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Met welke namen of titels wordt de 
Antichrist in de Schrift aangeduid? 

Auteur : Walter Scott, in De Morgenster, 24ste jaargang, oktober 1968 - september 1969, p. 20-21 

Alle Schriftaanhalingen werden aangepast aan de Herziene Statenvertaling. 
 
 
1. “De Antichrist” is een uitdrukking die alleen in de Brieven van Johannes wordt gevonden en die 
gebruikt wordt om zijn anti-christelijke karakter aan te geven in de loochening van de Vader en de 
Zoon (1 Johannes 2:18, 22; 4:3; 2 Johannes 1:7). 
2. “De mens van de wetteloosheid” [Gr. hamartia]” (2 Thessalonicenzen 2:3a). Iedere vorm van 
ongerechtigheid zal ten volle ontvouwd worden in een mens; de wetteloosheid zal om zo te zeggen 
geconcentreerd worden in één individu, hier “de mens van de wetteloosheid” genoemd. De oude 
Statenvertaling en de King James Version gebruiken de uitdrukking “de mens der zonde”; zo kan 
het ook vertaald worden. 
3. “De zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3b), als betekenisvolle uitdrukking voor zijn 
vreselijke oorsprong en verschrikkelijk einde. 
4. “De wetteloze” (2 Thessalonicenzen 2:8), de echte personificatie van de eigen wil, en zo in 
schrille tegenstelling geplaatst met Hem die nooit Zijn eigen wil zocht, maar altijd deed wat de Va-
der behaagde. 
5. “Een ander beest” (Openbaring 13:11-16). Het is een imitatie van Christus in kracht en karakter, 
het heeft “twee horens, als die van het Lam”, maar zijn uitspraken zijn de uitingen van de invloed 
van Satan, want “het sprak als de draak” (vers 11). 
6. “De valse profeet” (Openbaring 16:13; 19:20; 20:10). De uitdrukking van zijn boze invloed 
doordat hij zich ten onrechte voordoet als Gods woordvoerder bij het afvallige Israël. 
7. “Een dwaze herder … de herder van niets” (Zacharia 11:15, 17). Inplaats van voor de kudde te 
zorgen zal deze herder – die in rechtmatige vergelding verwekt is wegens Israël’s verwerping van 
de ware Herder en Koning van Jahweh – de kudde met wreedheid behandelen. Het zwaard (het oor-
deel) zal komen over zijn kracht en inzicht waarop hij zich beroemt : zijn “arm” en “rechteroog”. 

8. “Een vorst” (Daniël 9:26). Dit is zijn koninklijk karakter in Palestina. 
9. “De man van bloed en bedrog” (Psalm 5:7). Deze en andere namen worden in de Psalmen voor 
de “Antichrist” gebruikt, maar in het algemeen ligt de betekenis ervan in de namen zelf opgesloten. 

__________________ 
 
“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn 
eigen naam, die zult u aannemen” (Johannes 5:43).  
Hier waarschuwt de Heer Jezus voor de valse Christus, de Antichrist, die komen zal voor de onge-
lovige Joden ! Deze zullen zij aannemen.  
“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” (1 Johannes 2:22). 

 
Lees verder: 
o Wie is in Openb. 13 de Antichrist?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf 
o Bespreking van het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm 
o Zal de Antichrist een Jood zijn?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-jood.pdf 
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