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Bespreking van 2 Thessalonicenzen 2:3-8 
Bron : https://www.icr.org/books/defenders/8028  

 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V., 27-11-2022 

 
“3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst [proton] de af-
val [he apostasia] gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopen-
baard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd 
wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u 
zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat 
hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werk-
zaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan 
zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en 
hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:3-8). 

 

Afval of Opname & de zoon van het verderf 
2 Thessalonicenzen 2:3 
De Griekse uitdrukking “he apostasia” wordt gewoonlijk getranscribeerd als “de afval” of “the fal-
ling away” (KJV). Het bepaalde lidwoord in het Grieks geeft aan dat Paulus hen er al over had ver-
teld. Vervolgens heeft men aangenomen dat dit woord van toepassing zou zijn op de laatste grote 
religieuze afvalligheid aan het einde van het kerktijdperk.  
De context, evenals de etymologie van het woord zelf, maakt deze interpretatie echter onwaar-
schijnlijk. In deze precieze vorm wordt het nergens anders in het Nieuwe Testament gebruikt, dus 
de betekenis ervan moet hier worden gedefinieerd door de context. Apostasia is afgeleid van twee 
Griekse woorden, apo (wat “weg” betekent) en stasis (wat “staan” betekent). Het zou dus goed kun-
nen worden weergegeven als “wegstaan” in plaats van “afval” of “falling away” (KJV).  
In de vorige brief van Paulus had hij geen enkele verwijzing gemaakt naar een komende afval van 
het geloof, maar hij had uitvoerig gesproken over een komend vertrek van de aarde door alle gelo-
vigen, om “opgenomen [te] worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht” (1 
Thessalonicenzen 4:13-18). Dit “wegstaan”, in de context, lijkt dus te verwijzen naar alle opgeno-
men gelovigen die wegstaan van de aarde, wanneer zij voor hun teruggekeerde Heer staan als zij 
Hem in de hemelen ontmoeten.  
Paulus herinnert hen hier eenvoudig eraan dat het “onverwacht verderf” (1 Thessalonicenzen 5:3) 
dat over ongelovigen zou komen wanneer “de dag van de Heer” begint, niet kon plaatsvinden voor-
dat de opname – het “wegstaan” van de aarde en voor Christus (let op Romeinen 14:10b)1 – had 
plaatsgevonden.  
De hele context, voor en na, past beter bij dit begrip van de tekst dan bij het idee van afvalligheid 
van het geloof. In de 1950 jaar sinds Paulus deze regels schreef, zijn er talloze grote afvalligheden 
van het geloof geweest, en geen van deze introduceerde de dag van de Heer, hoewel vervolgde ge-
lovigen ze in elk geval gemakkelijk zo hadden kunnen interpreteren. 
De mens van de wetteloosheid wordt ook “de zoon van het verderf” genoemd omdat hij zo volledig 
door Satan wordt bekrachtigt en bestuurd dat hij op een unieke manier de zoon van de duivel is. Ju-
das, die een type van deze boze man was, werd ook “de zoon van het verderf” genoemd (Johannes 

 
1 Romeinen 14:10b: “Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden”. 
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17:12; let ook op Lukas 22:3; Johannes 6:70). Dezelfde persoon wordt ook wel “antichrist” ge-
noemd (1 Johannes 2:18), “de vorst die zal komen” (Daniël 9:262; KJV) en verschillende andere na-
men, maar vooral “het Beest” (Openbaring 13). Volgens dit vers zal zijn identiteit pas geopenbaard 
worden nadat de opname heeft plaatsgevonden (let ook op 2 Thessalonicenzen 2:7-8). Spoedig 
daarna zal de grote dag van de Heer op aarde beginnen.  

Hij is God 
2 Thessalonicenzen 2:4 
De “zoon van het verderf” zal de leider en het icoon zijn van de wereldwijde religie van het evoluti-
onair pantheïstisch humanisme, die uiteindelijk in de laatste dagen zal zegevieren. Er zal een grote 
samensmelting zijn van religies (“al wat God wordt genoemd”), waarbij de oosterse etnische pan-
theïstische religies en moderne New Age wetenschappelijke en occulte religies worden gecombi-
neerd met afvallige monotheïstische religies (inclusief de pseudo-christelijke denominaties en cul-
ten die op aarde zijn achtergelaten nadat alle ware christenen door de opname zijn verwijderd), on-
der de charismatische maar despotische heerschappij van deze grote man die de top lijkt te zijn van 
het eeuwenlange proces van evolutie.  
Dit is natuurlijk in wezen het doel van de antichristelijke en pseudo-christelijke religies van de we-
reld vandaag, en ze zullen het uiteindelijk bereiken voor een korte periode in de eindtijd. Deze god-
deloze koning zal een doorgedreven humanist zijn, die alleen “de god van de vestingen” eert (Da-
niël 11:38) en die “Woorden tegen de Allerhoogste zal spreken” (Daniël 7:25), maar ook zal “hij 
het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In zorgeloze rust3 zal hij 
velen te gronde richten” (Daniël 8:25). Hij zal een zevenjarig verdrag met Israël sluiten (zie Daniël 
9:26-27), waardoor hun tempeldienst in Jeruzalem wordt hersteld, maar hij zal dat verdrag na drie-
enhalf jaar verbreken en zijn eigen levende beeld in de tempel installeren en zichzelf verkondigen 
als de god die alle mensen moeten aanbidden (Daniël 11:45; Mattheüs 24:15; Openbaring 13). 

U weet wat hem nu weerhoudt 
2 Thessalonicenzen 2:6 
De Thessalonicenzen hadden moeten weten wàt de manifestatie van de mens van de zonde in be-
dwang hield. Deze gevreesde gebeurtenis moet wachten op de opname. De invloed van ware chris-
tenen in de wereld, zowel in het winnen van anderen voor Christus als in het dienen als het “zout 
van de aarde” en “licht van de wereld” (Mattheüs 5:13-14), voorkomt het onvermijdelijke, snelle 
verval van de wereld in de duisternis en corruptie van het wereldwijde evolutionaire humanisme. 
Aangezien deze christenen werkelijk inwonend zijn van en geleid worden door Gods Heilige Geest 
(zie 1 Johannes 4:4), is het de aanwezigheid van de Heilige Geest Zelf in de wereld die werkelijk de 
triomfantelijke openbaring van de mens van de zonde verhindert. 

Iemand die hem nu weerhoudt 
2 Thessalonicenzen 2:7 
De Heilige Geest, door de ware Kerk, “weerhoudt” (dat wil zeggen, vertraagt of belemmert) de 
openbaring van de zoon van het verderf. In feite zal Hij “uit de weg worden gedaan” wanneer al de-
genen die Hij bewoont en bestuurt worden opgehaald om de Heer te ontmoeten. Natuurlijk, omdat 
Hij alomtegenwoordig is, zal Hij nog steeds aanwezig zijn en op aarde werken, maar niet meer door 
de Kerk. 

De Geest van Zijn mond 
2 Thessalonicenzen 2:8 

 
2 Daniël 9:26 KJV: “the prince that shall come”. 
3 KJV: “vrede”. 
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De mens van de wetteloosheid zal uiteindelijk triomferen, maar slechts voor een korte tijd. De Heer 
Jezus Christus, die spoedig in macht en heerlijkheid terugkeert, zal hem “verteren door de Geest 
van Zijn mond” (Jesaja 11:4; Openbaring 19:15, 20-21). 

___________________________ 
 

 
 

Apostasia in 2 Thess 2:3 correct begrijpen 

Er moeten 2 dingen gebeuren eer “de dag van Christus” (vs. 2) kan aanbreken : “eerst” [proton] 
het vertrek [apostasia] van de Kerk (= Opname) en de daarin wonende Heilige Geest (1 Joh. 
4:4), en daarna de komst van de Antichrist. 
1. Vertrek Kerk & Heilige Geest              2. Komst Antichrist 
 
 
“3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst [proton] de 
afval [apostasia] gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopen-
baard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd 
wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herin-
nert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weer-
houdt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloos-
heid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden ver-
dwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de 
Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2 Thess. 2:3-8). 
Bij gebruik van het woord “vertrek” of “verwijdering” (= Opname) in vers 3 vallen de daarop vol-
gende verzen samen en herhalen ze dezelfde gebeurtenissen: we hebben dan drie soortgelijke 
verklaringen over het vertrek eerst van de Kerk, en daarna de openbaring van de Antichrist. 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verwarring-2thess2-3.pdf  
 

 

 

Zie verder ook: 
o Rubriek “Apostasia – Afval of Opname”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm#apostasia  
o Rubriek “Opname van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm  
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