
Jezus, de Christus en de anti-christ

I Joh. 2: 18 -23 & 3:1-4
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De antichrist - I Joh. 2:18-23 

Kinderen, het is het laatste uur; en 
zoals u gehoord hebt dat de 
antichrist eraan komt, zijn er ook nu 
al veel antichristen gekomen, 
waaruit wij weten dat het het laatste 
uur is. Zij zijn uit ons midden 
weggegaan, maar zij waren niet uit 
ons; want als zij uit ons geweest 
waren, dan zouden zij bij ons 
gebleven zijn. Maar het moest 
openbaar worden dat zij niet allen 
uit ons zijn.

Maar u hebt de zalving van de Heilige en 
u weet alles. Ik heb u niet geschreven 
omdat u de waarheid niet kent, maar 
omdat u die kent, en omdat er geen 
leugen uit de waarheid is. Wie is de 
leugenaar anders dan hij die loochent dat 
Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, 
die de Vader en de Zoon loochent. Ieder 
die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 
niet.
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De anti-christ

Wie, wanneer, waar, hoe??

 Te veel meningen (YT e.d.)
 Sommigen: THT verstreken
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Wat we wel weten:

 We leven in de laatste uren, 
de eindtijd

 Begon met Pinksteren
 God beveelt ons te waken



De anti- christ
Letterlijk:  anti – christoi
Anti (22x): 
‘in de plaats van de Christus..’
 iemand die in de plaats van 

de Messias, de Gezalfde 
komt.

 Niet Jezus, de Christus, 
maar xx, de anti-christus, de 
nep-christus

 Doet zich dus voor als 
‘verlosser’en vredestichter..

 Duivels principe 
uitmondend in een persoon

 Matt 2: 22: Toen hij echter 
hoorde dat Archelaüs in 
Judea koning was in de 
plaats van (ANTI) zijn vader 
Herodes, 

 ‘geen kwaad ANTI kwaad 
vergelden’
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‘Zo zijn er ook nu al vele 
antichristen.. (uit ons, 
maar niet van ons)



De anti- christ

Kenmerken in 1 Joh.
 leugenaar (kent de 

waarheid)
 loochent Jezus DE Christus
 Loochent de Vader en de 

Zoon

Zijn oorsprong is de satan 
zelf
 Gen. 3. Hij  spreekt God tegen
 De leugenaar vanaf het begin
 De na-aper van God
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satan, Gods na-aper
Op.13:16, 17 En het maakt dat men aan 
allen, kleinen en groten, rijken en armen, 
vrijen en slaven een merkteken geeft op 
hun rechterhand of op hun voorhoofd,en
het maakt dat niemand kan kopen of 
verkopen, behalve hij die dat merkteken 
heeft, of de naam van het beest of het 
getal van zijn naam.
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Deutronomium 6:4-9: 
Luister, Israël! De HERE, onze God, De HERE is 
één! Daarom zult u de HERE, uw God, 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel 
en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u 
heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet 
ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als 
u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u 
neerligt en als u opstaat. U moet ze als een 
teken op uw hand binden en ze moeten als een 
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn…



De anti- christ in het OT

De satan:
 Zijn val uit de hemel: Jes. 

14:14 (4x ík zal’)

 Zijn ambitie: Ez. 28:2 tegen 
de vorst van Tyrus (zijn als 
God)

Ik zal opstijgen boven de 
wolkenhoogten, ik zal mij 
gelijkstellen met de Allerhoogste. 
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 Omdat u zegt: Ik ben God, ik zit 
op de zetel van God in het hart 
van de zeeën – terwijl u een 
mens bent en geen God…



8..en hij laat zich als god vereren



De anti- christ in de Bijbel
 Daniél 2: het beeld en de steen
 Daniël 7: de 4 dieren

 10 tenen, 10 horens
 1 extra i.p.v. 3 .. Uit Romeinse rijk??

 Europa??
VN?

 2 Thess:
 De mens der wetteloosheid
 Zoon van het verderf, tegenstander
 Wonderen en tekenen

 Matt 24:15  gruwelijke verwoester (Dan.)
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De anti- christ
sleutelkenmerken

 Leugenaar
 Ontkent de Zoon en de Vader
 Wereldleider
 Vrede voor Israël
 Zit in de nog te bouwen tempel
 Laat zich als God vereren

Wees voorzichtig met te snelle conclusies!
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De anti- christ en wij?

 Leugenaar
 Zich verheffen
 De fake-messias
 De wereldleider vereren
 Zwart scenario

 de waarheid liefhebben
 nederig wandelen met God
 Jezus de echte Christus volgen en 

gehoorzamen 
 ‘mijn schapen horen naar mijn stem’

 Jezus en de Vader eren door de 
Geest

 Heerlijke toekomst
 Klaar zijn voor zijn komst
 Licht laten schijnen
 ‘Gevangen in hoop’(Tutu)
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‘Blijft in Mij!’ 12

I Joh. 2:28
En nu, lieve kinderen, blijf in 
Hem, opdat wij vrijmoedigheid 
hebben, wanneer Hij geopenbaard 
zal worden..
I Joh. 4:4
Lieve kinderen, u bent uit God en u 
hebt hen overwonnen, want Hij Die in 
u is, is groter dan hij die in de wereld 
is.


	Jezus, de Christus en de anti-christ�            
	De antichrist - I Joh. 2:18-23 
	De anti-christ
	De anti- christ
	De anti- christ
	satan, Gods na-aper
	De anti- christ in het OT
	Dianummer 8
	De anti- christ in de Bijbel
	De anti- christ�sleutelkenmerken
	De anti- christ       en wij?
	‘Blijft in Mij!’

