Wie is “de weerhouder”?
Door: Anke Pronk-Waterlander

“En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want
het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het
ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.” - 2Tessalonicenzen 2:6,7 NBG
Bovenstaand Bijbelvers gaat over de periode die door christenen “de eindtijd” wordt genoemd. Mij
werd vroeger geleerd dat de heilige Geest de weerhouder is, en die Geest leeft in de gelovigen, dus
als de gelovigen weggevoerd zijn na de “opname der gemeente”, dan kan de antichrist pas goed zijn
gang gaan. Conclusie: de Gemeente is de feitelijke weerhouder. Deze uitleg is algemeen aanvaard
binnen evangelische kringen, maar hij klopt voor geen meter met wat er werkelijk in het Grieks staat
en is daarom voor mij het zoveelste bewijs dat de opnameleer niet juist is!
Het Nieuwe Testament werd geschreven in het Grieks. Het woord “verwijderd” ontbreekt in de
oorspronkelijke tekst van Paulus’ brief, de vertalers hebben het eigenmachtig toegevoegd. In het
Grieks staat er aan het eind van vers 7 EK MESOU GENETAI en dat betekent: uit het midden
voortgebracht. Heel letterlijk betekent het: worden; geopenbaard worden. We zien dit Griekse woord
ook in Johannes 8:58 “eer Abraham was [GENESTHAI] ben Ik.” GENETAI is dus bijna het
tegenovergestelde van verwijderd! Het Griekse werkwoord voor verwijderd is EXAIRO (1Korinthiërs
5:2,13).
Dit is een betere vertaling van het Grieks (www.geschriften.nl):
“En jullie weten wat nu tegenhoudt, totdat hij onthuld wordt in zijn eigen bestemde tijd.
Want het geheim van de wetteloosheid werkt reeds in, alleen totdat hij, die op dit moment
tegenhoudt, uit het midden wordt en dán zal de wetteloze onthuld worden…”

Hoewel inderdaad velen denken dat de weerhouder de heilige Geest is, zou dat dan niet betekenen
dat God de aarde verlaten heeft, of in de steek laat? De aarde zou dan volledig overgeleverd worden
aan Zijn tegenstander. Zou Satan dan werkelijk op dat moment alle macht op aarde hebben? Deze
opvatting is in volledige tegenspraak met bijvoorbeeld: Matteüs 11:27; 28:18; Johannes 3:35.
Bovendien: hoe zouden mensen kunnen volharden tot het einde zonder de aanwezigheid van de
heilige Geest die hen kracht geeft?
Het decor, waartegen 2Tessalonicenzen 2:6,7 zich gaat afspelen, is het Koninkrijk der Hemelen, vlak
voor de grote verdrukking. Het Koninkrijk der Hemelen was in de Handelingentijd (waarin de brieven
aan de Tessalonicenzen werden geschreven) kleinschalig aanwezig, alleen onder de gelovigen. Dit
uitte zich in de bijzondere gaven die de gelovigen toen hadden. Het Koninkrijk werd opgeschort ten
tijde van Handelingen 28:28, omdat bekering van heel Israël uitbleef. Vervolgens brak de genadetijd
aan, een tussenperiode, waarin we nu (2018) nog steeds leven.
Wanneer de genadetijd afgelopen is, zal het Koninkrijk hervat worden, maar dan wereldwijd. Alle
mensen zullen dan door Israël onderwezen worden over God en Christus. Het Koninkrijk der
Hemelen wordt met nog andere termen aangeduid in de Schrift: het Koninkrijk Gods; het laatste van
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de dagen; zeventig zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de
wedergeboorte; het oordeel; de Dag van Christus.
Als we de tekst goed lezen, dan zien we dat er eigenlijk twee weerhouders zijn: IETS en IEMAND.
Het IETS (“WAT nu tegenhoudt”) is de nog niet geopenbaarde afval van geloof tijdens het
Koninkrijk der Hemelen. De IEMAND (“HIJ die op dit moment tegenhoudt”) is Satan, de vader van
de mens der wetteloosheid (antichrist). Satan moet zijn zoon bij zich houden (tegenhouden;
vasthouden) zolang de afval nog niet merkbaar is. Zodra deze afval openbaar wordt, kan hij de
antichrist introduceren om verdere afval te versnellen. Het onkruid dat tussen de tarwe werd
gezaaid in de gelijkenis in Matteüs 13:24-30, 37-43 is een beeld van “het geheim van de
wetteloosheid werkt reeds in”. In de gelijkenis wordt het onkruid (zonen van de boze) pas duidelijk
herkenbaar tegen de oogsttijd. Met de oogsttijd wordt het einde (70e jaarweek > Daniël 9:24-27) van
het Koninkrijk der Hemelen bedoeld, wanneer Christus naar de aarde komt.
Samengevat: Satan is de weerhouder. Hij kan pas de antichrist met succes introduceren wanneer in
de laatste jaarweek, aan het einde van het Koninkrijk der Hemelen, de afval geopenbaard wordt
onder de gelovigen. Vóór die tijd zullen de mensen er niet vatbaar voor zijn, zodat Satan slechts
achter de schermen kan opereren. “Wat hem weerhoudt” is dus de nog niet geopenbaarde
(voortgebrachte) afvalligheid. Dit heeft dus helemaal niets te maken met de “goddeloosheid” van de
huidige genadetijd!
Hieronder het gedeelte waar het om gaat. Voor meer duidelijkheid in de volgorde van de
gebeurtenissen heb ik een tussenzin naar het eind verplaatst en geef ik uitleg tussen [ ].

2Tessalonicenzen 2:3-12, vertaling: www.geschriften.nl
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Laat niemand jullie misleiden, op geen welke wijze, want eerst moet de afstandneming
[afval van het ware geloof] komen en de mens van de wetteloosheid onthuld worden, de
zoon van de vernietiging, 4de tegenstrever, die zich verheft tegen alles wat een god of
voorwerp van eerbiedige verering heet, zodat hij in de tempel van God gaat zitten, om te
demonstreren, dat hij [de antichrist] een god is. 5Herinneren jullie je niet, dat ik, toen ik
nog bij jullie was, dit tegen jullie zei? 6En jullie weten wat nu tegenhoudt [de nog niet
geopenbaarde afval], totdat hij [antichrist] onthuld wordt in zijn eigen bestemde tijd.
7
Want het geheim van de wetteloosheid werkt reeds in [maar is nog niet merkbaar], alleen
totdat hij [Satan], die op dit moment tegenhoudt, uit het midden wordt [GENETAI = tot
wording komt = geopenbaard], 8en dán zal de wetteloze [antichrist, zoon van Satan]
onthuld worden.
(…)
9

Daarentegen is de aanwezigheid van de wetteloze [antichrist] naar de inwerking van
Satan met alle macht, tekenen en vervalste wonderen, 10en met iedere verleiding tot
onrechtvaardigheid, onder hen, die verloren gaan [voor de duur van de komende eeuwen,
niet voor eeuwig!], omdat zij de liefde voor de waarheid niet ontvangen, waardoor zij
gered hadden kunnen worden [voor die komende eeuwen]. 11En daarom zal God een
inwerking van dwaling aan hen zenden, zodat zij de leugen [van de antichrist]
geloven,12opdat allen geoordeeld zullen worden, die de waarheid niet geloven, maar die
een welbehagen hebben in onrechtvaardigheid. (…)
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8b

De Heer Jezus zal hem [antichrist] uit de weg ruimen met de geest van zijn mond, hem
afdanken bij het tevoorschijn komen [EPIPHANEIA] van zijn aanwezigheid [PAROUSIA].
[het tevoorschijn komen van zijn aanwezigheid is een nogal vreemde vertaling. EPIPHANEIA
heeft met licht te maken, met krachtig schijnen (ook in de betekenis van geopenbaard
worden), het betekent hier: felle gloed. De antichrist zal bij de wederkomst door het felle
licht van Christus worden uitgeschakeld, net zoals dat bij Paulus gebeurde op de weg naar
Damascus.]

*******
www.pronk-stukjes.nl
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