
DE ANTICHRIST
• Wim Zwitser

Er is al heel wat gespeculeerd over de vraag wie de 
antichrist is. We pretenderen niet daarover het 
laatste woord te hebben, maar willen proberen om 
iets dichterbij het antwoord te komen.
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1)  Zijn titel

Er zal iemand komen die de antichrist is. Dat woord bestaat 
uit 2 delen: anti en christ. Anti betekent niet ‘tegen’, maar 
‘in de plaats van’. De antichrist is dus iemand die zich zal 
presenteren als de ware Christus, maar het niet zijn; de nep-
christus dus. 
Zoals Christus (Messias, Gezalfde) de titel is van de Heer Jezus 
met het oog op Zijn glorierijke regering in het toekomstige 
Vrederijk, zo is antichrist de titel van iemand die zal doen 
alsof hij de Christus is. Ongetwijfeld verwijst de Heer Jezus 
naar hem, die “zal komen in zijn eigen naam, die zult u 
aannemen” (Joh.5:43).

De apostel Johannes is de enige die hem de antichrist noemt 
(in 1Joh.2:18,22, 4:3, en 2Joh.:7). Ook Paulus schrijft over 
deze persoon. Het doen alsof is zijn grote handelsmerk.

2) Zijn optreden

Paulus is op zijn tweede zendingsreis 3 sabbatten in 
Thessalonika geweest (Hand.17:2). In die paar weken is een 
grote menigte tot geloof gekomen. Uiteraard heeft Paulus 
de tijd optimaal gebruikt met het geven van onderwijs. 
Maar als hij is doorgereisd naar Korinthe, wordt de jonge 
gemeente in verwarring gebracht, o.a. door de misleidende 
lering dat de dag van de Heer al aangebroken zou zijn.
Hij schrijft hun 2 brieven, die we beide in de Bijbel hebben.
In 2 Thess.2 neemt hij de ontstane verwarring weg door 
hen te herinneren(!) aan zijn onderwijs (vers 5). Hij had hen 
namelijk al verteld dat die dag pas zal komen ná de afval en 
de openbaring van “de mens van de zonde” (vers 3).

Deze mens van de zonde noemt Paulus ook “de zoon van 
het verderf”, en “de wetteloze”. Dit toont iemand die de 
zonde tot norm maakt, en alles wat aan God doet denken 
negeert en zelfs vervangt door zichzelf. 
Hij doet alsof hij God is (vers 4). Hij kan zijn pretenties 
waarmaken doordat satan hem helpt bij het doen van 
allerlei kracht en tekenen en wonderen (vers 9). Hij imiteert 
daarin de manier waarop de Heer Jezus kwam, Die in Zijn 
weg door God werd bevestigd (Hand.2:22).

Dit wijst erop dat Paulus hier een beschrijving geeft van de 
antichrist.
Interessant is ook dat Paulus hier de tijd en de locatie van 
zijn optreden geeft.

- de tijd

Paulus herinnert zijn geliefden eraan dat zij weten dat de 

mens van de zonde nog niet openbaar kán worden. Er is een 
“wat” dat (vers 6) en een “hij” (vers 7) die hem tegenhouden. 
Die moeten eerst weg zijn.
Dat klinkt nogal geheimzinnig, maar deze gelovigen weten 
precies waarover Paulus het heeft.
Zowel in Thessalonika als in zijn eerste brief heeft hij 
namelijk de opname van de gemeente besproken, en Paulus 
gaat er vanuit dat dit tijdens zijn leven zal plaatsvinden 
(1Thess.4:15). Op dat moment zal ook de Heilige Geest 
meegaan (Joh.14:16) en niet langer op aarde wonen.
Zolang de gemeente (de “wat”) en de Heilige Geest (de “hij”) 
nog op aarde zijn, wordt het openlijk optreden van de 
antichrist dus tegengehouden. 
Aangezien ook wij ervan uitgaan dat de opname tijdens 
ons leven plaatsvindt, kan de antichrist zich nu al op aarde 
bevinden. Maar niemand weet wie het is. Hij is nog niet 
geopenbaard.

- de locatie

De antichrist zal “in de tempel van God” gaan zitten 
(vers 4). Dit gaat over de tempel in Jeruzalem (Mat.26:61), 
die weliswaar in het jaar 70 n.C. is verwoest, maar weer 
opgebouwd zal zijn op het moment dat hij zich openlijk zal 
aandienen.
Het zou kunnen zijn dat wij (gelovigen van de gemeente) 
nog meemaken dat de tempel in Jeruzalem met de eredienst 
weer gaat functioneren. Maar ná de opname wordt de 
antichrist openbaar, ín Jeruzalem, om de eredienst in de 
tempel grondig te veranderen.
Met welk doel? Wat is zijn plan?

3) Zijn dienst
De gegevens die Paulus aanlevert, komen grotendeels 
terug in het boek Openbaring. Het grootste deel (Op.7-19) 
beschrijft de z.g. grote verdrukking. Dat is een periode van 
3,5 jaar, die begint zodra satan op de aarde wordt geworpen 
(Op.12:9) en wordt afgesloten met de verschijning van 
Christus.

- tijdens de grote verdrukking

De Heer Jezus wijst hier al op in Mat.24. De grote verdrukking 
(vers 21) begint wanneer de gruwel van de verwoesting zal 
staan op de heilige plaats (vers 15), zoals aangekondigd 
door Daniël. Deze voorziet een afgodsbeeld (=gruwel) op 
het tempelplein. Dat is gebeurt in 168 v.C. toen de Griekse 
koning Antíochus Epífanes de eredienst aan God stopte en 
naast het altaar een afgodsbeeld van Zeus oprichtte. 
Maar dat was slechts een vóórvervulling, want de Heer 
Jezus zegt “zult zien staan”, en dat is nog steeds toekomstig. >>
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Volgens Daniël gebeurt dat midden in de week (Dan.9:27), 
dat is de laatste van de 70 jaarweken. Na dat moment volgen 
dus nog 3,5 jaar.

- beest uit de aarde

Het moment waarop het afgodsbeeld wordt opgericht, 
valt dus ongeveer samen met de val van satan op aarde. 
Zodra satan hier vrij spel heeft, inspireert hij twee grote 
wereldleiders: het beest uit de zee en het beest uit de aarde 
(Op.13).
Het beest uit de zee is de leider van het herrezen vierde 
wereldrijk uit Daniël 7, het oude Romeinse Rijk dat weer 
zichtbaar is geworden in het huidige Europa. Later genoemd: 
hét beest (Op.19:20).
Het beest uit de aarde valt op vanwege een paar kenmerken:
a) Het heeft slechts twee horens, maar het lijkt op een lam 

(13:11). Hij heeft daarmee minder politieke macht dan 
het eerste beest (13:1), maar hij doet alsof hij het Lam, 
de Heer Jezus, is. Die imitatie lukt ten dele, want zijn 
spraak toont dat hij een instrument van satan is.

b) Het richt een beeld op als eerbetoon aan het eerste beest, 
kennelijk zijn grote beschermer. Het is in staat om het 
beeld te laten spreken, en dwingt ieder ervoor te buigen 
(13:15). Dit doet denken aan de gebeurtenissen in 168 
v.C. Het is de definitieve vervulling van Dan.9:27.

Deze gegevens beschrijven de antichrist als de toekomstige 
leider van Israël. De grote, afvallige massa van dat volk zal 
deze leider aannemen. Hij zal hen en de hele wereld leiden 
naar het centrum van de nieuwe wereldgodsdienst: het 
beeld op het tempelplein in Jeruzalem!
Zijn wereldwijde invloed zal niet politiek maar religieus zijn. 
Later noemt Johannes hem dan ook de valse profeet, die bij 
de verschijning van Christus, samen met hét beest, zonder 
vorm van proces in de hel wordt geworpen (Op.19:20).

4) Zijn leringen

In zijn eerste brief waarschuwt Johannes voor leringen die 
de Godheid en de Mensheid van de Heer Jezus aantasten. Hij 
noemt deze dwalingen hét kenmerk van de antichrist:
a) hij loochent dat Jezus de Christus is (2:22).
 De Christus is de voorzegde Messias uit het Oude 

Testament. Elke vrome Jood keek naar Hem uit (Joh.1:42), 
maar de massa van het volk verwierp Hem (Joh.19:16). 
De antichrist zal de verwachting van de ware Messias 
inlossen door te doen alsof hij de Christus is.

b) hij loochent de Vader en de Zoon (2:22).
 De Heer Jezus is het Woord (Gr. logos, Joh.1:1), d.w.z. 

de weergave van het innerlijk van God. Alleen de Zoon 

kent de Vader, omdat Hij God is. Zó heeft de Vader Zich 
geopenbaard en laat Hij Zich kennen in de Heer Jezus: 
Hij is te horen, te zien, te aanschouwen en te betasten 
(1Joh.1:1). Hij is het beeld van de onzichtbare God 
(Kol.1:15).

 Waarom is het zo belangrijk dat het beeld van het beest 
gaat spreken? Daarmee zijn alle elementen aanwezig 
om te doen alsof hij de Zoon is. Maar als hij de Zoon 
vervangt, heeft hij ook de Vader vervangen.

c) hij belijdt niet Jezus als in het vlees gekomen (4:3).
 Het Woord is vlees geworden (Joh.1:14). Dat kan van geen 

enkel schepsel gezegd worden. Mensen bestaan vanaf 
hun schepping (Adam & Eva) of vanaf hun geboorte (alle 
anderen). Alleen de Heer Jezus was de eeuwige Zoon 
van God. Bij Zijn geboorte werd Hij Mens, en vanaf dat 
moment is Hij tot in eeuwigheid waarachtig God én 
waarachtig Mens.

 De antichrist zal Christus een gewoon mens noemen, en 
daarmee doen alsof hij méér is.

5) Zijn mentaliteit

Johannes schrijft dat er nu al vele antichristen zijn 
(1Joh.2:18). Zijn leringen gaan dus al rond, terwijl hij 
persoonlijk nog moet komen.
Sommige christenen denken erg oppervlakkig over de Heer 
Jezus, alsof Hij hun vriend of broer is. Nee, Hij noemt óns 
wel zo, maar wij knielen naast Thomas aan Zijn voeten en 
zeggen: “Mijn Heer en mijn God!” (Joh.20:28).
Een beperkte kennis van de Heer Jezus is een beperkte 
kennis van de Vader en het eeuwige leven! Daarom eindigt 
Johannes zijn eerste brief met: “wij zijn in de Waarachtige, 
in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en 
het eeuwige leven” (5:20).
Dat zou een schitterende afsluiting zijn geweest, maar de 
waarschuwing moet blijven klinken: “Kinderen, wacht u 
voor de afgoden!”.
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