Het witte paard in Openbaringen 6 is een bron van discussie sinds het ontstaan van de
bedelingenleer in de 18e eeuw. Darby en Scofield hebben de uitleg de wereld in gebracht, dat het
witte paard de antichrist zou zijn. Maar klopt dat ook? Wat zijn de argumenten hiervoor? En wat
zegt de Bijbel zelf? Wat zijn de voors en tegens? En wat zijn de FEITEN.
Opb 6: 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon
gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.
Dat er 3 paarden zijn die oordelen brengen, is ZEKER ook een argument voor de opvatting dat de
ruiter op het 1e paard eveneens oordeel brengt.
vraag: Is dit de antichrist of is dit God/ Jezus zelf.
1e
Wat ons opvalt is dat Hij/ Hem met hoofdletters is geschreven.
2e
dat wit altijd rein en zuiver betekent in alle teksten. i.p.v. als wit.
e
3
Dat een kroon (Stephanos) altijd in relatie tot God wordt gegeven.
4e
Dat deze kroon in de vorige hoofdstukken nog niet werd genoemd.
5e
Dat satan verdelgt en vernietigd, niet als overwinnaar wordt gesteld.
e
6
Alle paarden staan in verband met oordelen.
7e
Van wie komen de oordelen van al deze paarden. Wie staat dit toe?
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw
en Waarachtig genoemd . En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
Opb 19:14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed met fijn linnen, wit en
smetteloos.
Opb 6:2 En ik zag een wit paard, en Hij die erop zat, had een boog.
Om de betekenis van de boog in de handen van de ruiter te achterhalen, of te weten wie de boog
hanteert, vergelijken we Opb 6:2 met:
Psalm 7 God is een rechtvaardige Rechter, die iedere dag toornt over de goddeloosheid, zonde en
ongerechtigheid. Als men zich niet bekeert van deze goddeloosheid, zonde en ongerechtigheid,
dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn BOOG spannen en aanleggen”. (Oordeel!!)
Habakuk 3:8-9 Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op
Uw paarden reed? De naakte grond (zonde) werd ontbloot door Uw BOOG (d.i. door Uw Woord),
om de eden (de beloften van God), aan de stammen gedaan door het woord.
Klaagliederen 2:4 Hij (God zelf) heeft Zijn boog gespannen als een vijand; Hij heeft zich met Zijn
rechterhand gesteld als een tegenpartij, dat Hij doodde al de begeerlijke dingen der ogen.
Maar hoe verklaren we dan feitelijk en Bijbels gezien het volgende:






de statenvertaling geeft de bereider een Hoofdletter.
de kleur wit wordt maar liefst 19x in het NT genoemd als zuiver voor de rechtvaardigen. En
nooit voor een dienaar van satan.
Verklaart de Bijbel ergens dat dit witte paard de antichrist kan zijn in Openbaringen 6?
Overal (ook in OPB6) is wit (LEUKOS) in de grondtekst. Leukos = helder hemels verblindend
wit van engelen en de hemel zelf en nooit vals wit.
De Stephanos kroon wordt alleen maar voor echte oprechte christenen gebruikt en voor de
Zoon des mensen zelf. Dat geeft de Bijbel aan.

De Stéphanos kroon werd gedragen door Christus in Zijn lijden. Dit was het teken van lijden en ook
overwinning. Het is een kroon die christenen dragen in hun lijden voor Christus? Wie niet achter mij
komt en zijn kruis draagt…etc.. Ik vind hiervoor o.a. de volgende teksten waar de Stephanos kroon
voor wordt toegepast in het NT.
1 Thess 2:19 Wat is onze (GRONDTEKST STEPHANOS) kroon/ EREKRANS ?
1 Petrus 5:4 Wij zullen de onverwelkelijke stephanoskroon ontvangen. Satan en zijn dienaren draagt
die toch niet. En waar zegt de Bijbel dit dan?
Openbaringen 2:10 (Stephanos) Kroon des levens
Openbaringen 3:11 Dat niemand uw (Stephanos) kroon neme!
Ik kom via Gods woord tot de volgende conclusie:
Er staan duidelijke verwijzingen in de Bijbel dat dit witte paard duidelijk de overwinning van de
Zoon des mensen (en Zijn volgelingen is) en dat de stephanos kroon en de kleur wit nooit voor de
antichrist wordt gebruikt in de Bijbel.
Vraag: Waar vinden wij verwijzingen In de Bijbel dat het witte paard en bereider in Oenbaringen 6 de
antichrist zou kunnen zijn? Op welke grond kan dit als een feit worden verkondigd.
Als de Bijbel dit zelf niet uitlegt, mag ik dan wel een leer volgen die dit in de 18 e eeuw heeft bepaald?
Wordt Jezus ook niet in Opb 14:14 omschreven als de Zoon des mensen zittende op een witte wolk
met !! een GOUDEN STEPHANOS KROON?? (zie grondtekst!)
En waar zegt Gods woord dat christenen al voor Opb 6 zijn opgenomen?
Als in Opb 4 staat dat Johannes een deur geopend zag in de hemel, zegt de Bijbel dan hier expliciet
dat de gemeente hier al is opgenomen?
Als er in de hemel 24 oudsten op tronen zitten kunnen we dan zomaar aannemen dat dit de
opgenomen gemeente zou zijn?
Opb 6: 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon
gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. (St.vert.)
Dat er 3 paarden zijn die oordelen brengen, is een argument voor de opvatting dat de ruiter op het
1e paard eveneens oordeel brengt. Wie deze ruiter is moest de Bijbel mij zelf uitleggen.
Feiten over dit witte paard en zijn ruiter geven aan:








Dat we niet kunnen aannemen dat het witte paard in Opb 6 de antichrist zou zijn.
De antichrist wordt nooit aangeduid met een Hoofdletter.
De leerstelling van het witte paard als antichrist kan niet Bijbels worden bevestigd.
De kleur wit (grondtekst LEUKOS) wordt maar liefst 19x in het NT genoemd als zuiver voor de
rechtvaardigen. En nooit voor een dienaar van satan. Leukos is helder hemels verblindend
wit van God, de Hemel en de engelen. Altijd als rein en zuiver weergegeven.
Een Stephanos kroon wordt altijd in relatie tot Jezus genoemd. Als symbool van de
doornenkroon. (van het lijden, overwinning van het Lam, en Gods kinderen)
Als het de antichrist zou zijn die zich vertoont als een engel des lichts, dan is het ALS wit.
Wat ook opvalt is, dat God de oordelen initieert. Zie b.v. Opb 9:13-16 Opb 16:1 Maar ook de
paarden in Opb 6 werd macht gegeven tot zover door God zelf.

 1 Thess 2:19 Wat is onze EREKRANS ? (Grondtekst STEPHANOS) kroon
1 Petrus 5:4 Wij zullen de onverwelkelijke stephanos-kroon ontvangen.
 de Stephanus kroon van de trouwe gelovigen te Filadelfia, die vasthouden aan het woord en de
naam van de Heer (Openb. 3:11);
 de gouden Stephanus kronen van de verheerlijkte heiligen (Openb. 4:4, 10);
 de Stephanus kroon van de overwinnende macht die naar voren treedt bij de opening van het
eerste zegel (Openb. 6:2);
 de Stephanus kroon van twaalf sterren in Openb. 12:1.
 de gouden Stephanus kroon die de Zoon des mensen siert bij Zijn komst ten oordeel (Opb. 14:14).




Markus 15, vers 17 En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een
doornenkroon (stephanos kroon) gevlochten hadden, zetten zij Hem die op
Johannes 19, vers 5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon (stephanos kroon)
op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!

Dit blijkt een kroon die altijd met rechtvaardigheid en lijden te maken heeft. En nooit een kroon
waarmee de antichrist getooid is.
Het Griekse woord akanthinos is afgeleid van akantha (doonstruik). Het gaat hier om venijnige
stekels die pijnlijk diep in het vlees kunnen steken. Van een doornstruik met zulke stekels maakten
de soldaten een krans die als een kroon (Gr.stephanos) op Jezus’ slapen werd gedrukt.
De prijs
In het Nieuwe Testament is kroon (stephanos) verbonden aan een prijs. Paulus zegt dat hij de goede
strijd heeft gestreden en “Verder (voorts) is voor mij weggelegd de krans (stephanos) van de
rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.
En dan de kleur WIT die in Opb 6:2 ook (Leu’kos = schitterend Hemels wit is.
Is de kleur WIT (gr, Leu’kos) niet altijd, zonder uitzondering bedoeld voor zuiver, verblindend wit??
Opb1:14, Opb 2:17, Opb 3:4,5,18-Opb 4:4, Opb 7:9, Opb 7:13, Opb 14:14, Opb 19:14, Opb 20:11…
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit (Leuk’os) paard, en Hij Die daarop zat, werd
Getrouw en Waarachtig genoemd . En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

Wanneer is dan deze leer van het witte paard als antichrist ontstaan?
Voor zover ik heb gezien is deze stelling met Darby en Scofield in de 18 e eeuw ontstaan.
Weergegeven in de kanttekeningen van de Scofield Bijbel.
De volgende en meerdere feiten zijn hierover bekend.
Bekende Bijbelgeleerden uit die tijd, zoals A.J. Gordon, Charles R. Erdman en W.G. Moorhead
probeerden Scofield te waarschuwen en te voorkomen dat er een bijbel met de kanttekeningen zou
komen met in de kanttekeningen de leer van Darby als uitleg. Drie leden van Scofields
correctiecommissie traden zelfs af vanwege zijn vastberaden toewijding aan deze visie. Voor Scofields
promotie in de pers is uitgever George Bannerman verantwoordelijk.
Bannermanwas eigenaar van de Dallas Morning News, en een 33ste graad freemason, en lid van
Scofields kerk.
Kun je feitelijk aantonen dat het witte paard met de boog werkelijk de antichrist zou moeten zijn?
De Scofieldbijbel is wereldwijd verspreid. Veel Bijbelscholen gebruik(t)en deze bijbel. Maar is het niet
misleidend dat men blindvaart op de kanttekeningen van deze Bijbel?
Het Griekse woord akanthinos is afgeleid van akantha (doonstruik). Het gaat hier om venijnige
stekels die pijnlijk diep in het vlees kunnen steken. Van een doornstruik met zulke stekels maakten
de soldaten een krans die als een kroon (Gr.stephanos) op Jezus’ slapen werd gedrukt.
De prijs
In het Nieuwe Testament is kroon (stephanos G4735) verbonden aan een prijs. Paulus zegt dat hij de
goede strijd heeft gestreden en “Verder (voorts) is voor mij weggelegd de krans (stephanos) van de
rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.

