De Antichrist
Hij die komen gaat

Het zal u misschien verbazen, althans het verbaasde mij, dat de zo veel gebruikte naam
Antichrist uitsluitend voorkomt in de twee brieven van Johannes. In het Evangelie van
Johannes karakteriseert deze schrijver de Antichrist als ‘de wolf’. Dat is in de parabel
waar Jezus zich als ‘de goede herder’ presenteert – die op zijn schapen let, en dat zijn
wij. In zijn eindtijdsverslag (boek Openbaring) gebruikt Johannes regelmatig de term
‘het beest’, vooral in hoofdstuk 13. In datzelfde hoofdstuk is Christus ook een dier, maar
geen beest, gekend als het Lam dat van de grondlegging der wereld is geslacht. De strijd
gaat tussen het Lam en het beest dat op een panter gelijkt, in feite Satan, die zijn kracht
en heerschappij en gezag aan het beest heeft overgedragen. Het is geen mens waartegen
God strijdt, maar Satan, die zich achter mensen schuilhoudt. Hij is degeen ook die aanbeden wordt: “En zij aanbaden de draak, die het beest macht had gegeven”

1 – Het geheimnis der Wetteloze
In Psalm 74:19 staat geschreven: “Geef je duifje (je ziel) niet prijs aan de beesten.”
Inderdaad is ‘het beest’ het bijbels equivalent voor ‘een demoon’, wiens belangrijkste
kenmerk nu juist het wilde en beestachtige is dat zich uit in irrationele woede en gewelddadige dominantie. En volgens Openbaring wordt dat beest macht gegeven over
“elke stam, taal en volk”, dus over alles en iedereen.
Hier belanden wij op het terrein van samenzweringstheorieën en de Nieuwe Wereldorde, die immers alles en iedereen zal omvatten. Dat is voor veel mensen een moeilijk
te verteren gedachte. Alles is toch democratisch geregeld, met uitzondering van die
paar piratenstaten zoals Noord Korea? Dus ga maar rustig slapen.1) De samenzwering
heeft oude papieren en heet in de Bijbel: “de reeds werkzame verborgenheid der wetteloze”. (2 Tess. 2:7) De Antichrist kan alleen verschijnen en door iedereen bejubeld
worden indien dit zorgvuldig is voorbereid. Dat soort zaken ontstaat niet vanzelf, maar
wordt door kongsi’s gepland. De tijd dient rijp te zijn. In een eeuwenlang proces zijn
de geesten door de vierde macht gekneed geworden,2) wat de hoog torende macht is
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boven de trias politica van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.
Volgens de woorden van James Bacque bestaat geen vrijheid van pers, alleen de vrijheid die te bezitten. Meestal hoeven de media niet te liegen, ze hoeven alleen maar
selectiecriteria toe te passen en het gepresenteerde nieuws in te ‘kleuren’ om opinievormend bezig te zijn. Richard Salant was tijdens de zestiger en zeventiger jaren directeur bij CBS News,3) en wordt als volgt geciteerd: “Onze taak is niet mensen te geven
wat het publiek graag wil, maar wat wij besluiten dat ze nodig hebben.”

1) 2) 3)

Dat van een wereldwijd complot sprake is, in ieder geval poging daartoe, kan op basis
van hun eigen geschriften worden vastgesteld, in het bijzonder die van de Vrijmetselarij. Léon de Ponçins heeft goed werk verricht met zijn onderzoek uit 1934 over wat
deze organisatie over zichzelf blootgeeft.4) Een belangrijk geschrift van iemand uit
eigen gelederen is “Moraal en Dogma van de Vrijmetselarij” van Albert Pike († 1891),
een der eminentste en invloedrijkste Vrijmetselaars uit zijn tijd. Ook zijn er in de loop
der tijd overlopers geweest, die een boekje opendeden over de interne machinaties van
‘de samenzwering’. Een fameuze overloper was Emile Zola en ook Jules Doinel. Jean
Marquès-Rivière († 2000), ooit zelf een gevierd lid, schrijft in zijn inleiding over het
geestelijk verraad van de Vrijmetselarij dat uit haar archieven slechts besluiteloosheid,
lafheid en opportunisme blijkt. En stelt hij bits: “Ze heeft niets te verbergen want ze
bezit niets.” Vraagt de lezer: Maar die haat dan, die haat tegen het Christendom en de
gevestigde macht? Mijn antwoord: Dat is geen geheim; zoiets bezit je niet, maar het
bezit jou. Het is deze bezittende macht die de Vrijmetselarij aan de alomtegenwoordige platvloersheid onttrekt en haar die verbazingwekkende continuïteit bezorgt.
Als laatste pijler verschaft gedegen historisch onderzoek inzicht in breder verband. In
mijn artikel “Oorsprong van de Vrijmetselarij” en mijn boek “Opgang van Mens en
Wetenschap” toon ik aan dat de Vrijmetselarij in het begin van de zestiende eeuw
reeds in een herkenbare vorm aanwezig was. Haar oorsprong ligt bij de Socinianen
waar de hoogst ingewijden aan duivelsaanbidding deden.5) Reeds toen koesterden ze
idealen van wereldoverheersing en de omverwerping van het Christendom.
Als blijkt dat wel degelijk sprake is van een allesomvattende samenzwering die de hele
mensheid omvat, zullen degenen die hun eigen volk buitensluiten naar een zondebok
zoeken. Als die zal zijn weggevaagd zal er vrede zijn op aarde, zo gaat de theorie. Wie
is er beter zondebok dan het Joodse volk? Tijdens een lezing in de Agneskerk te Amsterdam op 19 maart 2011 verkondigde Jules van Rooyen, een bekend schrijver over
het internationale complot: “De na-oorlogse periode kenmerkt zich door philosemi1) Na de Duitse bezetting van het Franse Rijnland in maart 1936 hield Minister Colijn

een radiotoespraak. Hij kondigde aan dat de dienstplichtingen uit voorzorg langer
onder de wapenen moesten blijven. Aldus beëindigde hij zijn toespraak, wat een van de
bekendste uitspraken is geworden in het Nederlands collectief geheugen: “Ik verzoek
den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig
te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele
reden om werkelijk ongerust te zijn.” Drie en een half jaar later ontstak de Tweede
Wereldoorlog.
2) De vierde macht is de pers en de gewillige dienaar daarvan is de onderwijssector.
3) “CBS News” is een afdeling van het Amerikaanse televisie- en radionetwerk CBS.
4) “La Dictature des puissances occultes – La Franc-Maçonnerie d’après ses documents
secrets” van Léon de Ponçins - Beauchesne et Fils éditeurs # 1934.
5) De Vrijmetselarij zou uit de steenhouwersgilden zijn ontstaan waarbij de moederorganisatie zich in juni 1717 aan de wereld presenteerde als de voortzetting van de oude
gilden. Maar die schone legende beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Zie via het
internet ook het boek van de hand van ondergetekende, vooral vanaf hfst. 8: “Ascent
of Man and Science - From Plato to Newton”; de Nederlandse vertaling is daar een
samenvatting van. De beschrijving van het Socinianisme onder Wikipedia is incorrect.
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tisme en het liberalisme; zij zijn de oorzaak van de decadentie en de geloofsafval binnen Europa.” Dat Joden prominent zijn in het kwaad bewijst niks, want dat is uiting
van hun superieure intelligentie en organisatietalent. De zoektocht naar een zondebok
miskent het kwaad in onszelf. Natuurlijk, slechte mensen bestaan, zowel als goede. De
eersten halen wat kwaad is in zichzelf naar boven, de tweeden wat goed is in zichzelf.
(Luc. 6:45) Eens liet een Israëlisch politicus zich ontvallen: “Ieder land heeft zijn
dieven, moordenaars en verkrachters. Ook Israël heeft recht op zijn criminelen.”

AQUARIUS SONG
Uit de musical HAIR - 1969

When the moon is in the seventh house
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius, Aquarius, Aquarius !

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the minds true liberation

Aquarius, Aquarius !
When the moon is in the seventh house
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius, Aquarius, Aquarius
Aquarius, Aquarius, Aquarius !

Als niet de Joden mikpunt zijn, tja, dan moeten het wel die verfoeilijke Jezuïeten zijn
of de superrijken. En waarom niet het Vaticaan? Inderdaad zijn de rijken en de duivel
vaak goede maatjes. Zegt het boek Ecclesiasticus (13:18-20): “Hoe kan er vrede zijn
(…) tussen een arme en een rijke. (…) De armen zijn weidegronden van de rijken.”
Ook vermomt de duivel zich graag als een engel van het licht. Het ligt voor de hand
dat zijn stoottroepen zich met zoetgevooisde woorden als dienaren van de gerechtigheid voordoen. (2 Kor. 12:15) De religieuze organisaties zijn vanzelfsprekend een
gewilde en soms ook willige prooi. De wens om een specifieke organisatie of volk aan
te wijzen als diepste oorzaak van het kwaad en hun extirpatie te eisen, miskent het
transcendente karakter van de grote samenzwering. Gewis, samenzweringen worden
heimelijk beraamd, maar hier, wat het geheimnis der wetteloze betreft, bedoel ik dat
het onzichtbaar is voor onze kant.

2 – Christus Koning
Het moeilijkste te begrijpen is de continuïteit van de samenzwering, die alleen gegeven
kan zijn vanuit een hogere verborgen macht, verschrikkelijke macht, die de eeuwen

-4-

omspant. Wie niet in Lucifer gelooft
zal ‘de samenzwering’ als metahistorische factor aan kant te zetten. Er
zijn aanwijzingen dat God met dit
sinister heerschap een soort pact
heeft gesloten, waarin hem gedurende een bepaalde tijd macht is gegeven om de mens te verleiden, een
tijd die culmineert in de Grote Verdrukking, dat het voorportaal vertegenwoordigt tot het Duizendjarig
Vrederijk.6) In de hem vergunde tijd
stuurt Lucifer zijn troepen aan met
militaire precisie. In de voorbije
tweeduizend jaar waren zij de “wereldbeheersers (kosmokrateros) van
deze duisternis”. (Ef. 6:12 - zie voor
een theologische expositie van dit
vers Appendix 1.) De vraag die zich
stelt is of bij de Grote Verdrukking
zijn suprematie ten einde is gekomen. Anders gesteld: is zijn kosmokrateros afgesloten aan het begin of
pas aan het eind van de Grote Verdrukking? Wanneer precies is het
eind der tijden?
Over dat pact, waarvan de protocollen nog duister zijn, heeft een Franse
De Plechtstatigheid van Christus Koning
profetes, een huismoeder onder het
Afbeelding
ontleend aan de Voile van Manoppello
pseudoniem van J.N.S.R. (Jésus
Notre Seigneur Revient / Jezus onze
Heer komt terug), belangwekkende dingen gezegd. De betreffende boodschap van 19
september 2009 wordt hier integraal weergegeven:

SINDS DE SCHEPPING DER WERELD
IS DE ANTICHRIST EEN INCARNATIE VAN HET KWAAD
«« JEZUS: Satan is een geest en geen wezen van vlees. Hij is de opstandige engel
van de eerste schepping van GOD, want in het eerste begin waren er Engelen.
Toen hij kennisnam van de toekomstige Schepping van God wat in de loop der
tijd een hogere volmaaktheid zou bereiken dan de engelen om tenslotte zelfs op
GOD te gaan gelijken, maakten zijn jaloezie en haat van hem de Antichrist, de
vleesgeworden manifestatie die in alle tijden tegen de Eeuwige heeft gestreden om
over het Universum te kunnen heersen, om het Plan van God stuk te maken en de
val van de gehele Mensheid uit te lokken.
Hij verzocht een onderhoud met zijn Schepper. Dat onderhoud had niets van
een simpel gesprek.
Toen nu de mensen zich op Aarde vermenigvuldigden en het tijdstip gekomen
was dat de mensen uit eigen vrije wil moesten kiezen of zij deze goddelijke
6) Mattheüs 24:21 leest (cf. Mar 13:19): “Want dan zal er een grote verdrukking zijn,

zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit
meer zijn zal.” Zie ook Openbaring 13:12-18 en Daniël 12:1.
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perfectie al of niet wilden aanvaarden, die hen tot aan “de identiteit met de ZOON
VAN GOD” moest voeren, nu dat moment heel nabij was gekomen waarin alles
moest worden vervuld, zei Satan:
“Ik vraag U, Heer GOD, de toestemming hen op de proef te stellen. U zult des
te trotser op ze zijn indien U deze weddenschap wint. Sta mij toe hen te verleiden
met al mijn beloften. Ik zal al mijn charme gebruiken. Ze zullen zich aan mijn
autoriteit onderwerpen. Ze zullen uw Wet en uw Geboden afwijzen. U zult een
zwijgzame toeschouwer zijn zonder zich te verzetten tegen alles wat U zult zien.
In geen enkel geval zult U tussenbeide komen tot aan het eind dat Uzelf heeft
vastgesteld en dat ‘het EINDE der Tijden is’ [tijd van Gods handelend optreden].
Indien ik de weddenschap win ‘dat de mensen mij allen volgen’, dan zult U,
Heer GOD, uw gehele Schepping kwijtraken. Alles zal vernietigd worden en U
zult zich verheugen in de erkenning dat de mensen die mij hebben gevolgd tot aan
de laatste zijn vernietigd omdat ze niet waardig bevonden zijn om mensen naar
het beeld van Jezus Christus te worden.
Indien ik verlies, indien ze zich ondanks al mijn diabolische interventies
blijven verzetten en voor U kiezen door uw Zoon Jezus Christus te volgen, indien
ze zijn komst opeisen, indien zij erom schreeuwen, zelfs als zij het luttele dat nog
overeind is gebleven doorkruisen – van de bomen, de huizen, de bergen, de
valleien en alles wat ‘land’ heette, ja dan zullen uw Schepselen hun GOD waard
zijn, net als Jezus Christus die de verleiding weerstond. Zij zullen dan waardig
bevonden worden op hun Redder te gelijken.
En mijn GOD, terwijl U hen de beloofde IDENTITEIT verleent, zal ik mij aan
U onderwerpen (Vader, Zoon en Heilige Geest), waardig en groot om de Enige
GOD te zijn van het gehele Universum.” »» Zie ook http://www.jnsr.be/fr.htm
Volgens de profetieën van weer een ander – een Ierse dame die zich presenteert onder
het pseudoniem van Mary Divine Mercy (Maria ‘van de’ Goddelijke Genade) – is de
tijd dat Lucifer de mensheid grenzeloos mocht verleiden bij het begin van de Grote
Verdrukking ten einde gekomen met kantelpunt eind 2012. In haar boodschap van 25
december 2012 staat geschreven: “Mijn zeer geliefde dochter, mijn Reddingsplan voor
de wereld begon in mijn Tijd, op 22 december 2012. Deze tijd in de wereld behoort
Mij toe terwijl ik al Gods kinderen als één bijeenbreng, terwijl de grote strijd een aanvang neemt. Deze periode van de Grote Verdrukking zal enige tijd duren.” Het is daarom dat deze tijd heel in het bijzonder wordt gekenmerkt door geweldige gebedsverhoringen en grote daden van Gods volk. Satan heeft als wereldheerser afgedaan! En
Christus – het is zijn tijd geworden! – kan op eigen initiatief ingrijpen. Edoch, het
venijn zit hem in de staart of anders gezegd: het steekt als een schorpioen. (Op. 9:5)
De Grote Verdrukking, en dat is dus de tijd die wij nu meemaken, is paradoxaal
genoeg een tijd van verblijding volgens het woord van de apostel Lucas (Luc. 21:28):
“Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd omhoog, want
jullie verlossing is nabij!” Het is nu de tijd van Gods handelend optreden, maar ook de
tijd van de Antichrist en de Valse Profeet (die op Petrus’ stoel zit). Let wel, elke grote
gebeurtenis is vanaf heden ‘teken’. We snellen toe op het Vrederijk! Laetitia, laetitia!
Op de keper beschouwd zou de Grote Verdrukking niet hoeven te worden ingelast,
want Christus is dan de nieuwe wereldheerser. Het Duizendjarig Vrederijk zou onmiddelijk een aanvang kunnen nemen. Maar zonder dat uitstel zouden maar bitter weinig
mensen worden toegelaten in wat ook wel het Nieuw Paradijs wordt genoemd. Er is
alom amoraliteit en buitensporig materialisme. Wie is waardig te worden toegelaten?
Het is de strijd om de zielen die de ratio geeft voor de Grote Verdrukking en simultane
manifestatie van de Antichrist. Er is strijd om de zielen, want allen zijn we voor het
bruiloftsmaal uitgenodigd! (Mt. 22) Weliswaar staat in de tijd van de Verdrukking
alles reeds onder het commando van Christus Koning, maar toch worden de pijn en af-
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val getolereerd – zelfs zo erg dat zoiets sinds het ontstaan van de wereld niet is geweest en ook nooit meer zal zijn. (Mt. 24:21) God dwingt niet. De geschonken vrijheid
aan de mens is onherroepelijk, sacrosanct, onaantastbaar. God tornt nooit aan onze
vrije wil en het is daarom dat de Verdrukking noodzakelijk is. Het is geen tuchtiging
om de tuchtiging, maar tuchtiging omwille van het door mensen te verkrijgen inzicht.

Aards, zinnelijk en demonisch, in de ware geest der Antichrist
In hun verslag over Jezus’ verraad geven de evangelisten Lukas en Johannes
duidelijk aan dat degeen die het verraad manipuleerde in feite Satan was, de
duivel, die moordenaar vanaf het begin, die door Christus passend de ware vader
van de Joden wordt genoemd, van dezen die Hem wensten te vermoorden. Maar
hoe kon het toch dat Satan juist in Judas het middel vond voor zijn moord op de
‘tweede Adam’? Wat gebeurt er algemeen gesproken als een mens in een demoon
verandert? Die vraag dient gesteld te worden, want Judas is niet de enige die
Christus als duivel benoemt. In een even dramatisch moment wordt Petrus ook
‘Satan’ genoemd – een der drie apostelen die Hem het dichtst nabij stonden!
Het geval van Petrus geeft een belangrijke sleutel om deze beangstigende passage te verstaan. Als Jezus voor het eerst openlijk over zijn op handen zijnde
Lijden spreekt, tracht Petrus – naar het schijnt vanuit de beste intenties – Hem
hiervan te weerhouden. Waarop Jezus hem berispt en hem Satan noemt, want
hij “denkt niet aan wat God wil, maar aan wat mensen willen!” (Mt. 16:23)
(…) Het struikelblok voor alle leerlingen – niet slechts voor Petrus en Judas –
is de ‘Passio Christi, Passio hominis’: het Kruis. Ze zagen in Christus bovenal een
puur menselijke, binnenwereldse messias, een politiek bevrijder van Israël,
waarbij ze hun ‘geloof’ mengden met zeer egoïstisch motieven: en dat geldt niet
alleen voor Judas, van wiens hebzucht in Johannes 12:6 sprake is, en voor Petrus, maar ook bijvoorbeeld voor de twee zonen van Zebedeüs, die Jezus vragen
om de eerste en tweede bevelhebber te mogen zijn [na Jezus] in het voor de deur
staande aardse koninkrijk. (Mt. 20:21) Zulke politieke aspiraties komen op ons
als ‘menselijk’ over en zijn daarom vergeeflijk. Christus echter noemt ze satanisch en demonisch omdat ze recht tegen God ingaan. Overeenkomstig spreekt
de apostel Jakobus van een wijsheid die “aards, zinnelijk en demonisch” is – dat
alles op identiek niveau in de ware geest van de Antichrist… (Jak. 3:15)
Uit de Engelse vertaling van “Dragon’s Wine and Angel’s Bread - the teachings of Evagius
Ponticus on anger and meekness” van Gabriel Bunge - St Vladimir’s Seminary Press, New
York # 2009 (pp. 28-29).

Het is moeilijk te begrijpen waarom God dit alles toelaat, al deze pijn en smart. Laat
ons tot de oude Hebreeuwse taal wenden en daar een oplossing proberen te vinden.
Veel talmoedisten hebben het verband aangegeven tussen het Hebreeuwse ‘oneg’ (met
de letters: ayin, nun, gimmel), wat vreugde betekent, en ‘nega’ (met de letters: nun,
gimmel, ayin), wat kwelling betekent. Deze tegengestelde woorden bestaan uit dezelfde letters. Het enige verschil is waar de letter ayin wordt geplaatst. Is ayin aan het
begin (als bij de oneg-vreugde) of aan het eind van het woord (als bij de nega-kwelling)? Het punt is dat of iets vreugde is of kwelling afhangt van de positie van ayin.
Indien als woord uitgesproken is de Hebreeuwse letter ayin ook een object. ‘Ayin’
betekent oog. Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt! De groot kenner van de
Schrift, Matityahu Glazerson, weet dat goed uit te leggen in een mooi boekje dat over
de geheimen gaat van de Hebreeuwse taal: 7)
«« We construeren woorden door de ordering van letters en we zijn daarom de
scheppers van onze eigen ervaringen, van zowel de ‘oneg’ als ‘nega’. Ongeacht de
7) “Sparks of the Holy Tongue” (Vonken van de Heilige Taal) van M. Glazerson –

Pacific Press, Johannesburg # 1975 (pp. 8-9).
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gekozen volgorde is het eindresultaat hetzelfde – om G’ds bestaan en heiligheid te
leren kennen, want door G’ds geboden te onderhouden komen we door de onegervaring tot de kennis van zijn bestaan en heiligheid. Als we echter zijn geboden
minachten komen we tot deze kennis langs pijn en lijden.
We kunnen nu de midrash begrijpen [bijbeluitleg], waarin staat hoe G-d de
Kinderen van Israël geruststelde toen zij geschokt waren na het gedeelte uit de
Torah (Bijbel) te hebben beluisterd dat over de verschrikkelijke plagen gaat, de
nega’im geheten [meervoud van nega]. Hen werd verteld, zo gaat de midrash, dat
dit gedeelte voor die leden bedoeld was die de geboden van de Torah niet volgen.
Voor de anderen, voor hen die dat wel doen, zou slechts de oneg-vreugde bestaan
van de sabbat en religieuze feesten, en geen plagen. »» Zie de indrukwekkende
filmdocumentaire: “A Century of Wisdom, Alice Herz Sommer”.

Parabel van de Hemelse Vader
Mijn dochter, Mij overkomt wat een arme vader overkomt wiens slechte kinderen hem niet alleen beledigen, maar hem ook willen doden. En indien ze dat
niet doen, is dat uitsluitend omdat hen de mogelijkheid daartoe ontbreekt. En
wat doet de vader?
Door zijn eigen kinderen buitengesloten en terwijl ze met elkaar vechten en
elkaar verwonden en op het punt staan van honger om te komen, werkt hij hard
om voor zijn kinderen nieuwe rijkdommen te vergaren en oplossingen te vinden.
Ten slotte, wanneer hij ziet dat ze bijna verloren zijn, begeeft hij zich onder hen
om ze rijk te maken en geneesmiddelen te schenken voor hun verwondingen en
ze vrede en geluk te brengen.
Door zoveel liefde overmand, hechten zijn kinderen zich in een blijvende
vrede aan hun vader en beminnen hem.
Luisa Piccarreta, de dochter van De Goddelijke Wil (26-04-1921)

3 – Een herleving van de Egyptische oergnosis
Veel boeken zijn geschreven over samenzweringen en geheime genootschappen die
het manifeste en minder belangrijke deel zijn van de samenzwering. Zonder de zichtbare uitingsvorm zou de samenzwering blijven bestaan. De mijns inziens belangrijkste
manifestatie daarvan is de Vrijmetselarij waarvan de ritualen teruggaan naar de oergnosis. Een vroege exponent van de gnostiek was Simon Magus, gekend uit Handelingen 8, die als eerste het heidendom heeft trachten te mengen met het Christendom.
Zijn leer is door zijn leerling Valentinus op schrift gesteld en is gekend als de gnostische ketterij.8) Deze dwaalleer verweeft heidense godennamen met de Bijbelse namen
voor God en identificiëert afgodische riten met Christelijke termen uit de theologie.
Het hele systeem is niet wat het lijkt of zoals het zich wil voordoen. Het is een
schijnwaarheid, een misleiding, het is oplichterij, een leugen. Dat is een ander kenmerk van het antichristelijke. Staat niet in de tweede Johannesbrief (1:7-9): “Er zijn
veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens
niet belijden. Dat nu is de verleider, de Antichrist!” 2 Timoteüs 3:8 sluit hierbij aan:
“Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid.”
Er is geen hard bewijs dat de gnostiek teruggaat tot de Egyptische oergnosis. Toch, de
occultisten zelf zijn daar heilig van overtuigd. Madame Blavatsky, de drijvende kracht
8) Men veronderstelt dat de door Valentinus genoemde leraar Theodas (godsgeschenk),

die de apostel Paulus had ontmoet, dezelfde is als Simon Magus.
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achter de destijds opgerichte Theosofische Beweging, heeft in 1888 “De Geheime
Leer” gepubliceerd, een zwaarlijvig boek met teksten die in trance zijn geschreven en
later door medewerkers in ordelijke taal zijn neergepend. Haar uiteindelijke doel was
om via het Indiase heidendom een brug te slaan naar de Egyptische oergnosis, een
project van lange adem dat tenslotte zijn beslag kreeg in een revolutionaire meditatietechniek. Deze techniek heet Merkaba-meditatie. Mer-ka-ba is een Hebreeuws en ook
Arabisch woord dat voertuig betekent en uit drie Koptische (oud-Egyptische) woorden
bestaat. De populaire new-age-denker Drunvalo Melchizedec, een Amerikaan die eerst
Bernard Perona heette, propageert deze techniek via publicaties, conferenties en workshops. Blavatsky wordt als een der wegbereiders van de New Age beweging gezien.
New Age is een verzamelnaam voor een breed scala aan esoterische filosofieën en occulte praktijken als voorbode van een nieuw tijdperk van liefde, vrede en harmonie zoals bezongen werd in de succesvolle musical Hair, in 1969 gelanceerd. Dat was in de
‘high days’ van de ‘flower power’ generatie. De New Age zal geen vrede brengen
maar juist het tegendeel. Ze is de voorbode van het antichristelijk wereldomspannend
rijk. Van nature voelt de New Age, die thans miljarden aanhangers kent, zich thuis bij
de intergeloofsorganisaties die aansturen op een mondiale theocratische staat, al was
het maar onder de vlag van oecumene. Oecumene is de wereldkeuken van alle godsdiensten. Een nieuwe smaak, ja, maar die van het onvervalste Christendom is verdwenen! Sinds de jaren zestig is een opvallende samenwerking gaande tussen allerhande
mystieke bewegingen en geloofsrichtingen waarbij ze hun esoterische geschriften voor
elkaar openstellen om die middels de muziekscene en intermediairs, zoals de Dalai
Lama en deze Perona, voor het grote publiek toegankelijk te maken.

Ook staatsman Disraeli sprak van een samenzwering
Er is (…) een macht waar in dit Huis maar zelden gewag van wordt gemaakt. (…)
Ik bedoel de geheime genootschappen. (…) Een groot deel van Europa – heel
Italië en Frankrijk en een groot deel van Duitsland, om maar niet van de andere
landen te spreken – wordt met een netwerk van deze geheime genootschappen
bedekt. (…) Zij willen geen constitutionele overheid; zij willen geen verbeterde
instellingen. (…) Zij willen de landtitels wijzigen; de huidige eigenaars van de
grond verjagen en aan de kerkelijke instanties een eind maken.
Speech in het Lagerhuis op 14 juli 1856
Benjamin Disraeli was de latere Britse ministerpresident.

4 – De scheidslijn tussen goed en kwaad
De Tweede Wereldoorlog zou een zeldzame ontsporing in de geschiedenis zijn geweest, een vreemde aberratie. De feiten liggen anders. Rudolph Rummel heeft de door
overheden bedreven genocides, politicides, slachtingen en terreur in de 20e eeuw op
een rijtje gezet in zijn boek uit 1994: “Dood door Overheid”. Commentaar hierop van
de Armeense Professor Richard Hrair Dekmejian op Amazon.com: 9)
«« Een perfecte titel! Dit is een gezaghebbend onderzoek naar wat de auteur
democide noemt – het opzettelijk doden door overheden door genocide, politicide,
slachtingen en terreur. Het boek concentreert zich op de 14 democides van de
20e eeuw door de regeringen van de Soviet Unie, communistisch China, nazi
Duitsland, Nationalistisch China, Japan, Cambodja, Turkije, Vietnam, Polen,
Pakistan, communistisch Joegoslavië, Noord Korea, Mexico en Feodaal Rusland –
een totaal van 169 miljoen moorden, die Rummel zorgvuldig aantoont met behulp
van uitgebreide statistische technieken… »»
9) “Death by Government” van Rudolph Rummel – Transaction Publishers, USA.

Dekmejian doceert aan de “University of Southern California” te Los Angeles.

-9-

Hier kennis van nemend kan men zich afvragen waarom dan zoveel aandacht wordt
besteed aan de poging tot uitmoording van het Joodse volk in wat gemeenlijk bekend
staat als de holocaust of shoah. Alsof die andere holocausten niet meetellen! Toch, de
Joodse holocaust had iets unieks. Ten eerste was dit geen regionaal gebeuren. De
Armeniërs bijvoorbeeld die, door naar het buitenland te vluchten, ‘hun’ holocaust
overleefden, ontliepen daarmee vervolging. En laten we ons niets wijsmaken: niet
alleen de Duitsers haatten de Joden, met dit verschil echter dat zij daar met de gaskamers een systematisch invulling aan gaven. De bedoeling was om de Joden van de
aardbodem weg te vagen, en nog steeds bestaat die tendens onder ‘moderne’ joden–
haters. In vroeger tijden wilden de doodslagers de Joden lokaal vermoorden of werden
er decreten uitgevaardigd om ze een stad of land uit te jagen of in ghetto’s af te zonderen. Dat is nu anders geworden. In onze tijd mag de aangevoerde motivatie dan niet
religieus zijn maar ten diepste is dat het nog steeds. Want door over de gehele wereld
het Joodse volk te willen uitroeien voeren de naties in feite een strijd tegen God, de
God van Israël, de God ook van jou en mij, maar wat de naties betreft is het de God
van Israël. Mocht dat euvele plan slagen dan zouden alle Bijbelse beloftes voor Israël
(en via Israël voor de wereld) tot nul en generlei waarde worden gereduceerd!
Daaruit blijkt dat Hitlers wandaden geen onfortuinlijke uitzondering waren. Dat geeft
een ongemakkelijk gevoel, want dat zegt iets over onszelf. Niemand weet, of wil
weten, wat in de diepste en donkerste spelonken van onszelf zit, wat zo vol is van al
ons lijden en wonden en morbide ontregelingen, die genetisch bepaald zijn en zich via
ontelbare generaties hebben opeengestapeld, gekend als ‘de kettinglast van ons verleden’. Mensen willen alleen de plezierige kant zien. Maar allen moeten we van het
kwaad gezuiverd worden. (Hebr. 10:19-22) Zoals Solzhenitsyn schreef: “De lijn die
goed en kwaad scheidt, snijdt recht door het hart van ieder mens.” Dit is een eeuw
waarin je intuïtief aanvoelt dat veel wereldgebeurtenissen door het kwaad worden veroorzaakt dat in de harten van mensen woont, wiens vuur door de kwade genius wordt
aangewakkerd.
Dat de scheidslijn tussen goed en kwaad niet alleen ons hart, maar ook de naties doorkruist en onze instituten, blijkt uit hetgeen zich vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft
afgespeeld. Het is nog maar weinig bekend dat onder aanvoering van Generaal Eisenhouwer een doelbewuste politiek in gang werd gezet tot uitmoording van het Duitse
volk, waar de Engelsen en Fransen toen driftig aan mee hebben gewerkt, en de Canadezen participeerden. In de gigantische gevangenkampen onder geallieerd beheer stierf
gedurende zekere tijd 35% tot 45% onder de gevangen (percentage omgerekend op
jaarbasis). De hoogste percentages waren in de Franse kampen. Dit is goed gedocumenteerd maar mag niet geweten worden. Eind ‘48 werd de strafexercitie gestaakt.
Onmiddelijk herstelde Duitsland zich in wat gekend is als het Wirtschaftswunder (het
economisch wonder). Door uithongering en de rampzalige volksverhuizingen in Polen
(door het misdadige grenscorrectieprotocol), kwamen in de periode van 1946 tot
medio ‘48 zo’n 11 miljoen burgers en krijgsgevangenen om. Wie krijgsgevangenen
van eten voorzag werd standrechtelijk geëxecuteerd.
De kwestie van de uithongering van het Duitse volk is gedocumenteerd in “Crimes and
Mercies” (misdaden en barmhartigheden) van James Bacque uit 1997.10) Vol overgave
geschreven, met passie en menselijkheid, waarbij nog nooit eerder geciteerde documenten in de archieven in Moskou werden geraadpleegd. Bacque toont aan dat Generaal Eisenhouwer in flagrante overtreding van de Geneefse Conventie in mei 1945
10) In 2007 verscheen “After the Reich” van Giles Macdonogh, waarin de aantallen

vermoorde Duitsers ‘in vredestijd’ onrealistisch laag zijn. Opvallend is dat somtijds
verwezen wordt naar “Crimes and Mercies”. After the Reich is daarom de zoveelste
geschiedvervalsing over wat het Duitse volk door de geallieerden is aangedaan.
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onder dreiging van doodstraf verbood dat Duitse burgers voedsel brachten naar de
gevangenen die in Amerikaanse kampen doodhongerden. Dat Eisenhouwer, de latere
president van de Verenigde Staten, een oorlogsmisdadiger zou zijn, wie had dat
gedacht? Dit boek is door ondergetekende op het internet geplaatst en is op SCRIBD te
vinden onder: “Crimes and Mercies - prom. version”. In het begin van de interneteditie
staan belangwekkende citaten uit het boek. Zie ook James Bacques artikel in “Saturday
Night” van sept. 1989: “Eisenhower’s Death Camps”. Dit artikel verscheen ter gelegenheid van de publicatie van zijn boek “Other Losses”, wat een onderzoek was naar
de massale sterfte onder Duitse krijgsgevangenen door toedoen van de Fransen en
Amerikanen in de nadagen van Wereldoorlog II. Het andere boek, “Crimes and Mercies”: het lot van de Duitse burgers onder de geallieerde bezetting van 1944 tot 1950 –
gaat dieper in op de materie waarbij nieuwe statistische gegevens onderbouwen dat in
de naoorlogse periode in een orgie van wraak tussen de 9,3 en 13,7 miljoen Duitse burgers en krijgsgevangenen nodeloos het leven lieten.
Hulporganisaties werden ontmoedigd voedsel te sturen en wat wel arriveerde lag in
opslagplaatsen te rotten. De magere voedselvoorraden in Duits bezit werden opgevorderd. Kunstmest mocht niet worden ingevoerd en vissersschepen lagen aan de ketting.
Het plan bestond om alle grote steden plat te bombarderen, maar de publieke verontwaardiging over het ‘vuurstormbombardement’ van Dresden begin ‘45, waarbij men
welbewust waarschijnlijk meer dan 100.000 burgers doodde heeft de geallieerden van
dat deel van het plan doen afzien (het Morgenthauplan).11)
De bloedwraakorgie werd een
halt toegeroepen door de sterke
inzet van Christelijke hulporganisaties en een aantal bewonderenswaardige politici die daar
vanuit Christelijke bewogenheid een eind aan wilden maken. Uiteindelijk kregen zij de
overhand en werd de voedselblokkade in 1948 gebroken.
Twee namen om te onthouden
van mensen die zich hiervoor
Herbert Hoover
hebben ingezet zijn Senator
Langer en oud-US-president Hoover, die daar nauwelijks lof voor krijgt toegezwaaid,
alhoewel zijn biograaf Glen Jeansonne dat heeft getracht te herstellen. Na in opdracht
van President Truman een inspectiebezoek aan Duitsland te hebben gebracht stelde
Hoover in een van zijn kritische rapporten daarover: “Er heerst de illusie dat het na de
annexaties resterende Nieuwe Duitsland tot een ‘pastorale staat’ kan worden teruggebracht. Dat kan alleen als we er 25.000.000 mensen uitroeien of verwijderen.” 12)
Herbert Hoover is een der groten van de twintigste eeuw wat onder andere uit zijn
energieke campagne blijkt, een zuiver privé-initiatief, ter bestrijding van de naoorlogse
honger in de wereld. Dankzij de door hem aangevuurde voedselhulpprogramma’s werden 800 miljoen van de hongerdood gered, maar deze hulp werd, zoals reeds gezegd,
11) In vier luchtaanvallen die gekend zijn als de ‘Bombenholocaust’ of ‘Höllenfeuer’

werden op de stad Dresden 3.900 ton brisantbommen en brandbommen afgeworpen.
Tussen 13 en 15 februari 1945 lieten 722 zware bommenwerpers van de Britse
luchtmacht en 527 van de Amerikaanse hun lasten vallen en kleinere vliegtuigen
probeerden de wegvluchtende burgerij neer te maaien. Een publieke verontwaardiging
volgde. Het was voor het eerst dat het publiek militaire operaties tegen de Nazi’s ernstig
bekritiseerde. Op 6 maart werden er vragen over gesteld in het Engelse Lagerhuis.
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aan Duitsland geweigerd. Hoover is nooit teleurgesteld geweest in het publiek, wel
dikwijls in de politici en militairen. James Bacque becommentarieert: )
«« De geallieerde legers die in 1944 in Europa landden, waren de eerste
legers in de geschiedenis die waren georganiseerd om zowel barmhartigheid als
overwinning te brengen. Hun opdracht was de vijand te verslaan, de verdrukten te
bevrijden en de hongerigen te voeden. Binnen twee jaar na de overwinning
bleken 800 miljoen mensen over de gehele wereld van de honger te zijn gered,
voornamelijk dankzij de Amerikanen en Canadezen daarin bijgestaan door
Argentijnen, Britten en Australiërs. [De grote namen bij deze inspanning waren
Herbert Hoover, de Amerikaanse minister van oorlog Robert Patterson, de
Canadese premier Mackenzie King en zijn assistent Norman Robertson.] Dit was
een genade die voor vele miljoenen Duitsers te laat kwam. Terwijl de geallieerden
Hitlers slaven vrijheid brachten, waren ze in de concentratiekampen getuige van
afgrijselijke taferelen zoals de Europeanen en Noord-Amerikanen nog maar
zelden hadden aanschouwd. De aanblik van deze jammerlijke slachtoffers
betekende dat de Duitsers hun deel in de hulp werd ontzegd die reeds onderweg
was naar de rest van de wereld. Zo gebeurde het dat de Duitsers een aantal jaren
onder een wraak zwoegden zoals de wereld nog nooit eerder had beleefd. Een
geheel land werd in een uithongeringskamp gewijzigd… »» (pp. xxi-xxii) 12
Tenminste 9,3 miljoen [en wellicht 13,7 miljoen] Duitsers stierven na de
oorlog nodeloos vroeg, en verreweg de meesten vanwege de condities die de
vier grote overwinnaars hadden opgelegd. Dat zijn veel meer Duitsers dan in
alle gevechten omkwamen, luchtaanvallen en concentratiekampen tijdens de
oorlog zelf. Miljoenen van deze mensen stierven een langzame dood terwijl de
overwinnaars jarenlang, dag in dag uit, van nabij toekeken. Deze doden zijn nooit
eerlijk gerapporteerd geweest door noch de geallieerde noch Duitse overheden.
Alhoewel de meeste van deze mensen door gebrek aan voedsel stierven, werd hun
dood niet veroorzaaakt door het wereldvoedseltekort, zoals sommige historici
hebben voorgehouden. Ze begonnen te sterven toen de wereldvoedseproductie
op 97% van normaal stond. »» (pp. xxi-xxii, p. 30, p. 131)

5 – In ihre Endzeit eingetreten…
De vraag is nu of de Christelijke gemeenschappen, net als direct na de Tweede Wereldoorlog, over voldoende stootkracht beschikken om de door een Nieuwe Wereldorde
gecreëerde wantoestanden een halt toe te roepen. Ik meen dat dat station reeds is
gepasseerd. Waar was de Christelijke daadkracht toen de abortuswetgeving in 1980
dreigde te worden aanvaard? Het leven van een Christen wordt getypeerd door ‘gerechtigheid’, door de rechte verhouding tot God en zijn naaste. De heiden, daarentegen, die niet naar de stem van zijn geweten luistert, maar door klinkend goud wordt
geplaagd, hem laat de naaste veelal koud. De verantwoordelijke minister van justitie
ten tijde van de abortuswet was nota bene een ‘gedreven’ Katholiek, Dries van Agt,
maar de meest kwetsbare mens liet hem koud. Tegenwoordig staan de kranten vol van
het vermeende onrecht dat de zogenaamde Palestijnen wordt aangedaan, maar de abor12) Roosevelt, de voorganger van President Truman, stond onder invloed van Henry

Morgenthau, de US-Treasurer, en volgde diens richtlijnen van het tot een pastorale
staat terugbrengen van Duitsland, hetgeen tijdens de tweede Quebec conferentie van
september 1944 erdoor werd gedrukt. Churchill werd onder enorme druk gezet om die
richtlijnen te volgen. Op basis van de documenten van die uiterst geheime conferentie
is oud-president Herbert Hoover tot zijn opmerkelijke conclusie gekomen. Het citaat
komt uit “The Marshall Plan at 60: The General’s Successful War on Poverty” in the
UN Chronicle # March 18, 1947: «« There is the illusion that the New Germany left
after the annexations can be reduced to a ‘pastoral state’. It cannot be done unless we
exterminate or move 25,000,000 people out of it. »» (bron Wikipedia, 5 dec. 2019)
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tushecatombe blijft buiten schot, is zelfs tijdens de verkiezingen een non-issue. Zoals
Oswald Spengler zag aankomen is de Europese cultuur “in ihre Endzeit eingetreten”.
Tijdens de openingsrede van het Tweede Vaticaans Concilie zei paus Johannes XXIII:
«« Wij vinden dat wij van mening moeten verschillen met die onheilsprofeten
die altijd rampen voorspellen alsof het einde van de wereld nabij is. (…) Ze
zeggen dat ons tijdperk in vergelijking met vorige tijdperken slechter is, alsof
ze niets van de geschiedenis hebben geleerd, de ware leraar van het leven. (…)
Want de geschiedenis toont dat de dingen niet beter zijn geweest in de dagen
van weleer. »»

In 1962 kon hij dat nog op logische gronden beweren, want de van hogerhand gesanctioneerde wetteloosheid had toen nog niet om zich heen gegrepen. Al heel spoedig na
zijn toespraak, kwamen er in de verschillende landen de wet op de goedkeuring van
anticonceptie, daarna die van abortus provocatus en tenslotte die van de klinische zelfmoord. Er werden nog veel meer wetten geaccepteerd die lijnrecht ingingen tegen de
Gods geboden, altijd weer onder het dekmantel van het nobele motief. Alhoewel de
mens altijd al slecht is geweest, werd hem met de wetten een ideaal voorgehouden.
Thans leven wij in de tijd dat godlasterlijk gedrag in een wettelijk kader is omkleed,
niet ergens in een of andere terroristenstaat, maar in het zogenaamde Christelijk Westen. Een nog nooit vertoonde situatie. De Tien Geboden staan in ieders hart ingeschreven (Rom. 2:14-15), een tegenwicht biedend tegen de absolute verdorvenheid van
de mens (Rom. 3:10-18). Derhalve heeft een kind vaak een beter moreel besef dan een
volwassene, die daar graag van profiteert om het kind in het gareel te houden. Door de
kneding van het geweten wordt in de gang naar volwassenheid een bepaald soort mens
gecreëerd. Daar waar het lager gerechtshof van het invidivuele geweten zich gesteld
ziet voor vragen waar niet gemakkelijk antwoord op kan worden gegeven, dient de
hogere wetgevende instantie – wat een soort van collectief geweten is – om voor het
aanschijn van het individuele geweten bakens op te richten. Zodra de wetgevende en
uitvoerende publieke lichamen bakens van onrecht zijn geworden ontdekken we het
duidelijkste teken dat de mensheid in zijn eindtijd is ingetreden. Tenslotte zal volgens
de profetie van de herdertjes van La Salette de kanker zover zijn doorgevroten, dat
zelfs de zetel van de Katholieke Kerk in Rome het goede door God gegeven geloof
geweld aandoet en de plaats van aanbidding zal worden van de Antichrist. (cf. 2 Thes.
2:3-4)
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In de universele afstomping van het geweten mogen we een belangrijk signaal zien van
de ondergang van het Avondland.13) Want staat er geschreven:
«« De komst van ‘de wetteloze mens’ [de Antichrist] is het werk van Satan en
gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die
verloren zullen gaan zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben
de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom
treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal
iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden
veroordeeld. »» (2 Tess. 2:9-12)
De oudtestamentische profeet Sefanja windt er geen doekjes om:
«« Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad! (…) Haar leiders zijn
brullende leeuwen, haar rechters wolven in de avond die ’s ochtends niets meer
te kluiven hebben. Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers, haar priesters
ontwijden wat heilig is en doen de wet geweld aan. (…) Ik zei: “Heb toch ontzag
voor Mij, laat je door Mij vermanen.” Dan zou haar woonplaats niet vernietigd
zijn, dan had Ik haar niet hoeven straffen. Maar neen, ze deden telkens weer de
schandelijkste dingen. (…) De grote ‘Dag van de Heer’ is nabij [Christus’ tweede
komst], hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De ‘Dag van de Heer’! Zelfs de
dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een dag zijn van razernij, een dag van
angst en benauwdheid, een dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis
en donkerheid, een dag van dreigende donkere wolken, een dag van hoorngeschal
en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens. Ik zal de mensen
angst aanjagen. Ze zullen rondlopen als blinden want ze hebben tegen de Heer
gezondigd. Hun bloed wordt vergoten als ware het stof, hun vlees zal tot straatvuil vergaan. »» (3:1-7; 14-17)
Hun dagen zijn geteld: (Jes. 33:1)
«« Wee de verwoester [onderdrukker], zelf nooit verwoest, en de verrader,
nog nooit verraden. Wanneer er een eind komt aan je verwoesten word je zelf
verwoest. En wanneer er een eind komt aan je verraad word je zelf verraden. »»
Hun dagen zijn geteld. Immers Openbaring 19:19-20 voorspelt:
«« Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het
beest werd gevangengenomen, samen met de Valse Profeet [het 2e beest cf. Op.
13:11], die in zijn bijzijn tekenen had verricht waardoor hij iedereen had misleid
die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld [het gecomputeriseerde ‘oog’]
aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel geworpen. »»

-

13) Avondland (is Europa) verwijst naar het boek van Oswald Spengler: “Untergang des

Abendlandes” uit 1922.
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.APPENDIX 1.

Geestelijke Oorlogsvoering –
Worsteling tegen de Heerschappijen en Machten
• Efeziërs 6:12 nader bekeken
(Dit artikel is gedeeltelijk ontleend aan een artikel van New Life Outreach.)

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Christenen van Efeze (in 6:12):
“Wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestwezens van de verdorvenheid in de hemelsferen.”
Bijbelleraar Rick Renner introduceert dit vers op passende wijze: “Alle serieuze
bijbelkenners zijn het erover eens dat de Efeziërs 6:12 in militair jargon is geschreven.
Klaarblijkelijk heeft Paulus een openbaring gekregen over de wijze waarop Satans rijk
militair is ingericht.”
Het woord ‘worstelen’ (Gr. pale) wijst op strijden, handworstelen of handvechten.
Van ‘pale’ is het Griekse woord ‘palestra’ afgeleid, een populaire ontmoetingsplaats
voor gevechtssporten. De activiteiten die daar plaatsvonden waren niet dezelfde als
van de sporten die momenteel dezelfde namen hebben: worstelen, boksen of gemengde
vechtsporten. De boksers droegen destijds handschoenen met getand ijzer waaruit spijkers staken. Boksers die we in kunstwerken zien, tonen gedeformeerde contouren als
gevolg van deze oorlogsvoering. Oorlogsvoering is het juiste woord, want er waren
geen rondes of regels. Het gevecht bleef doorgaan totdat een van de strijders zich overgaf of in de ring stierf. Voor worstelaars was iedere denkbare tactiek aanvaardbaar.
Een andere groep strijders was een combinatie van het bovenstaande. Ze werden
‘pankratists’ genoemd, een combinatie van ‘totaal’ (Gr. pan) en ‘evidente macht’ (Gr.
kratos). De combinatie geeft iemand aan die over een massieve hoeveelheid macht beschikt, macht over alles, of meer macht dan wie dan ook. Deze strijders zijn vergelijkbaar met de gemengde vechtsporters van vandaag met dit verschil dat er toen geen rondes waren en haast geen regels. De pankratist wilde zijn tegenstanders bewijzen dat hij
onverslaanbaar was en stoerder dan wie dan ook.
Door voor worstelen het oude Griekse woord ‘pale’ te gebruiken, brengt Paulus
het idee over van een bittere strijd en intens conflict. Dit impliceert dat als je met
demonische tegenstanders vecht er geen regels zijn! Alles is geoorloofd! Degeen die
het hardste en gemeenste vecht en dit het langste volhoudt is de winnaar.
“Wij worstelen niet tegen vlees en bloed…” We dienen te beseffen dat onze echte
tegenstanders bij een onzichtbaar leger van kwade geesten hoort dat onder Satans heerschappij staat en achter de schermen werkt. Satan beveelt de kwade geesten om Gods
scheppingswerk teniet te doen door individuen, organisaties en de maatschappij in het
algemeen tot het doen van kwaad aan te zetten, tot alles wat tegen het universele dictaat van de liefde ingaat en tegen het ingeboren geweten bij mensen van de Tien
Geboden. (Rom. 2:15) Zij kunnen echter weinig uitrichten tenzij ons vlees meewerkt!
Daarom zijn ze voortdurend bezig met ons vlees te bekoren, te verleiden en aan te vallen, alsook onze geest. Het is daarom dat we eerst met het vlees moeten afrekenen
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voordat we moeten trachten de duivel en consorten aan te pakken. Door voortdurend in
gebed een gekruisigd en geheiligd leven te leiden, komen we in staat van genade en
zijn dan dankzij Gods macht in staat iedere aanval van de vijand af te slaan die hij
tegen het vlees richt. Waarom? Omdat ‘dood vlees’ nu eenmaal niet in staat is te
reageren! Maar zoals de apostel Paulus zo treffend in Romeinen 7 en 8 uitlegt is het
vlees nooit echt dood zolang wij mensen in dit lichaam van vlees leven. Daarom zullen
we altijd blijven doen wat slecht is - maar binnen grenzen, zelfs als we anders willen.
Niettemin maakt ons ‘dood vlees’ het veel lastiger voor de kwade genus om onze geest
te verderven. Maar wees op uw hoede want hij zal nooit ophouden te pesten!
Paulus vertelt ons in zijn brief dat er vier soorten demonische geesten zijn:
1.
2.
3.
4.

Heerschappijen
Machten
Wereldbeheersers van deze duisternis
Geestwezens van de verdorvenheid in de hemelsferen.

Merk op dat Paulus in Efeziërs 6:12 het woord ‘tegen’ viermaal noemt in relatie
tot de duivel. Hij zou het eenmaal hebben kunnen gebruiken in toepassing op de vier
niveaus van demonische geesten. Als een waarheid in de Schrift op deze manier wordt
herhaald, is het altijd om iets te benadrukken. Het woord ‘tegen’ (Gr. pros) geeft een
vooruitgeschoven positie aan in een man tot man gevecht, zoals we mogen verwachten
in een confrontatie met een gevaarlijke vijand. De gebezigde taal is militair van aard.
Aan het hoofd van Satans domein staat een groep demonische geesten die Paulus
‘heerschappijen’ noemt. Heerschappijen (gr. archas) is een oud woord dat symbolisch
de tijden van weleer aanduidt. Het wordt bovendien gebruikt om individuen aan te
duiden die de hoogste posities in rang bekleden. Door ‘archas’ te gebruiken wijst Paulus op hen die reeds vanaf Lucifers val voorname posities van macht en autoriteit
kregen toebedeeld.
Vervolgens spreekt Paulus over ‘machten’, een woord dat is ontleend aan het
Griekse ‘exousia’, wat gedelegeerde autoriteit aanduidt. Dit geeft aan dat er een lagere
groep demonische geesten bestaat die van Satan autoriteit hebben ontvangen. Het
spreekt vanzelf dat ze hun gedelegeerde autoriteit gebruiken om allerlei soort kwaad en
perversiteit aan te moedigen.
Vervolgens spreekt Paulus over ‘wereldbeheersers’ (van deze duisternis). Dit is
vertaald vanuit ‘kosmokrateros’, wat een combinatie is van kosmos en kratos. Kosmos
geeft orde en opstelling aan en het woord ‘kratos’ heeft van doen met rauwe macht.
Kosmokrateros vertegenwoordigt derhalve rauwe geordende macht die getraind is om
aan te vallen. Dit woord werd door de oude Grieken gebruikt om bepaalde aspecten
van het militaire leven te beschrijven. Zo werden jonge soldaten geleerd, die bruisten
van energie, om zich te onderwerpen en zich in een geordende en op volmaakt gestructureerde wijze te laten sturen. Dit is het beeld van kadaverdiscipline. Uiteindelijk
werden al deze mannen vervuld van al dat ruwe potentieel in een massieve kracht ontplooid. Aldus voert Satan zijn demonische geesten in kadaverdiscipline aan; hij geeft
ze orders en opdrachten en zend ze als troepen uit die op vernietiging uit zijn.
Tenslotte spreekt Paulus over ‘de geestwezens van de verdorvenheid in de hemelsferen’. Verdorvenheid (Gr. poneros) geeft iets aan dat slecht is, verachtelijk, kwaadwillend, oneerbiedig en kwaadaardig. Het is opmerkelijk dat Paulus het woord poneros
tot aan het eind van dit vers bewaart. Hij vertelt ons als het ware dat het uiteindelijke
doel van Satans duistere domein is om de mensheid met al het denkbare kwaad te
kwellen en wel op de meest onbarmhartige wijze.

- 16 -

.APPENDIX 2.
Belangwekkende bijbelcitaten over de Antichrist
Mattheüs 7:15 : “Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen
tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.”
Matteüs 10:16 : “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.”
Mattheüs 24:11 : “En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.”
Mattheüs 24:24 : “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en
zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij - indien het mogelijk ware ook de uitverkorenen zouden verleiden.”
Marcus 13:22 : “Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en
zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de
uitverkorenen.”
Lucas 10:3 : “Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de
wolven.”
Johannes 10:12 : “Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van
de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet
aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”
Handelingen 4:26 : “De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers
spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde.”
Handelingen 20:29 : “Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen
binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien.”
1 Tessalonicenzen 3:5 : “Ik wilde weten of uw geloof standhield, want ik was bang dat
de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest.”
1 Johannes 2:18 : “Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de
Antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat
dit het laatste uur is.”
1 Johannes 2:22 : “Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat
Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.”
1 Johannes 4:3 : “Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest
van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de
wereld.”
2 Johannes 1:7-9 : “Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst
van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! Wees
op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon
ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet.
Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.”
2 Korinthiërs 12:15 : “Ik zal mijn werk op dezelfde manier blijven doen om die
apostelen de kans te ontnemen met hun gewichtigdoenerij dezelfde roem te oogsten
als wij. Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als
apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan
vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn
dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid.”
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2 Thessalonicensen 2:3-4, 7, 9 : “De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich
van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren
zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen,
om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. (…)
In het verborgene is de wetteloosheid nu al werkzaam. (…) De komst van de
wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en
valse tekenen en wonderen.”
2 Timoteüs 2:17 : “Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.”
2 Timoteüs 3:8 : “Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo
verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een
zieke geest en een onbetrouwbaar geloof.”
2 Petrus 2:1 : “Er zijn destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo
zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen
komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken
ze spoedig hun eigen ondergang.”
1 Johannes 4:1 : “Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of
zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.”
Openbaring 11:7 : “En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest,
dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen
doden.”
Openbaring 13:1 : “En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden
en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van godslastering.”
Openbaring 13:2 : “Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van
een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en
heerschappij en gezag aan het beest over.”
Openbaring 13:3-4 : “En ik zag een van zijn hoofden als ten doode gewond, en zijn
dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het
beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan daartegen strijden?”
Openbaring 13:7-8 : “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de
heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en
volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen
niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de
grondlegging van de wereld af.”
Openbaring 13:11 : “Toen zag ik een tweede beest (de valse profeet), dat opkwam uit
de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.”
Openbaring 13:12 “Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht
uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn
dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.”
Openbaring 13:14 : “Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de
tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun
op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.”
Openbaring 13:15-16 : “Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het
beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld
niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en
arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.”
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Openbaring 13:17-18 : “Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van
het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het
aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er
wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.”
Openbaring 14:9-11 : “Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide
stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die
onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden
gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die
pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of
wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts
niet.”
Openbaring 15:1-4 : “Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk
teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede
een einde komt. Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de
glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden
overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van
Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,
Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van
de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw Naam niet prijzen? Want U alleen bent
heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want uw rechtvaardige
daden zijn geopenbaard.”
Openbaring 16:1-2 : “Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de
zeven engelen zei: Ga nu! Giet de zeven offerschalen met Gods woede op aarde leeg!
De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die
het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige
en pijnlijke zweren.”
Openbaring 16:10 : “En de vijfde engel goot zijn offerschaal uit op de troon van het
beest; en zijn rijk werd verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn.”
Openbaring 16:13 : “Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest
en uit de mond van de Valse Profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de
vorm van kikkers.”
Openbaring 17:3 : “En hij bracht mij in de geest weg in een woestijn en ik zag
een vrouw, die op een scharlakenrood beest zat, dat vol was van namen van
godslastering, en het had zeven hoofden en tien horens.”
Openbaring 17:7-17 : “Toen zei de engel: Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de
betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen
en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de
onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie
de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen
verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop
de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en
de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was, en niet is,
is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden. De
tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks
samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben
allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest.
Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want het
Lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en
uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag, zei de engel, waar de hoer aan zit,
zijn vele landen en volken en stammen. De tien horens die je zag en het beest zelf
zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen
haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe
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aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen
hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt.”
Openbaring 19:19-20 : “Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun
troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn
legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de Valse Profeet (het
tweede beest cf. Op. 13:11) die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij
iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld (het
gecomputeriseerde ‘oog’) aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende
zwavel gegooid.”
Openbaring 20:4-12 : “Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan.
Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en
over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en
ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot
leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. De andere
doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste
opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De
tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias
zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de duizend jaar voorbij
zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de
volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen
voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken
op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de
geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen
misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de Valse
Profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. Toen zag ik
een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem
weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er
werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De
doden werden op grond van wat in de boeken stond naar hun daden geoordeeld.”
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