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DE ANTICHRIST WORDT NOG TEGEN GEHOUDEN
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, de meesten van u zullen er ongetwijfeld van op de hoogte zijn,
dat in het laatste der dagen, in de laatste jaren vlak voor Jezus’ Wederkomst, de wereld zal
worden geregeerd door de Antichrist. En deze “zoon des verderfs” en “mens der zonde”
(2 Thess. 2:3) zal alle demonische machten en krachten uit de hel mobiliseren. Joden en
christenen die Jezus liefhebben, maar de Opname (men spreekt soms ook van Wegname)
helaas hebben gemist, zullen in een tijd van grote verdrukkingen op vreselijke wijze hevig
worden vervolgd. Hoe belangrijk is het daarom om op ieder moment van de dag gereed te
zijn voor de komst van de Hemelbruidegom Jezus Christus om Zijn Bruid op te halen en haar
naar de eeuwige woningen te brengen. Laten wij gereed zijn om het roepen van de engelen
en het schallen van de hemelse bazuinen te horen.
Ik ben er van overtuigd dat elke wedergeboren christen, die de Heer ernstig probeert te
volgen en te dienen, door de werkingen van de Heilige Geest in het hart weet én ziet, dat
deze heerlijke gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden. Want de tijden worden donkerder en
donkerder. De inktzwarte zonden van een rebelse en Jezus hatende mensheid hebben
inmiddels de hemel bereikt en de antichristelijke geesten zijn reeds volop in ontwikkeling.
Maar, broeders en zusters, de Antichrist zelf wordt nog tégengehouden en hij heeft zich nog
niet geopenbaard. Hij heeft als het ware nog geen permissie om zich reeds te vertonen.
2 Thess. 2:5-8 – “Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu,
wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de
verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan
zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest
Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner Toekomst;”
De “zoon des verderfs”, de “mens der zonde”, de “ongerechtige” wordt nog wederhouden.
De bijbel geeft ons enige informatie over het moment van openbaring van de Antichrist.
Satan, de duivel en oude slang, heeft nu nog toegang tot de hemel en hij klaagt voortdurend
alle kinderen Gods aan, hoewel zij door Jezus’ kostbare Bloed zijn rein gewassen. Maar
spoedig breekt het moment aan, dat hij uit de hemel op de aarde zal worden geworpen door
de aartsengel Michaël en zijn legers van engelen. En wee de mensen op de aarde voor de
vreselijke tijd, die dan zal aanbreken. Dit zal ook het moment zijn, dat de satan het hart van
de Antichrist in beslag zal nemen, en hem grote demonische krachten zal geven, waarna
deze zich zal openbaren aan de wereld.
Openb. 12:7-12 – “En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den
draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is
niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang,
welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik,
geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote
stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden
onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen
verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen
door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet
liefgehad tot den dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont!
Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en
heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.”
Openb. 13:1-2 – “En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen,
hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden,
en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een pardel
gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de
draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.”
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Broeders en zusters, het schriftgedeelte uit de Thessalonisenzenbrief dat we zojuist lazen,
zegt dat de Antichrist wordt “wederhouden” om op zijn eigen tijd geopenbaard te worden.
De Antichrist wordt nu dus als het ware nog beteugeld, vastgehouden en geboeid! Hij mag
zichzelf nog niet openbaren. Hij kan de mensen van de wereld dus nog niet in het verderf te
storten. Gelukkig maar! Maar dat vreselijke moment zál desondanks nu spoedig aanbreken.
Het woord “wederhouden” komt van het Griekse “katexon”, dat “tegenhouden, beneden
houden, temmen, vertragen, vasthouden, verhinderen, beteugelen, boeien” betekent. Het
woordje “katexon” wordt onder andere gebruikt in Rom. 1:18, waar het gaat om het “ten
onder houden van de ongerechtigheid”.
Er is blijkbaar een Persoon, die nog steeds verhindert dat de satan reeds nú het zondige en
duistere hart van de Antichrist, die ongetwijfeld reeds is geboren en op aarde leeft, vervult.
We begrepen uit Openb. 12 dat op het moment dat satan uit de hemel wordt geworpen, aan
hem ook de vrije hand wordt gegeven om aan de Antichrist zijn duistere macht en kracht te
verlenen. Met andere woorden, dát is het ogenblik dat de Weerhouder Zich zal terugtrekken.
Wie is dan Degene, wie is die Persoon, die de Antichrist nu nog tegenhoudt?
Over de identiteit van de Weerhouder bestaan onder bijbelonderzoekers verschillende
meningen. De belangrijkste en meest schriftuurlijke opvatting zal ik nu kort behandelen.
Namelijk, de Weerhouder van de Antichrist is de Heilige Geest.
Veel bijbeluitleggers geloven, dat de Heilige Geest Degene is, Die de Antichrist tegenhoudt.
Zolang de Gemeente van echte, vurige, wedergeboren kinderen Gods in de volheid van de
in hun hart wonende Heilige Geest, als bederfwerend zout der aarde, nog op de aarde
aanwezig is, kan het totale verderf nog niet plaatsvinden. Zolang de kinderen Gods als het
licht der wereld hun taak op aarde nog verrichten in de kracht van de Heilige Geest, kan de
volkomen duisternis nog niet bezit nemen van de wereld.
Het is niet voor niets dat de bijbeltekst waarmee ik deze prediking begon (2 Thess. 2:5-8), in
het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel, in het teken staat van de wijding van de
priesters die God dienen. Wedergeboren kinderen Gods zijn priesters (Openb. 1:6) en
behoren vol te zijn van de Heilige Geest en vol overgave God te dienen. Zij hebben een
positieve invloed op hun omgeving en verhinderen daardoor de openbaring van de boze.
Steun voor deze opvatting kunnen we vinden in Jes. 59:19 – “Dan zullen zij den Naam des
HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de
vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen
oprichten.” We lezen dat de Heilige Geest een banier tégen de vijand opricht!
In het verleden hebben de christenen een grote invloed gehad op de maatschappij. Hun
opvattingen weerspiegelden zich vooral in de westerse wereld in de wetgevingen en in de
dagelijkse normen en waarden. Maar vandaag de dag zien we, dat hun invloed steeds
verder afbrokkelt. Het aantal échte kinderen Gods en hun invloed daalt meer en meer. Velen
zijn schijnchristenen geworden. Ze bidden niet meer en laten zich niet meer door de Heilige
Geest leiden. De christelijke normen en waarden verdwijnen. De ongelovige wereldlingen en
de regeringen laten zich steeds minder gelegen liggen aan de waardevolle, christelijke
omgangsvormen van respect en liefde voor God, elkander en het leven. De aardse
regeringen zullen langzaam maar zeker zó onchristelijk en goddeloos worden, dat de
Antichrist als het ware in een gespreid bedje zal terechtkomen. De Heilige Geest wordt
hierdoor steeds meer de mogelijkheid ontnomen om op aarde in de harten van de mensen te
werken. Daartegenover stijgt de zonde ten top en groeit de invloed van afgodische praktijken
en godsdiensten. De duistere, boze, demonische machten krijgen steeds meer vrij spel.
Het is het logische gevolg dat, zodrá de invloed van de kinderen Gods en de Heilige Geest
afneemt, de Antichrist meer en meer de kans krijgt om zichzelf te manifesteren. Zodra dan
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ook nog de Bruid van Christus, de Gemeente van wedergeboren Joden en heidenen, in de
hemel zal zijn opgenomen, dan zal ook de Heilige Geest in Zijn huidige volle werking in en
door de ware kinderen Gods niet meer aanwezig zijn.
2 Thess. 2:7b – “…………….; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden,
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.”
Na de Opname van de Gemeente zal er een vreselijke tijd op aarde zal aanbreken! Grote
familiesdrama’s zullen het gevolg zijn van de onverwachte scheiding in vele gezinnen,
huwelijken en families. De ware kinderen Gods zijn immers verdwenen. De lauwe, tragisch
achtergebleven naamchristenen zullen met een geweldige schok worden wakker geschud en
zullen zich nu koste wat het kost aan Jezus willen wijden. Tot woede van de Antichrist!
Want de Opname van de Gemeente zal ook het moment, dat de Heilige Geest Zich zal
terugtrekken en vrij spel zal verlenen aan de Antichrist. Want het is juist de Gemeente van
vurige kinderen Gods, die aan de Heilige Geest een vaste woning biedt en het is juist de
Heilige Geest, Die de Gemeente naar de hemel zal wegvoeren. Want Hij is haar Onderpand
(1 Kon. 18:12; 2 Kon. 2:16; Hand. 8:39; 2 Cor. 5:4-5; Efez. 1:13-14; Gal. 5:5; Openb. 4:1-2).
De Opname van de Gemeente en de terugtrekking van de Heilige Geest zal een geestelijke
situatie creeëren (volgens wijlen br. Wim Malgo een onmetelijk, geestelijk vacuüm), waarin
de remmen los gaan voor de satanische machten van het kwade. “………….Wee dengenen,
die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn,
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” (Openb. 12:12b).
Na de Opname zal de Antichrist daarom alle kans krijgen om te doen wat hij wil en hij zal
vreselijke vervolgingen en verdrukkingen van de Joden en de achtergebleven christenen
ontketenen.
In de Bijbel zijn overigens geen aanwijzingen te vinden, dat de Heilige Geest gedurende de
eindtijdverdrukkingen gehéél van de aarde zal worden weggenomen. Neen, de Heilige Geest
zal er nog wel zijn, maar dan niet meer in Zijn volheid. Hoewel Hij niet meer in volheid op de
aarde vertoeft, zal Hij uit genade nog Zijn werk blijven doen. Maar voortaan zal Hij anders
werken. De Heilige Geest zal weer gaan werken zoals in de tijden van het Oude Testament,
toen Hij nog niet op de grote pinksterdag in Hand. 2:1-4 was uitgestort, maar wél in de harten
van die mensen werkte, die God eerlijk wilden gehoorzamen en volgen. Het zout van de
Heilige Geest zal echter wél van de aarde zijn weggenomen en Zijn Licht zal zijn verdwenen.
Het verderf zal dan ongeremd exploderen en de geestelijke duisternis zal in een razend
tempo over de aarde gaan heersen. Legt u maar eens een aantal overrijpe vruchten één of
enkele dagen in de zon. Dan zult u verbaasd zijn hoe snel ze volkomen zijn verrot. Wel, de
zonde in de wereld is overrijp geworden en spoedig zal de verzengend hete zon van de
verdrukkingen gaan schijnen.
Maar, prijst God, dat de Heilige Geest dan toch nog in zekere mate blijft werken, want zelfs
in de Grote Verdrukking zullen grote groepen mensen tot bekering komen (Openb. 7:9-14).
En het is alleen de Heilige Geest, Die een bekering in een mensenhart kan bewerkstelligen.
Ook bijvoorbeeld uit Openb. 7:3 en Openb. 9:4 kunnen we afleiden, dat er tijdens de bazuinoordelen nog mensen zullen zijn, die het zegel Gods (de Heilige Geest – Efez. 1:13) zullen
ontvangen. Dit duidt er op, dat de Heilige Geest nog wél in zekere mate aanwezig zal zijn.
Er zijn overigens bijbelonderzoekers die benadrukken, dat de Gemeente en niet de Heilige
Geest de eigenlijke weerhouder van de Antichrist is. Men legt de nadruk op de Gemeente,
omdat de Gemeente een tempel van de Heilige Geest is. Zodra de Gemeente wordt opgenomen, heeft de Heilige Geest geen vaste woning meer op aarde, waardoor Zijn bijzondere
taak als de hemelse Parakletos (d.w.z. “Helper aan onze zijde”) ten einde is gekomen.
Persoonlijk vind ik deze opvatting onjuist en niet relevant. Want aan Wie ontleent de
Gemeente eigenlijk haar kracht? Toch aan de Heilige Geest? Van onszelf zijn wij in onze
zwakheid toch niets en kunnen wij ten enen male toch helemaal niets?
Broeders en zusters, de Heilige Geest en de Gemeente zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Het is de Gemeente mét de inwonende Heilige Geest. Maar dat is slechts uit
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genade en nogmaals genade. Wijzelf zijn niets en uitermate zwak, maar de Heilige Geest
woont in ons en is onze Helper, omdat Hij voor Jezus een heilige Bruid zonder vlek of rimpel
zoekt (Efez. 5:27). Precies zoals de knecht Eliëzer (typebeeld van de Heilige Geest) voor
Abraham (typebeeld van God de Vader) een bruid zocht voor Izaak (typebeeld van Jezus).
Ik wil deze bijbelverkondiging besluiten met een schriftgedeelte uit 1 Joh. 4. Het maakt ons
duidelijk, dat juist de overwinningskracht van de Heilige Geest ín het kind van God nu nog de
Antichrist ten onder houdt. 1 Joh. 4:3-4 – “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken
geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit
God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.”
HIJ, DIE IN ONS IS, IS MEERDER DAN DIE IN DE WERELD IS!
Deze tekst geeft ons nieuwe moed en geloof om ondanks alle moelijkheden en alle strijd vol
te blijven houden. Want de overwinning is aan ons. Tegen de Heilige Geest in ons hart is de
boze kansloos. Maar met deze tekst worden ook de woorden van de apostel Paulus in
2 Thess. 2:5-8 bevestigd. Tijdens de volle openbaring van de Antichrist moét de Gemeente
met in haar de Heilige Geest, Die in kracht veel sterker en méérder is dan de satan en de
Antichrist, wel van de aarde zijn weggenomen. Juist omdat de Heilige Geest veel sterker is,
is Zijn terugtrekking (en daarom ook van de Gemeente) van de aarde een voorwaarde. Pas
daarná kan de “zoon des verderfs” met totaal verderf en volkomen duisternis op de aarde
komen.
Geliefde broeders en zusters, op aarde gebeurt er niets zonder toestemming van God de
Vader. Hij heeft altijd alles onder controle. Hij bepaalt de aanstelling van de aardse overheden en regeringen. Hij bepaalt de loop van de geschiedenis. God de Vader bepaalt
uiteindelijk óók, wanneer de satan uit de hemel zal worden geworpen en wanneer de Bruid
naar haar hemelse woning zal worden gebracht, waardoor de Antichrist zich zal kunnen
openbaren en voor de volle honderd procent zal worden “losgelaten”.
Maar wij kunnen er voor zorgen dat wij gereed zullen zijn om Jezus in de lucht te ontmoeten.
Moge de Heiland u rijkelijk zegenen. Amen.

