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puritanisme, het Duitse piëtisme en de Nederlandse 
Nadere Reformatie in de zeventiende en achttiende 
eeuw. Zij rekenden met een geestelijk herstel van Israël 
en vaak ook met een terugkeer naar het beloofde land. 
In deze traditie staan de schrijvers van het Bijbelcom
mentaar. 
Wanneer we de nieuwtestamentische teksten lezen is 
het duidelijk dat bij het nieuwe verbond gedacht moet 
worden aan de gelovigen uit de Joden en ook uit de 
gojiem (volken). De auteurs van het Bijbelcommentaar 
leggen dit als volgt uit. De oudtestamentische profetie 
Qeremia (31-33) heeft betrekking op de twaalf stam
men, met het beloofde land en de stad Jeruzalem. Bij Je
remia komen de andere volken niet voor in de context 
van het nieuwe verbond. Hoe kunnen dan anderen de
len in de zegeningen die voor Israël bestemd zijn?Van 
meet af is dat echter Gods oogmerk. Abraham krijgt de 
belofte dat in hem alle volken gezegend zullen worden 
(Gen.12:3). Bij de profeet Jesaja wordt dit perspectief 
telkens getekend. De Eeuwige neemt er geen genoegen 
mee dat de Knecht des HEREN alleen een taak vervult 
ten aanzien van Israël. Hij roept Hem er ook toe een 
licht te zijn voor de volken Qes.42:6; 49:6-8). 

In het Bijbelcommentaar worden de gelovigen uit de 
Joden en uit de 'heidenen' dicht bij elkaar gehouden 
(Ef.2:13v, 19). We moeten ons realiseren dat de ge
lovigen uit de gojiem in een bepaalde mate delen in 
de zegeningen van het verbond met Abraham. Paulus 

Alles • 
IS geloven 

Arthur W. Pink, De Antichrist, (vert. van 
The Antichrist, 1923). Uitgeverij Maatkamp, 
Zelhem, 2012. 356 pagina's. 
ISBN 978 90 819 5080 0. € 21,50 

Wat weet een doorsnee bijbellezer of een modaal 
kerklid af van de antichrist? Meestal is dat bedroevend 

zegt dat de gelovigen met Abraham gezegend worden 
(Gal.3:8,9 en14), dat is echter niet hetzelfde als volle
dig participeren in het verbond. Tot het verbond met 
Abraham behoren immers ook: de besnijdenis, veel 
nakomelingen, het bezit van het land Kanaän en de 
koningen die geboren zullen worden ( Gen.15 en 17). 
Dit is allem.aal niet van toepassing op de gelovigen uit 
de volken. De kern van het verbond is dit: 'Ik ben uw 
God en u bent mijn volk.' Allen die geloven in Jezus 
Christus mogen behoren tot het geestelijk nageslacht 
van Abraham. 

In Christus nuakt het niet uit of n1.en Jood of Griek 
is, slaaf of vrij persoon. Het is ook niet van belang of 
iemand man of vrouw is, want allen bent u één in 
Christus Jezus, schrijft Paulus aan de gelovigen in Ga
latië (3:28). Gelovigen uit de volken mogen delen in de 
grootste voorrechten, maar bepaalde beloften gelden 
specifiek het nageslacht van Abraham. In SBOT 10, 
excurs 1 staat over 'het nieuwe verbond': 'Wanneer wij 
dit onderscheid in acht nemen, voorkomt dat het probleem dat 
de landbelofte vergeestelijkt moet worden rif uitgebreid tot de 
gehele aarde.' 

Het is mijn vurige wens dat velen van dit deel van het 
Bijbelcommentaar gebruik gaan maken. Wat zou de kerk 
ervan opknappen wanneer alle die aan het discours 
over Israël deelnemen hun winst zouden doen met dît 
inzicht betreffende de landbelofte! 

HetteAbma 

weimg. Dit hoeft niemand te verwonderen. Naar 
een bekende uitspraak van C.S. Lewis heeft de satan 
een tweeledige strategie.Aan de ene kant probeert hij 
de mensen onwetend te houden, want zo is het hem 
mogelijk ongestoord zijn sluwe plannen ten uitvoer 
te brengen. Als de mensen toch lucht krijgen van zijn 
listen en bedrog heeft hij een andere pijl op zijn boog, 
dan probeert hij hen zoveel mogelijk de stuipen op til 
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Wanneer we in de buurt van de grote tegenstander van 

God komen, wagen we ons al snel op glad ijs.Vandaar 
dat het belangrijk is beslagen ten ijs te kon'len. Met het 
oog daarop verdient het aanbeveling kennis te nemen 
van de- intussen al wat oudere - studie van de bekende 

Engelse puritein Arthur Walkington Pink (1886-1952): 
De AntichristVorigjaar zomer in een Nederlandse ver

taling uitgegeven door de heer E.WJ. Maatkamp. 

In een woord vooraf schrijft Cyrill Barber dat christe
nen niet altijd oog gehad hebben voor de belangrijke 
rol van de antichrist . Daar is volgens hem wel alle reden 

toe, want zij worden immers aangespoord hun blik 
te richten op Jezus. Daarom hebben velen het bijbels 
onderwijs over Satan en zijn trawanten verwaarloosd 

en worden geconfronteerd met een hele serie valse 
leringen (en niet weinig spot) over het onderwerp van 
de antichrist . Wie met de bestudering van de Bijbel 
begint kan al snel in verwarring raken bij alles wat er 

over de duivel en de antichrist te lezen valt. Gelukkig 
hoeft dat geen dilemma meer te vormen, sinds Arthur 
Pink voor bijbelstudenten 'een duidelijke en volledige 
samenvatting' heeft gegeven van alles wat het Woord 

van God leert over de antichrist. 

Zelf schrijft de auteur heel be
scheiden dat er nog wel meer 
in de Bijbel valt te bestuderen. 

Terwijl Pink openhartig mee
deelt dat hij maar liefst gedu
rende twaalf jaar 'ijverig en bid
dend' alles bestudeerd heeft wat 

de Schrift over de pseudochristus 
zegt.Voor zover hij ertoe in staat 

was heeft hij geprobeerd een be
grijpelijk overzicht te geven.Wat 
nog is overgebleven kan de ge
interesseerde lezer en bijbelstu

clent zelf onderzoeken. Daarbij 
gaat het niet om onze nieuws
gierigheid te bevredigen, maar 

de Schrift ernstig te onderzoeken 
zodat ieder houvast vindt in de 
unieke Verlosser. Helaas steunen 

til velen op het drijfzand van hun 
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inspanningen tot verbetering. 

Om te beginnen weerlegt Pink de misvatting dat de 
paus de antichrist zou zijn. De fout van Luther en zijn 
tijdgenoten om de profetieën over de antichrist op 

Rome toe te passen is volgens hem de oorzaak van 
hun post-chiliastische beschouwingen. Er zijn veel 
Bijbelteksten die ons verhinderen te geloven dat het 

pausdom en de antichrist identiek zijn. Het zal duide
lijk worden dat de zoon des verderfs zulke vreselijke 
daden zal verrichten dat zelfs de meest beestachtige 
praktijken van welke paus ook daarbij verbleken. 

Ook nog andere heel nuchtere overwegingen kun
nen ons ervan overtuigen dat we met een misvatting 
te maken hebben. Slechts één voorbeeld wil ik daar

van geven.Als de apostel zegt dat de mens der zonde 
zich in 'de tempel van God' zal zettten (2 Thess.2: 4), 

kunnen we toch onmogelijk aannemen dat met die 
tempel de St.Pieter in Rome bedoeld wordt? Het 

zal de door de Joden herbouwde tempel zijn. Die zal 
niet in Italië staan, maar in Jeruzalem. Pink toont aan 
dat de Rotskoepel, het islamitische heiligdom van 

Omar op de tempelberg, ooit vervangen zal worden 
door een herbouwde tempel, voordat Christus naar 
de aarde terugkeert . Zo is het mogelijk te duiden 

wat de profeet Daniël bedoelt 
met zijn constatering dat de an
tichrist 'slachtoffer en spijsoffer 
doet ophouden' (9:27) 

Zo komen we bij een volgend 
punt van interpretatie van de fi
guur van de antichrist terecht. 
Volgens Pink zal dit welhaast ze

ker een Jood zijn. De uitgever 
van de Nederlandse editie van 
De Antichrist heeft aan ds.Willem 

Glashouwer gevraagd een woord 
vooraf te schrijven. Daarin geeft 
mijn collega aan dat hij soms bij 
de opvattingen van Pink vraag
tekens wil zetten, zoals Pinks 

suggestie dat de antichrist bijna 
zeker een Jood zal zijn. Deze 

aarzeling begrijp ik. Toch onder
bouwt Pink zijn visie met diverse 
argumenten. Opmerkelijk is ook 



dat de vroegchristelijke auteurs allemaal geloofden dat 
de antichrist een Jood zal zijn, die Jezus Christus zal 
imiteren alsook weerstaan.Van een volbloed Jood kan 
worden verwacht dat hij het Joodse volk kan wijsma
ken dat hij hun langverwachte Messias is. Overigens 
gaat Pink zorgvuldig te werk: 'Ik moet er echter op 
wijzen dat de Bijbel nergens uitdrukkelijk met zoveel 
woorden zegt dat deze schaamteloze rebel eenJood zal 
zijn, maar er wordt zeker op gezinspeeld.' De naam 
'antichrist' is op zichzelf al een sterke aanwijzing dat 
hij een Jood zal zijn. 'Hij stelt zich tegen Christus op 
en zal een karikatuur van Christus zijn. Hij doet zich 
voor als de ware Messias van Israël. Daaron1. moet hij 
een Jood zijn.' De meeste christenen in de eerste vier 
eeuwen waren ervan overtuigd dat de antichrist uit 
de stam van Dan zou komen. Dit laat de auteur in het 
midden. De stam Dan is wel de meest mysterieuze 
van alle stammen van Israël, merkt hij veel veelbete
kenend op. 

Helaas komen we bij Pink christelijke vooroorde
len tegen. Ook daar legt Glashouwer terecht de 
vinger bij. Het is schokkend als gesproken wordt 
over de vermeende hebzucht en geldzucht van de 
Joden. Gemakshalve wordt vergeten dat de Joden 
in de Middeleeuwen gedwongen werden zich met 
de geldhandel bezig te houden! Bovendien is Pink 
de overtuiging toegedaan dat God de Joden heeft 
geoordeeld en gestraft vanwege hun verwerping van 
Jezus. Het is historisch onjuist te beweren dat de 
JodenJezus hebben vermoord. Ook al kunnen we in 
veel opzichten onze winst doen met wat Pink heeft 
geschreven, toch moeten we zijn studie oordeelkun
dig lezen. Hij was bepaald geen antisemiet, maar na 
de Tweede Wereldoorlog werken zijn vooroordelen 
wel vervreemdend. 

Ten slotte heeft Pink het frequent over de 'dispensio
nele waarheden', de overtuiging dat er in de heilsge
schiedenis bepaalde bedelingen worden onderschei
den.Een gedachte die ontwikkeld is doorJohn Nelson 
Darby (1800-1882), de geestelijke vader van de Ver
gadering der gelovigen. Onvermijdelijk is aan die 
voorstelling van zaken de verwachting van de opname 
der gemeente verbonden. Gelukkig wijst Glashouwer 
erop hoe ongerijmd de voorstelling is dat de gemeente 

vóór de grote verdrukking zal worden opgenomen en 
dat Israël dan 'de volle laag' krijgt. De uitgever heeft er 
goed aan gedaan een essentiële passage uit een recente 
publicatie van Glashouwer 'Waarom de eindtijd?' als 
bijlage achter in het boek op te nemen. Dit betreft het 
hoofdstuk over 'de grote verdrukking en Israël'. Hij 
gaat daar in op de bezwaren die mensen regelmatig 
inbrengen tegen de steun die Christenen voor Israël 
verleent aan Joden die naar het beloofde land willen 
terugkeren. 'Doe dit niet! Israël zal ooit nog eens een 
groot Auschwitz worden, wanneer daar straks tijdens 
de grote verdrukking twee derden uitgeroeid wor
den.' Instructief te lezen hoe hij dergelijke bezwaren 
ontzenuwt. 

Helemaal aan het eind van het boek is ook een passage 
uit één van de werken van Watchman Nee opgeno
men: De opname. Hij gaat daar in op de gedachte van 
de pre-trib en de post-trib. Waarschijnlijk is de juiste 
visie volgensWatchman Nee dat er een groep gelovi
gen vóór de grote verdrukking zal worden opgenomen, 
terwijl een andere groep door de grote verdrukking 
zal gaan en daarna wordt opgenomen. Goed om al 
deze suggesties te lezen. Het kan helpen tot een wel
overwogen standpunt te komen. Zelf neem ik aan dat 
er helemaal geen opname van de gemeente zal zijn, 
maar dat de gelovigen zullen uittrekken om de Red
der in te halen om op aarde zijn glorieuze bestuur te 
vestigen. 

Het boek gaat over de antichrist, als de grootste mani
festatie van de satanische godslastering.Voor ons is de 
aangelegen vraag of we die figuur zullen herkennen. 
Daartoe wil ik graag de bestudering van de heruit
gave van die oude publicatie aanbevelen. Naar mijn 
besefheeft de auteur teveel teksten uit de Bijbel met 
die figuur uit de eindtijd in verband gebracht. We 
moeten net als destijds de gemeenteleden uit Berea 
onderzoeken of het wel allemaal klopt wat er gezegd 
wordt. Dit is van belang als we ons realiseren dat wij 
zomaar met de figuur van antichrist te maken kunnen 
krijgen. Opmerkelijk genoeg is dat volgens de schrij
ver niet het geval: 'De antichrist zal zijn loopbaan van 
ongeëvenaarde boosheid en verdorvenheid pas 
beginnen, nadat de christenen opgenomen zijn.' t-\ 
Voor mij is dat een tegenstrijdigheid. :.J 
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