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Antichrist 

 

 

We hebben gezien dat alvorens de Christus wederkomt, eerst de groote afval moet 

komen. We wenschen er nogmaals aan te herinneren, dat we hierbij niet hebben te 

denken aan eene scheuring in de Kerk, aan de goddeloosheid in de wereld, maar 

bepaald aan eene algemeene afval van God en Zijn Woord. Heidenen zijn dus niet 

bedoeld, maar de gedoopte Christenheid. Wat den heerlijken naam draagt van Kerk 

zal afwijken van den levenden God. Zij die de reine bruid van Christus wezen moest, 

wordt eene gevallene vrouw, die hoereert met de koningen der aarde. Zij wordt de 

Moeder van de gruwelen der aarde. Het Modernisme en het Rationalisme in elken 

vorm is niet als een vijand van buiten af in de Kerk ingedrongen, maar is door de 

Kerk zelve voortgebracht. 

Uit dien afval nu komt de Antichrist voort. De afval is zelf de Antichrist niet, maar 

deze laatste zal de vrucht zijn van den eerste. Hij zal den afval in zich gaan 

belichamen. 

In de H. Godgeleerdheid neemt de leer van den Antichrist heden ten dage eene 

belangrijke plaats in. Dr. Preuss geeft hiervoor in zijn werk over den Antichrist deze 

twee redenen aan, namelijk, het wederontdekte Oosten en eene romantische trek in 

onzen tijd. Het komt ons voor, dat hiervoor wel betere gronden zijn aan te geven. 

Geheel onze tijd staat in het teeken van de laatste dingen. De herleefde belangstelling 

in het profetisch Woord moest zich ook wel bezig houden met de mysterieuse 

persoonlijkheid van den mensch der zonde. Daarbij komt, dat de vele Antichristelijke 

stroomingen onzes tijds steeds meer de aandacht van de godgeleerden tot zich 

trekken. En eindelijk heeft deze oorlog op een en ander zijn invloed reeds laten 

gelden. Al meer gaat men de vraag opperen, of niet misschien uit den wirwar der 

volken een vertienvoudigde Napoleon zal verrijzen, die de mensch der zonde zal 

blijken te zijn. 

Het stuk van den Antichrist is nooit geheel door de Kerk veronachtzaamd. En dit was 

wel niet best mogelijk, want de Schrift spreekt herhaaldelijk van hem. 

De naam Antichrist vinden we alleen in de brieven van Johannes. En het is 

opmerkelijk, dat Johannes van hem spreekt als van eene welgekende waarheid bij de 

Christenen zijner dagen. 1 Joh. 2: 18-22; 4:3; 2 Joh. 7. 

De Apostel Paulus gewaagt slechts op één plaats, doch daar zeer breedvoerig, van den 

Antichrist. In 2 Thess. 2: 3-10 schrijft hij aldus: “Dat u niemand verleide op 

eenigerlei wijze: want die (de dag van Christus) komt niet, tenzij dat eerst gekomen 

zij, en dat geopenbaard zij de mensch der zonde, de zoon des verderfs; die zich 

tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzoo dat 

hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertoonende, dat Hij God is. 

Gedenkt gij niet, dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu wat hem 

wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de 

verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht; alleen die hem nu 
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wederhoudt, die zal hem weerhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan 

worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dien de Heere verdoen 

zal door den geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner 

toekomst; hem zeg ik wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en 

teekenen en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in 

degenen, die verloren gaan; daarom dat zij de liefde tot de waarheid niet hebben 

aangenomen om zalig te worden.” 

In de Openbaring van Johannes vinden we in het dertiende hoofdstuk nog een 

uitvoeriger mededeeling over dit afschuwelijk monster. Men leze aandachtig het 

dertiende hoofdstuk, en dan zal men zien dat het N. T. ons tot in bizonderheden deze 

duistere gestalte heeft uitgeteekend. En wat we zoo tot in bizonderheden in het N. T. 

voorzegd hebben, is ook in het O. T. volstrekt niet onbekend. Wel gaat het o.i. niet 

aan om met sommigen in bijna al de boeken des O. V. den Antichrist te vinden. We 

hebben ook ten aanzien van den Antichrist hier nog slechts schaduwachtige 

heenwijzingen. Even als de leer van den Satan nog niet duidelijk gevonden wordt in 

het O. Testament, zoo ook nog niet de leer van den Antichrist. En hierin moeten we 

de opvoedkundige wijsheid Gods bewonderen. Want hier zien we, dat Hij Zelf altoos 

het zwaarste ook het zwaarst laat wegen niet alleen, maar dat Hij kennende de 

zwakheid en het onverstand van Zijn volk, het niet heeft willen verschrikken door 

den tegen-Messias, maar veelmeer verblijden door den waren Messias. En gesteld 

eens, dat beide de Duivel en de Antichrist in het O. Testament reeds ten voeten toe 

waren uitgebeeld, zouden de Joden dan niet licht vervallen zijn in de zonde der 

heidensche Perzen en gewagen van twee goden, een goeden en een boozen? 

Zoo moeten we dan in de geschriften des O. Verbonds niet gaan zoeken naar een 

duidelijk portret van dezen wettelooze. Wel vinden we daar herhaaldelijk gewag 

gemaakt van een geduchten vijand van God en Zijn volk. Zie Deut. 32: 42; Ps. 8: 2 en 

in vele psalmen: 10: 1-11; 18: 14; 43; 52: 1-5; 53; 55; 74; 104: 30; 140; Jes. 11:4; 14:4-

7, 18; 17:1; 30:31-33; 54:16; Dan. 8:8, 23; 9:26, 27; 11:21, 36; Zach. 11:17; Jes. 57:9; 

Jer. 23: 19; 30:8; 30: 23, 24; Ez. 28: 1-8; Nahum 1:11-14; Hab. 3:13; Micha 4:14. 

Het gaat echter niet aan, om al dergelijke plaatsen op den Antichrist te laten slaan. In 

sommige gevallen hebben we hier met persoonlijke vijanden te doen, op andere 

hebben we kennelijk te denken aan den Booze zelf, terwijl eindelijk Dan. 11: 36 en 

Zach. 11: 17 ongetwijfeld slaan op den Antichrist. 

Het is blijkbaar de wil Gods, dat Zijn volk in elke geduchte openbaring van 

gramschap van het zaad der vrouw eene profetie zal zien van den dag, waarop de 

boosheid zich ten volle tegen den Messias zal belichamen. 

Zoo worden dan de boosaards als Kaïn, Nimrod, Farao, Amalek, Midian, Goliath, 

Saul, Sanherib, Rabsaké, Nebukanezar, Antiochus Epifanes, Nero, e.a., voorgangers 

van den laatsten grooten vijand, evenals ook de heilige mannen Gods 

afschaduwingen waren van den toekomenden Verlosser. Er zijn vele profetiën der 

Schrift reeds vervuld, die toch hunne finale vervulling eerst bij de tweede komst des 

Heeren erlangen. 
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De merkwaardigste plaats over den Antichrist vinden we naar aller toestemming in 2 

Thess. 2. Daaruit blijken de volgende zaken: 

1. Hij komt voort uit den grooten afval. 

2. Hij komt vlak vóór de komst des Heeren. De schromelijke verwarring in de 

verklaring van dit hoofdstuk en de zeer wijd uiteenloopende uitleggingen zijn 

hoofdzakelijk ontstaan door de veronachtzaming van deze waarheid. Maakt men van 

de toekomst van Christus, waarvan het verband gewaagt, de verwoesting van 

Jeruzalem, dan moet men noodwendig eene verkeerde beschouwing verkrijgen van 

den Antichrist. Dan wordt Nero of een ander Romeinsch Keizer de mensch der 

zonde. Alsof een Heiden beide den Vader en den Zoon kon loochenen, waarvan hij 

nimmer gehoord had. Deze waarheid zegt ons ook dat de Paus niet de Antichrist kan 

zijn. 

3. Hij wordt alsdan geopenbaard.—Dit onderstelt, dat hij er reeds eerder was. 

Johannes kon terecht zeggen, dat hij er in zijn tijd reeds was, ja, dat er reeds vele 

Antichristen waren. Wij moeten den Antichrist der laatste tijden wel onderscheiden 

van den geest van den Antichrist, het antichristelijke element, dat er alle eeuwen 

door zelfs in de Kerk gewoeld heeft. Verder dient men den eigenlijken Antichrist wel 

te onderscheiden van de pseudochristen en de voorbeelden van den Antichrist, die 

door Johannes de Antichristen geheeten worden. Zoo kunnen we zeggen, dat de Paus 

en vele ketters als Arius, Pelagius, Jozef Smith, Russell, Mrs. Eddy, en vele anderen 

Antichristen zijn, maar daarom is nog niet een hunner, noch zijn ze al tezamen, de 

eigenlijke mensch der zonde. 

4. Hij is een persoonlijkheid—geen systeem of orde van personen, zooals blijkt uit de 

namen, die hem gegeven worden. 

5. Hij is schrikkelijk hoovaardig.—Hij stelt zich tegen God en verheft zich boven al, 

wat als God genaamd of geëerd wordt. Daniël spreekt evenzoo van hem. Hij noemt 

hem een koning, die doet naar zijn welgevallen. De Antichrist wordt ons in de Schrift 

allereerst voorgesteld als iemand, die zijn eigen wil wenscht te doen. Alle eigenwillige 

godsdienst is in beginsel Antichristelijk, ja duivelsch, want wat doet de duivel anders 

dan in alles zijn eigen wil volgen. 

6. Hij gaat in den tempel Gods zitten als een God. Wat moet men verstaan door den 

tempel Gods? Deze naam wordt gebruikt voor drieërlei: a) de geloovige, 1 Cor. 6: 19; 

b) de Gemeente van Christus als de woonplaats des H. Geestes, 1 Cor. 3: 16, 17; en c) 

gewoonlijk de Joodsche tempel te Jeruzalem, Dan. 9:27; Matth. 24:15; Mark. 13:14; 

Luk. 21:20. Waar a en b hier geen van beide mogelijk zijn, daar blijft ons niets anders 

over dan te denken aan den tempel, welken de Joden wederom herbouwen zullen te 

Jeruzalem. De Antichrist is naar veler meening eene Jood, zooals de Joden en vele 

kerkvaders steeds gedacht hebben. Op grond van Deut. 32:22; Gen. 49: 17 en Jer. 8: 

16, dachten zij veelal, dat de Antichrist zou zijn uit den stam van Dan. De 

merkwaardige verzwijging van dezen stam in de opsomming der stammen Israëls in 

Openb. 7 versterkte hen in deze meening. 
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De Joden zullen in hunne starre ongeloovigheid naar Palestina terugkeeren en aldaar 

in hunne verblinding den tempel herbouwen. Zie Jes. 66: 1-6; Dan. 8: 11; 9: 27; en in 

dien tempel zal hij zichzelven nederzetten. Onze Kantteekenaars en vele uitleggers 

drijven eenvoudig den spot met deze opvatting. Doch men dient wel te weten, dat de 

meeste kerkvaders het alzoo verstaan hebben. Zelfs Origenes en Hiëronymus, die 

vurige tegenstanders waren van de leer van een duizendjarig rijk, hebben reeds deze 

verklaring van Dan. 8, 9, Matth. 24:22, en 2 Thes. 2. Hiëronymus zegt op Dan. 8: “De 

meesten onzer betrekken deze dingen op den Antichrist, en zeggen, dat alles, wat 

onder Antiochus voorafschaduwd is, onder den Antichrist in werkelijkheid vervuld 

zal worden.” En Origenes, die de heillooze zucht om alles te vergeestelijken tot een 

stelsel maakte, waarmede hij al de waarheden, die hem niet aanstonden, kon laten 

verwaaien, handhaafde zijne methode ten spijt, de leer van een persoonlijken 

Antichrist en past 2 Thess. 2: 4 toe op zijne toekomstige werkzaamheid in Jeruzalem. 

Over de zienswijze aangaande deze dingen van de kerkvaders in het algemeen, zie 

men : Guers, “Israël en Zijn Toekomstig Herstel”; Seiss, “The Signs of the Times”; 

Cumming, “The Millennium”; Duffield, “The Prophecies”; Haldeman, “History of 

Pre-millennialism”; Silver, “The Second Coming in History and Scriptures”; 

Maitland, “The Apostolic School of Prophetic Interpretation.” Inzonderheid het 

eerstgenoemde en het laatstgenoemde werk kunnen we niet genoeg aanbevelen aan 

een ieder, die belang stelt in de Profetie. 

7. Hij doet zichzelven vóór als God en eischt aller aanbidding voor zich op. Hier zal 

hij niet mee beginnen, maar mee eindigen. Zijne vergoddelijking zal het einde zijn 

van een proces. En welbezien van een eeuwenlang proces. Doch we doelen hier niet 

op het lange verbasteringsproces der zonde als zoodanig, maar op het proces van 

zijne persoonlijkheid. Hij treedt niet op als atheïst in den gewonen zin des woords. 

We ontmoeten in hem meer de valsche en eigenwillige godsdienst dan wel volstrekte 

godsdienstloosheid. Hij loochent den Vader en den Zoon niet, omdat hij niet gelooft 

dat zij bestaan, maar omdat hij niet wil dat zij bestaan en omdat hij beide zelf wil 

wezen. Hij zal eerst den god Maüzzim eeren. Dan. 11: 38, 39. Hierdoor moeten we 

verstaan de natuurkrachten of, zooals anderen willen, de geestelijke boosheden in de 

lucht, de demonische krachten dus. De historie leert ons dat wie opgaat in het stof er 

in ondergaat. Bloot naturalisme leidt veelal tot het beneden-natuurlijke, het 

demonische. Zijn naturalisme leidt tot tegenstand tegen den Vorst der vorsten, Dan. 

8:25. Dan zal hij den Vader en den Zoon loochenen, 1 Joh. 2: 22. Die loochening 

schrijdt voort tot lastering, Openb. 13 : 6. Hij zal vol zijn van namen der 

godslastering, Openb. 17: 3. Zoo zal hij zichzelven groot maken boven allen God, Dan. 

11: 36. En de hoogste, of diepste laddersport zal zijn, dat hij zichzelven vertoont als 

God en dan consequent de aanbidding der gansche wereld voor zich opeischt. Uit 

Openb. 13 blijkt dat hem dit gelukt. De gansche wereld verwondert zich eerst over 

hem bij het zien van zijn wonderbare macht. Men roemt hem als den 

Onoverwinnelijke. “Wie is gelijk aan dit Beest, en wie kan oorlog met hem voeren?” 

zoo roepen ze eerst in verbazing uit. En wanneer ze dan zien, dat hij macht heeft over 

de militaire wereld, de handelswereld en de godsdienstige wereld, dan gaan allen 

hem aanbidden. En de inwoners der aarde zullen dit niet geveinsdelijk doen, maar bij 
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het zien van de opzienbarende teekenen en wonderen zullen de afvalligen blijkbaar in 

den waan verkeeren, dat ze een goddelijk wezen aanbidden. 

Als men in verbazing zich afvraagt, hoe het toch zoover met den Antichrist kan 

komen, dan geeft Openb. 13 ons hierop het antwoord. In dit hoofdstuk ontmoeten we 

zesmaal het woord geven. In zichzelven heeft hij de macht om de aanbidding der 

wereld af te dwingen volstrekt niet, doch de Schrift wijst er met nadruk op, dat deze 

macht hem gegeven wordt. Gegeven van den Heere tot een rechtvaardig oordeel voor 

de wereld, die Hem verwierp. God doet alsdan tweeërlei. Hij laat den Satan toe, dat 

deze aan het Beest zijn macht, zijn troon en groot gezag geeft. En in de tweede plaats 

zendt God in de harten der afvalligen eene kracht der dwaling (letterlijk eene energie 

van den leugen) dat zij den leugen zullen gelooven. Christus heeft de koninkrijken 

der wereld en hunne heerlijkheid niet willen aannemen uit de hand des duivels, doch 

de Antichrist zal daar volstrekt geen bezwaar in vinden. 

8. Zoo zien we dan, dat hij komt naar de werking des Satans, d.w.z. naar Satan’s wil 

en met Satan’s macht en energie. Sommige Schriftverklaarders willen bij deze 

uitdrukking gedacht hebben aan eene generatie des duivels. Ook hierin zou hij dan 

de ware tegen-Christus zijn. Gelijk Christus ontvangen zou zijn door de 

overschaduwing des H. Geestes, alzoo zou dan de Antichrist ontvangen worden door 

den Satan. Hij zou dan dus niet de gevleeschde duivel zelf zijn, zooals nog weer 

anderen meenen, maar een kind des duivels. Hierop zou dan ook de naam zoon des 

verderfs slaan. 

Wanneer we letten op de belichaamde geestes-verschijningen van het Spiritisme, dan 

is deze gedachte niet zoo geheel onwaarschijnlijk meer. (Prof. Crookes heeft tal van 

malen een portret genomen van zulk eene verschijning). We laten hier volgen wat Ds. 

S. J. Du Toit, die deze meening is toegedaan, hiervan zegt in zijn uitnemend werkje 

over de Onvervulde Profetiën. Hij schrijft, pag. 88: “Merk nu hierbij op het 

verschijnsel dat wij nergens in de H. Schrift vinden, dat het den Satan vergund is zich 

eene lichamelijkheid toe te eigenen—den Engelen dikwijls;—dat hij juist altoos 

daarnaar schijnt te smachten; hij twist met Michaël om het lichaam van Mozes, de 

duivelen bidden zelfs om in de zwijnen te mogen varen, Luk. 8: 32. En hebben wij 

niet die vele gevallen van duivel-bezetenen en duivel-uitwerpingen in de 

Evangelische geschiedenis te beschouwen als zoovele mislukte pogingen van den 

Satan om, tegenover het vleeschgeworden Woord, zichzelven eene lichamelijkheid 

toe te eigenen? Zal hem dien wensch niet eenmaal toegestaan worden en de hoogste 

openbaring van Satan’s macht (energeia) daarin openbaar worden? Leidt het 

Spiritisme, waarin reeds millioenen gelooven, niet daarheen, door de natuurlijke 

scheidsmuren af te breken en een ongeoorloofde omgang tusschen den mensch en 

verleidende geesten te bevorderen ?” 

Hoe dit ook zij, dit is zeker, de Antichrist zal ten volle eene duivelsche 

persoonlijkheid zijn, zooals de wereld er nog nooit een gehad heeft. En vindt zijne 

persoonlijkheid nergens zijne weerga, ditzelfde geldt van zijn invloed. Hij zal alles, 

letterlijk alles op deze aarde gaan controleeren met zijn helsche macht. Hij zal de 

aarde beroeren en de koninkrijken doen beven, Jes. 14:6. Hij zal de tijden en de 
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wetten in zijne hand zien overgegeven, Dan. 7: 25; hij zal het wonderlijk verderven, 

Dan. 11:36; hem wordt macht gegeven over alle geslacht en taal en volk, Openb. 13; 

de tien koningen zullen hem hunne kracht en macht overgeven, Openb. 17:13. Hij zal 

dus een wereldbeheerscher wezen, zooals er nimmer tevoren op aarde geweest is. 

Ook hierin zal hij al de aartstyrannen verre achter zich laten, dat hij zijne macht en 

invloed weet te schragen door de meest opzienbarende teekenen en wonderen. Men 

leze slechts 2 Thess. 2:9; Openb. 13:12, 13; Openb. 13:15. Alle niet-verkorenen zullen 

hem aanbidden. Slechts het kleine aantal dergenen welker namen zijn geschreven in 

het boek des levens des Lams zullen zich van dezen gruwel onthouden, Openb. 13:8. 

Doch deze getrouwen zullen daarom gedood worden, vs. 15. 

9. Er is iets dat den Antichrist tegenhoudt, opdat hij niet te vroeg, maar op zijn eigen 

tijd zal verschijnen. Het mysterie der wetteloosheid werd reeds gewrocht in de dagen 

van Paulus, zoodat de mensch der zonde reeds toen geopenbaard zou zijn, indien 

deze tegenhouder er niet geweest ware. De vraag is nu, wat bedoelt de Apostel, als hij 

spreekt van een tegenhoudende macht; wie houdt den mensch der zonde tegen ? 

In het beantwoorden dezer vraag zijn er groote moeilijkheden. Twee taalkundige 

moeilijkheden allereest, want (1) hij stelt deze macht als onpersoonlijk en als eene 

mannelijke macht voor; (2) de Statenvertalers hebben, om van vers 7 een logischen 

volzin te maken, onderscheidene woorden ingevoegd. Het is de vraag echter of deze 

bijvoegingen juist zijn en of ze wel juist de gedachte des Apostels weergeven. 

Een andere moeilijkheid zit hierin, dat we hier een eenige plaats hebben. Op niet één 

andere plaats lezen we in de Schrift aangaande deze terughoudende macht, waardoor 

de Antichrist niet geopenbaard kan worden. Alzoo kan niet een andere 

schriftuurplaats ons over deze vraag eenig licht ontsteken. 

Maar de grootste moeilijkheid is misschien wel deze, dat de Apostel bij zijne lezers 

bekendheid van deze dingen veronderstelt, zoodat hij het zelfs ten eenenmale niet 

noodig keurt om die macht te noemen. Geene lafheid of politiek, zooals velen 

meenen, doet de Apostel den naam van dezen tegenhouder verzwijgen, maar eene 

genoegzame bekendheid. “Wat hem wederhoudt, weet gij,” zoo schrijft hij. 

Zoo behoeft het ons zeker niet te verwonderen, dat de gedachten over dezen persoon 

of ook dit iets dat wederhoudt, ten zeerste uiteenloopen. Tot op onzen tijd gaat de 

uitlegging van deze plaats nog gebukt onder de verklaring, die onze geleerde 

voorzaat, Grotius, van deze plaats gegeven heeft. Hij meende dat Keizer Caligula de 

Antichrist was, dewijl hij aangebeden wenschte te worden en verlangde, dat zijn 

beeld in den tempel te Jeruzalem zou worden geplaatst. De Stadhouder Vitellius was 

den Joden evenwel zeer genegen en ijverde daarom ten zeerste tegen de Keizerlijke 

plannen. Daarom zou deze dan de tegenhouder geweest zijn. Er is haast geen 

Romeinsch Keizer wien de eer van tegenhouder niet gegeven is. 

Vele kerkvaders dachten aan den Romeinschen staat met zijn strenge rechtsorde. 

Vele hedendaagsche verklaarders zijn thans nog deze meening toegedaan. Zij die 
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meenen, dat deze brief in de tweede eeuw geschreven is, denken veelal aan een of 

ander beroemden bisschop. 

Zij, die gelooven, dat elk rijk zijn eigen engel heeft, denken veelal aan een 

schutsengel. Von Hoffmann, de beroemde uitlegger van de Erlanger school, wilde 

aan Michaël, den aartsengel, gedacht hebben. 

Anderen willen gedacht hebben aan den Raad Gods, om de boodschap des Evangelies 

over het aardrijk te verspreiden en dat deze het is, die den mensch der zonde belet 

zich te openbaren. 

Degenen, die in de Fransche Revolutie den grooten afval zagen en in Napoleon I of 

III den Antichrist, denken aan het Duitsche Keizerrijk. 

In onzen tijd verklaren dezulken, die van de woordelijke ingeving of ook de 

voorzegging der Schrift niet willen weten, deze woorden van Paulus in symbolischen, 

d. i. nietszeggenden zin. Zoo zelfs Joseph Parker, die in Engeland en Amerika veelal 

geroemd wordt als beslist rechtzinnig. Zie zijn uitleg op dit hoofdstuk. 

Velen zijn er die aan Paulus zelf of aan al de Apostolische predikers te zamen, 

gedacht willen hebben. Ook Calvijn denkt aan de prediking des Evangelies. 

Chrysostomus verklaart het van den voortduur van de bizondere gaven des Heiligen 

Geestes. Hij laat er evenwel terstond op volgen, dat de Antichrist dan reeds gekomen 

moet zijn, daar de buitengewone geestesgaven reeds lang uit de Kerk verdwenen zijn. 

De Pre-millennialisten denken gewoonlijk óf aan de Gemeente zelve, die door de 

opname zal worden weggenomen, of aan den Heiligen Geest, óf aan beide tegelijk, 

daar toch de Heilige Geest in de Gemeente woont. 

Er zijn er die hier denken aan het autoriteits-beginsel, dat in de overheid werkt of aan 

het rechtsbesef der menschen of aan den klem van de waarheid op de gewetens der 

menschen. 

Mrs. Geo. C. Needham heeft in haar deugdelijk werk over den Antichrist een betoog, 

dat ten doel heeft om aan te toonen, dat men aan niets of niemand anders moet 

denken dan aan den Satan. 

Aan deze korte opsomming van wijd uiteenloopende verklaringen, die nog met vele 

anderen kon worden aangevuld, kan men zien, dat die vraag, wie de weerhouder is, 

niet met volle zekerheid kan worden beantwoord. Dit is een van die plaatsen, welke 

de Heere in Zijne wijsheid onbepaald heeft gelaten, zoodat men hier niet een 

bepaalde meening, met uitsluiting van alle andere, moet zoeken op te dringen. 

Wij voor ons zouden het liefst denken aan den Heiligen Geest als den persoon, die 

weerhoudt; en Zijne algemeene werking in den staat en in de wereld in het algemeen 

als het iets, dat den Antichrist tegenhoudt. Deze goddelijke persoon toch is in het 

huishoudelijke werk der Heilige Drieëenheid de auteur van de gemeene genade, die 

als een rem voor de gansche wereld werkt, waardoor deze niet te snel het oordeel 
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tegenspoedt. Waardoor werd de eerste wereld rijp voor het gericht? Nietwaar, 

doordien de Heilige Geest niet langer ging twisten met de wereld. Welnu zoo zal het 

ook thans weder gaan. Indien de Heere Zijn Geest niet van de wereld terugtrok en 

haar daarmede tevens de algemeene genade ontnam, dan zou de gansche wereld niet 

blindelings den mensch der zonde achterna wandelen en aanbidden. 

Wij geven deze gedachte niet aan onze lezers als de eenige ware, maar als eene 

opvatting, die overeenstemt met den ontwikkelingsgang der eerste wereld en die ook 

het verband en de woorden zelve geen geweld aandoet. 

10. De val van den Antichrist. “Denwelken de Heere verdoen zal door den Geest zijns 

monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst.” Hij wordt zonder 

handen verbroken, Dan. 2:34; 8:25. Menschelijke kracht kan hem niet afmaken, 

maar Christus kan dit alleen, en Hij zal hem verpletteren bij Zijne wederkomst. 

Zonder eenig rechtsproces wordt hij gezonden naar den poel, die brandt van vuur en 

sulfer, Openb. 17 en 19. 

Men dient wel te onderscheiden tusschen den Antichrist en den valschen Profeet. De 

Antichrist wordt ons steeds voorgesteld als een koning, die de koninklijke 

heerschappij van den Christus poogt na te bootsen. Hij zal terzelfder tijd het laatste 

hoofd en de vertegenwoordiger zijn van het Romeinsche wereldrijk. Doch de 

Antichrist wil ook het profetisch werk en de wondere gaven des Geestes naäpen. 

Daartoe nu gebruikt hij den valschen profeet als zijn helper, waarvan Openb. 13:11-

18, Openb. 16: 13, 19:20, 20:10 ons vermelden. Deze is het godsdienstig verlengstuk 

van den politieken Antichrist. Evenals deze is hij een kind der hel. Hij is het 

volkomen met dezen eens en is zijn zeer getrouwe en bekwame dienaar. Niet minder 

dan achtmaal lezen we in Openb. 13: 11-18 van hem, dat hij maakt dat het een of 

ander geschiedde. Hij is inzonderheid de bewerker van de anti-christelijke teekenen 

en wonderen. Hij weet zelfs leven te geven aan het beeld van het beest, waardoor dit 

beeld kan spreken en alzoo kan hij de scharen voor zich in aanbidding op de knieën 

brengen. Hij zal blijkbaar nog verleidelijker zijn dan de eigenlijke Antichrist, want hij 

heeft twee hoornen, gelijk een lam, Openb. 13: 11. Hoornen zijn zinnebeelden van 

macht, doch we hebben hier geen ruwe koninklijke hoornen, maar als van een lam. 

Hij zal dus heel zacht en zoetjes zijne macht weten aan te wenden. Hij is een beest, 

maar hij doet in zijne listige omleidingen gelijk een lam, gelijk de zachtmoedige 

Heiland. 

Vragen we nu, waarin zijne tweeërlei macht bestaan zal, dan denken wij het liefst aan 

de macht van de wetenschap en van den godsdienst. 

In herkomst en aard, gelijk aan den Antichrist, ondergaat hij met dezen ook hetzelfde 

lot. Bij de verschijning van den verheerlijkten Christus wordt hij zonder eenige 

omwegen geworpen in den poel, die brandt van vuur en sulfer, waarheen hij straks 

gevolgd wordt door zijne consorten, den duivel, den dood en het doodenrijk, Openb. 

20: 10, 14. 
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Vervolgens vraagt de Overwinnaar van deze Satanische persoonlijkheden ons aller 

aandacht. 


