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De afval en de Antichrist 
  

‘Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want [die (dag) komt niet], als niet 
eerst de afval gekomen is, en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van 

het verderf’. 

2 Thessalonicenzen 2:3 
 

 

Wanneer de apostel hier van ‘de afval’ spreekt, bedoelt hij daarmee niet het meer 
en meer om zich grijpend verderf van de christenheid, maar hun volkomen 
verloochenen van alle christelijke grondslagen in de laatste dagen. Deze afval zal 
niet hier en daar intreden, zoals het verval zich heden kenmerkt, maar de ontelbare 
massa van de belijdende christenheid zal zich daaraan overgeven. Misschien zullen 
na de opname van de gelovigen in de hemel de uitwendige vormen van de 
christenheid voor een tijdlang nog gehandhaafd worden, maar wee die landen, 
waar het christendom bekend is en het licht van de goddelijke waarheid geschenen 
heeft! De afval zal zich verrassend snel uitbreiden en een afschrikwekkende 
gestalte aannemen. De aanbidding van God, de Vader in Christus Jezus, moet 
wijken voor de aanbidding van de Satan, het dier en de valse profeet (Openb. 13:4-
8). Petrus beschrijft in zijn tweede brief het verderf van het christendoms in de 
laatste dagen (2 Petr. 2); Judas gaat in zijn korte brief echter nog een stap verder 
en tekent met scherp uitgedrukte bewoordingen de afval van de christenheid.  

Wanneer we ons afvragen op welk moment deze volkomen afval zal beginnen, dan 
is het antwoord: na de opname van de gemeente in de hemel en vóór de dag van 
de Heer aanbreekt. Laten we hier zorgvuldig de eenvoudige bewijsvoering van de 
apostel overwegen.  

Hij troost de verontruste Thessalonicenzen met ‘de komst van onze Heer Jezus 
Christus en onze bijeenvergadering tot Hem,’(vs. 1) en bewijst daardoor 



De afval en de Antichrist 2 

tegelijkertijd, dat ‘de dag van de Heer’ nog niet gekomen is. Ze hadden in geen 
enkel opzicht reden door de vervolgingen van joden of heidenen geschokt te 
worden of verschrikt. De Heer was nog niet gekomen en hun ‘vergadering tot Hem’ 
had nog niet plaatsgevonden. Daarom kon ook onmogelijk ‘de dag van de Heer,’ 
waarmee de oordelen in betrekking staan, al gekomen zijn.  

Het tweede bewijs van de apostel is zo mogelijk nog sterker en meer afdoende. 
Voor deze verschrikkelijke dag komt, moet te voren de afval gekomen zijn, en de 
mens van de zonde, de zoon van het verderf, m.a.w. de antichrist geopenbaard zijn. 
Wanneer de dag van de Heer komt, zullen zowel de afgevallen christenheid als de 
antichrist de bijzondere voorwerpen van het Goddelijk oordeel zijn, maar de afval 
moet eerst volledig zijn en de mens van de zonde moet eerst openbaar zijn 
geworden. Als wij de bewijsvoering van de apostel nog eens kort samenvatten, dan 
is het als volgt: ‘de dag van de Heer is nog niet aangebroken,’ allereerst, omdat de 
Heer nog niet gekomen is en wij nog niet tot Hem vergaderd zijn; ten tweede, 
omdat de afval en de mens van de zonde nog niet geopenbaard is.  

Een zorgvuldige overdenking van ons hoofdstuk zal nog andere eveneens 
belangrijke bewijsgronden voor de juistheid van het boven aangevoerde aanwijzen.  

Het is zeer belangrijk de verschillende namen en de betekenis, die Gods woord de 
antichrist geeft, op te sporen en te onderzoeken.  

1. De antichrist. Dit woord vinden we uitsluitend in de brieven van de apostel 
Johannes.  

Het wijst ons op het godsdienstig karakter van hem, die èn de Vader èn de 
Zoon loochent (1 Joh. 2:18 en 22; 2 Joh. vs. 7). 

2. De mens van de zonde. Elke vorm van de goddeloosheid zal zich volkomen in 
een mens openbaren. De zonde zal tevens samengevat worden in een mens, 
dat is in de mens van de zonde (2 Thess. 2:3). 

3. De zoon van het verderf. Hierin wordt zowel zijn verschrikkelijke oorsprong, 
als zijn ontzettend einde aangegeven. (2 Thess. 2:3). 

4. De wetteloze. Hij is de verpersoonlijking van de eigen wil, en is de zuivere 
tegenstelling van Hem, die nooit Zijn eigen wil zocht, maar altijd deed, wat de 
Vader welgevallig was (2 Thess. 2:8). 

5. Een ander beest met twee horens, aan die van een lam gelijk. Hij is in zijn 
macht en karakter een nabootsing van Christus, doordat ‘hij horens heeft, een 
lam gelijk;’ en door wat hij zegt is hij de uitdrukking van een satanische 
invloed: ‘het sprak als [de] draak’ (Openb. 13:11-16). 
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6. De valse profeet. Een titel, die zijn boze invloed op het afvallige Israël uitdrukt, 
doordat hij doet alsof hij door God spreekt (Openb. 16:13; 19:20). 

7. Een dwaze en nietige herder. Hij zal als een dwaze herder over Israël gesteld 
worden, in plaats van de verworpen Christus, de ware Herder en Koning. In 
plaats van de kudde te weiden, zal Hij zal de kudde gruwelijk behandelen. 
Evenwel, het zwaard (het oordeel) zal over zijn beruchte macht en inzicht 
komen, ‘zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal 
verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden’ (Zach. 11:15, 17). 

8. De koning. Deze titel duidt zijn koninklijk karakter in Palestina aan (Dan. 
11:36). 

Overdenken we tenslotte nog met een enkel woord het verschrikkelijk einde van 
de antichrist. In 2 Thessalonicenzen 2:8 lezen we dat de Heere Jezus hem ‘zal 
verteren door de adem van Zijn mond, en te niet doen door de verschijning van Zijn 
komst’. Hoofdstuk 19 in Openbaringen levert ons nog enige bijzonderheden met 
betrekking tot zijn eind oordeel. Daar lezen we in vers 20: ‘En het beest werd 
gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen in diens tegenwoordigheid 
had gedaan, waardoor hij misleidde hen, die het merkteken van het beest 
ontvingen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de 
poel van vuur, die van zwavel brandt’. 

Ook in het Oude Testament vinden wij op verschillende plaatsen van het 
schrikkelijk eindoordeel over de antichrist. En daarvan willen we nog aanvoeren: 
‘Want de verbrandingsplaats (Tofeth) is al eerder gereedgemaakt, ook voor de 
koning is hij in gereedheid gebracht (Zie Dan. 11:36). Hij heeft hem diep gemaakt 
en wijd’. 

Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal 
hem aansteken als een zwavelstroom’ (Jes. 30:33). 
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