
 

 HET BEGRIP "ANTICHRIST" 
 

 
 

 

1. DE GEEST VAN DE ANTICHRIST  1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 

Het is niet van vandaag dat men opstandig is tegen de ene ware God. Doch vandaag voelen wij een wind 

waaien, welke religieus is, maar geen geloof in Christus kent. Men gelooft niet meer in Jezus als hun redder 

of verlosser of de Zoon van God. 

Men leert " ieder zalig in zijn geloof " zoiets zou de apostel Johannes antichristelijk noemen. 

 

2.ANTICHRISTEN   1 JOH.2:18-19 

Het zijn mensen die leefden ten tijde van de apostel Johannes en die zich afkeerden van het christelijk geloof. 

Ze geloofden niet dat Jezus van goddelijke afkomst was. In 1 Joh.2:19 schrijft Johannes dat ze niet "uit" ons 

waren, hij bedoelde dat ze niet wedergeboren waren. Daaruit kun je besluiten schrijft de apostel dat niet 

iedereen die zegt dat hij christen is, werkelijk een wedergeboren christen is, die uit God is geboren. 

 

3. DE PERSOON VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.2:18 

Soms komt er verwarring tussen het systeem en de persoon. 

De apostel maakt duidelijk dat er een antichrist komt. 

God maakt ons duidelijk dat het een persoon is.  

In 2.Thess.2:3,8 schrijft Paulus over dezelfde persoon als :  mens der wetteloosheid, zoon des verderfs, de 

tegenstander. 

Ook de profeet Daniel (8:23-25 / 9:27) spreekt al over hem. 

 

 OORSPRONG VAN DE ANTICHRIST. 
   

OPENBAR.17:8 / 2 THESS.2:9-11 

Het beest komt op uit de afgrond of onderwereld genoemd. De komst van de A.C. is naar de "werking" van de 

satan. Anders vertaald " naar de kracht of met de werkzaamheid van satan ". 

Wij kunnen bijna met zekerheid zeggen dat deze toekomstige politieker een lid zal geweest zijn van de 

satanskerk.  

 

Openbar.13:2b: De draak gaf hem: kracht, troon, en macht! Draak symbool van China en Vaticaan. Wonderen 

en tekenen allerlei krachten en bedrog zullen middelen zijn waardoor vele mensen zullen misleid worden.  

God zendt die dwaling omdat zij de liefde tot de waarheid hebben verworpen, waardoor zij hadden kunnen 

behouden zijn. (Cor) https://youtu.be/bNT7qaPaECY 

 

 

 

 

 DANIEL ZAG DE ANTICHRIST ! 

https://youtu.be/bNT7qaPaECY
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Daniel 7:8 

Daniel zag een "kleine horen" opkomen, tussen die tien staten,  

er werden daarvoor  drie andere machten verwijderd. 

Wat opmerkelijk is van deze horen, zijn de ogen als mensogen.  

Wij kunnen vandaag best aannemen dat het hier gaat over "controlerende ogen" het zijn geen mensenogen 

maar hebben dezelfde functie "als" mensogen. Die man zal een ongelooflijke controlemacht hebben op al zijn 

onderdanen. 

Openbar.13:15-17 Gesteund door de valse profeet, zal hij zijn vijanden kunnen overwinnen.  

Met een monetair systeem en een merkteken zal hij iedereen die niet gelooft in Gods Woord in zijn macht 

krijgen.  

 DE REGERINGSTIJD VAN DE ANTICHRIST 
 

De tijd van de antichrist zal beginnen, wanneer hij een AFGEDWONGEN vredesverbond afsluit met Israel. 

Vrede, neen wapenstilstand komt normaal na een oorlog. Vrede komt enkel met Jezus! Wij leven momenteel 

vooraf aan de laatste wereldoorlog welke Amerika met zijn schaduwregering voorbereidt!  

Veel wordt verondersteld dat de opname van de Bijbelse christenen ervoor is gebeurd, doch onze 

aanwezigheid hindert de werking van de leugenachtige geest van de antichrist niet, maar wel kan hij zich niet 

openbaren zolang die christenen niet zijn opgenomen bij Christus in de lucht, en omwille van de inwoning 

van de H. Geest in de christenen. Dit is de grote hoop van al die mensen die de gedachten en leringen van 

Jezus volgen, en begrepen dat Hij hun straf voor hun zonden droeg. 

 

2 THESS. 2:3-4 
Paulus waarschuwt opnieuw voor misleiding. Dit schrijft hij in verband met de wederkomst van 

Jezus op aarde in Jeruzalem. Daarvoor moet eerst de afval van het ware geloof zijn gekomen door 

de valse leringen en de antichrist, die nu al leeft, moet eerst bekend worden.  

 

DANIEL 7 :25 

Vandaag schept men een grote economische crisis, met vele gevolgen. 

Europa offert (zware financiële inspanning) om de wereldmacht te krijgen, helaas!  De antichrist 

legt zijn fundament. De witte mars en vele andere betogingen zijn een roep om gerechtigheid, de 

volgende roep is om een sterke man, daar wacht de A.C. op ! 

Israel zoekt vrede. 

Zie Jeremia 6:13-14 de religieuze invloed op de schijnvrede. 

Zie Ezechiël 13:10 Israel dwaalt en het is oorlogvoeren moe! 

Eerst komt de Antichrist als een engel des lichts. Israel aanvaardt hem en sluit (of herbevestigd) met 

hem een geforceerde vrede af. 

Daarna zal hij zich tonen met het ware gelaat, vervolgt alle ander geloof of genoemd 

haatprediking, (Bijbel) en wil zelf aanbeden worden als God, in Gods tempel in Israel ! 

 

 

IDENTIFICATIE VAN DE ANTICHRIST. 

DE SLUWHEID EN DE KRACHT 

VAN DE ANTICHRIST. 
 

DANIEL 7:23-25 

De kracht van de Antichrist is de kracht van satan die werkzaam zal zijn in een mens 

onder de kooplieden der aarde (Multinationals) (WEF enz.)  

Hij zal niet te vergelijken zijn met sommige van zijn voorgangers als bijvoorbeeld een 

Hitler of een Nero. Hard van aangezicht. 

Dit spreekt van onmenselijkheid en onbarmhartigheid tegenover de wereldbevolking.  

Sluwheid en bedrog. Daarin zal hij uitblinken en ook aan de macht komen.  

Hij zal alle waarheid over God vernietigen. Ook nu al proberen wetenschappers te 

bewijzen dat de bijbel niet klopt! Evolutieleer is aangenomen in katholieke scholen! 

 
DE ANTICHRIST MOET WACHTEN OM ZICH OPENBAAR ALS  
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WERELDLEIDER ZICH TE MANIFESTEREN! 
 

2 THESS 2 : 5-7 

Deze verzen leren wel dat het systeem van de antichrist reeds in werking is. Het is de 

jarenlange heimelijke werking van de satan die hier bezig is om de wereld volledig in 

handen te krijgen en te worden aanbeden door de mensen. Hij zal andere wereldmachten 

overwinnen, dus een oorlogszuchtige politiek vooraf! Onder voorwendsels en uitlokking 

voerde Amerika reeds verschillende oorlogen in vele andere landen. Hitler startte met 

grof kapitaal gekregen vanuit Amerika! Ze willen Rusland breken, maar Rusland (Gog) 

zal door God eerst worden gebruikt en omkomen in Israël. (Ezech.38) 

 

WAT of wie hem weerhoudt en HIJ die nog weerhoudt! (v.6-7) 

Om te kunnen weerhouden of verhinderen dat de antichrist zich openbaart, en de 

wereldmacht neemt door super controle, moet men wereldwijde invloed en macht 

hebben als de aangenomen kinderen van God, welke de H. Geest hebben ontvangen. 

Het moet bovenmenselijk zijn om die duivelse macht tegen te houden vanaf Paulus tijd 

tot nu! De biddende Bijbelgetrouwe christenen zullen redenen hebben om de verderver 

en de wetteloze globalisten tijdelijk tegen te houden!  

 

Wie is dit ?    DE HEILIGE GEEST OP AARDE! 
 

Wat is dit ?    DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS! 

 
RONNY GAYTANT  update 2009 https://biblespace.org 
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