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Aflevering 10 ‘De grote verdrukking en de antichrist’ 
 

• De grote verdrukking begint met een periode van ‘schijnvrede’ (1 Thess.5 
vs.3). Een schijnvrede die de ruiter op het witte paard bewerkt (Openb.6 vs.2). 
Deze ruiter moeten we niet verwisselen met Christus, die pas in Openbaring 
19 vs.11-16 op een wit paard verschijnt. 
 

• In het kielzog van deze ruiter verschijnen drie andere ruiters op respectievelijk  
een rossig, zwart en vaal paard. Met deze ruiters komen verschrikkelijke 
rampen over de gehele aarde. 

 
• In Openbaring 12 en 13 verschijnen een draak (de duivel), een beest uit de 

zee (de antichrist) en een beest uit de aarde (de valse profeet), samen een 
satanische drie-eenheid, die de confrontatie aan zullen gaan met een 
goddelijke drie-eenheid: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 
• De draak opent de strijd tegen het volk Israël, het beest uit de zee ontvangt 

van de draak zijn kracht, troon en grote macht (Openb.13 vs.2) en wordt zo de 
grote wereldleider. Het beest uit de aarde verleidt alle mensen om deze 
wereldleider te volgen en te aanbidden, waarbij alle weigeraars uit de weg 
geruimd zullen worden! 

 
• Toch is in het midden van deze vreselijke periode genade te vinden. 144000 

Joden worden verzegelden en vormen de eerste groep van uiteindelijk het 
gehele volk Israël dat tot geloof in de Messias zal komen (Openb.7 vs.1-8). 
Een grote schare komt nog tot het geloof in de Here Jezus en weigert voor de 
antichrist te buigen (Openb.7 vs.9-17). Er zullen twee getuigen optreden om 
voor de antichrist te waarschuwen (Openb.11 vs.1-12) en als laatste zal ook 
nog een engel wereldwijd het eeuwige evangelie verkondigen (Openb.14 vs.6-
7).  

 
• De grote verdrukking zal eindigen bij de strijd in Harmagedon, waarbij alle 

volkeren opgeroepen zullen worden om tegen Israël te strijden. De Here Jezus 
zal dan op aarde nederdalen en voor zijn volk strijden. De antichrist en de 
valse profeet zullen hierbij in de ‘poel des vuurs’ (hel) geworpen worden. 

 
• Vragen: 

1. Waaruit blijkt dat de ruiter op een wit paard uit Openb.19 Christus is en niet 
de ruiter uit Openb.6? 

2. De geest van de antichrist bereidt de komst van de antichrist voor, zoals de 
Geest van God de komst van Christus voorbereidt. Wat kunnen we 
vandaag van deze voorbereidingen om ons heen zien? 

3. Hoe mogen wij ons voorbereiden op de komst van de Here Jezus? 


