
KENMERK:                                             VERVULLING:

DE ANTICHRIST ONTMASKERD
DE BIJBELSE KENMERKEN OP EEN RIJ

• Het Romeinse rijk kwam na het derde koninkrijk Griekenland van 27 
voor Chr. tot 476 na Chr. 
• De tien koninkrijken die bij de val van Rome in Europa ontstonden 
waren: de Lombarden, de Franken, de Bourgondiërs, de Oostgoten, de 
Westgoten, de Vandalen, de Herulen, de Sueven, de Hunnen en de Saksen. 
•• Tussen die tien koningen wordt de bisschop van Rome een steeds 
machtigere ‘kerkvorst’ (250 n Chr. Stefanus geeft zichzelf ‘primaat onder 
bisschoppen’. Rond 300 is de naam ‘papa’ opgekomen)
• Na 400 heeft de bisschop van Rome de leiding bij het verdedigen van de 
stad Rome. In 452 strijdt paus Leo I tegen de Hunnen; ‘De kerk van Rome 
heeft altijd het primaat’, was zijn lijfspreuk.

• Daniël 7:7 en 8 laat zien dat de tien 
hoorns verbonden zijn met het beest. Zo 
ook de kleine hoorn (de antichrist) die 
tussen hen opkomt. Er ontstaat dus geen 
nieuw beest. De antichrist moet dus in 
Europa ontstaan en de macht van het beest 
overnemen en uitdragen. 

• De kerk van Rome ontstond in Europa, al tijdens de eeuwen van verval 
van het Romeinse keizerrijk. In het jaar 63 werd Julius Caesar geïnstal-
leerd als ‘Pontifex Maximus’ (hogepriester van de mysteriën, afkomstig uit 
de mysterie godsdienst van Babylon). De daaropvolgende keizers bleven 
deze functie bekleden, ook de keizers die na 300 aan het hoofd van de 
kerk stonden. Tot in 378 de bisschop van Rome (Damasus) gekozen werd 
tot  ‘Pontifex Maximus’ (de officiële hogepriester van de mysteriën).

• De kleine hoorn (de antichrist), die 
opkomt tussen de tien koninkrijken die ver-
bonden zijn met het beest, zal drie andere 
koninkrijken wegdoen.

• De geschiedenis leert dat drie, voor Rome hinderlijke, Arische rijken, zijn 
vernietigd door haar: de Herulen (in 493), de Vandalen (in 534) en de 
Oostgoten (in 538). 

• ‘Zijn verschijning is groter dan die van 
zijn metgezellen’, groter dus dan de over-
gebleven zeven koningen.

• De macht van de bisschop (paus) van Rome wordt veel groter dan die 
van de andere rijken in Europa. Hij krijgt zowel politiek als geestelijk alles 
voor het zeggen.
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• De antichrist zal oorlog voeren tegen 
zowel het Joodse volk (de heiligen) als 
tegen hen die het getuigenis van Jezus 
Christus hebben, en hen overwinnen.
•• In Openbaring 17:6 wordt de antichrist 
gezien als een vrouw (hoer) dronken van 
het bloed van de heiligen en van het bloed 
van de getuigen van Jezus.

• Godslastering is volop aanwezig in de kerk van Rome: 
1) De Roomse Paus maakt zichzelf tot God en wordt zelfs als God 
aanbeden.
2) De Paus zegt zonden te kunnen vergeven en beweert mensen 
heilig te kunnen verklaren. 

• Volgens deze tekst zal hij menen Gods 
tijden en wet te veranderen. Het woord 
wat hier staat voor ‘tijden’, is het Aramese 
woord voor ‘moadim’. Moadim is de bena-
ming van de feesttijden van de Heere (zie 
Genesis 1:14b, waar de tijden worden 
bepaald door de maan; en Leviticus 23:4, 
waar God opdracht en uitleg geeft voor het waar God opdracht en uitleg geeft voor het 
vieren van de Bijbelse feesten).

• Volgens deze tekst zal hij erg lang re-
geren, maar is het plotseling met hem 
gedaan en staat zijn tijd bij God al vast.
• 3 ½ jaar, 42 maanden, 1260 dagen, 
staan in de Bijbel voor woestijnperiode (3x 
14 rustplaatsen Numeri 33), tijd van ver-
drukking (Openbaring 11:4; Jeruzalem 42 
maanden vertreden), loutering door droog-
te (3 ½ jaar, Elia) 
• Deze tijd staat voor de hele (woestijn) 
periode dat Israël in de verdrukking is, 
vlucht in de woestijn (van de volken) en Je-
ruzalem en tempel verwoest liggen. De tijd 
gegeven aan de antichrist is hiermee ver-
bonden: ‘totdat...’ Lukas 21:24
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• De kerk van Rome is afgeweken van de leer. De leer van Christus is ten 
eerste: De zaligheid krijg je door het geloof, uit genade. En ten andere: 
het Koninkrijk van God te verwachten vanuit de hemel. Deze zijn bij Rome 
totaal verdwenen. Zij heeft er van gemaakt: ‘Door werken zalig worden’ 
en de toekomst ligt in het vagevuur en de hemel. Verder zijn er nog heel 
veel andere punten waarin zij afgeweken is. 

• Paulus schrijft over de ‘mens van de wet-
teloosheid’. Dat is Bijbels gezien hij die: 1. 
Jezus niet kent, 2. die de wil van de Vader 
niet doet en 3. zijn eigen wet heeft.
• Dat kan ook betekenen; alles doen in de 
Naam van de Heere, maar… toch niet de 
wil van de Vader doen. (zie Matt. 7:21-23)

• De Roomse paus heeft allerlei Bijbelse wetten afgeschaft en daarvoor 
heidense invloeden in de plaats gesteld. (zie punt 7) Hij is dus een mens 
van wetteloosheid. Wetteloosheid slaat in de Bijbel ook op ongerech-
tigheid. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan al het onschuldig 
bloed dat is vergoten onder gezag van de paus. ‘Dé mens’ in deze Bij-
beltekst hoeft niet één persoon uit één enkele periode te zijn, want de 
Bijbel spreekt bijv. ook over ‘dé mens die God toebehoort’ (2 Tim. 3:17). 

• Een mens kan zich op veel manieren ver-
heffen boven God. Maar in het bijzonder 
kunnen we stellen dat iemand zich verheft 
boven Hem als hij Gods wet en tijden durft 
te veranderen of Gods woorden teniet 
doet.
• Als iemand als God wordt vereerd, wordt 
dit o.a. zichtbaar in het buigen voor die-
gene.

• De paus is opgekomen in de gemeente van de Heere Jezus en heeft daar 
de macht naar zich toegetrokken. Als er afgoderij wordt gepleegd door de 
gemeente, dan wordt zij een geestelijke overspeelster. Dat heeft plaats-
gevonden en daarom wordt de antichrist ook een overspelige vrouw ge-
noemd; een hoer. Het gaat dus om een vrouw die ontrouw is geworden.
• Daarmee zijn alle personen die niet in de gemeente zijn opgekomen, uit-
gesloten als zijnde de antichrist.
• Elke kathedraal is in feite ‘de zetel van de bisschop’, geen godshuis. De 
kerk of kathedraal heeft ook alle vormen en eigenschappen van een Baäl-
tempel, met zijn altaren links en rechts, de toren en de graven onder de 
vloer.  
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PLAATSING VAN DE ANTICHRIST IN DE TIJD VOLGENS HET BOEK DANIEL
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• Hij imiteert God. Hier zien we duidelijk de 
echte betekenis van het woord ‘antichrist’. 
Hij is de vervanger van Christus, of de ver-
vanger van God. Het feit dat de Bijbel de 
naam ‘antichrist’ geeft aan deze macht, 
heeft veel te zeggen. Antichrist wordt vaak 
begrepen als ‘tegen Christus’. Echter bete-
kent het Griekse woord ‘ἀντί’ niet ‘tegen’, 
maar ‘in de plaats van’. In de Bijbel wordt 
het vrijwel altijd met ‘in plaats van’ vertaald 
(o.a. Matt. 2:22, Jak. 4:15, 1 Petrus 3:9). 
We moeten dus veel meer denken aan 
iemand die de plaats inneemt van de Mes-
sias.

• De Roomse paus kon zich niet ten volle als machthebber openbaren 
zolang het Romeinse rijk / de keizer bestond. Door de val van het Ro-
meinse rijk, en de verdeling ervan in tien koninkrijken, werd de antichrist 
geopenbaard. 
• De antichrist kon volgens de droom van Nebukadnezar niet komen voor-
dat het Romeinse Rijk uiteengevallen was in tien rijken. Want de ‘kleine 
hoorn’ kwam op tussen de tien andere hoornen. Zolang het Romeinse rijk 
nog een éénheid was, werd de komst van het Pausdom dus weerhouden. 
Hetzelfde wat Paulus zegt, stond dus ook al zo opgetekend in Daniël 7 
over het laatste dier waaruit tien hoornen voortkomen (tien koninkrijken). 
Ten koste van drie van die koninkrijken komt de laatste godslasterlijke 
macht, de antichrist, die aanwezig blijft tot aan de wederkomst. macht, de antichrist, die aanwezig blijft tot aan de wederkomst. 

• Paulus schrijft dat de ‘mens van de wet-
teloosheid’ nog zal komen, maar dat het 
geheimenis van de wetteloosheid al 
werkzaam is, dat betekent dat de eerste 
tekenen van de antichrist al tijdens Paulus’ 
leven zichtbaar waren.
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• De Roomse kerk zegt dat vele heiligen wonderen hebben gedaan en dat 
er veel wonderen plaats hebben gevonden door de relikwieën van de hei-
ligen. De wonderen die plaats hebben gevonden door het aanraken of 
vereren van de zogenaamde resten van kleding van de Heere Jezus zijn 
velen. Met allerlei onzinnige voorwerpen worden de verblinde gelovigen 
bedrogen. Er wordt van alles tentoongesteld, honderden dezelfde dingen 
worden tentoongesteld. Als je alleen al de splinters van het kruis zou ver-
zamelen die overal in alle kerken, kathedralen en kloosters worden be-
waard, zou je een schip vol kunnen laden.

• Het dogma van de ́onbevlekte ontvangeniś van Maria, dat door Rome 
wordt beleden, is hierbij van betekenis. 
Maria wordt gezien als degene die met onbevlekte ziel is geboren, en dus 
heeft ze volgens Rome geen deel gehad aan het menselijk vlees.
Als de Heilige Geest Jezus heeft verwekt bij een hemelse Maria, dan kan 
Jezus ook niet in het vlees zijn gekomen.

• De zeven koppen van het beest dat de 
antichrist draagt, zijn volgens deze tekst 
zeven bergen waarop de vrouw zit: het 
beest, waar de antichrist op zit, woont op 
zeven heuvels.

• Het hart van de stad Rome (ten oosten van de rivier de Tiber) ligt op 
zeven heuvels. Rome staat zelfs bekend als ‘de stad op zeven heuvels’. De 
namen van de heuvels zijn: Palatijn, Capitool, Aventijn, Coelius, Esquilijn, 
Quirinaal en Viminaal.



KENMERK:                                             VERVULLING:

• Het beest dat de antichrist draagt zijn 
zeven koningen. Daarna is het beest er niet 
meer en is de antichrist zelf de achtste 
(koning).
•• Als Johannes dit schrijft zijn er volgens 
hem vijf niet meer, de zesde regeert nu, en 
de zevende zal komen en zijn macht over-
dragen aan het beest dat was en niet is.

• Net als in Daniël 7 legt Openbaring 7 uit 
dat de antichrist ontstaat vanuit tien konin-
gen in Europa, die hun macht aan hem 
overdragen.

• De tien koningen hebben hun macht aan het beest als opvolger van het 
Romeinse rijk overgegeven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de 
keizer van Duitsland in de Middeleeuwen gekroond werd door de paus. En 
uit het feit dat pausen geestelijk en politiek heerschappij voeren over de 
koninkrijken in Europa.

• Als je het merkteken van het beest niet 
aan je voorhoofd en je hand hebt, dan neem 
je volgens Op. 14:12 juist wél Gods geboden 
en het geloof in Jezus in acht. 
•• Verder geldt dat voor degenen die het 
merkteken niet dragen (of de naam of het 
getal van zijn naam) er niet gekocht of 
verkocht kan worden (Openbaring 14:17)

• Het kruis, van Babylonische oorsprong (denk aan ‘T’ van Tammuz), 
werd bij Rome het belangrijkste, overal terugkerende symbool. Tijdens 
elke mis slaat de priester 16 keer een kruis en zegent het altaar 30 keer 
met het kruisteken. Tijdens Aswoensdag, 40 dagen voor het Romeinse 
Pasen, voordat de vastentijd begint, wordt het askruisje gezet op ieder 
voorhoofd van Roomse gelovigen. (Zij wordt gezet door de rechterhand 
van de priester) 
•• In de Middeleeuwen werd door de kerk van Rome gesteld: als je niet 
gedoopt wordt met het teken van het kruis, mag je niet in een gilde 
plaatsnemen. Het gevolg was dat je niet kon kopen of verkopen. De 
meeste Joden lieten zich niet dopen en wilden hun Jood-zijn niet afzwe-
ren. Zij konden dus niet kopen of verkopen en daarom alleen beroepen 
uitoefenen die buiten de gildes vielen, zoals geld uitlenen tegen rente. 

• Het getal van het beest is het getal van 
een mens wat je kunt berekenen en het 
getal is 666. De antichrist is dus een mens 
(geen godsdienstige stroming ofzo) en de 
naam heeft de berekenbare getalswaarde 
666

• In Hebreeuws en Grieks en Latijn 
hadden letters getalswaarde.  De officiële 
titel van de Paus is: ‘Vicarus Filii Dei’, wat 
betekent ‘Plaatsvervanger van de Zoon 
van God’. De letterwaarde van deze naam 
is opgeteld 666, zie afbeelding hiernaast.


