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Om op deze vraag een gezond antwoord te kunnen geven, hebben wij niet nodig te 
weten welke zijn naam is, en zoals in het verleden vele namen van mensen te 
berekenen en te komen tot het getal 666. De Bijbel noemt hem de “antichrist” Het 
woord “anti” kan men dubbel gebruiken, hetzij als “in de plaats van” of “tegen, 
tegenstander”. Een goddeloze wereld is een wereld die zich richt tegen God of alles 
wat er mee te maken heeft. 
 

  Wie is God?  
 

Genesis 1:1 in den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

 
Wij geloven dat of niet? Wie is voor en wie is er tegen? God schiep u die dit leest of 
hoort! God is de Schepper van alles, wie dit niet wil geloven zoekt allerlei andere 
overtuigingen of theorieën, zoals de Evolutietheorie. Het Vaticaan noemt dit nu ook 
de “Evolutietheologie”, onder invloed van demonen, aliens, die beweren ook 
scheppingskracht te hebben.  Het woord “Vaticaan” komt voort uit “Vatis” aanbidden 
en “Can” de slang of serpent.  Dit is al heel duidelijk.  

 
 
De slang kon spreken. Iets dat wij 
normaal niet kennen of ervaren dat 
dieren kunnen spreken, wonderlijk?  
Vandaag kan men door een medisch  
ingrijpen, een mengeling van menselijke 
en dierlijke DNA in de hersenen van  de 
dieren plaatsen, en laten spreken, zoals 
laatst een muis! (Reuters)  

 

DNA is erfelijk materiaal, momenteel wil men dit materiaal vastleggen van alle 
levende wezens. Het lijkt wel een overdracht van kennis uit het occulte, naar de 
mens, zoals met vele latere uitvindingen. In 1998 had men al de half mens en half 
chimpansee door dit soort van ingrijpen. 
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De oude slang is aan het werk! 
 
De opstand van de duivel en de gevallen engelen zijn een strijd begonnen welke nog 
steeds bezig is in de hemelse gewesten, buitenaards dus.  

 
 Jesaja 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, 
zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, 
overweldiger der volken! 13 En gij overlegde nog wel: Ik zal 
ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon 
oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het 
noorden; 
 
Christenen zullen in de komende eeuwen een plaats 
krijgen in de hemelse gewesten, in de ruimte. (Efeze 2:6). 
Christus zit aan de rechterhand van God in de hemelse 
gewesten. (Ef.1:20).  
 

 
Christus de tweede adam is een 
levendmakende geest, dus ook de 
gelovigen in Hem krijgen straks ook een 
verheerlijkt  of hemels lichaam.(1 Kor.15:44-46).  

Dit wil de duivel zeker vermijden en alles 
doen om te verhinderen! Adam had alle 
macht over de aarde, de natuur, maar verloor 
dit door de verleiding in de zondeval, en werd 
ongehoorzaam. Hij at van de boom van de 
kennis van goed en kwaad, de boom van de 
duivel.     
Adam was geschapen naar het “beeld” van 
God. Adam zag de engelen en had overzicht 
over de ganse schepping, de ganse kosmos, dit vermogen viel volledig weg na de 
zondeval. Hun lichamen werden aards en sterfelijk, een ander en vernederde vorm 
van  DNA.  Rechtstreeks contact maken met God zelf viel weg.  
Zo heeft de duivel macht over de ganse aarde. Hij wilde later al die macht over de 
wereld afstaan aan Jezus, in ruil voor eer en aanbidding! (Luc.4:6). Deze strijd of 
oorlog is nog steeds lopende en wordt steeds heviger. 
 
De apostel Paulus gaf een ernstige waarschuwing aan de eerste christenen in 
Korinthe, hij schreef over de slang, de duivel. 
Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 
zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig 
tijd heeft. 
 
2 Korintiërs 11:3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid 
Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus 
afgetrokken zullen worden. 
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Dit was een waarschuwing van Paulus om afval van geloof in Christus te voorkomen, 
bijzonder in de eindtijd.! 
 
1 Korintiërs 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van 
wijsheid, maar met betoon van geest enkracht,5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid 
van mensen, maar  op kracht van God. 
 
Hier gaat het over verleidende woorden van de oude slang. (Gr.peithos) Hier gebruikt 
men het woord “qabal”. Hier komt het woord “Kabbalah” uit voort. Dit zijn misleidende 
gnostische filosofen, deze woorden worden geassocieerd met  het woord “Betoveren” 
! (Gal.3:1). 
 
 

DE DUIVEL WILDE DE VERLOSSING VAN DE MENSHEID  
TEN ALLEN TIJDE VOORKOMEN! 

 
Het boek Henoch brengt licht over de 
activiteiten van de gevallen engelen, 
en ze werden “wachters” of “zonen 
Gods” genoemd. (Gen.6) (benei-ha-
elohim)  

Deze wachters kwamen tot  mooie, 
maar ook  sterke vrouwen en zij 
baarden dan grote reuzen, Nephilim 
en dan Eliouds.  
 
Deze gevallen engelen probeerden 
om zich in een lichaam te laten 
voortbestaan. Zo werden mensen 
bezeten, gedemoniseerd. Jezus 
stuurde ze in de zwijnen!   

Paulus gebruikt dat zelfde woord “oiketerion” voor lichaamsverandering in 2 Cor.5:2  
 
De bedoeling van de duivel was de schepping en de natuur van God te vernietigen. 
Deze reuzen keerden zich tegen mensen om ze te verslinden. Deze reuzen waren 
niet meer naar het beeld van God, dus een andere hybride natuur of buitenaards. 
Deze reuzen bezondigden zich tegen vogels dieren en vissen. Zo ontstonden 
draakachtige monsters  of reptielen. 
(Hen.7:5). Deze wachters schuilen en 
verbergen zich achter aliens en allerlei 
afgodsbeelden! Aliens zijn de historische 
demonen, welke reeds lang zoeken tot op 
vandaag om zich te vermengen met 
mensen. Ze leerden de mensen de toverij, 
banspreuken of vloeken, insnijden van 
wortels, en het gebruik van de 
kruiden.(Henoch1:7). (Hekserij en alle 
vormen van magie)    
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Azazel leerde hen zwaarden en messen maken, om te kwetsen en te moorden. De 
wereld veranderde, enorm veel hoererij enz. God zag dat het van kwaad tot erger 
kwam en dat de mens zichzelf zou vernietigen, dit was de tijd die vooraf ging aan 
Noach. Toen kwam de zondvloed.  
 

Matteüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon 
des mensen zijn.38  Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en 
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark 
ging,39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook 
de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

JEZUS KWAM ALS VERLOSSER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet 
aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 
 
Jezus kwam in Gods naam, Zijn volk verwierp Hem, na al de wonderen en tekenen 
die Hij deed om duidelijk te maken dat Hij hun Messias was. Ze leefden al in de 
verwachting van de Messias. (Joh.4:25) (Joh.1:42)   

Vandaag leven velen ook in de hoop op de Messias, Christus. Doch het zal uitermate 
moeilijk worden om niet te worden bedrogen. Voldoende olie voor de lamp zal nodig 
zijn, om licht te hebben en de dwalingen te onderscheiden. 
  
Jezus sprak dat er voor Zijn komst valse christussen en valse profeten met grote 
wonderen zouden komen. (Matth.24:24).Wij zijn verwittigd!!! (Matth.24:25)!  Wij zijn 
gewaarschuwd voor het werk van de duivel!  
Indien het mogelijk was zouden de uitverkorenen worden misleid! 
Alle wedergeboren christenen hebben de H. Geest ontvangen, dezen zullen worden 
behouden, want de Geest zal hen leiden dag na dag !  
 

DE GROTE DWALING 
 

2 Tessalonicenzen 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij 
de leugen geloven,12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet 
geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
 
Een dwaling is een leugenachtige leer, zoals:” wij aanbidden allemaal dezelfde God!” 
Zo’n compromis met andere godsdiensten, kan de aanleiding zijn tot het bouwen van 
de derde tempel in Jeruzalem. Het zal worden niet gebracht door de grootste 
bedrieger aller tijden. God werkt bovennatuurlijk, iedere ongelovige en traditioneel 
kerkganger zal verdwalen door zijn eigen schuld, Gods woord niet willen geloven! 
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Paulus schrijft dat er een geheime werking al bezig is, welke de wetteloosheid wil 
uitvoeren. Andere vertalingen spreken over een leven zonder de “Thora”. Thora 
betekent onderwijs van God.. Dus wil de duivel een andere, een nieuwe overtuiging 
brengen, en de mensen laten afdwalen van de ware weg en het leven, Jezus!   
 
Dit plan lukt niet want de H. Geest in de christenen verhinderen dit momenteel. Dus 
kan hij zijn plan nu voorbereiden maar enkel uitvoeren na de “opname”. Dan pas kan 
hij zich openbaren, zichtbaar of verschijnen en wereldwijd bekend worden. Dan 
zullen al de afvalligen, satan aanbidders, ongelovigen en religieuzen  door hem een 
vorm van loon ontvangen als tegenbeeld van Jezus met loon. (Openb.22:12)  
 

 2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,10  en met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.  
 

DE ANTICHRIST KOMT REGEREN EN WIL EEN TEMPEL! 
 

Vooraleer wij tot het levende geloof in 
Christus kwamen, waren ook wij geen kind 
van God, maar leefden “overeenkomstig de 
overste van de macht der lucht” (Efe.2:2). 
Deze overste is de duivel, machthebber in 
de kosmos en tijdelijk op onze planeet. 
Paulus schrijft over het verkondigen van het 
geheimenis aan de “overheden en machten 
in de hemelse gewesten”  Wie zijn dat? 
Buitenaardsen? Is er contact met de 
buitenaardsen? Aliens? Waar bewerkt men 
de komst van de duivel?  

 
Paus Franciscus heeft tijdens een homilie in 2014 zelfs gereageerd op de mogelijkheid : "Als morgen bijvoorbeeld 
een expeditie van marsmannetjes komt en sommigen van hen naar ons toe komen ... en als een van hen zegt:" Ik 
wil gedoopt worden !', wat zou er gebeuren? ... Wie zijn wij om deuren te sluiten? " 

 
Het Vaticaan bereidt zich voor op de komst van deze afvallige engelen, in de vorm 
van aliens. De valse profeet zal een nieuw soort evangelie brengen en zoekt reeds 
lang een wereldkerk te vormen, een nieuwe dwaling. De paus verlaat meer en meer 
het evangelie uit de Bijbel als tegemoetkoming aan de andere godsdiensten  Ze 
zullen die aliens, welke komen met ufo’s, bezien als redders uit de ruimte voor de 
mensheid. Zij zullen leren dat de Aliens de scheppers zijn van de mensen!  
Let op wat de God spreekt door de profeet Jeremia! 
 
Jeremia 10:10 Doch de HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig 
Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet 
verdragen. -11 Zo zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet 
gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel. – 
 
 

http://time.com/97695/pope-francis-would-baptize-martians/
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Luc.21:26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
Want de machten der hemelen zullen wankelen. 
 
KJV  “those things wich are coming on the earth  
Het zijn vreemde dingen die OP onze planeet zullen komen, en welke zullen 
dodelijke angst aanjagen. Wij stellen de vraag: Kunnen deze “dingen” Ufo’s zijn met 
geweld? De Franse Maredsous vertaling: « Fondre sur la terre » = neerkomen op de 
aarde. 
 

HET VATICAAN VERWACHT DE ANTICHRIST UIT DE RUIMTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De antichrist komt met tekenen en grote wonderen, dit zal eenheid scheppen tussen 
de religies. Dit zal de massa aanspreken, grote samenkomsten met muziek, en 
sprekers zal de kerk of moskee vullen.  
 
Het Vaticaan, de hoer van Babylon, verwacht de verschijning van de antichrist uit de 
kosmos! Dan zal men de wereldbevolking wijsmaken en dwingen te aanvaarden dat 
hij de Messias is welke men verwacht.  
 
Wie dan deze dwaling niet wil volgen zal de doodstraf krijgen. (Openb.13:15). De 
antichrist zal de traditionele goden niet verder volgen. (Dan.11:36,39). Hij zal de “god 
der vestingen” vereren.  Vestingen of forten. Sommigen wijzen naar de oude 
moskeeën, van waaruit men zich 
verdedigde en wapens verzamelde. 
Daarom leert Johannes:   
 

Openbaring 18:4 En ik hoorde een 
andere stem uit de hemel zeggen: 

Gaat uit 
van haar, mijn volk, opdat gij 

geen gemeenschap hebt aan haar 
zonden en niet ontvangt van haar 

plagen. 
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DE WARE MESSIAS ZAL ZICH OPENBAREN !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Tessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden 
door de adem zijns monds en machteloos maken door 
zijn verschijning, als Hij komt. 
 

Kolossenzen 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met 
Hem verschijnen in heerlijkheid 

 
De apostel Paulus leert ons de dingen te bedenken die boven zijn, en niet die op de 
aarde zijn.  
Het volk van God begint te begrijpen dat het doel van Jezus op aarde was, om een 
nieuw soort van mensen te scheppen. Mensen die het DNA van God in zich dragen, 
en ze te brengen in Gods nabijheid. Dus een herstel en verlossing voor de mensheid 
van na de zondeval.  
 
Biblespace, 3 november 2018 
https://biblaspace.org 
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