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ANTICHRIST 

JEZUS CHRISTUS ZEI...”Ik heb het u nu daarom gezegd, voordat het geschiedt, opdat gij, wanneer het 

geschiedt, moogt geloven.” (Johannes 14:29) 

Helaas is het normaal voor de meeste mensen om iets pas te geloven als ze het gezien hebben. De 

retoriek luidt vaak: “Ik geloof het pas als ik het zie met mijn eigen ogen”. Nou, zet u schrap om het nu 

allemaal daadwerkelijk te gaan ‘zien’. Maar voordat we beginnen is het belangrijk om een aantal 

grondregels vast te stellen om eventuele twijfel te voorkomen. De Bijbel verklaard ons Het volgende 

“...Want dit weet gij in de eerste plaats, dat geen profetie der schrift door enige eigen uitlegging 

ontstaat...” (2Petrus 1:20) 

Als Christenen is ons medegedeeld dat we nooit onze eigen mening mogen geven over wat de 

verschillende profetische symbolen betekenen. We dienen ten alle tijde het Woord van God Zichzelf 

te laten interpreteren. Onze persoonlijke interpretaties zijn nutteloos. Het feit is dat er 404 verzen 

voorkomen in het boek Openbaring en 278 van deze verzen bevat het merendeel van de profetische 

boodschap van het boek. Wist je dat die 278 verzen praktisch letterlijk in andere boeken van de 

Bijbel te vinden zijn? Met andere woorden, DE BIJBEL VERKLAARD ZICHZELF PRIMA. We dienen de 

mening of interpretatie van anderen nooit aan te nemen, we dienen de Bijbel de Bijbel te laten 

verklaren. Feit is dat Jezus Christus 2000 jaar geleden zelf ook op deze manier les gaf. Langs deze weg 

is het eenvoudig valse profeten en leraren te ontmaskeren. Hoor deze mensen aan en vergelijk wat 

ze zeggen met een bepaald symbool uit de de profetie. Peter Stoner schreef in zijn boek “Science 

Speaks” (Moody Press 1963) dat als de Bijbel uit 

slechts 8 profetieën zou bestaan, er een kans zou 

bestaan van 1 op de 100.000.000.000.000.000 dat 

één persoon ze allemaal zou kunnen vervullen. 

Daarna geeft hij aan hoe groot dit aantal is door 

het te vergelijking met de staat Texas (423257.47 

vierkante kilometer) die met een diepte van iets 

meer dan een halve meter volledig bedekt is met 

zilveren munten. Kleur daarna één van de zilveren 

munten rood en vermeng deze op een willekeurige 

plek met de hoop munten. Vervolgens plaats je een 

geblinddoektte man op een willekeurige plaats in de staat en vertel je hem dat hij alle tijd krijgt om 

heel de staat te verkennen met als doel slechts één keer een munt op te rapen. Het moet die ene 

munt zijn die rood is gekleurd en hij krijgt één poging om dat te doen. Hij moet dus in feite 100% 

accuraat zijn bij zijn eerste poging! Het zou veel eenvoudiger zijn voor hem om daar in te slagen dan 

dat één man voldoet aan 8 profetieën. Zo wonderbaarlijk is de Christelijke profetie! Natuurlijk is 

dezelfde kansberekening toe te passen op de profetie over de antichrist. In deze hand-out gaan we 

echter een stap verder; we zullen maar liefst ELF profetieën bestuderen die betrekking hebben op de 

antichrist om te achterhalen of er een entiteit bestaat op aarde die aansluit op alle punten. Ik hoop 

zodoende enige eventuele twijfel die je hebt over dit onderwerp weg te nemen. Daar gaan we! 



PROFETIE #1 
 
“...en ik kreeg een vrouw in het oog die op een scharlakengekleurd wild beest zat...”  
(Openbaring 17:3) 
 
Aangezien de Bijbel zijn eigen symbolen verklaard, wat wordt er gezegd over een ‘vrouw’ en een 
‘beest’?      
 VROUW = EEN KERK 
Jeremiah 6:2 zegt: “De dochter van Sion heeft inderdaad geleken op een lieflijke en verwende 
vrouw.” 
Openbaring 12:1 zegt: “...een vrouw...en op haar hoofd was een kroon van twaalf sterren...”  
(12 stammen van Israël) Openbaring 19: 6-21 spreekt over de ‘bruiloft’ van het Lam (Christus), Zijn 
kerk wordt ook wel ‘de bruid’genoemd, de ware kerk (de vrouw der vrouwen/ kerk der kerken). 
BEEST = EEN STAAT/ NATIE/ KONINKRIJK  
 

Daniël 7:17 zegt: “Wat deze reusachtige beesten 
aangaat, omdat het er vier zijn: het zijn vier koningen 
die uit de aarde zullen opstaan.” 
 
Daniël zegt dat de vrouw (kerk) zou samenspannen met 
een beest (natie/ koninkrijk). Waar op aarde zien we 
een kerk en staat die samen fungeren als één politieke 
entiteit? Daniël 7:23 zegt ook nog dat dit beest uniek zal 
zijn in de hele geschiedenis en dat er nooit meer één als 
deze zou komen. De volbrenging van deze profetie is 
alleen te herkennen in de staat die bekend staat als 

VATICAANSTAD. Vaticaanstad is een onafhankelijke staat en fungeert bovendien ook nog eens als 
het hoofdkwartier van de RKK (Rooms Katholieke Kerk). 
 
PROFETIE #2 
 
“...en ik kreeg een vrouw in het oog die op een scharlakengekleurd wild beest zat…dat zeven koppen 
en tien horens.” (Openbaring 17:3) 
 
De discipel Johannes verklaard dat dit beest (natie/ staat) en deze vrouw (kerk) zich begeeft op zeven 
hoofden. Wat wordt er in deze profetie bedoeld met zeven hoofden? In de visie die de profeet kreeg 
in een toestand van geestvervoering zei de engel het volgende over wat er met de zeven hoofden 
bedoeld word. In Johannes 17:9 zegt de engel tegen Johannes het volgende: “…De zeven betekenen 
zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.” (‘berg’ wordt in het woordenboek ook wel gedefinieerd 
als ‘verhoging van de aarde’ of ‘heuvel’ , mountain = hill, zie: Strong Concordance #3735 voor het 
bewijs) De RKK (Rooms Katholieke Kerk) zelf verklaard hierover het volgende: 
 

“…It is within the city of Rome, called The City on 
Seven Hills that the entire area of Vatican State 

Proper is now confined” 
(bron: Catholic Encyclopedia, p.529) 

 
 
 
 
 
 



PROFETIE #3 
Openbaring 13:17-18: “…de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam…want het is een 
getal van een mens; en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” 
 
De profetie verklaard dat er een ‘man’ zal zijn aan het hoofd van deze kerk en staat entiteit wiens 
naam tevens een numerieke waarde toegekend is. Die numerieke waarde is: 666, aldus de profetie. 
Het feit is dat de regering binnen het Vaticaan altijd een paus als leider heeft. Wanneer de paus sterft 
wordt er praktisch meteen een nieuwe paus gekozen om zijn positie in te nemen. De nieuwe paus 
krijgt altijd dezelfde functie, titel en naam en neemt deze mee in zijn graf. Alle pausen hebben exact 
dezelfde titel als de vorige pausen. Maar wat is deze ‘naam’ die zij ten alle tijden dienen te dragen? 
 

"The letters inscribed in the Pope's miter are these 
'VICARIUS FILII DEI'. Which is the Latin for 'VICAR 

OF THE SON OF GOD.' Catholics hold that the 
church, which is a visible society, must have a 
visible head. Christ, before his ascension into 

heaven, appointed St. Peter to act as His 
representative... Hence to the Bishop of Rome, as 

head of the church, was given the title, 'VICAR 
OF CHRIST'." (bron: Our Sunday Visitor, Catholic Weekly 

"Bureau of information," Huntington, Ind., April 18, 1915) 
 
 
 
VICARIUS FILII DEI (Latijn): “belichaming van God op aarde”  of  “plaatsvervanger van Christus” 
 
Het interessante aan de Latijnse taal is dat het zowel het Romeinse alfabet als het Romeinse 
numerologische systeem bevat. De letters staan gelijk aan verschillende cijfers: 
 

VICARIVS  FILII  DEI ~ “Vicar of the Son of God” 
V = 5  
I = 1 
C = 100 
A = 0 
R = 0 
I = 1 
V = 5 
S = 0 
TOTAAL = 112  
F = 0 
I = 1 
L = 50 
I = 1 
I = 1 
TOTAAL = 53 
D = 500 
E = 0 
I = 1 
TOTAAL = 501 

HET TOTAAL VAN ALLE UITKOMSTEN IS DUS:  112 + 53 + 501 = 666 



Als je deze strategie toepast op alle latijnse benamingen van de verschillende rangen binnen de 

Rooms Katholieke Hiërarchie, kom je op hetzelfde getal uit; 666. Zelfs de numero logische waarden 

van alle namen van de verschillende pausen uit de geschiedenis is gelijk aan 666. 

 
PROFETIE #4 
 
“En ik zag een wild beest uit de zee opstijgen, met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens 
tien diademen, en op zijn koppen( gods)lasterlijke namen (Openbaring 13:1)  
 
In de originele King James Bible wordt het woord ‘(gods)lastering’ in deze vers vertaald als 
‘blasfemie’. Maar wat is nu de definitie van (gods)lastering of blasfemie? De Bijbel verklaart het ons: 
 
“De joden antwoordden Hem: wij stenigen u niet om een voortreffelijk werk, maar om lastering, ja, 
omdat gij, hoewel gij een mens zijt, Uzelf tot een God maakt.” (Johannes 10:33)  
 
“Maar de schriftgeleerden en de Farizeeën 
begonnen te overleggen en zeiden: Wie is Die 
[man] die lasteringen spreekt? Wie anders kan er 
zonden vergeven dan God alleen? (Lucas 5:21) 
 
Dus, de definities van (gods)lastering of Blasfemie 
zijn de volgende:  
 
1- Jezelf beschouwen als God  
 
2- Claimen zonden te kunnen vergeven, zoals alleen God dat kan. 
 
 
Hebben de Pausen van Rome zich schuldig gemaakt aan blasfemie zoals de profetie verklaard? 
 
 

"The Roman Pontiff judges all men, but is judged 
by no one. We declare, assert, define and 

pronounce: to be subject to the Roman Pontiff is 
to every human creature necessary for salvation 

that which was spoken of Christ 'thou has subdued 
all things under his feet' may well seem verified in 
me... I have the authority of the King of Kings. I 
am all in all and above all, so that God himself 

and I, the vicar of God, have but one consistory, 
and I am able to do all that God can do." 

(bron: The Bull Unam Sanctam... Issued by POPE BONIFACE VIII) 
 
 
 

"The Pope and God are the same, so he has all 
power in Heaven and earth." 

(bron: Pope Pius V, quoted in Barclay, Chapter XXVII, p. 218, "Cities Petrus Bertanous) 
 

 



"The Pope is not only the representative of Jesus 
Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under 
the veil of flesh." -Catholic National July 1895 

(2) Does the pope claim the ability to forgive sin? 
"This judicial authority will even include the power 

to forgive sin." 
(bron: The Catholic Encyclopaedia Vol 12, article "Pope" pg 265) 

 
"And God himself is obliged to abide by the 

judgment of his priest and either not to pardon 
or to pardon, (sin) according as they refuse to give 
absolution, provided the penitent is capable of it." 

(bron: Liguori, Duties and Dignities of the Priest, p.27) 
 
PROFETIE #5, 6 & 7 
 
“Het wilde beest dat gij gezien hebt, was, maar is niet, en toch staat het op het punt uit de aarde op 
te stijgen...” (Openbaring 17:8) 
 

 
 

De profetie verklaard dat dit beest op een bepaalde tijd in de geschiedenis de macht heeft (was) en 
dan vervolgens inactief is (en is niet) en uiteindelijk toch weer aan de macht komt (toch is die). Komen 
deze gebeurtenissen voor in de geschiedenis van het Vaticaan in Rome? 

 
 

WAS: 
Het Vaticaan wordt een kerk en staat entiteit (583 n.Chr.) 

"Vigilius...ascended the papal chair  (538 A.D.) 
under the military protection of Belisarius." 

(bron: History of the Christian Church, Vol. 3, p. 327) 
 
 
 

EN IS NIET: 
Het Vaticaan wordt afgeschaft 

"In 1798 General Berthier abolished the papal 
government, and established a secular one." - 
(bron: Encyclopedia Britannica 1941 edition) 

 
 



EN TOCH IS DIE: 
Het Vaticaan verkrijgt weer een Kerk en Staat entiteit 

“this morning there was another sovereign 
independent State in the world. .. Premier 
Mussolini and Cardinal Gasparri, signedG 

the sovereign independent State of Vatican 
City into existence. 

(bron: New York Times July 7, 1929) 
 
Het Vaticaan ‘was’ van 538 n.Chr. tot aan 1798 n.Chr. aan de macht. Het Vaticaan ‘was niet’ aan de 
macht van 1798 n.Chr. tot aan 1929 n.Chr. En Vervolgens vanaf 1929 n.Chr. ‘is die’ wel weer aan de 
macht. (vlak voor de 2e wereldoorlog; 1939 - 1945; Hitler werkte voor hen, maar dat even ter zijde...) 
Trouwens, waar in de Bijbel komen we nog meer iemands leven, dood en wederopstanding tegen? 
 
 

PROFETIE #8 
 
“...en hem [het beest] werd autoriteit gegeven om tweeënveertig maanden lang te handelen…En 
hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen…” (Openbaring 13:5-7) 
 
In de profetieën staat een ‘dag’ voor een ‘jaar’. Voor het bewijs verwijs ik je door naar de volgende 
passages:  Ezechiël 4:6 / Numeri 14:34 
Een profetische dag = een werkelijk jaar 

 
Een bijbelse maand bestaat uit 30 dagen  (bijna 
hetzelfde als de hedendaagse kalendermaand) 
Voor ondersteuning van dit feit zie: Genesis 7:11 
/ Genesis 8:3,4 
Deel de 5 maanden gedurende de grote vloed 
van Noach door 150 dagen en je komt uit op 
excact 30 dagen per maand.  
 
In bovenstaande vers uit de openbaring spreekt 
Johannes over 42 maanden; dat is dus gelijk aan 
1260 jaar in de profetie. (zie ook: Daniël 7:25 en 
Openbaring 12:6 ter bevestiging van dit feit) 
  
Op 2 maart van het jaar 2000 gaf paus Johannes 
Paulus de 2e, in een wereldwijd gepubliceerde 
‘Mea Culpa’  toe dat het Vaticaan inderdaad 
miljoenen Christenen heeft vervolgd en 

vermoord tussen het jaar 538 n.Chr. en 1798 n.Chr. Simpel rekensommetje; 1798 – 538 = 1260 (jaar).  
Rome kreeg de vrijheid om “oorlog te voeren tegen de heiligen...tweeënveertig maanden lang...” 
 

“Rome was allowed to “make war with the saints.” 
For teaching faith contrary to the teaching of the 
Church of Rome, history records the martyrdom 

of more than 100 million people.” 
(bron: Brief Bible Readings for the home, p.16) 

 
 
 



PROFETIE #9: 
 
“…Hij [het wilde beest] zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen...” (Daniël 7:25) 
De profeet Daniël beweert dat het Vaticaan ‘denkt’ de autoriteit te hebben om ‘tijden en wetten’ te 
veranderen, maar is dit ook zo? 

 
"The Pope has the power to change times, to abrogate (change) laws," 

(bron: Decretal, de TranlaticEpiscop. Cap. -The Pope can modify divine law- Ferraris'Ecclesiastical 
Dictionary) 

 
 

"The Pope is of great authority and power that he 
can modify, explain, or interpret even divine 

laws...“ (bron: Lucius Ferraris, Prompta Ribliotheca, "Papa," 
art. 2, translated) 

 
"The Bible says, Remember that thou keep holy the 

Sabbath day. The Catholic church says, No! By 
my divine power I abolish the Sabbath day, and 
command you to keep the first day of the week. 

And lo, the entire civilized world bows down in 
reverent obedience to the command of the holy 

Catholic church!" 
(bron: Fr Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City, Mo., History of the 

Sabbath, p. 802) 
 

"Sunday is a Catholic institution and its claim to 
observance can be defended only on Catholic 

principles .... From beginning to end of 
Scripture there is not a single passage that 

warrants the transfer of weekly public worship from 
the last day of the week to the first." 

(bron: CatholicPress, Sydney, Australia, August, 1990). 
 
De Rooms Katholieke Kerk geeft dus toe dat de sabbat (het 4e gebod) zaterdag is en niet zondag. 
Echter beweerd zij dat ze het recht heeft om God’s wet, de Tien Geboden, te wijzigen; Dit is absoluut 
in strijd met de Bijbel. God heiligde de zevende dag omdat zijn scheppingswerk op die dag voltooid 
was. En wanneer God iets heiligd kan Hij dat niet ongedaan maken. In een andere hand-out gaan we 
dieper in op dit onderwerp. 

 



 
PROFETIE #10 
 
“...En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een mysterie: Babylon de Grote, de moeder van 
de hoeren en van de walgelijkheden der aarde.” (Openbaring 17:5) 
 
Zoals we geleerd hebben staat een ‘vrouw’ in de profetie voor een ‘kerk’. Een ‘hoer’ is inderdaad ook 
een vrouw, maar zij is niet puur omdat ze geestelijk overspel heeft gepleegd tegen Jezus, haar 
Bruidegom (zie Openbaring 18:23). Nu is de vraag; Plegen al de kerken in de wereld ‘overspel’ door 
te doen wat ‘moeder Rome’ hen opdraagt? 
 
 
 

"Had she not such power, she could not have done 
that in which all modern religionists agree with 

her; --she could not have substituted the 
observance of Sunday the first day of the week, for 

the observance of Saturday the seventh day, a 
change for which there is no Scriptural 

authority." (bron: Rev. Stephan Keenan, A Doctrinal 
Catechism, "On the Obedience Due to the Church," chap. 

2, p. 174 / Imprimatur, John Cardinal McCloskey, 
archbishop of New York) 

 
 
 

“The Pope was recognized as the overall 
authority in the Christian world by an Anglican 

and Roman Catholic commission yesterday which 
described him as a "gift to be received by all the 
Churches". ...if a new united Christian Church 
was created it would be the 'Bishop of Rome 

who would exercise a universal primacy.” 
(bron: The Rt Rev Cormac Murphy-O'Connor, Bishop of Arundel and 

Brighton and the other co-chairman, added: "The primacy 
of the Pope is a gift to be shared." -Electronic Telegraph- 

UK News May 13, 1999 Oliver Poole) 
 
De UNITED RELIGIONS INITIATIVE (het Verenigde Religies Initiatief) is op 26 juni, 2000 ondertekend. 
Door de ondertekening van dat document werd de paus officieel aangesteld de globale morele 
autoriteit over alle Christelijke denominaties (stromingen) in de wereld. De One World Church (één 
wereld kerk), waar JOUW kerk denominatie onderdeel van uit maakt, wordt nu dus officieel bestuurd 
door het Vaticaan in Rome, FEIT. 
 
PROFETIE #11 
 
“…De tien horens die gij gezien hebt, betekenen tien koningen, die nog geen koninkrijk hebben 
ontvangen, maar wel ontvangen zij voor één uur autoriteit als koningen met het wilde beest.” 
(Openbaring 17:12) 
 
De profetie voorspeld dat, vóór de tweede komst van Jezus, het Vaticaan een vorm van 
wereldheerschappij zal genereren die de wereld verdeeld in tien verschillende koninkrijken. 



"The Club had its beginnings in April of 1968, 
when leaders from ten different countries 

gathered in Rome...The organization claims to 
have the solutions for world peace and prosperity... 
The Club of Rome has been charged with the task 
of overseeing the regionalization and unification 

of the entire world... "The Club's findings and 
recommendations are published from time to time 

in special, highly confidential reports, which are 
sent to the power-elite to be implemented. 

On 17th of September 1973 the Club released one 
such report, entitled Regionalized and Adaptive 

Model of the Global World System... The document 
reveals that the Club has divided the world into 
ten political / economic regions, which it refers 

to as 'kingdoms.” 
 
Sinds de laatste bijeenkomst, waarvan we weten, van de “Club van Rome” is de wereld stilletjes 
ingedeeld in de volgende TIEN VERSCHILLENDE KONINKRIJKEN: 
Koninkrijk 1: Canada & De Verenigde Staten 
Koninkrijk 2: de Europese Unie & West Europa 
Koninkrijk 3: Japan 
Koninkrijk 4: Australië, New Zeeland & South Africa, 
Israël & de Pacifische eilanden 
Koninkrijk 5: Oost Europa 
Koninkrijk 6: Latijns Amerika, Mexico, Midden- & Zuid Amerika  
Koninkrijk 7: Noord Afrika & het midden Oosten 
Koninkrijk 8: midden Afrika 
Koninkrijk 9: Zuid- & Zuidoost Azië 
Koninkrijk 10: midden Azië 
 

De Bijbel zegt het volgende in 2 Thessalonicenzen 2:3:  
"laat niemand u op enigerlei verleiden, want [die dag] 
komt niet tenzij eerst de afval komt en de mens der 
wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon der 
vernietiging." 
De huidige maatschappij toont overduidelijk aan dat er 
daadwerkelijk een ‘afval’ heeft plaatsgevonden in 
allerlei verschillende levenswandels. Deze hand-out en 
meerdere bronnen hebben inmiddels ook bewezen dat 
de ‘mens der wetteloosheid’ (de paus) geopenbaard is, 

zoals de Bijbel ons heeft belooft. Maar waarom negeren zoveel mensen de Christelijke profetie 
terwijl deze zo accuraat is gebleken? Lees het boek Amos, hoofdstuk 8 vers 11 voor het antwoord op 
die vraag .  

 
 
 
 
 
 
 
 



Als je meer wilt weten over hoe je je kunt voorbereiden op de tweede komst van Christus, of als je al 
gelovig bent en meerdere profetieën omtrent de antichrist verklaard wil hebben zodat je dat weer 
kunt delen met anderen, neem dan contact op met mij.  
 
NL 
website: coming soon! 
e-mail: SDRNetherlands@gmail.com 
videokanaal: http://www.Youtube.com/SDRNetherlands 
 
VS 
Presents of God ministry  
PO Box 522 
Fowler, IN 47944 
contact-pogm@remnantofgod.org (e-mails in english please) 
Or visit us online at, www.RemnantofGod.org 
Copyright © 2007 
 
Voor de deze handout is uitsluitend gebruikt gemaakt van de Bijbe;, “Nieuwe Wereld Vertaling van de 
Heilige Schrift” 1969, met getrouwe raadpleging van de oude Hebreeuwse en Griekse tekst. 
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