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Onlangs las ik een advertentie over een nieuw boek met 
de titel De waarheid over de eindtijd. Ik schrok er een 
beetje van, want de absolute waarheid over hoe het 
precies gaat verlopen in de laatste dagen van deze wereld 
weet eigenlijk niemand. Verleden jaar was er in Nederland 
een conferentie over de eindtijd en daar werden veel 
goede dingen gezegd, maar ook enkele dingen waar ik 
m'n vraagtekens bij plaats…
 
Wie is de antichrist?
Een van de dingen die op die conferentie als een 
vaststaand feit werd uitgesproken, was dat de persoon 
die de moslims als hun verlosser zien (de Mahdi) de 
antichrist zal zijn (de persoon die voor een tijd de wereld 
gaat regeren tijdens de grote verdrukking). Maar het kan 
net zo goed iemand zijn uit onze eigen kringen, want er 
staat in 1 Johannes 2 ‘dat er vele antichristen van ons zijn 
uitgegaan maar ze behoorden niet tot ons’. Niemand 
weet uit welke hoek de tegenstander van God komt, maar 
het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat het iemand is die 
door iedereen wordt geaccepteerd, ook door christenen. 
Vergeet niet dat Hitler aan de macht kwam omdat een 
grote meerderheid van de christenen in Duitsland vrijwillig 
koos voor deze demon, omdat ze dachten dat hij het 
1000-jarig vrederijk kwam brengen. Amir Tsarfati, onze 
hoofdspreker tijdens de afgelopen Eurospirit Conferentie, 
zei heel terecht: ‘Stel dat de tempel wordt herbouwd in 
Jeruzalem, dan gelooft u toch niet dat de Joden zullen 
toestaan dat daar een moslimleider zal plaatsnemen?’
 
De twee getuigen
Op deze Eindtijdconferentie werd ook gezegd dat 
Henoch en Elia de twee getuigen zijn waarover 
wordt gesproken in het boek Openbaring en dat zij 
3,5 jaar zullen profeteren en de hele wereld zal hen 
zien. Maar niemand weet wie die twee personen zijn. 
De meeste christenen denken dat het Mozes en Elia 
zijn omdat zij samen met Jezus verschenen op de berg 
der verheerlijking, maar ook dat is niet voor honderd 
procent zeker. Daarom moeten we voorzichtig zijn met 
het concreet invullen van dingen waarover de Bijbel 
niet helemaal duidelijk is. Eigenlijk maak je je hiermee 
schuldig aan het feit dat je iets toevoegt aan Gods Woord. 
Ook werd gezegd dat iedereen tijdens de grote 

verdrukking onder de knoet zal zitten van de islam. 
Ook dit werd verkondigd als een vaststaand feit. Maar 
ook dat is helemaal niet zeker. De geest van de antichrist 
is wel werkzaam in de islam en ze zijn absoluut uit op 
wereldoverheersing (u weet dat ik in deze rubriek weleens 
waarschuw dat onze regering niet zo naïef moet zijn met 
het toelaten van deze ideologie die wezensvreemd is aan 
onze cultuur). Maar als het gaat over de wereldregering 
van de antichrist dan moeten we wel bedenken dat de 
duivel meerdere ijzers in het vuur heeft. In de Bijbel staat 
duidelijk dat de hele wereld het beest (de antichrist) 
achterna zal lopen. U denkt toch niet dat de wereld een 
of andere Ayatollah gaat volgen, zo iemand met een 
middeleeuwse woestijnreligie? De meeste mensen in 
de wereld beginnen het gedonder met de radicale islam 
juist goed beu te worden. Als we al willen weten wie de 
antichrist is, dan kunnen we beter in de gaten houden 
wie er gaat komen met de ‘oplossing’ voor alle problemen 
in de wereld, inclusief de grote problemen met de radicale 
islam.
 
Als u goed onderwijs wilt hebben over de eindtijd, dan 
raad ik u aan om te kijken op de website van Amir Tsarfati, 
www.beholdisrael.org. Hij is wereldwijd absoluut een 
autoriteit op het gebied van bijbelse profetie en bovendien 
een ervaringsdeskundige betreffende het Midden-Oosten. 
Hij is een hoge officier in het leger van Israël en was al 
op zeer jonge leeftijd plaatsvervangend gouverneur van 
Jericho en de Jordaanvallei. Vanaf volgend najaar hopen 
we ieder jaar met Amir een extra conferentie te houden 
over de tekenen van de tijd.
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...en dan de toestand in de wereld... 
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