De antichrist
door: J. Bosserdet

2 Tessalonicenzen 2:1-12
In de eindtijd zijn er twee grote werktuigen van de
satan, die voorgesteld worden in Openbaring 13. Deze
werktuigen van de boze zullen openbaar worden, nadat
de Heilige Geest met de Gemeente deze wereld
verlaten zal hebben. Het zijn het beest uit de zee (13:1),
en het beest uit de aarde (13:11). Dat laatste beest zal
dan in Israël politieke macht hebben, maar ook op
godsdienstig vlak zal het invloed uitoefenen over de
hele aarde. Het zal koninklijke macht hebben en erkend
worden door de massa van de afvallige Joodse natie.
Deze verschrikkelijke persoon zal zich de koning van
Israël noemen, en zal doen wat hem goeddunkt (Dan.
11:36). Zijn Joodse oorsprong blijkt uit de woorden:
“Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht
slaan” (Dan. 11:37). Dat wil zeggen dat hij afvallig zal
zijn aan de beloften die aan de vaderen gedaan zijn.
De profetische woorden van Jakob over de stam Dan
openbaren misschien zijn oorsprong: “Dan zal een
slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in
de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder
achterover valt” (Gen. 47:17-18). Het godvrezende
overblijfsel brengt in de nood zijn vertrouwen op God
tot uitdrukking: “Op uw heil wacht ik, o HERE”. Dat
zal een tijd van benauwdheid zijn voor Jakob (Jer.
30:7). Want in die dagen zal er zo’n verdrukking zijn
als er nooit geweest is, en die moet 1260 dagen duren.
De getrouwen zullen bevrijd worden als de Heer in
heerlijkheid verschijnt op de wolken van de hemel
(Marc. 13:19-27).
Veel gedeelten in het Nieuwe Testament tonen ons de
karaktertrekken van dit vreselijke instrument van de
vijand. Hij wordt de ‘antichrist’ genoemd en de ‘mens
van de zonde’ (2 Tess. 2:3). In hem openbaren zich alle
vruchten van de zondeval. In hem zijn ze tot volle
rijpheid gekomen. Alle kenmerken van de zonde van
de mens worden gemanifesteerd in zijn openbare
opstand tegen God, zijn trots, ongerechtigheid en afval.
Hij is ook ‘de zoon van het verderf’. Hij heeft het heil
verworpen, dat aangeboden wordt in het evangelie van
de genade. Hij sleept allen die hem volgen mee in het
verderf. De joodse eredienst is dan hersteld en de
heilige plaatsen zijn weer aan God gewijd. Maar hij
gaat zelf in de tempel van God zitten en vertoont
zichzelf als God (2 Tess. 2:4).
Dat zijn de eerbewijzen die dit opstandige schepsel zal
ontvangen. Alle ongerechtigheid en afvalligheid van de
De antichrist

mens wordt door de werking van de satan in hem
verpersoonlijkt. Wat een tegenstelling tussen de
behandeling die hij zal krijgen en de behandeling die
de heilige Zoon van God heeft ondergaan, toen Hij aan
het kruis was genageld op de ‘Schedelplaats’ (Luc.
23:33)! Dat was de plaats die verontreinigd was door
schedels van terechtgestelde misdadigers.
Nu al vinden we deze twee stromingen in de wereld.
Aan de ene kant is er haat tegen God en tegen Zijn
Christus, zoals we al lezen in de psalmen: “Waarom
woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De
koningen der aarde scharen zich in slagorde en de
machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn
gezalfde” (Ps. 2:1, 2). Het komt tot uiting door spot en
smaad jegens God en hen die Zijn getuigenis vormen.
Aan de andere kant zien we ook de verheffing van de
mens in zijn trots en in zijn afval van God. De
vooruitgang en het licht, waarop hij zich beroemt,
maken deel uit van de ‘gezwollen taal’ uit Judas: 16.
Men richt standbeelden op voor slechte mensen, die
hun naasten verderven. Alles wordt steeds duidelijker
tot op het ogenblik, waarop het kwaad zijn hoogtepunt
heeft bereikt. Dat is het ogenblik waarop de leugen van
de satan jegens de eerste mens ten volle gestalte zal
krijgen: “en gij als God zult zijn” (Gen. 3:5). Als het
gevallen schepsel zich aan God gelijk wil maken, door
Hem te beroven van Zijn eer, zal het oordeel spoedig
aan hem voltrokken worden. “Ik ben de HERE, dat is
mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven”,
zo lezen we in Jesaja 42:8.
Het tweede beest stijgt op uit de aarde (Openb. 13:11),
het eerste beest komt voort uit de zee. Dat laatste is een
beeld van de chaos die in de wereld zal heersen ten
tijde van het herstel van het Romeinse Rijk. De aarde
is de voorstelling van de georganiseerde dingen
volgens Joods model. In een hernieuwde sociale orde
zal alles geplaatst worden onder deze satanische macht.
Hieruit zal de valse koning van Israël opkomen, die
alles zal doen wat hem goeddunkt. Hij zal in politiek
opzicht in Israël het eerste beest vertegenwoordigen.
Zijn activiteit gaat gepaard met wonderen door de
kracht van de leugen en deze hebben ten doel, dat alle
inwoners hulde zullen brengen aan het eerste beest,
waarvan de dodelijke wond genezen zal zijn (13:12).
Het tweede beest wordt gezien met “twee horens, aan
die van een lam gelijk” (13:11). Dat wil zeggen, de
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antichrist draagt het dubbele karakter van koning en
profeet.
De antichrist is de valse profeet en de valse messias. In
dit laatste karakter zal hij zijn macht uitoefenen over
allen die “de liefde tot de waarheid niet hebben
aangenomen om behouden te worden” en “die de
waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen
hebben gehad in de ongerechtigheid”. Wat deze
persoon doet, wordt ondersteund “met allerlei kracht
en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei
bedrog van de ongerechtigheid” (2 Tess. 2:9-12). De
bedoeling daarvan is dat de antichrist kan doorgaan
voor de echte Christus. Hij heeft “twee horens, aan die
van een lam gelijk”. Hij zal zich aan het afvallige volk
voorstellen als haar beloofde Messias.
Dat is wat de Heer voorzegd heeft in het evangelie naar
Johannes: “Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader
en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn
eigen naam, die zult u aannemen” (Joh. 5:43). Maar
zijn stem verraadt wie hij in werkelijkheid is, want hij
spreekt als de draak (Openb. 13:11). In hem zien we
dus de nabootsing van de kenmerken en de
heerlijkheden van Christus, die Koning en Priester zal
zijn op Zijn troon, die van Godswege de macht zal
uitoefenen en van de hemel zegen zal brengen op
aarde. Christus is de ware Melchisedek, de Priester en
de Koning van de gerechtigheid en van de vrede.
Om zijn aanspraken te ondersteunen zal de mens der
zonde allerlei krachten verrichten en tekenen en
wonderen van de leugen doen, en zelfs vuur uit de
hemel laten neerdalen (Openb. 13:13). Ook Elia liet op
de Karmel vuur van de hemel neerdalen. Als een
oordeel over de afvallige natie zal God toestaan dat dit
wonder ook door de valse profeet zal worden verricht,
zodat allen die de Zoon hebben verworpen verblind
zullen worden. De woorden die de Heilige Geest heeft
laten optekenen om de macht van de Heer Jezus en het
getuigenis van de goddelijke liefde te beschrijven,
worden hier gebruikt voor de daden van de antichrist
(Hand. 2:22; 14:3; Hebr. 2:4; vgl. 2 Tess. 2:9). Maar
deze daden ondersteunen de leugen en voeren de
mensen naar het verderf.
De antichrist zal een beeld van het eerste beest in de
tempel plaatsen: “Het zegt tot hen die op de aarde
wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het
zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken.
En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest
adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou
spreken en maken dat allen die het beeld van het beest
niet aanbaden, gedood zouden worden” (Openb.
13:14-15). De profeet Daniël noemt dat beeld ‘een
gruwel, die verwoesting brengt’ (Dan. 11:31; Matt.
24:15). Vanwege deze gruwelijke afgod zal God over
het afvallige volk verwoesting brengen. Dit oordeel zal
worden uitgevoerd door de Assyriër oftewel de koning
van het Noorden, de grote vijand van Israël, de roede
van Gods toorn over het opstandige volk (Jes. 10:2834).
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Maar dan komt hij plotseling aan zijn einde, zonder dat
iemand hem helpt (Dan. 11:45). Het verbond dat hij
met het herstelde Romeinse rijk heeft gesloten om te
ontkomen aan de Assyriër, wordt door de profeet Jesaja
een “verbond met de dood” en een “verdrag met het
dodenrijk” genoemd (Jes. 28:18). Op die manier zal
Israël als het ware worden klemgezet tussen de
Assyriër en het herleefde Romeinse Rijk, terwijl God
alle volken verzamelt om hen met het oordeel te
treffen.
De antichrist, de koning die doet wat hem goeddunkt,
wordt voorgesteld als de grote tegenstander van het
goddelijk getuigenis op aarde. Het doel van de satan is
de naam van God op aarde te onteren. Hij kan Hem
niet raken in Zijn hemelse woning, maar al zijn
pogingen zijn erop gericht Zijn gezag op aarde te laten
verdwijnen en de rechten van Zijn Christus teniet te
doen. Gedurende de tijd dat het kwaad zijn hoogtepunt
zal bereiken, zal God in Jeruzalem een klein
overblijfsel van getrouwe gelovigen bewaren. Dit
overblijfsel wordt voorgesteld door de twee getuigen,
waarvan Openbaring 11:1-12 spreekt. Zij staan voor de
“Heer van de aarde” en eisen de aarde voor Hem op;
zij verklaren dat Zijn koningschap en priesterschap met
macht zullen worden uitgeoefend ter verlossing van
Zijn volk.
De psalmen beschrijven de gevoelens van het gelovig
overblijfsel tijdens de beproeving vlak voor de
vestiging van het Koninkrijk. Hierin worden profetisch
ook de rechten van de Heer opgeëist omtrent het bezit
van de aarde: “Des HEREN is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen” (Ps. 24:1). “O HERE,
onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde”
(Ps. 8:10). “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw
erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit” (Ps. 2:8).
Aan de andere kant beschrijven de psalmen ook vaak
de ongerechtigheid en de verdrukking door de
antichrist en ze verwijzen naar Gods oordeel over hem:
“Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die
onder schijn van recht onheil sticht?” (Ps. 94:20). Nu
zijn er nog wetten die de rechtvaardigen beschermen en
de bozen bestraffen, maar dan zal de macht in handen
zijn van satanisch gezag. Aan dit gezag zullen zij die
God vrezen zich niet kunnen onderwerpen.
In de huidige tijd kunnen er onrechtmatigheden
plaatsvinden, maar de autoriteiten zijn in beginsel door
God gegeven. “Wie zich dus tegen de overheid verzet,
weerstaat de instelling van God; en zij die weerstaan,
zullen oordeel voor zichzelf ontvangen” (Rom. 13:2).
Maar onder de regering van het beest is de overheid er
om het kwaad te laten zegevieren. Onderdrukking is
een wet: “Het maakt dat men aan allen, de kleinen en
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op
hun voorhoofd” (Openb. 13:16). Dat houdt in dat alle
verstandelijke vermogens (het voorhoofd) en alle
werkzaamheden (de rechterhand) aan hem gewijd zijn.
Ieder die hem weerstaat, zal ter dood gebracht worden.
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Toch zal God een overblijfsel sparen op een plaats die
veilig is voor de woede van het beest (Openb. 12:6).
Het beginsel van deze tirannieke macht is nu al aan het
werk. Men ziet dit in verenigingen en organisaties
waarbij men moet horen om iets te bereiken in deze
wereld. Laten we niet aan deze werkingen toegeven en
iets willen worden in deze wereld. Laten we
gescheiden blijven van de tegenwoordige boze eeuw,
zoals de getrouwen zullen doen die de Grote
Verdrukking ondergaan en waarvan er velen vanwege
hun getuigenis zullen worden omgebracht: “En ik zag
als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de
overwinning behaald hadden over het beest en over
zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen
zee staan met harpen van God” (Openb. 15:2).

Wat het getal 666 van het beest betreft, heeft men
gedacht dat het getal 6 i onvolledigheid aanduidt. Het
reikt niet tot de volheid van het getal 7, het getal van de
volmaaktheid. De satan bedient zich van de
onvolmaaktheid van de mens om zijn plannen te
volvoeren. Hoe dan ook, de betekenis van het getal zal
duidelijk zijn voor de heiligen die de vreselijke
verzoeking van de eindtijd zullen meemaken. Hoe
vreselijk deze tijd ook zal zijn, de heiligen vallen nooit
uit Gods hand. Het tijdstip van het einde van de Grote
Verdrukking is door God bepaald en staat onwrikbaar
vast.

Oorsprong: Le Messager Evangélique 1919-372
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Zes is het getal van de mens. De mens werd op de zesde dag geschapen.
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