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In de christenwereld wordt er vandaag veel gesproken en geschreven over de 
Wederkomst van Christus en de opkomst van een Antichrist, en de valse profeet. Velen 
houden zich intens bezig, om te kunnen ontsluieren wie nu wel die antichrist, die 
schijnwonderlijke wereldpresident zal worden in de toekomst. Let op de V.N. wie er 
in de toekomst daar aan de macht komt. Ook zoekt men naar de valse profeet, een 
grote godsdienstige leider, wellicht van de wereldkerk. Om hen te kunnen aanwijzen 
heeft men eerst een ernstig profiel nodig van Jezus Christus, Zoon van God. 
Het is van groter belang om eerst de ware Messias te kennen, en wat Hij ons leerde 
over deze mysterieuze twee beesten, twee mensen met beestachtig karakter? 
  

Wat is echt en wat is vals? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen krijgen soms vals geld in handen, ze zagen het niet, omdat ze de kenmerken 
van het echte bankbiljet niet kennen, noch controleerden. Een klein detail is voldoende 
om aan te tonen dat het geld vals is. Men beproeft het eerst bij een controlerend licht, 
een valsgelddetector, daarna bij andere onderzoeken. 
 
Daarom moeten wij de kenmerken, de eigenschappen, goed kennen van de echte 
Messias, Jezus, dan pas kunnen wij correct waarschuwen voor de komst van een 
spectaculaire, misleidende en bedriegende valse Messias. God laat straks de 
verschijning of de komst van de antichrist toe, en de voorafgaande plagen! (Matth.24) 
Bv. De Coronaplaag.  

Waarom laat God dat toe? 

 

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. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 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. 

2 Tessalonicenzen 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, (verleiding) die bewerkt, dat 
zij de leugen geloven, 
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De ongelovigen en religieuzen zullen de antichrist nog grote eer geven en feliciteren 
met zijn nieuwe wereldorde, met een leger van Verenigde Naties!  
 

Openbaring 13:4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 

oorlog tegen voeren? 

 
Deze komende nog onbekende valse Messias zal begrijpelijk de Bijbel laten vervalsen, 
Gods woord, zoals bij Eva! Zoals bij de NBG en nieuwe vertalingen! Bv. Joh.6:47 daar 
worden twee woorden weggelaten: “wie “in mij” (Jezus) gelooft heeft eeuwig leven!  
 
De Bijbel is voor alles een super controlerend licht! (Ps.119:105) De wakkere 
christenwereld verwacht een sterke dictator, boven de bestaande democratie. De 
Bijbelgetrouwe christenen verwachten Jezus Christus. Is het van belang ook deze 
profetie te kennen over de antichrist?  
 
16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. 
Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Openbar.22 

 
De Here wil dat het bij zijn volgelingen gekend is, en liet het opschrijven. Men kan er 
zich niet van afdoen, met de gedachte, het is toch niet meer voor de gemeenten! Wij 
moeten waarschuwen voor de aankomende oordeelstijd.  
 
 
 

We vergelijken EENS de naam van Jezus CHRISTUS en  
                                 de naam van de antichrist! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De naam van Jezus Christus, de ware Messias, de waarheid! 
 
Bij een geboorte zoekt men welke naam men zijn kind zou geven. Hier is dit niet het 
geval, noch Jozef noch Maria hebben zelf een naam mogen of kunnen kiezen voor 
hun kind.  
 
Mattheüs 1:21  Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is 
het die zijn volk zal redden van hun zonden. 

 
Een naam is belangrijk, het identificeert iemand, het kenmerkt iemand. Een naam 
heeft een betekenis, wat we ook vinden in de Bijbel.  
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Het identificeren van dieren bestaat 
reeds lang, met een chip of  
Nummer ter controle. De duivel wil 
op sluwe wijze ieder sterveling 
gelijkaardig identificeren met een 
moderne, meer actuele RFID-chip.  
(Openb.13:16)  
Na de vaccinaties komt uiteindelijk het veel besproken 

merkteken 666 via een verplichte “medische” ingreep in de rechterhand of arm (Yad) 
ook het hoofd. Dit alles, voor algemene persoonlijke wereldcontrole, daarom dient ook 
de wereldbevolking door de globalisten sterk te verminderen. (Depopulation van BG)!  
Ook zoekt men iedereen zijn DNA te wijzigen via meerdere vaccinaties. DNA is het 
fysiek beeld van het Woord (Hebr. Memra) in de mens.  DNA is een afkorting van 
desoxyribonucleïnezuur (Gen.1:27)  
 

Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond 
Jezus kwam om nieuwe mensen te scheppen, en allen die in Hem geloven zoals de 
schrift leert, een nieuwe DNA te geven! Dit is in voorbereiding van het 1000-jarige 
vrederijk. 
 

2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
 

Wie bij de duivel behoren, geen naam, een merkteken, een cyberslaaf ! 
 
 
 
 
 
 
 

RF betekent Radio- Frequency. Dit betekent “verbinding”. De getalswaarde van de 
Hebreeuwse letters zijn nodig voor het ontcijferen, het berekenen van  de 666.  
De letter TAV = teken aan het hoofd = 200+400= 600 
De letter WAW betekent “verbinding scheppen, schepper of haak, als een 6 en de 
waarde van 6 .  
De letter SAMECH betekent Slang (esculaap) waarde 60. Samen 666 !   
De getalswaarde van de naam van Jezus Christus= 888 dat van de antichrist= 666 
 
Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het 
beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

 
In het O.T. is de naam van Jezus, Jozua, en betekent: verlosser of redder. 
Christus betekent “Messias” in het Hebreeuws, en “Gezalfde” in het Grieks. 
Een gezalfde is Iemand die door God werd gezalfd, tot een speciale taak, om redding 
te brengen uit een verloren situatie in deze wereld.  
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Jezus wist dit, daarom las hij Jesaja 
61:1-4 in de tempel.  
1De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat 
de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij 
gezonden om een blijde boodschap te brengen 
aan ootmoedigen, om te verbinden 
gebrokenen van hart, om voor gevangenen 
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen 
opening der gevangenis; Jes.61 

 
Een heilige naam. 

 
8  En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot 
de dood, ja, tot de dood des kruises.9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de 
naam boven alle naam geschonken,10  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van 
hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,Fil.2 

 
Een reddende naam. 

 
Johannes 3:18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Van de antichrist, de valse messias, zegt Jezus het volgende tot zijn volk:  
 
Joh. 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.  
 

De naam van de antichrist: Apollyon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbaring 9:11   
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon 
en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 

Abaddon of Apollyon betekent verwoester of verderver, ook plaats van verwoesting. Dit is de 
duivel, die loskomt bij de vijfde bazuin, dan werd de “Abyss” geopend.(Openb.9:1-2). (Foto Bunjan). 

 
Open.11:7 
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, 
hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 

 
De antichrist, het beest dat uit de afgrond opkwam* zal de twee getuigen doden.(KJV)*   Elia en  
Henoch. Na enkele dagen staan ze opnieuw op. Het begrip “mens” heeft nu plaats gemaakt 
voor “beest”. (Pred.3:18,19).  
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Open.13 
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven 
koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van 
godslastering. {*} 

“Uit de zee” of “uit de afgrond” betekent “Abyss” van “Abaddon” 
Naar Joods begrip: de diepste plaats in de zeebodem. Ook 
begrepen als de zee der volkeren. 
Opgelet! De draak werd in vorig hoofdstuk op de aarde geworpen, 
en stond nu op zand der zee.  

Open.17:8 
 
Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart 
ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek 
des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het 
beest was en niet is en er toch zal zijn.  
 
De ongelovigen zullen zich verwonderen, want ze dachten dat die mens dood was. Doch dit 
beest gaat nu naar zijn complete ondergang. 
Over de christenen, welke wel geschreven staan in het boek des levens, is hier geen sprake, 
deze zijn al opgenomen, want ze geloofden in de naam van de enige geboren zoon van God, 
Jezus! Dit beest, kan de laatste allerlaatste paus of schijnpaus zijn, welke ten onder zal gaan.  
 
 

Apollyon, zoon des verderfs. 
2 Thess.2 
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de 
mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4  de tegenstander, die 
zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel 
Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 5  Herinnert gij u niet, dat ik, toen 
ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6  En gij weet thans wel, wat hem 
weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7  Want het geheimenis der 
wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog 
weerhoudt, verwijderd is. 

 
Paulus noemt de antichrist hier, de zoon des verderfs. Verderven, verwoesten, is 
vermoorden. Ze wisten al “wat” hem vasthield, zodat hij zich nog niet kon tonen of 
openbaren. “Katechon”, het Griekse woord dat hier in vers 6 en 7 gebruikt wordt, 
betekent, iets dat vasthoudt of iemand die vasthoud, verhindert, voorkomen dat 
iemand hem zou zien voor zijn regeringstijd. 
Dat woordje “wat” wijst op de afgrond, de bodemloze put, de “Abyss” waar Apollyon 
vast zit, tot een engel komt bij de vijfde bazuin, met de sleutel om de put te openen. 
God noemt de antichrist, het eerste beest, “zoon des verderfs”, Apollyon. 
 
Lukas 22:3  En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, die tot het getal der twaalven 
behoorde. 
Johan.17:2  Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, 
en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des 
verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. 
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Het lijkt me duidelijk dat deze antichrist, een mens zal 
zijn waar de satan in hem gaat wonen. Halverwege de 
grote verdrukking, zal hij zich virtueel laten aanbidden 
bij wet, door de ganse wereld, in de tempel! Dat is zijn 
einddoel, aanbidding. Er komt een grote afval door 
wetteloosheid, het gezag van de Bijbel is helemaal niet 
meer prioritair of wordt opnieuw verboden lectuur.  Let 
op de satanische handelingen van Judas. Slechts twee 

mensen worden in de Bijbel “zoon des verderfs” genoemd. De Judaskus, uitdrukking 
van een valse liefde tot Jezus, en een diepe geldzucht in zijn hart. De antichrist zal 
een schatrijke man zijn, in onze komende dagen, hij koos voor miljarden dollars! 
 

We proberen de geboorten te vergelijken. 
 

De geboorte van Jezus Christus. 
 
Jesaja profeteerde over de geboorte en het doel van de komst van Jezus Christus. 
Jesaja 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst. 

Het eerste wat men vraagt na een geboorte is meestal:  Is het een jongen of een 
meisje? Hier staat een “zoon”. Jozef en Maria wisten het al, want hij zou Jezus moeten 
heten, en dit is de naam van een jongen. 
 
1  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2  Want als 
een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch 
luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben 
begeerd. 3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, 
ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4   

 
Alle afbeeldingen foto’s of films van Jezus, beantwoorden niet aan de Bijbelse 
gegevens. 
En zeker niet, deze met de Babelse of Constantijnse zonnestralen achter het hoofd. 
(2) Niet aantrekkelijk dus.  
De profeet liet toen al weten, dat men zou denken, dat die Messias, door het volk 
veracht zou worden, en tenslotte sterven voor zijn eigen zonden!  
Dit was de algemene Joodse gedachte. Maar het waren onze zonden, verdriet en 
ziekten die Hem terneerdrukten met medelijden, als gevolg van de zondeval. 
 
20  Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de 
droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want 
wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1 

 
Bovennatuurlijk is Jezus geboren uit de H. Geest, en niet uit Jozef. Voor velen is dit 
hier een breekpunt, omdat men dit niet kan en wil geloven. 
1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mt. 

“Zoon van David” is de titel van Messias. Jezus is een geboren Jood, vandaar de 
stamboom opgenomen in de Bijbel. Nog een reden om te geloven dat de antichrist 
ook een Jood zal zijn, of dat toch wil beweren. Iemand die zich uitgeeft als jood maar het 
niet zal zijn. 
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Dan.11:36 

KJV vertaalde : 37  Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of 
women, nor regard any god; for he shall magnify himself above all. 
NBG en andere : 37  Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de 
lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich 
verheffen. 
Dit verschil is groot, omdat de KJV aantoont dat hij Joods is of zich voordoet als Jood!  De 
andere vertalingen tonen aan dat hij heidens zou zijn, en voortkomt uit afgodendienaars. Opzettelijk 
anders vertaald? 

 
De nog niet bekende geboorte van de antichrist, als mens. 

 

1 Joh. 4:3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de 
geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is 
nu reeds in de wereld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch probeert satan deze dingen altijd na te bootsen, zo beweerde ook de vrouw van 
Nimrod, Semirames, een heks na het sterven, van haar man, aanzien als zonnegod, 
dat ook zij zwanger werd zonder man. Ze had inmiddels een grote politieke macht 
gekregen, en regeerde verder in naam van haar man Nimrod.  
 
Ze werd later aanbeden als de moeder der goden, en moeder Gods!  Dit zoals 
Astarte, Aphrodite, Venus, Isis, Madonna, en Maria, Jezus moeder waren haar 
opvolgers, na de verwarring in Babel.  
Ze offerde mensen aan de zonnebaal, door rituele verbranding of door kruisiging, naar 
de zon gericht, dit Tammuzkruis T werd later ook overgenomen door de Romeinen. 
Micha noemt Babylonië het land van Nimrod.  
 
Nimrod was in feite de eerste antichrist, en manipuleerde het volk om te rebelleren 
tegen God! Hij bouwde een toren uit schrik voor een nieuwe zondvloed. Hij leerde 
samen met zijn vrouw Semirames, het volk de zon maan en sterren te aanbidden, en 
tenslotte zichzelf.  
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Hier ontstond het Paganisme, afgodengodsdienst, dat zaad verspreide zich na Babel, 
over de ganse wereld. Zoals de dochter van Babel het Constantijnse christendom. De 
komende antichrist zal ook op mysterieuze wijze, na de opname, in de wereld komen. 
 

Gelijke kroonsymbolen tussen Nimrod en de VALSE paus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en 
paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar 
hoererij.5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, 

moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 

 
In het hedendaagse nieuwe Babel, alle satanische religieuze systemen komen samen 
in een wereldkerk, in purper en scharlaken, doet zich hetzelfde voor. Daar plaatste 
men Maria op een voetstuk, en noemde haar de moeder van God. Bemiddelaarster, 
in de plaats van Jezus. Dus een antichristelijk karakter. De komende antichrist geboren 
zonder een bekende aardse vader, misschien een nephilim, of men zal dit op die wijze 
openbaren? 
 

ANDERE VERSCHILLEN 
 

Jezus, Zoon van God. 

 
Merkwaardig genoeg zijn het de demonen, die Jezus op aarde aanstonds 
herkenden als de Zoon van God. Zij kenden hem, al voor Zijn komst op de aarde. Ze 
weten al van hun komende straf, en weten van Zijn almacht. 
 
Mattheüs 8:29  En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, 
Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? 

 
De hogepriester, een blinde kerkleider, die Jezus, als zoon van God, niet opmerkte! 
 
Mattheüs 26:63  Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U 
bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64  Jezus 
zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen 
zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. 

 
Hier werd Jezus niet aangenomen als de zoon van God, of Messias en nog steeds 
niet. Dit was een van de redenen dat men Hem veroordeelde, als Godslasteraar. 
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Het is een heel belangrijk gegeven om dit te geloven. Velen die zich “christen” 
noemen geloven niet in de Godheid van Christus, noch in Zijn wederkomst, of 
opname.   
 

Bijbelgetrouwe christenen kennen hem wel! 
 

 
 
Joh. 3:18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God. 

 
Wij dienen Jezus te verkondigen als de Zoon van God. De goddelijkheid van Christus 
wordt veel in twijfel getrokken, kerkleiders verwijzen Hem in de rij van de profeten. 
Men valt af van de waarheid, de grote afval! 
Geloven dat Jezus de Zoon van God is, is zeer belangrijk! (Hand.8:37, Matth.27:54) ( 

Kamerling,Hoofdman) 
 

 

Antichrist, leugenaar, zoon des verderfs! 
 

1 Joh.2:22  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? 
Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is het grote verschilpunt, de antichrist gelooft niet in de God van Israel, hij is een 
duidelijke Jodenhater, noch gelooft hij in de Zijn zoon als de Messias. Hij zal dit soort 
geloof ook bestrijden, verbieden, vervolgen, al weet hij zeker dat Jezus de Zoon van 
God is. Een nieuwe inquisitie, de kerkelijke wetten werden nog nooit afgeschaft, ter 
vervolging van Bijbelgetrouwe christenen. Inquisitie betekent “opsporing”.  
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Zo zullen allen na de opname en tot geloof kwamen doch zonder merkteken 666 
worden opgespoord via kliklijnen, satellieten, of G5. Dit zal een wetsovertreding zijn, 
met doodstraf als gevolg door onthoofding. 
 

Jezus is de Vredevorst, wereldvorst. 
 
Jesaja 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
 

Het zou een vredevorst zijn, Hij zou vrede brengen voor zijn volk. Zijn volk verwierp 
Hem, en er kwam geen vrede. Het grootste gevaar voor de wereldvrede, is dat er 
nog steeds geen vrede is voor Israel. Men wil geen vrede!  
 
Er komt slechts vrede bij de wederkomst van Koning Jezus, om te regeren in Zijn 
duizendjarig vrederijk.  
 
De antichrist zal een schijnvrede, wapenstilstand afdwingen, een vredesverbond 
sluiten met Israel, voor de duur van zeven jaar.  Vanaf dit tijdstip begint de laatste 
jaarweek volgens de profeet Daniel. 
 
27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week 
zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een 
verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal 
zich uitstorten over wat woest is Dan.9 
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