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terugblik voorgaande studies

❑ aanleiding studie-serie: 
het opmerkelijke optreden van Yuval Noah Harari;

❑ eerste studie: Daniël 11:36-40
de koning in het Joodse land in de eindtijd
• geen begrip voor enige god > atheïst
• geen begrip voor de God van zijn vaderen 

> Jood
• geen begrip voor "de begeerte van vrouwen"

> homoseksueel?
• "een god van versterkingen zal hij op zijn 

plaats verheerlijken" > een absoluut controle-
systeem rolt hij uit (digitaal?!)



terugblik voorgaande studies

❑ tweede studie: Openbaring 13:11-18
het beest uit het land
• maakt dat allen in het land (lees: Israël) het 

eerste beest zullen aanbidden, want...
• levend geworden na dodelijke aanslag
• oefent 42 maanden macht uit in het land
• doet grote tekenen en verleidt
• laat een beeld van het eerste beest
• geeft geest aan het beeld en doet hem spreken
• het beeld maakt dat allen die het niet 

aanbidden gedood zullen worden
• aanbidders krijgen teken op rechterhand of 

voorhoofd zodat ze kunnen kopen/verkopen
• getalswaarde van de naam van het eerste 

beest: 666



deze derde studie: "de valse profeet"...

1. Openbaring 13 (het beest uit het land) beschrijft 
de periode van de grote verdrukking van 42 
maanden (13:5) in het land;
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42 maanden



deze derde studie: "de valse profeet"...

2. Israëls verdrukking eindigt met de verschijning 
van Christus op de Olijfberg (Mat.24:29-30);
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42 maanden



deze derde studie: "de valse profeet"...

3. Christus' verschijning komt overeen met het zesde 
zegel in Openb.6 met o.a. de verduistering van zon 
en maan;
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42 maanden



deze derde studie: "de valse profeet"...

4. na Christus volgt Israëls bijeenverzameling
(Mat.24:31) tijdens het zevende zegel (=Openb.7);
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42 maanden

verzameling 
Israël
= 7e zegel



deze derde studie: "de valse profeet"...

5. na de zeven zegels volgen de zeven bazuinen 
(Openb.8-10): nu worden ook de volken aan 
Christus onderworpen (Openb.11:15)
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42 maanden zeven bazuinen

verzameling 
Israël
= 7e zegel



deze derde studie: "de valse profeet"...

6. in Openbaring 16 worden de zeven bazuinen 
wederom verhaald, maar dan als zeven schalen; 
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42 maanden zeven bazuinen

verzameling 
Israël
= 7e zegel

zeven schalen



deze derde studie: "de valse profeet"...

7. bij het uitgieten van zesde schaal komt het Beest 
en zijn compaan opnieuw ter sprake...  
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12 En de zesde goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat
en zijn water droogde op, 
om de weg gereed te maken van de koningen, 
die van de opgang van de zon.

de rivier die ook bij de zesde 
bazuin zo'n grote rol speelde >

Openbaring 16



6e bazuin

6e schaal



12 En de zesde goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat 
en zijn water droogde op,
om de weg gereed te maken van de koningen, 
die van de opgang van de zon. 

zie kaart > 

Openbaring 16



Babylon



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak
en vanuit de mond van het beest
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

= de satan, de diabolos, de oude slang
Openb.12:9

Openbaring 16



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

= nl. van 'het Beest' uit de (volken)zee
> de leider = het achtste hoofd

Openbaring 16



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest 
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

hier niet meer "het beest uit het land"
zoals in 19:20 en 20:10

nu het Koninkrijk in Israël is gevestigd 
heeft hij geen politieke macht meer 
hij is slechts 'profeet'

Openbaring 16



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest 
en vanuit de mond van de valse profeet,
drie onreine geesten als kikkers,

letterlijk 'geesten' 
als kikkers, nl. onrein

een ook: wegspringend/ zich verspreidend

Openbaring 16



14 want het zijn geesten van demonen 
die tekenen doen, 
die uitgaan over de koningen 
van de gehele bewoonde wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog 
van de grote dag van de almachtige God. 

> om de koningen van de wereld te verleiden 

Openbaring 16



14 want het zijn geesten van demonen 
die tekenen doen, 
die uitgaan over de koningen 
van de gehele bewoonde wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog 
van de grote dag van de almachtige God. 

bedoeld om het gevestigde Koninkrijk 
van de Messias te verslaan

Openbaring 16



(...)
16 En Hij verzamelde hen tot de plaats 
die in het Hebreeuws genoemd wordt 
Harmagedon.

Har Megiddo > 'vanuit de hoogte neerhouwen'
▪ GOD Zelf brengt de volken hier om af te 

rekenen ;
▪ een vlakte waar in het verleden vele malen 

legers zijn verzameld (o.a. Richt.5:19; 6:33) 

Openbaring 16



vlakte van Jizreël



17 En de zevende goot zijn schaal uit 
over de lucht 
en er kwam een luide stem vanuit de hemel, 
vanaf de troon, die zei: 
het is geschied!

'Harmagedon':
▪ 'vanuit de hoogte neerhouwen';
▪ de verzamelde legers worden vanuit 

de lucht vernietigd

Openbaring 16



17 En de zevende goot zijn schaal uit 
over de lucht 
en er kwam een luide stem vanuit de hemel, 
vanaf de troon, die zei: 
het is geschied!

= de verzamelde vijandelijke legers zijn vernietigd
▪ het Koninkrijk kan nu wereldwijd worden 

gevestigd;
▪ het komt overeen met de 7e bazuin >

Openbaring 16



nog eens: de grote oorlog, Harmagedon



19 En ik nam het Beest waar, 
en de koningen van de aarde en hun legers, 
die verzameld zijn
om oorlog te voeren tegen Hem, 
die op het paard zit, 
en tegen zijn leger.

Openbaring 19



20 En het Beest werd gegrepen
en met hem de valse profeet
die de tekenen deed in zijn zicht...

voordat van een oorlog sprake is, 
is het al afgelopen

Openbaring 19



20 En het Beest werd gegrepen 
en met hem de valse profeet
die de tekenen deed in zijn zicht...

beschreven in 13:11-17 & 16:16

Openbaring 19



20  ... waarin hij hen deed dwalen 
die het merkteken van het beest ontvingen
en die het beeld aanbaden...

want iedereen in het land (=Israël) werd 
'gedwongen' het merkteken te ontvangen

Openbaring 19



20 ... Levend werden de twee 
geworpen in het meer van het vuur 
dat brand in zwavel. 

de Dode Zee 'gereactiveerd' (Gen.19:24)

Openbaring 19



de laatste keer: de valse profeet 



10 En de diabolos die hen deed verleiden 
werd geworpen in het meer 
van het vuur en van zwavel...

tijdens het Millennium wordt de Dode Zee 
deels levend (Ezech.47) maar daarna 
(deels ook weer) een meer van vuur en 
zwavel (vergl. Gen.19:24,28)

Openbaring 20



10 ... waar ook het Beest 
en de valse profeet zijn...

zij werden daar duizend 
jaar eerder ingeworpen 

Openbaring 20



10 ... en zij zullen dag en nacht gekweld worden, 
tot in de aeonen van de aeonen.

▪ voor mensen betekent geworpen worden in 
het meer van het vuur: de dood (20:14).

▪ "het Beest uit de afgrond" en "de diabolos" 
zijn echter geesten:
• kwelling is niet fysiek

▪ het "zij zullen (...) gekweld worden" betreft in 
ieder geval het Beest en "de diabolos" 

Openbaring 20



in de brieven van Johannes



18 Kleine kinderen, het is [een] laatste uur. 
En zoals jullie hoorden 
dat de antichrist komt...

1Johannes 2

> Gr. anti = in de plaats van; idiom. 'tegen'
• iemand wordt koning in de plaats van zijn 

vader; Mat.2:22
• oog i.p.v. oog, tand i.p.v. tand; Mat.5:38
• een prijs wordt betaald 'in de plaats van'

> Mat.20:28; Hebr.12:16



18 .. zijn er ook nu vele antichristen opgetreden, 
waaraan wij weten dat het [een] laatste uur is.

1Johannes 2

bepaald lidwoord ontbreekt;
▪ karakteristiek voor 'een laatste uur' is het 

optreden van antichristen (lees: valse profeten)
▪ Johannes richt zich tot de besnijdenis (Gal.2:9) 

vlak voor de val van Jeruzalem in 70AD



22 Wie is de leugenaar, 
dan wie loochent [zeggende] 
dat "Jezus is niet de Christus"? 
Dit is de antichrist...

1Johannes 2

ontkenning dat Jezus is de Christus/Messias



22 ... Dit is de antichrist, 
die de Vader en de Zoon loochent.

1Johannes 2

▪ Jodendom: 
Jezus is niet Gods Zoon

▪ Islam: 
God heeft geen Zoon 
> ook inscriptie Rotskoepel in Jeruzalem!

▪ christendom:
de Zoon van God = God de Zoon



1 Geliefden, vertrouwt niet elke geest, 
maar test de geesten, 
of ze uit God zijn, 
want vele valse profeten
zijn uitgegaan in de wereld.

1Johannes 4

hier synoniem met meervoud 'antichrist' (:3)



2 Hierin kennen jullie de geest van God: 
elke geest die Jezus Christus 
in vlees gekomen, belijdt, is uit God.

1Johannes 4

= "in vlees gekomen" = 
1. door God verwekt uit Maria (Luc.1:35)
2. door God verwekt uit de doden (Hand.13:33)



3 En elke geest die Jezus niet belijdt, 
is niet uit God...

1Johannes 4



3 ... en dit is de [geest] van de antichrist, 
welke jullie hebben gehoord 
dat deze komende is 
en hij is nu reeds in de wereld.

1Johannes 4

d.w.z. de geest van de antichrist
▪ een antichrist = een valse profeet
▪ de antichrist = de valse profeet



7 Want vele misleiders 
gingen uit in de wereld, die niet 
Jezus Christus' komen in het vlees belijden. 
Dit is de misleider en de antichrist. 

2Johannes

Jezus Christus' komst in vlees (= lichamelijk):
1. in zijn geboorte
2. in zijn opstanding
3. in zijn (toekomstige) terugkeer 


