook de valse profeet een beeld oprichten voor de 

antichrist. Dit beeld zal volgens Openbaring 13:15 zelfs tot leven komen. Dit zal zeker met demonische 

activiteit te maken hebben, maar kan mogelijk ook met behulp van artificial intelligence en robotica 

bereikt worden. De mens is inmiddels tot veel in staat. 

Verder zal iedereen in het antichristelijke rijk volgens Openbaring 13:16-17 een merkteken op de 

rechterhand of het voorhoofd ontvangen. Zonder dat merkteken zal men niet kunnen kopen of 

verkopen. Dit is niet meer ondenkbeeldig, gezien de huidige stand van ontwikkeling van betalingschips, 

die op lichaamsactiviteit werken. Maar nogmaals: hoe het precies gestalte gaat krijgen, zal de toekomst 

leren. 



Hoe lang zal de antichrist regeren? 

In de Bijbel wordt gesproken over een periode van twee keer 3,5 jaar. In de eerste 3,5 jaar zal de 

antichrist opkomen en een verbond sluiten met velen. In de tweede 3,5 jaar zal hij zijn ware identiteit 

onthullen en een schrikbewind over de hele aarde voeren. Daarna zal hij door de wederkomst van 

Jezus worden vernietigd. Deze 3,5 jaar komt in de Bijbel voor als: 42 maanden, 1260 dagen, een halve 

jaarweek en de uitdrukking ‘een tijd, tijden en een halve tijd’. 

In Openbaring 13:5 staat dat de antichrist 42 maanden lang godslasteringen zal kunnen uitkramen en 

het volk van God zal kunnen vervolgen. Dat gaat dus over die tweede periode van 3,5 jaar.  

In Openbaring 11:3 staat dat de twee getuigen van God macht krijgen om 1260 dagen lang te 

profeteren. En als zij hun profetie hebben volbracht, dan zal de opkomende antichrist oorlog met hen 

voeren, hen overwinnen en doden. De periode van de twee getuigen lijkt dus betrekking te hebben op 

de eerste 3,5 jaar, wanneer de antichrist nog aan het opkomen is. 

In Openbaring 12:6 staat dat de vrouw (Israël of de gelovigen?) voor 1260 dagen in de woestijn gevoed 

wordt, buiten het zicht van de draak. En in vers 14 van datzelfde hoofdstuk wordt deze periode 

beschreven met de uitdrukking een tijd, tijden en een halve tijd. Deze beide verzen moeten haast wel 

betrekking hebben op de tweede periode van 3,5 jaar, waarin de antichrist regeert. 

In Daniël 7:25 staat dat de antichrist de heiligen te gronde zal kunnen richten voor een tijd, tijden en 

een halve tijd. Dit staat dan voor 1 tijd + 2 tijden + ½ tijd = 3 ½ tijden. Dit staat daarom zeer 

waarschijnlijk voor de tweede 3,5 jaar, wanneer de antichrist zijn volledige heerschappij kan voeren.  

In Daniël 9 wordt gesproken over 70 jaarweken die voor Israël zijn vastgesteld. Een jaarweek is daarbij 

een periode van 7 jaar. In Daniël 9:27 staat dan over de laatste jaarweek (van 7 jaar) het volgende 

geschreven: Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij 

slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot 

aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.  

Deze tekst uit Daniël 9 gaat hoogstwaarschijnlijk over de antichrist, die 7 jaar lang verbonden zal sluiten 

met velen. Maar de laatste 3,5 jaar daarvan zal hij de offers in de Tempel laten stoppen en zal de gruwel 

der verwoesting in het heiligdom geplaatst worden. Dit vers lijkt dus over beide periodes van 3,5 jaar 

te spreken. 

We kunnen uit deze teksten met vrij veel zekerheid afleiden dat de antichrist slechts 3,5 jaar zijn 

afschuwelijke heerschappij zal kunnen voeren. Daarna zal Jezus komen om hem te gronde te richten. 

 

De duivelse drie-eenheid 

In dit stuk kwamen we gaandeweg al de antichrist en de valse profeet tegen. Door de tijden heen zijn 

er veel antichristen en veel valse profeten geweest. Ook dé antichrist neemt een valse profeet met 

zich mee, dé valse profeet. De antichrist wordt in Openbaring als het beest uit de zee omschreven en 

de valse profeet als het beest uit de aarde. En zij dienen beiden de draak/slang uit Openbaring 12, 

oftewel satan zelf. 

Het beeld is helder: satan probeert hier de goddelijke drie-eenheid te imiteren. Satan (de draak) neemt 

hier de plaats van God de Vader in, de antichrist (het beest uit de zee) neemt de plaats van Christus in 

en de valse profeet(het beest uit de aarde) neemt de plaats van de Heilige Geest in. Zo maakt satan 

zijn eigen demonische versie van de drie-eenheid. Een grotere godslastering kun je niet treffen. 



In Openbaring 13 komt dit het meest duidelijk naar voren. Van het beest uit de zee, de antichrist, lezen 

we dat deze een dodelijke wond krijgt, maar daarvan geneest. Hiermee imiteert hij Jezus, die aan het 

kruis stierf en toen uit de dood herrees. Verder geeft de draak hem zijn troon en macht en worden 

zowel de draak als het beest uit de zee aanbeden. Dit is een valse kopie van hoe God de troon en macht 

aan Zijn Zoon Jezus zal geven en hoe de Vader en de Zoon samen aanbeden zullen worden. 

De valse profeet zien we vervolgens veel wonderen en tekenen verrichten en de spotlights op het 

beest richten. Zo imiteert hij de Heilige Geest, die wonderen en tekenen verricht en de aandacht op 

Jezus richt. Er staat zelfs dat de valse profeet het beeld van het beest uit de zee een geest kon geven, 

zodat het zou spreken. Hiermee imiteert de valse profeet de Heilige Geest die Jezus’ beeld in de 

gemeente tot leven brengt. De Heilige Geest geeft ons leven en spraakvermogen. 

Zoals altijd bedenkt satan zelf niets nieuws, maar imiteert hij alleen op verwrongen wijze, wat hij van 

God gezien heeft. Deze satanische drie-eenheid zal de climax van al zijn pogingen zijn om God te 

evenaren. Maar het zal jammerlijk mislukken. Zowel de draak, als de antichrist, als de valse profeet 

zullen ten onder gaan, bij de wederkomst van de ware Messias, Jezus Christus! Hallelujah! 

 

Bijbelteksten: 

3. Satan als een engel des lichts:  2 Korinthe 11:14, (Mattheüs 7:15) 

 

Literatuur: 

1. Zie bijvoorbeeld het onderwijs van stichting Weg uit Babylon. Hoewel er vragen te stellen zijn bij het 

onderwijs dat de paus dé antichrist zou zijn, hebben de pausen zeker antichristelijke trekken vertoond. 

Daarmee sluit deze stichting overigens aan bij de vroegste reformatoren, die de paus ook als antichrist 

beschouwden. 

2. Wie dan wel de weerhouder van de antichrist is, is lastig te beantwoorden. Mogelijk is dit een engel, 

of Jezus Zelf of de Heilige Geest. We weten het niet precies. Zie verder ook het onderwijsdocument 

over de opname van de gemeente. 

 


