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1. Zijn karakter
Wij hoeven de naam ‘antichrist’ alleen maar uit te spreken, om iedereen te doen denken aan
een persoon die in elk opzicht een tegengesteld karakter vertoont aan dat van de Heer Jezus
Christus. En hoe zou dit ook anders kunnen! De ‘antichrist’ is de plaatsvervanger van satan,
die door hem in de wereld gezonden zal worden om de mensen te verleiden en verloren te
laten gaan. Net zoals God Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zondaars te behouden.
Wat een contrast! Net zoals de Heer Jezus zal hij als koning en profeet optreden (lees o. a.
Dan. 11; Openb. 19). En net zoals het geslachte Lam wordt hij ons voorgesteld als een ‘beest,
dat twee horens heeft, als die van het Lam gelijk’ (Openb. 13:11, zie SV). En in al die
betrekkingen zal hij zich openbaren als de tegen-Christus, de anti-Christus, als degene die
komt om tegen de Heere en Zijn Gezalfde oorlog te voeren.
De Heer Jezus wordt genoemd ‘een hoorn van het heil voor ons opgericht in het huis van
David’ (Luk. 1:69); de antichrist wordt beschreven als ‘een kleine hoorn die uitnemend groot
werd. . . . tot aan het leger des hemels; en hij wierp er sommigen van dat leger, namelijk van
de sterren, ter aarde neer, en hij vertrad ze’ (Dan. 8:9-12).
Was het het voedsel van de Heer Jezus om de wil te doen van Zijn Vader, Die in de hemelen
is (Joh. 4:34; 6:38), van de antichrist lezen wij dat hij een koning zal zijn die zijn eigen wil zal
doen en zichzelf boven God zal verheffen (Dan. 11:36). Was het het dienstwerk van de Heer
Jezus, het land rond te gaan om goed te doen en de armen het Evangelie te verkondigen, het
werk van de antichrist zal zijn de heiligen te vervolgen, in de gevangenis te werpen en te
doden (Openb. 12). Deed de Heer Jezus wonderen tot heil van de mensen, de antichrist zal
wonderen doen om de mensen te verleiden en in zijn goddeloze afval mee te slepen (vgl.
Openb. 13:14-15).
In tegenstelling tot de hemelse Mens (1 Kor. 15:47) is de antichrist de ‘mens van de aarde’,
(Ps. 10:18), ‘de dwaas, de verderver, die in zijn hart zegt: Er is geen God!’ (Ps. 14 en 53). In
tegenstelling tot Christus, de Heilige en Rechtvaardige, die Zichzelf vernederde en de
gestalte van een slaaf aannam (Fil. 2:6-11), is de antichrist ‘de mens van de zonde…, de zoon
van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van
verering is, zodat hij gaat zitten in de tempel van God en zichzelf vertoont, dat hij God is’ (2
Thess. 2). Hij lijkt op de farao, de trotse vijand van God en Zijn volk, die zei: ‘Wie is de Heere,
dat ik naar Zijn stem zou horen?’; op Nebukadnezar, die het doodvonnis uitsprak over
diegenen uit alle volken en natiën die niet zouden knielen voor het gouden beeld, dat hij in
Babel had laten oprichten (Dan. 3), en op Darius, die beval ‘dat al wie in dertig dagen een
verzoek zal doen aan enige God of mens’ in de leeuwenkuil geworpen zou worden (Dan. 6).
Johannes beschrijft hem als ‘de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh. 2:22b).
D. w. z. dat de antichrist ontkent dat de Heer Jezus de Zoon van God is, vgl. 1 Joh. 4:1-3. Dit
is het toppunt van ongeloof en boosheid. Al in de tijd van Johannes waren er ‘antichristen’,
dat wil zeggen mensen die handelden in de geest van de antichrist, die eenmaal komen zal.
‘Er zijn vele valse profeten uitgegaan in de wereld. . . Iedere geest die niet Jezus Christus als
in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u
gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu reeds in de wereld’ (1 Joh. 4:3). En in zijn tweede Brief
lezen wij: ‘Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in
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het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist’ (vs. 7).
Eerst is het dus de geest van de antichrist die werkt in de wereld; daarna komt de antichrist
zelf om zich openlijk tegen de Heer te verzetten. Hoe dichter wij bij het einde komen, des te
meer ontwikkelt satan zijn macht. Hij tast nu niet meer alleen het werk, maar ook de
Persoon van Christus aan; en dat is een grote stap dichterbij op de weg naar de openbaring
van de mens der zonde. Zodra de Heer van Zijn heerlijkheid ontdaan wordt; zodra men Zijn
Godheid ontkent of Zijn volmaaktheid en zondeloosheid als Mens ontkent, is de grond onder
onze voeten weggenomen, en neemt men het hele fundament van de Christelijke waarheid
weg. Daaraan werkt satan vandaag de dag met alle kracht. Op veel verschillende manieren
probeert hij de belijdende Christenheid te verleiden en bereidt ze voor op de komst van de
antichrist, zodat zij zich bij zijn komst zonder tegenspraak in zijn armen zullen werpen en zich
helemaal aan zijn leiding zullen overgeven.
Alle beginselen en eigenschappen die de antichrist kenmerken zijn nu al aanwezig; en weet u
wat alleen nog nodig is? Dat de ware gelovigen, Zijn Gemeente, van deze aarde zullen
worden weggenomen, waarna de verborgenheid van de wetteloze geopenbaard zal worden;
vgl. 2 Thess. 2:6-10 (de Gemeente, samen met de Heilige Geest Die woont in elke individuele
gelovige, houdt de volledige openbaring van de wetteloze nu nog tegen).
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2. Zijn positie
De ware gelovigen vormen de Gemeente. En Christus Zelf zal komen om Zijn Gemeente bij
Zich in de heerlijkheid op te nemen (Joh. 14:1-3; 1 Thess. 4:15-18; Openb. 22:16-17). Direct
na deze opneming zal het Romeinse rijk worden hersteld, zullen de overige Joden naar hun
land terugkeren, en zal Jeruzalem en de tempel worden herbouwd. Dan begint de
zeventigste week van Daniël, want die laatste jaarweek is door de verwerping van Christus
uitgesteld. Het is in het begin van die jaarweek, dat de antichrist zich zal openbaren. Wij
vinden dit duidelijk in Dan. 9:24-27. ‘Hij’, dat is de vorst wiens volk de stad en de tempel in
het verderf zal storten, ‘zal velen het verbond versterken, één week; en op de helft van de
week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden; en over de gruwelijke vleugel
zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort
worden over de verwoeste’, vers 26b en 27 SV (lees voor een betere vertaling, bijv. de Duitse
Elberfelder).
De antichrist zal de koning van de Joden zijn, en als zodanig een verbond met hen sluiten. Dit
blijkt uit Daniël 11. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, tot vers 36, is voor een deel al
vervuld. Van de uitvoerige geschiedenis over de koning van het zuiden (Ptolemeüssen) en de
koning van het noorden (Seleuciden) die de profeet ons hier meedeelt, kan men de
vervulling tot in de kleinste bijzonderheden in de geschreven geschiedenis nalezen.
Toch is die geschiedenis, naar het karakter van de profetie in het algemeen, een typische
voorstelling van wat er aan het einde van deze bedeling zal plaats vinden. Vanaf vers 36 tot
aan het eind van het hoofdstuk is alles toekomstig; de gebeurtenissen die daar vermeld
staan, zijn in de bladen van de historie nog niet beschreven. Nu dan, wij lezen daar van ‘die
koning, die zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelf verheffen, en groot maken
boven alle god, en hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken’. Ditzelfde
profeteert Paulus in 2 Thess. 2 en Johannes in Openb. 12 en 13 over de antichrist. Daniël
voegt er bij in vers 37: ‘En op de goden van zijn vaderen zal hij geen acht geven’. Dat wil
zeggen: hij zal zich totaal afwenden van de godsdienst van zijn voorvaderen en een eigen
godsdienst instellen. Vervolg vers 37: ‘… noch op de Begeerte der vrouwen’, d.w.z. op de
Messias, die bij alle vrouwen van het Oude Verbond het voorwerp van hun verlangen was.
Vers 38: ‘En hij zal de god Maüzzim in zijn standplaats eren; namelijk de god die zijn vaders
niet gekend hebben, zal hij eren met goud en met zilver en met kostbaar gesteente en met
gewenste dingen’. Het is duidelijk dat dit het beeld aanduidt dat hij in de heilige plaats, de
tempel, zal oprichten, ‘de gruwelijke vleugel’, zoals Daniël en de Heer Jezus het noemen.
Wanneer men nu denkt aan de woorden van Christus: ‘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), dan is het uit alles duidelijk dat de Joden, omdat zij de door God gezonden
Messias niet aangenomen hebben, zullen worden blootgesteld aan de verleiding en
vervolging van de ‘valse messias’; en omdat zij de Goede Herder verworpen hebben, zullen
zij voor enige tijd vallen in de handen van deze valse herder, ‘het jonge zal hij niet zoeken, en
het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van
het vette zal hij eten, en hun klauwen zal hij verscheuren’ (Zach. 11:16).
In de tweede plaats blijkt uit Dan. 9:27 dat de regering van de antichrist in twee tijdperken
verdeeld moet worden. ‘En hij zal velen het verbond versterken, één week; en op de helft
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van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden’. In de eerste drieënhalf
jaar zal hij proberen door vleien de gunst van de Joden te winnen, om hen zo helemaal
onder zijn invloed te krijgen. ‘En die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen
huichelen door vleierijen’ (Dan. 11:32). Zodra hij echter dit doel bereikt zal hebben, en de
Joden helemaal onder zijn macht zullen zijn, zal hij zijn masker afwerpen en zich in zijn ware
gedaante openbaren als antichrist, als de mens van de zonde en de zoon van het verderf. Hij
zal dan het slachtoffer en het spijsoffer laten ophouden, het heiligdom ontheiligen, een
verwoestende gruwel (een gruwelijk beeld) daarin neerzetten, en zichzelf in de tempel van
God vertonen als een god. De Joden, die hem eerst als hun ‘messias’ aangenomen hebben,
zullen zich, ook wanneer hij zich in zijn ware gedaante vertoont, aan hem onderwerpen; en
allen die weigeren dat te doen, zullen op een vreselijke manier worden vervolgd.
De antichrist zal daarnaast een grote invloed op het Romeinse rijk uitoefenen. In Openb.
13:11 lezen wij: ‘En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde, en het had twee horens als
die van een lam, en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest
uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en die er op wonen, het eerste
beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was’. Dit beest is de antichrist; het
heeft twee horens die lijken op die van een lam, en het spreekt als een draak.
En omdat in dat eerste beeld het herstelde Romeinse rijk wordt afgebeeld, volgt daarom
hieruit dat de antichrist nauw met dit rijk verbonden zal zijn. Wij lezen: ‘En het oefent al de
macht van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid’, ja, het zal tot allen die op de
aarde wonen, zeggen ‘dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde,
een beeld zouden maken’ (vs. 14).
Verder zal de antichrist, door zijn duivelse invloed, het hoofd van het Romeinse rijk
‘woorden doen spreken tegen de Allerhoogste’ (Dan. 7:25). De antichrist zal dat hoofd
aansporen om grote dingen en lasteringen te spreken tegen God, ‘om Zijn naam te lasteren
en Zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om oorlog te
voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen’ (Openb. 13:6-7). Dit alles zal plaatsvinden in
de tweede helft van zijn regering. Net zoals hij zich in de tweede helft van deze jaarweek aan
de Joden in zijn ware karakter zal vertonen, zo zal hij ook dan als antichrist zijn invloed op
het hoofd van het Romeinse rijk uitoefenen, en daardoor ook op het hele Romeinse gebied.
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3. Zijn afkomst
Uit het voorafgaande volgt duidelijk dat de antichrist een Jood zal zijn. Het is ondenkbaar dat
de Joden, met hun inwonende diepe afkeer van de christenen en de heidenen, een christen
of heiden als hun koning zullen erkennen! Zouden zij ooit in zo iemand de hun beloofde
Messias kunnen zien? Iedereen die hier een beetje over nadenkt, ziet dat dit onmogelijk is.
Zo’n gedachte komt vooral voort uit onwetendheid en onkunde over de profetieën met
betrekking tot de antichrist, en de positie die hij zal innemen. Er zijn vele christenen nu en in
het verleden die menen dat de paus, of vroeger Napoleon, of een andere machtige koning
van één van de ‘christelijke landen’ de antichrist zal zijn.
Omdat zij niet tot de joodse natie behoren, kan niemand uit hen ooit de koning der Joden
zijn. Dit blijkt ook uit de volgende bijzonderheden,
a) Uit alle profetieën over de antichrist is het duidelijk, dat hij in Juda koning zal zijn.
Hoe kan dit nu op de paus of op Napoleon slaan? De zetel van de paus is toch niet in
Jeruzalem maar in Rome; en Napoleon heeft zijn regering toch niet van Frankrijk naar
Juda verplaatst!
b) Wij lezen dat de antichrist zich in de tempel van God als een god zal zetten (2 Thess.
2:4). Welke tempel wordt hier bedoeld? Zij die de paus voor de antichrist houden,
geloven natuurlijk dat die tempel de St. Petruskerk te Rome is. Helaas bewijst men
deze kerk te veel eer, wanneer men deze kerk vergelijkt met de tempel van God! Het
Woord van God, dat altijd zichzelf verklaart, kent geen andere tempel van God dan
het huis, dat voor Jahweh op de berg Moria te Jeruzalem gebouwd werd, en waarvan
Hij zei: ‘Want Ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat Mijn Naam daar zij tot in
eeuwigheid’ (2 Kron. 7:16). In geestelijke zin wordt het lichaam van een christen, en
ook de Gemeente van Christus als één geheel gezien, ook de tempel van God
genoemd; maar het lijkt ons duidelijk genoeg, dat er in dit opzicht geen sprake kan
zijn van het zitten van de antichrist als een god in die tempels. Daarom blijft over dat
er niets anders dan de tempel in Jeruzalem mee bedoeld kan worden. Overigens
wordt dit door alle bijzonderheden uit de betreffende profetieën bevestigd. Alleen in
betrekking tot de tempel in Jeruzalem kan er sprake zijn van het afschaffen van het
dagelijkse offer en van het ontheiligen van deze gewijde plaats.
c) Dan lezen wij: ‘Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh. 2:22).
De paus heeft nooit de Vader noch de Zoon geloochend, al gaan ze met de
Schriftuurlijke waarheid volstrekt verkeerd om. De Rooms-katholieke kerk bouwt
integendeel hierop op een valse, ongegronde manier hun bestaan en het stelsel van
hun dwalingen. En wanneer men in de toekomst zover zal komen om de Vader en de
Zoon helemaal te verwerpen, zal men ook de paus verwerpen, die zich voor Gods
plaatsbekleder uitgeeft.
Nee, de antichrist zal een Jood zijn. En God zal het zó leiden dat aan een Jood de macht over
Palestina wordt gegeven, zodat de Joden zich zonder probleem aan zijn gezag zullen
overgeven.
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4. Zijn werken
Nadat de antichrist in de eerste drieënhalf jaar van zijn regering de Joden door allerlei gevlei
aan zich verbonden heeft, en hen helemaal onder zijn invloed heeft gebracht, zal hij in de
tweede helft van de week alles veranderen. De duivel wordt dan vanuit de hemel op de
aarde geworpen (Openb. 12) en stort, wetend dat zijn rijk binnenkort tot een eind zal
komen, zijn woede over de aarde uit. Hiervoor bedient hij zich van de antichrist, die door zijn
verbinding met het hoofd van het Romeinse rijk niet alleen over Israël, maar over de hele
wereld heerschappij voert. Door het slagen van zijn plannen zal hij hoogmoedig worden; dan
zal hij zich verheffen en groot maken boven God, en tegen de God van de goden wonderlijke
dingen spreken (Dan. 11:36). Door zijn invloed zullen de tijden en de wet veranderd en het
dagelijks offer afgeschaft worden (Dan. 7:25; 9:27; 11:31). Hij zal aan alle dienst van de ware
God - al was die dan ook maar uiterlijk, in naam - een eind maken. De christelijke godsdienst
heeft opgehouden te bestaan (Openb. 17) en de Joodse eredienst is vernietigd. Dan zal de
antichrist zichzelf als god plaatsen in de tempel van God in Jeruzalem, en de hele wereld zal
hem aanbidden (2Thess. 2:3-4).
‘Maar hoe zal dat mogelijk zijn?’, roept iemand misschien uit. Ik zou wel willen vragen:
kunnen wij ons in een dergelijke situatie iets anders voorstellen? De duivel, de vijand van
God en van Christus, is toch op de aarde geworpen, en hij voert nu de wereld zo snel
mogelijk naar het verderf! En daarom zendt God aan allen die verloren gaan, omdat zij de
liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om behouden te worden, een kracht van de
dwaling, opdat zij de leugen geloven (vgl. 2 Thess. 2:10-11). En die leugen zal verleidelijk
genoeg zijn. De antichrist zal, door de werking van satan, vele en grote wonderen en
tekenen doen (2 Thess. 2:9). Hij zal, net zoals Elia, vuur uit de hemel laten neerkomen op de
aarde; ja, hij zal van de duivel macht ontvangen ‘om het beeld van het beest, dat hij heeft
opgericht, adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken’ (Openb. 13:14,
15). Dit beeld van het beest zal waarschijnlijk een standbeeld van de keizer van het
Romeinse rijk zijn; deze zal door de antichrist in de tempel van Jeruzalem opgericht worden,
opdat zij die de keizer niet zelf kunnen aanbidden, zich voor zijn beeld zouden buigen (zie
ook Dan. 11:38). De antichrist zal een ontzettende macht laten zien; en door deze macht zal
hij de hele wereld er toe brengen om hem als god te aanbidden.
Maar er is nog een andere reden waarom bijna iedereen zich voor hem zal neerbuigen. Allen
die weigeren het beeld van het beest te aanbidden, zullen gedood worden. En de antichrist
zal aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geven aan
hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en hij zal ervoor zorgen dat niemand mag kopen
of verkopen behalve als hij dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van
zijn naam (vgl. Openb. 13:15-17). Net als in de tijd van Nebukadnezar; toen het gouden
beeld was opgericht, waren er maar weinigen die weigerden dat beeld te aanbidden. Zo zal
ook in deze tijd de meerderheid, uit eigenbelang en vrees voor vervolging, er toe komen zich
aan de antichrist te onderwerpen en zijn wil te doen.
Er zal echter een trouw overblijfsel zijn, een klein aantal mensen die zullen weigeren de
antichrist te erkennen, en zij zullen weigeren het beeld van het beest te aanbidden. Deze
zullen op een vreselijke manier worden vervolgd. ‘en zij zullen vallen door het zwaard en
door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen’ (Dan. 11:33). In Matth. 24:15-22
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beschrijft de Heer Jezus deze verschrikkelijke tijd; en in Openb. 12 zien wij de vrouw, door de
antichrist vervolgd, vluchten in de woestijn, waar zij door God drieënhalf jaar bewaard
wordt. In Openb. 13 lezen wij dat het hoofd van het Romeinse rijk macht ontvangt om oorlog
te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en in Openb. 20 zien wij ‘de zielen van
hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en van hen
die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en die niet het merkteken aan hun
voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij leefden’. Hoewel de Heer dus een
gedeelte van de Zijnen in die ontzettende vervolgingen in leven zal behouden, zoals hij
Noach gespaard heeft in de ark, zullen er velen gedood en anderen in de gevangenis
geworpen worden.
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5. Zijn einde
Wanneer de macht van de antichrist haar toppunt bereikt zal hebben en allen zich voor hem
zullen neerbuigen, dan komt zijn einde, en het einde van allen die zich tegen de Heer en Zijn
Gezalfde verzet hebben. Omdat er in de tempel van Jeruzalem een afgodsbeeld is opgericht,
en de Joden zich opnieuw aan de afgodendienst hebben overgegeven, zendt de Heer een
verwoester in het land. ‘En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste’ (Dan.
9:27). De manier waarop dit zal gebeuren, vinden wij in andere profetieën.
In het laatste gedeelte van Dan. 11 lezen wij daarover belangrijke bijzonderheden. ‘En op de
tijd van het einde zal de koning van het Zuiden tegen hem (de antichrist) met hoornen
stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen met wagens, en met
ruiters, en met vele schepen, en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en
doortrekken’ (vs. 40). De koning van het Zuiden 1 is die van Egypte, en de koning van het
Noorden de Assyriër, de kleine hoorn van Dan. 8, die niet door zijn eigen kracht, maar door
de kracht van een ander - Rusland - sterk zal zijn.
Zij zullen allebei tegen de koning van Israël/Kanaän optrekken, omdat zij beiden dit land in
hun bezit willen hebben. De koning van het Noorden zal de overwinning behalen; hij zal
komen in het land van sieraad, d. i. het Joodse land, en zal dit net als Edom, Moab en
Ammon in bezit nemen (vs. 41). Jeruzalem zal door hem worden ingenomen. De huizen
zullen geplunderd en de vrouwen verkracht worden. De helft van de stad zal door hem
gevangen genomen en op zijn verdere tocht meegevoerd worden (Zach. 14). Want in plaats
van naar zijn land terug te keren, trekt de koning van het Noorden door naar Egypte en
verovert ook dat land (Dan. 11:42-43). Maar terwijl hij hiermee bezig is, wordt hij
opgeschrikt door geruchten vanuit het oosten en vanuit het noorden, waardoor hij in zijn
veroveringen gestuit wordt en genoodzaakt is terug te trekken. Met grote agressie zal hij dit
doen, met het voornemen om veel mensen te vernietigen en de anderen te verbannen;
maar het zal hem niet lukken. Als hij in het land van sieraad (Palestina/Israël) teruggekeerd
is, zal hij op een vernederende manier tot zijn eind komen, en hij zal geen helper hebben
(Dan. 11:44-45).
Maar waar komen deze geruchten vandaan? Wij herinneren ons, dat de koning van
Kanaän/Israël (dus de antichrist) verbonden is met de keizer van het Romeinse rijk. De
Assyriër heeft de antichrist overwonnen, heeft zijn land ingenomen en Jeruzalem
geplunderd. Daarna is hij verder getrokken naar Egypte. Terwijl hij nu met de verovering van
dit land bezig is, verzamelt de keizer van het Romeinse rijk zijn legers en trekt op naar
Jeruzalem om de antichrist, zijn bondgenoot, te hulp te komen, en tegelijk zijn macht te
handhaven. De geruchten die voor de Assyriër (die dan in het Zuiden, in Egypte is) vanuit het
oosten en het noorden komen, brengen de koning van het Noorden ertoe zich snel terug te
trekken. In Israël gekomen vindt hij de Romeinse legers met de antichrist verbonden.
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Zo zijn dan dus alle volken in Israël vergaderd, en Joëls profetie wordt vervuld: ‘Dan zal Ik alle
heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar
met richten’ (Joël 3:2). De Romeinse legers, met de antichrist verbonden, staan in slagorde
tegen de legers van het Noorden en het Zuiden, terwijl midden tussen hen in zich de
omsingelde Joden bevinden. De grote slag van Armageddon wordt geleverd (Openb. 16:16),
en het bloed stroomt als water rondom Jeruzalem. Op dat ogenblik verschijnt de Heer met
de hemelse legers uit de hemel; en zodra de strijdvoerende machten Hem zien Die op het
witte paard zit, staken zij de onderlinge strijd, en verenigen zich om tegen Hem en Zijn
legermachten oorlog te voeren. ‘En ik zag het beest (de keizer van het Romeinse rijk) en de
koningen der aarde (van het Noorden en het Zuiden) en hun legers verzameld om oorlog te
voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen Zijn legermacht’ (Openb. 19:19).
Wat een overmoedige en brutale dwaasheid! Eén ogenblik later en de hele grote menigte
ligt verslagen op de aarde! Nadat de Heer, Wiens voeten zullen staan op de Olijfberg, deze
berg in tweeën zal hebben gespleten, om daardoor aan de Joden gelegenheid te geven tot
ontvluchten (Zach. 14:4-5), zal Hij alle verzamelde volken verdelgen.
Van de koning van het Noorden wordt in Dan. 11:45 gezegd: ‘En hij zal tot zijn einde komen,
en zal geen helper hebben’. En in Openb. 19:20-21 lezen wij: ‘En het beest werd gegrepen en
met hem de valse profeet (de antichrist), die de tekenen voor zijn aangezicht gedaan had,
waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn
beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel
brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die
op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees’. Daar zien we het vreselijke
einde van allen die zich tegen de Heer en Zijn gezalfde hebben verzet! Van de antichrist
lezen wij nog in 2 Thess. 2:8: ‘En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer
Jezus zal verteren door de adem van Zijn mond en vernietigen door de verschijning van Zijn
komst’.
Laten we toch waken en bidden, nu alles er op wijst dat de dagen van de antichrist naderen!
Laten onze harten meer uitgaan naar Christus, Die eenmaal gekomen is om het vraagstuk
van de zonde op te lossen, en Die binnenkort voor de tweede maal verschijnen zal voor allen
die Hem verwachten tot behoudenis!
H. C. Voorhoeve

