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Uitleg over het antroposofisch jargon 

Voor mensen die niet op de hoogte zijn van de gebruikte terminologie van het ‘antroposofisch 

jargon’, heb ik onderaan een uitleg van deze termen (en van de nodige antroposofische basiskennis) 

gegeven. Het gaat om een aantal termen, waarachter een cijfer staat tussen haakjes, zoals: Ahriman 

[1]. 

Ik raad de mensen aan die niet op de hoogte zijn van deze termen eerst de uitleg onder aan het 

artikel te lezen. 

De Antroposofie is een wereld- en levensbeschouwing die in alle facetten van de wereld en het leven 

werkzaam kan worden. Zij is gebaseerd op de boeken en voordrachten van Rudolf Steiner (1861-

1925) , een Oostenrijkse geleerde die heeft geprobeerd om de denk- en onderzoekswijze van de 

moderne wetenschap te integreren met zijn waarnemingen van de geestelijke wereld, die hij als 

ziener of ‘ingewijde’ kon aanschouwen. In zijn vele boeken en talloze voordrachten heeft hij veel 

informatie gegeven, waar ook allerlei praktische impulsen uit zijn voortgekomen zoals het Vrije 

School-onderwijs, de biologisch dynamische landbouw-methode, antroposofische geneeskunde en -

medicijnen (zoals Weleda en Wala), de driegeleding van het maatschappelijk organisme, en een 

vernieuwing van vele takken van wetenschap en kunst, etc. 

H.P. van Manen over Solovjov en de incarnatie van Ahriman 
In de 70er jaren op de Haagse Vrije school vertelde geschiedenisleraar Hans Peter van 

Manen ons tijdens de geschiedenisperiode reeds over het boekje ‘Korte vertelling van de 

Antichrist’ van Wladimir Solovjov uit het jaar 1900. Een boekje waar Rudolf Steiner reeds op 

had gewezen dat van groot belang was, en aan het eind van de 12e klas kregen de 

leerlingen als afscheidscadeau van de Vrije School allemaal een exemplaar van dit boekje 

mee naar huis. [2] 

In de kringen van de Haagse Vrije School had ik de indruk dat bepaalde mensen met het 

idee leefden, dat dit boekje in verband stond met de voorspelling van Steiner over een 

incarnatie van Ahriman [1] in het derde millennium [bv. zie in Steiners: ‘Luzifersiche 

Vergangenheit und Ahrimanische Zukunft’]. Van Manen heeft deze ideeën op een rijtje 

gezet in zijn boek: Komst en wederkomst -‘Over de wederkomst van Christus en de komst 

van de antichrist. 

Later schreef Van Manen het boekje: Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van 

Ahriman?, waarin hij na nauwlettend literatuuronderzoek bij Steiner toch tot de conclusie 

kwam dat Ahriman’s incarnatie eerder aan het begin dan aan het einde van het 3e 

millennium te verwachten viel. 
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Robin de Ruiter en de nieuwe wereldorde 
Dezelfde soort verwachtingen vinden we ook terug in boeken van Robin de Ruiter, een 

onderzoeksjournalist en in de ogen van de tegenstanders natuurlijk smalend omschreven 

als ‘complottheoreticus’. 

Zijn theorie, (en die van talloze andere schrijvers over dit onderwerp, bv. Marcel Messings 

Worden Wij Wakker) dat er een groepering superrijken al eeuwen lang bezig is om de 

wereldheerschappij te veroveren, komt ook sterk overeen met de visie van Steiner over ‘die 

Geheimgesellschaften des Westens’, de logebroeders die achter de coulissen van de 

wereldpolitiek de grote lijnen van de wereldpolitieke ontwikkelingen bepalen. 

In het boek De 13 satanische bloedlijnen oppert De Ruiter dan ook nog het idee dat op een 

gegeven moment Satan ofwel de antichrist aan het hoofd van deze wereldregering zal 

komen te staan.  

We zouden daarom ook kunnen bevroeden dat Steiner impliceert dat deze sterk 

ahrimanische ‘Geheimgesellschaften’ in feite voorbereidingswerk doen om de bedding te 

creëren waarop de geïncarneerde Ahriman (in het Westen) als wereldleider zal kunnen 

floreren teneinde zijn doel te bereiken, om een geheel ahrimanisch-materialistische 

wereldcultuur te creëren [1]. 

Opmerkelijk is het feit dat De Ruiter in zijn boeken er geen blijk van geeft op de hoogte te 

zijn van deze antroposofische ideeën (hij lijkt meer een christenfundamentalist te zijn die de 

hele bijbel letterlijk neemt) en zelfs zijn bedenkingen heeft t.a.v. dit soort esoterische 

stromingen, maar toch in zijn ideeën zeer dichtbij de door Van Manen geopperde ideeën 

komt (die deze o.a. aan Steiner en Solovjov ontleend heeft). 

In dat kader kan het wellicht interessant zijn om bepaalde citaten uit deze boeken eens 

naast elkaar te zetten om de opmerkelijke overeenkomsten te vergelijken. 

Solovjov’s ‘Korte vertelling van de Antichrist’ [2] 
Solovjov traceert de komst van de antichrist aan het begin van de 21e eeuw, in de periode 

dat er een ‘Verenigd Europa’ is ontstaan, hetgeen momenteel letterlijk het geval is! 

 blz. 11: “Het Europa van de éen-en-twintigste eeuw was een bond van min of meer 

democratische staten - de Verenigde Staten van Europa.” 

Nadat de Satan / Antichrist bezit heeft genomen van het lichaam van de supermens (zie 

ook: [4]) schrijft deze het beroemde boek ‘Open weg naar wereldvrede en algemene 

welvaart’. 

 blz. 17: “Dit machtige boek werd direct in de talen van alle beschaafde en enkele 

onbeschaafde volken vertaald.” (…) “en de gehele beschaafde wereld -en dat was toen 

reeds bijna de gehele aardbol - weergalmde van de roem van de weergaloze, de grote, de 

enige!” 

 blz. 18: “De leiders van de gemeenschappelijke Europese politiek die tot de machtige 

broederschap der vrijmetselaars behoorden voelden het gemis aan een algemeen 

uitvoerend orgaan.” 
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 Blz. 19: “Onder deze omstandigheden besloten de ‘ingewijden’ de uitvoerende macht aan 

één persoon, met uitgebreide volmachten, over te dragen.” (…) “Met welhaast algemene 

stemmen werd de ‘komende mens’ verkozen tot levenslang president van de Verenigde 

Staten van Europa.” 

Daarop wordt hij uitgeroepen tot “Romeins imperator. Onder algemeen gejubel werd het 

congres gesloten.” 

 blz. 20: “In éen jaar tijds komt een wereld-koninkrijk tot stand in de volle en letterlijke 

betekenis van dit woord.” 

In enige oorlogen worden de laatste weerspannige landjes die geen deel willen uitmaken 

van het nieuwe wereldrijk overwonnen.  

Wat betreft de actualiteit van de laatste decennia kunnen we hierbij denken aan het lot van 

Joegoslavië (door Clinton platgebombardeerd), Afghanistan, Irak (1,2 miljoen doden), Haïti 

(werd na de aardbeving door de VS veroverd), Libië, en wellicht binnenkort Syrië, Iran, Noord-

Korea en misschien Rusland - zie de boeken van Robin de Ruiter en de website Deep Journal 

etc. - MvD 

In het volgende jaar van zijn heerschappij lost de Imperator het sociaal-economische 

probleem op, door Solovjov omschreven als ‘het brood’, in het kader van ‘brood en spelen’ 

voor het volk, het Oud-Romeinse ‘Panem et circenses’. 

Maar nu stond nog het vraagstuk van ‘de spelen’ (het ‘circus’, het amusement) open om te 

worden ‘opgelost’ (het vraagstuk der godsdiensten, de cultuur). 

In zijn 3e regeringsjaar komt de vraag ter tafel van de kwestie der godsdiensten, 

 blz. 22: “en wel in de eerste plaats met betrekking tot het christendom.” 

 blz. 24: “De residentie was tegen deze tijd overgebracht van Rome naar Jeruzalem. 

Palestina was reeds een autonoom gebied, hoofdzakelijk bevolkt en geregeerd door Joden. 

Jeruzalem, dat reeds een vrije stad was, werd nu ook keizerlijke residentie.” 

Tijdens een groots concilie in Jeruzalem met de drie christelijke hoofdstromingen, waarbij 

de imperator de Christenen probeert te onderwerpen, wordt hij door starets Joannes 

ontmaskerd als zijnde de anti-christ, waarop de imperator door de laatste paus Petrus in de 

ban wordt gedaan.  

Robin de Ruiter en de antichrist -Jeruzalem als wereldhoofdstad 
Er volgen nu citaten uit het boek De 13 Satanische Bloedlijnen van Robin de Ruiter: 

 blz. 161: “Een belangrijke stap in de richting van de wereldheerschappij was de vereniging 

van Europa. We zijn nu al bijna zover dat West- en Oost-Europa in elkaar opgaan.” 

 blz. 169: Over de Europese grondwet: “het is een feit dat dit verdrag een dictatuur van de 

grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk maakt en” (…) “zwaar de draak steekt met de 

rechten en vrijheden van de individuele burger.” 

“De plannen voor die Nieuwe Wereldorde liggen al lang in de lades van onze regeringen. In 

veel landen wacht men het juiste moment af om deze plannen aan de bevolking op te 

dringen.” 

“De Europese Unie is overigens een kort leven gegund. Op weg naar de Nieuwe 

http://www.deepjournal.com/
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Wereldorde zal de Unie, net als de Verenigde Staten in de nabije toekomst als zelfstandige 

natie ophouden te bestaan.” 

 blz. 178: “Deze wereldvrede kan echter uitsluitend gegarandeerd worden wanneer alle 

afzonderlijke staten en rijken zich in één wereldrijk verenigd hebben.” 

Dit wereldrijk wordt dan verenigd in de ‘universele religie’ van de ‘democratie’, lees: 

humanisme=materialisme. 

“Of, om in de woorden van het boek Openbaringen te spreken: ‘En hem (het dier, de satan) 

werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op aarde wonen, zullen 

het (beest) aanbidden.’ (Openbaring 13:7)” 

 blz. 190: “De zichtbare machthebbers van deze wereld lossen elkaar dus af, maar degenen 

die deze zichtbare leiders aansturen, zijn steeds dezelfden. Deze kliek van machthebbers 

achter de schermen heeft een lange historie.” 

Opmerkelijk is het feit dat zowel De Ruiter als Solovjov voorspellen dat Jeruzalem de 

hoofdstad van de wereld zal worden waar de residentie van de Antichrist / Satan zal worden 

geïnstalleerd. 

De Ruiter gaat zelfs zo ver om te beweren dat het hele zionisme en de Holocaust in het 

leven is geroepen om hiervoor te zorgen. 

Aangezien de Joden nog steeds de Messias verwachten en de antichrist zich zal voordoen 

als de Messias voor de Joden kon het niet anders dan dat er weer een Joodse staat in het 

leven geroepen zou moeten worden teneinde deze profetie in vervulling te laten gaan. 

Aangezien bijna geen enkele Jood ter wereld, wonende in het prachtige en welvarende 

Europa en elders, behoefte had om uit zichzelf naar Israel te emigreren, heeft de 

machtselite de Holocaust in het leven geroepen (door Hitler in het zadel te helpen met 

gelddonaties, zoals Anthony Sutton beschrijft in bijv. Skull and bones) waarna pas na de 2e 

wereldoorlog de massale emigratie van Joden naar Israel op gang is gekomen. 

Dáárdoor kon er pas een Joodse staat ontstaan. 

Hij gaat er dan van uit dat de antichrist geboren zal worden uit een Joodse stam (‘de 13e 

satanische bloedlijn’), zodat hij door de Joden zal worden aangezien als de langverwachte 

‘Messias’. Ook bij Solovjov wordt de imperator door de Israëlische Joden aanvankelijk als 

hun Messias gezien (uiteindelijk bleek hij geen echte Jood te zijn). 

 blz. 208: “De voorhoede van de antichrist is al sinds lang in de weer en hun heerschappij 

nadert met rappe schreden. Hun heerschappij zal mensen overdonderen met rampspoed. 

De wereldleider zal de laatste troef zijn die satan over de zondige wereld uitspeelt en zal 

daarbij Nero overschaduwen. De media van over de gehele wereld zullen hem als de grote 

held, de redder en de profeet etaleren. Tegenstanders van zijn wereldheerschappij zullen 

unaniem het zwijgen opgelegd krijgen. Hij zal zich manifesteren als de Christus en zal 

Jeruzalem tot hoofdstad van zijn wereldrijk kiezen.” 

 blz. 295: “Momenteel is het zo dat veel regeringen bewust of onbewust naar de pijpen van 

deze schaduwwereldregering dansen. De niet te stuiten activiteiten van deze machtige 

http://www.lulu.com/shop/anthony-sutton/americas-secret-establishment-the-order-of-skull-bones/ebook/product-433379.html
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organisatie, welke gericht zijn op het tot stand brengen van een superstaat ofwel 

werelddictatuur, en die hoofdzakelijk op slinkse wijze uitgevoerd worden, dienen beslist aan 

de kaak gesteld te worden. 

Opinieonderzoeken die door speciale bureaus worden uitgevoerd om de zogenaamde 

publieke opinie te peilen wijzen uit dat het idee van een wereldregering steeds meer terrein 

wint. Ook in de media wordt er steeds vaker melding over een wereldregering gemaakt. Het 

lijkt er op dat de kunstmatige opgeroepen politieke onrust, instabiliteit en oorlogen [en sinds 

2008 de economische- en kredietcrisis! - MvD] enz. eindelijk het gewenste resultaat 

hebben. Nog even en de hele mensheid is bereid elk mogelijk offer voor de vrede [en het 

redden van de financiële ondergang en de val in de armoede - MvD] te brengen; de grote 

massa zal tenslotte naar een wereldregering verlangen.” 

“Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! 

We zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als 

slaven van een machtselite zal dienen. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle 

voorgaande dictaturen.” 

 Solovjov en Malachias over de laatste paus en het concilie te Jeruzalem 
We zouden ons nu nog af kunnen vragen wanneer deze door Solovjov tijdens het grote 

concilie in Jeruzalem beschreven dramatische gebeurtenissen zich zouden kunnen 

afspelen (indien deze werkelijk in een of andere vorm zouden gebeuren). 

Jaren geleden (lang voor de dood van paus Joannes Paulus II) kreeg ik een artikeltje uit 

1979 (aangevuld in 1997) over de 12e eeuwse Ierse monnik Malachias die voorspellingen 

had gedaan betreffende de pausen. (op internet kan men dezelfde info overal terugvinden) 

Volgens interpretaties van deze voorspellingen zouden er na de Poolse paus Joannes 

Paulus II (bijgenaamd door Malachias: “de labore solis”) nog 2 pausen komen: “de Gloria 

Olivae” en “Petrus Romanus”. 

Een vermoeden omtrent de voorlaatste paus “de Gloria Olivae” is dat hij stamt uit de 

kloosterorde van de Benedictijnen omdat deze ook Olivetanen worden genoemd.  

Nu heeft onze huidige paus, de Duitser Ratzinger, de pauselijke naam ‘Benedictus XVI’ 

gekregen! (deze voorspelling is dus precies uitgekomen!) 

Over de laatste paus, die dus na de huidige paus zou moeten komen (juni 2012), heeft 

Malachias zelf o.a. het volgende commentaar geschreven: “Tijdens de eindvervolging van 

de kerk zal Petrus de Romein regeren en zijn kudde weiden temidden van vele 

beproevingen.” 

In het boekje van Solovjov staat over de paus ten tijde van de regering van de antichrist het 

volgende: “Hij spreekt over paus Petrus II die van rechtswege aan het hoofd van het 

katholieke deel van het concilie stond. Zijn voorganger was op weg naar het concilie 

overleden en een te Damascus bijeengekomen conclaaf had de kardinaal Simone Barionini 

tot paus gekozen, die de naam Petrus II aannam.”  

[Simone Barionini is dus een Italiaan, een Romein, Petrus de Romein! Solovjov en Malachias 

komen dus overeen in hun visie op de laatste paus!] 



Alertgroepen Nederland 

Marc van Delft – De betekenis van Solwjows ‘Korte vertelling van de Antichrist’ voor de huidige tijd 

publikatie met toestemming van de auteur, juli 2012 

www.alertgroepen.nl 

Hij had grote verdiensten door de strijd tegen een satanische secte, hij was ongeveer 50, 

onstuimig van aard, en hij sprak met vuur en brede gebaren. 

Nadat starets Joannes de imperator tijdens het concilie te Jeruzalem had gevraagd om zijn 

geloof in Jezus Christus, de Zoon Gods, te belijden, wordt hij door een zwart magische 

aanval van de handlanger van de imperator vermoord, maar vlak voordat hij door een 

zwarte wolk, de oorverdovende donderslag en de bliksemkogel ten val komt roept hij 

verschrikt en verbijsterd uit: “Kindertjes, de Antichrist!” [blz. 32] 

Als dan de Imperator beslist dat het concilie hem als hoogste leider en heerser erkent komt 

Paus Petrus in actie en spreekt zijn ‘Contradictur’ uit. 

“Bevend van toorn en met een purperrood gelaat, hief hij zijn staf in de richting van de 

Imperator: ‘Onze Heerser is Jezus Christus, Zoon van de levende God, Wie gij zijt, hebt ge 

gehoord. Weg van ons, Kaïn, broedermoordenaar! Weg, vat van de duivel! Door de macht 

van Christus verdrijf ik, dienaar van Gods dienaren, U, schurftige hond, voor eeuwig uit 

Gods bescherming en zend U terug naar Uw vader - de satan! Anathema! Anathema! 

Anathema!’ 

Terwijl hij sprak, bewoog de grote magiër onrustig onder zijn mantel: luider dan het laatste 

‘Anathema!’ dreunde een donderslag - en de laatste paus viel levenloos neer.” (ook 

Solovjov ziet deze paus dus als de laatste paus) 

De visie van Robert Powell en Kevin Dann 
De vraag is nu: Wanneer zouden we dit dramatische concilie kunnen verwachten (als het 

werkelijk zou plaatsvinden), waarbij starets Joannes en de laatste paus, de antichrist, de 

incarnatie van Ahriman ontmaskeren? Het zou dus moeten gebeuren kort nadat de huidige 

paus Benedictus XVI komt te overlijden. Dat kan natuurlijk gezien de leeftijd van de goede 

man in een tijd zijn die wij nog kunnen meemaken. Pas dan zullen we weten of er iets zal 

uitkomen van de voorspellingen of de prognoses van Solovjov, Steiner, H. P. van Manen en 

anderen. Helaas zal de heer van Manen het net niet meer kunnen meemaken, want hij 

overleed in 2009. Ik kijk er al sinds mijn kennismaking met het boek van Solovjov naar uit 

om te weten of dit in een of andere vorm werkelijk zal gebeuren. 

Er is nog een ander boek geschreven over dit onderwerp wat een prognose doet over deze 

voorspellingen, en dat is het boek: CHRIST and the Maya calender – 2012 and the coming 

of the Antichrist door Robert Powell en Kevin Dann. 

Ik las het boek zomer 2010, en in dit boek wordt de komst van de incarnatie van Ahriman in 

verband gebracht met alle bekende voorspellingen over het jaar 2012, waar tientallen 

boeken over zijn geschreven en waar ook Loek Dullaart meerdere lezingen en een boekje 

aan wijdde. 

De Mexicaanse moordmysteriën rond 33 zoals Steiner deze beschrijft worden er uitgebreid 

in behandeld en de ahrimanische impuls ervan in verband gebracht met de Midden-

Amerikaanse Indianen-culturen. [3] 
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Hun theorie komt er op neer, dat Ahriman, evenals Christus, een hoger goddelijk wezen is, 

dat maar korte tijd echt in een menselijk lichaam geïncarneerd kan zijn, net zoals Christus 

hoogstens 3 1/3 jaar. 

Zoals het Christuswezen pas na de doop in de Jordaan in het lichaam van Jezus incarneert 

en na 3 1/3 jaar weer dit lichaam moet verlaten, zo is er een moment waarop daadwerkelijk 

het hogere Ahrimanische wezen na een of andere doop of een ritueel, in het lichaam van 

een supermens incarneert, en daarin maximaal 3 1/3 jaar zal vertoeven vooraleer dit wezen 

het lichaam weer zal verlaten. 

Bij Solovjov is die incarnatie het moment dat de supermens in wanhoop de afgrond in 

springt, via een elektrische kracht weer terugveert en een mechanische stem hoort zeggen 

dat hij niet moet vrezen en dat alles goed zal komen, waarna in hem een hernieuwde kracht 

ontwaakt en hij het beroemde boek gaat schrijven dat hem wereldroem en daarna 

wereldmacht zal geven. [4] 

De schrijvers gaan er vanuit dat dit rondom 2012 zal geschieden. Ze schrijven dat er 2 

keuzes zijn: ofwel Ahriman incarneert in 2009 en overlijdt in 2012, ofwel Ahriman incarneert 

in 2012 en verlaat het lichaam van de supermens in 2015 / 2016. 

Indien Ahriman in 2009 in iemand is geïncarneerd, dan zouden de dramatische 

gebeurtenissen rondom het concilie in Jeruzalem en de grote eindstrijd zich nog het 

komende half jaar moeten voltrekken. 

Aangezien Jeruzalem nog niet tot wereldhoofdstad is gedoopt, en we ook nog niks hebben 

gemerkt van een of andere gevierde superman die tot werelddictator is benoemd lijkt het er 

eerder op, indien deze prognose uit zou komen, dat de tweede optie zou kunnen 

plaatsvinden. 

Dat zou dan kunnen betekenen dat Ahriman dit jaar in een of andere gevierde (potentiële) 

politieke wereldleider incarneert, dat in 2013 alle weerspannige landjes zoals Irak, Noord-

Korea etc., die zich verzetten tegen de NWO worden onderworpen (korte derde wereld 

oorlog), dat in 2014 alle economische wereldproblemen worden ‘opgelost’ door de 

wereldregering, en dat dan in 2015 de huidige paus overlijdt, paus Petrus II wordt 

benoemd, de zetel van de wereldregering naar Jeruzalem wordt verplaatst, en dat de 

wereldpresident (Ahriman) een groot wereldconcilie in Jeruzalem bijeen roept om het 

godsdienstprobleem op te lossen, waarbij de antichrist wordt ontmaskerd, waarna het 

Armageddon, de eindstrijd zal worden uitgevochten tussen de machten van de duisternis 

en de machten van het licht (Christus en Michael). 

In 2016 zal Ahriman dan worden verslagen en zal een nieuw Licht-tijdperk aanbreken, zoals 

ook in de Mayakalendervoorspellingen wordt geïmpliceerd. 

Het wordt deze zomer en de rest van het jaar en de komende jaren dus een spannende tijd 

om te zien of er zich in een of andere vorm nog iets van deze prognoses zal realiseren. 

De visie van Xander Nieuws 
Opmerkelijk is ook het feit dat men in de bekende conspiracy-website Xander Nieuws 

berichten vindt die verwant zijn aan de boven beschrevene. 

http://xandernieuws.punt.nl/
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Er is een hele artikelenserie over hun verwachte komst van de antichrist (De opkomst van 

Apollyon in 2012, deel 1-16), alleen zijn hun opinies hierover toch weer enigszins anders 

dan de antroposofische visie. 

Ook Xander gelooft dat binnenkort de laatste paus Petrus II Romanus aan de macht zal 

komen en er is een grote artikelenserie over het Vaticaan met een verbluffende hoeveelheid 

inside-informatie over hoe het daar toegaat en wat voor corrupte zaken er daar allemaal 

spelen. 

Alleen is er een groot verschil met de visie van Solovjov: Xander nieuws gelooft dat Petrus 

Romanus een HANDLANGER van de antichrist zal zijn, terwijl Solovjov gelooft dat Petrus II 

juist de aartsvijand van de antichrist zal zijn! 

Xander schrijft er bv. dit over: 

“Deze Antichrist zal volgens deze en andere profetieën -die niet zelden door 'dissidente' 

katholieken werden gedaan- worden aangeprezen en gepromoot door niemand minder dan 

de laatste paus, 'Petrus Romanus', de in de Bijbel voorzegde Valse Profeet. In hun boek 

voeren Horn en Putnam een groot aantal argumenten en feiten aan waaruit volgens hen zou 

blijken dat die gevreesde tijd, waar eeuwen naar is uitgekeken, is aangebroken, en dat de 

volgende paus die de oude en zieke Benedictus XVI zal opvolgen deze 'Petrus Romanus' 

zal zijn. Met of kort na zijn aantreden -mogelijk nog in 2012 of 2013- zal dan de 'Grote 

Verdrukking' beginnen.” 

“Nog even, en 'Petrus Romanus' zal volgens Horn en Putnam zijn opwachting maken - en 

met hem, of heel kort na hem: de Antichrist.” 

Xander verwijst hier naar het boek van Horn en Putnam: ‘Petrus Romanus, the final Pope is 

here.’ (ISBN-10: 0984825614). Aangevoerd wordt hierin bv. het laatste en geheim 

gehouden Fatimah-visioen, dat wees op de ondergang van het Vaticaan en de laatste Paus 

van Rome. 

De valse laatste paus Apollonius – handlanger van de antichrist 
In de vertelling van Solovjov klopt het echter wel in die zin, dat de ware paus Petrus 

Romanus II een tegenstander zal zijn van de antichrist, maar nadat de antichrist de 

weerspannige Christenen naar de woestijn heeft verbannen bepaalt die dat zijn 

(luciferische) handlanger, de grote zwarte magiër Apollonius de nieuwe Paus wordt, en dat 

hij de leider zal worden van de eengeworden oecumenische Christelijke kerk. 

Dus deze Paus Apollonius is weldegelijk de handlanger van de antichrist! 

Overigens, als de ware Christenen de lijken van Joannes en Petrus II hebben meegenomen 

naar de woestijn, komen deze weer tot leven (ze waren blijkbaar schijndood), en de 3 

leiders, Joannes, Petrus en Pauli, (de reïncarnaties van de 3 grote apostelen) besluiten om 

de 3 stromingen weer te verenigen in één oecumenische christelijke kerk. 

Ahriman en de Antichrist 
Overigens is in strikte zin Ahriman niet het eigenlijke wezen dat Steiner aanduidt als ‘de 

antichrist’. Ahriman en Lucifer staan toch eigenlijk rechts en links van Christus, en vormen er 

http://xandernieuws.punt.nl/?id=513647&r=1&tbl_archief
http://xandernieuws.punt.nl/?id=513647&r=1&tbl_archief
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geen oppositie mee. Het eigenlijke anti-christ-wezen is het wezen wat aangeduid kan 

worden als de derde boze macht, een nog slechtere macht dan Lucifer en Ahriman, dat zijn 

de Asura’s, wezens die niet een deel van de mens willen hebben, maar die de gehele mens 

willen vernietigen (Lucifer wil de ziel van de mens in zijn macht hebben, Ahriman zijn 

lichaam). Deze wezens staan voor nihilisme, zinloos geweld en vernietigingsdrang. 

De Asura’s hangen bv. samen met de radioactiviteit, de atoombom, met de totale 

verwoesting. (astrologisch gezien de werkingen van de planeet Pluto) 

In nog meer eigenlijke zin is volgens Steiner de eigenlijke antichrist, de tegenstander van 

Christus (die volgens hem de geïncarneerde Zonnegod is), de ‘anti-zonne-demon’, 

genaamd ‘Sorat’, het wezen dat in de Openbaringen wordt aangeduid met het getal 666. 

[zie mijn artikel: ‘Revoluties en zonnestormen’]  

Steiner heeft ook aangegeven dat er rond de jaren 666, 2x 666= 1332 en 3x 666 = 1998 

een sterke aanval van Sorat jegens de mensheid was en zal komen. In 1999 was de 

beroemde zonsverduistering, in 2001 begon Bush naar aanleiding van 11/9 zijn 

wereldveroveringsimpuls (the New World Order). 

In het beeld van de Mensheidsrepresentant van Steiner zien we Christus staan tussen 

Lucifer en Ahriman, Ahriman onder hem in het onderaardse, de kracht die de mens naar 

beneden wil trekken, Lucifer boven hem, de kracht die de mens wil optillen en weg wil laten 

vliegen. 

Waar moet men in dat beeld de Asura’s of Sorat denken? Die kan men eigenlijk denken in 

het midden, als Christus weg is, a.h.w. uiteengerukt door Lucifer en Ahriman. In zijn plaats 

staat daar dan de antichrist. En dat is ook wat Solovjov schrijft: de antichrist wil de plaats 

innemen van Christus. 

Worden Wij Wakker – Apocalyps NU 
Robin de Ruiter schrijft in het laatste hoofdstuk van zijn boek o.a.: “De les van dit boek is 

bovenal dat wij allemaal waakzaam en kritisch moeten zijn. Waakzaam zijn betekent vooral 

je niet in slaap te laten sussen door de grotendeels in dienst van de illuminatie [=de 

machtselite -MvD] staande massamedia. We moeten niet alles wat ons meegedeeld wordt, 

voor zoete koek aannemen en slikken, maar zelf denken en beoordelen.” 

Wie aan deze laatste oproep van de schrijver gehoor wil geven kan ik aanraden om zich te 

abonneren op het door Fredie de Mooy gelanceerde tijdschrift: “Apokalyps nu!” 

[info@apokalyps.nl] (de inhoud is zeer verwant met dit artikel) In het eerste nummer van dit 

tijdschrift werden bv. de volgende onderwerpen behandeld: Georgië en de koude oorlog; 

Anglo-Amerikaanse Geopolitiek; R.Steiner over occulte loges; De schaduwzijde van Barack 

Obama (een wolf in schaapskleren?); 11 September, een gedenkwaardige dag. 

Barack Obama en de komende wereldregering 
In mei 2009, toen ik de eerste versie van dit artikel schreef, stelde ik: 

Wat betreft de nieuwe president van de VS en de komende wereldregering een bericht uit 

de ‘Financial Times’: 

mailto:info@apokalyps.nl
http://www.infowars.com/financial-times-editorial-admits-agenda-for-dictatorial-world-government/


Alertgroepen Nederland 

Marc van Delft – De betekenis van Solwjows ‘Korte vertelling van de Antichrist’ voor de huidige tijd 

publikatie met toestemming van de auteur, juli 2012 

www.alertgroepen.nl 

“Rachman writes that global governance could be introduced much sooner than many 

expect and that President elect Barack Obama has already expressed his desire to achieve 

that goal, making reference to Obama’s circle of advisors which includes Strobe Talbott, 

who in 1992 stated ‘In the next century, nations as we know it will be obsolete; all states will 

recognize a single, global authority. National sovereignty wasn’t such a great idea after all.’” 

Tenslotte 
Het lijkt er op dat dit een beslissend jaar en een beslissende tijd gaat worden. 

Het een en ander zal gaan samenvallen met een mogelijk zonnevlekken-maximum, wat voor 

eventuele natuurrampen en sociale onrust kan zorgen [zie mijn artikel: ‘Revoluties en 

zonnestormen’]. 

Iedere grote revolutie vond plaats in een periode met een zonnevlekken-maximum, het 

wordt misschien wel ‘een hete zomer’ in meerdere opzichten, veel dingen komen op scherp 

te staan, veel alternatievelingen verwachten dat er grote omwentelingen komen, revoluties, 

het vallen van de euro, van Europa, eventueel de derde wereldoorlog, sommigen geloven in 

apocalyptische wereld-catastrofes, in zonnestormen die tot meltdowns, nucleaire rampen, 

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami’s etc. zullen leiden. 

Weer anderen geloven in 3 dagen duisternis rond 21 december 2012, in allerlei heftige 

invloeden vanuit de sterrenwereld, in ‘buitenaardsen’ of ‘niburianen’ die zich openbaar 

bekend gaan maken, in ‘de grote ascentie’, in ‘dat we naar de 4e of 5e dimensie gaan’ etc. 

Hoe dan ook, het wordt wellicht een belangrijke en spannende en wellicht ook zeer 

apocalyptische tijd, waarbij het van belang is om wakker en alert het wereldgebeuren in de 

gaten te houden. 

Maar vooral belangrijk is het altijd te blijven bedenken: ‘Voorspellingen zijn altijd 

problematisch, vooral als het de toekomst betreft’. 

De toekomst staat niet helemaal vast, alleen in grote lijnen zijn er dingen gepland vanuit de 

geestelijke wereld. 

En dat is de reden waarom ik dit artikel geschreven heb: Nu we weten welke rampzalige 

dingen ons mogelijkerwijs boven het hoofd hangen, kunnen wij als mensheid, vanuit vrijheid 

handelend, proberen om dingen om te buigen of af te wenden, zodat bepaalde 

onontkoombare ontwikkelingen in betere banen worden geleid en worden verzacht (bv. op 

welke partij ga je stemmen). 
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Verklaring van het antroposofisch jargon: 
[1] Ahriman: 

Volgens Rudolf Steiner zijn er in de geestelijke wereld veel soorten geestelijke wezens zoals 

gestorven mensenzielen, natuurgeesten, engelen, aartsengelen en nog veel meer 

onzichtbare wezens die geen stoffelijk lichaam bezitten. Er zijn zowel ‘goede’ geestelijke 

wezens, als ‘slechte’ wezens. Deze slechte wezens werden vroeger duivels, satan, 

demonen etc. genoemd. 

Volgens Steiner hebben deze wezens echter voor de mens een belangrijke pedagogische 

taak, die uiteindelijk een hulp is voor onze geestelijke ontwikkeling. In de strikte zin kan men 

niet vanuit een negatief oordeel over ‘goed’ en ‘slecht’ spreken, omdat deze wezens een 

nuttige functie hebben, het zijn eigenlijk ‘normale krachten’, echter op de verkeerde plaats 

en tijd. Zo kan men niet zeggen dat ‘zout’ slecht is, maar van een ons zout ga je dood. 

Het hele concept van de Antroposofie heeft als uitgangspunt dat het goede altijd in het 

midden ligt en dat extremen slecht of ongezond zijn. Zo moet er een evenwicht zijn tussen 

de drang naar het spirituele en de drang naar het materiële, want het goede zit altijd in het 

midden: de gulden middenweg. Volgens Steiner representeren de goede geestelijke 

machten het gezonde midden en de boze krachten zijn overdrijvingen van extremen. 

Het goede is zoals de kleuren, die ontstaan door het spel tussen licht en duisternis, wit en 

zwart. 

Luciferisch noemt Steiner de kracht die ons verleidt om op te gaan in ons eigen ego, op te 

gaan in de binnenwereld, naar het spirituele te streven en de aarde te vergeten, 

‘aardevlucht’ (bv. opgaan in illusies, dromen, fantasieën, bezijden de realiteit leven). Dit 

komt overeen met het wezen dat in de Bijbel als de duivel wordt aangeduid, of de rode 

macht, de god van het vuur. 

Ahrimanisch noemt Steiner de kracht die ons verleidt op te gaan in de materie, in de 

buitenwereld, naar het materialistische te streven, bv. rijkdom, luxe, macht, aards genot en 

de hemel en de geestelijke wereld te vergeten en te ontkennen, de verleiding van de 

‘aardezucht’. Ahriman is de God van de duisternis van de oude Perzen, die stond tegenover 

de God van de Zon, Ahura Mazdao. Het is het wezen wat in de Bijbel als satan of de God 

Mammom wordt aangeduid. Ook wel de zwarte macht de god van het onderaardse, de 

wereld van de stenen, verstening, ijs en kou. Ofwel de God van de aarde (hij verleidt ook tot 

kleinburgerlijkheid, benepenheid). 

Tussen de beide extremen staat het Christuswezen, die ons a.h.w. oproept om tussen beide 

extremen het midden te vinden. 

In de mensheidsgeschiedenis was het zo, dat de mens eerst in eenheid met de goddelijke 

wereld in het paradijs leefde. Toen kwam Lucifer die ons verleidde tot de zondeval, de val in 

de afzondering van het egoïsme, de zelfzucht. Later kwam Ahriman, die ons verleidde tot 

het materialisme, aardezucht. Beide krachten had de mens nodig om zich los te maken van 

de goddelijke wereld en door een duistere, eenzame periode te gaan teneinde een 
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zelfstandig IK te worden, zoals een kind zich losmaakt van de ouders om volwassen te 

worden in de afzondering van zijn eigen leven. 

Wanneer de mens echter door de afzondering van de geestelijke wereld voldoende in 

vrijheid zijn Ik heeft ontwikkeld wordt het tijd dat de mens, vanuit zijn eigen zelfstandige 

volwassen denken en in vrijheid, zich weer verbindt met de goddelijke wereld, omdat 

anders de gehele wereld ten onder zal gaan in strijd, hebzucht, natuurverwoesting, ziekte 

en dood. 

Daarom heeft God Vader zijn Zoon naar de Aarde gestuurd om de mensheid de weg terug 

naar het goddelijke licht te wijzen. Christus heeft een aardse incarnatie gehad aan het 

begin van onze jaartelling, maar volgens Steiner hebben Lucifer en Ahriman ook recht op 

een aardse incarnatie, en wel in perioden dat hun invloed het sterkst was / is. 

Zo had Lucifer rond 3000 v.C. een incarnatie in het oude China, toen de mensheid nog wat 

meer luciferisch was ingesteld, en Ahriman zal een incarnatie hebben in het derde 

millennium, in de komende tijd dus, nu de tijdgeest, die zeer ahrimanisch, materialistisch is, 

naar een hoogtepunt gaat. 

Het is eigenlijk het beeld van Christus op Golgotha, die omringd wordt door twee andere 

gekruisigden, de ene staat voor Lucifer, de ander, die hem bespot, staat voor Ahriman. Niet 

alleen in plaats, maar ook in tijd geldt dit beeld voor de geschiedenis. In de tijd staat het 

kruis van Golgotha tussen de 2 gekruisigde misdadigers, links van Christus staat Lucifer, 

3000 jaar voor hem, rechts van hem staat Ahriman, in het derde millennium na Christus. 

[2] Korte vertelling van de antichrist  

In Korte vertelling van de antichrist vertelt Solovjov het verhaal van de toekomst van de 

mensheid als deze met ‘de antichrist’ zal worden geconfronteerd. Hij voorspelt eerst dat er 

een derde mongolenstorm zal zijn en Europa zal worden veroverd. Ik zelf interpreteer dit als 

de 1e en 2e wereldoorlog, omdat de 2e wereldoorlog begon met de veroveringen van 

Japan, net zoals in het verhaal van Solovjov. Verder de aanval van Rusland op Midden-

Europa in de 1e wereldoorlog dankzij het ‘Panslavisme’, het Russisch communisme en 

Stalinisme en het Nazisme zijn op te vatten als een ‘derde Mongolenstorm’ omdat het tot 

‘aziatisering’ van Rusland en Europa leidde, tot een terugval in oude totalitaire dictaturen 

die een grote overeenkomst hebben met de totalitaire en verwoestende impulsen van Atilla 

de Hun en de Djengish Kahn. 

Dan beschrijft Solovjov dat, nadat men het Mongoolse juk van zich had afgeschud, er een 

tijd komt tegen het einde van de 20e eeuw dat er sprake is van een verenigd Europa, 

waarbij een geniale jongeman opkomt die zich ontpopt als een geniale supermens, die zo 

hoogmoedig wordt dat hij in zichzelf de Messias gaat zien. Het idee dat niet hij, maar die 

bedelaar aan het kruis van Golgotha wel eens de echte Messias zou kunnen zijn drijft hem 

echter tot wanhoop, en als hij zich in een afgrond werpt veert een elektrische kracht hem 

terug en hij hoort een mechanische stem die hem geruststelt (die min of meer zegt : Vreest 

niet, alles zal goed komen) en een ijskoude energie neemt bezit van hem. 
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Daarna wordt de superman met nieuwe kracht vervuld en hij schrijft een geniaal boek dat 

over de gehele wereld wordt geprezen als het boek dat alle oplossingen van de 

wereldproblemen aanreikt. Hij wordt bejubeld als de Messias die is gekomen om de wereld 

te verlossen en hij krijgt onbeperkte politieke macht als de leider van het verenigd Europa. 

Daarna verovert hij de laatste weerspannige landjes, zorgt voor een oplossing van de 

economische problemen en vestigt een wereldregering in Jeruzalem waar ondertussen een 

Joodse staat is verrezen. 

Opmerkelijk is dat de meeste van Solovjovs voorspellingen letterlijk zijn uitgekomen: Er is 

een mongolenstorm geweest, er is een verenigd Europa, er is een Joodse staat. 

De Joden zien hem als hun Messias, aangezien zij de Messias van het jaar 33 verwerpen, 

en nog altijd de komst van de Messias verwachten. 

Nu wil de supermens het probleem van de godsdiensten ‘oplossen’. Hij belegt een groot 

concilie te Jeruzalem waar de 3 stromingen van het Christendom samenkomen om zijn 

boodschap aan te horen. Hij belooft de Russisch Orthodoxen, de katholieken en de 

Protestanten allerlei gunsten als ze hem als hun hoogste autoriteit willen erkennen. Het 

grootste deel van de ‘Christenen’ volgt hem. 

Starets Joannes echter vraagt hem dan om ter plekke zijn geloof in Jezus Christus te 

belijden, maar de tovenaar Apollonius waar de antichrist mee samenwerkt veroorzaakt een 

zwarte donderwolk. Een oorverdovende donderslag weerklinkt en starets Joannes valt dood 

ter aarde. Vlak voordat hij dood neervalt roept Joannes echter: ‘Kindertjes, de antichrist!’ 

Daarop staat paus Petrus Romanus II op, ontmaskert de antichrist en doet hem in de ban. 

Opnieuw verschijnt een zwarte wolk en klinkt een donderslag, en de laatste paus stort dood 

ter aarde. Dominee Pauli, de leider der protestanten, vertrekt met een kleine groep aan 

Christus trouw gebleven Christenen. Daarna volgt Armageddon, de eindstrijd en de 

wederkomst van Christus. 

[3] Mexicaanse moordmysteriën 

Steiner stelt dat de Midden-Amerikaanse Indianenculturen, die als gewoonte hadden 

mensenoffers te plegen, een sterk ahrimanisch karakter hadden. (dit zien we ook terug in 

de kubistische vormgeving van hun kunstvormen, want de vierkantvorm tendeert meer naar 

ahrimanisch, de ronde vormen meer naar luciferisch - MvD) 

Verder vertelt Steiner dat op het moment dat Christus op Golgotha aan het kruis hing, 

terzelfder tijd in Midden-Amerika de grootste zwarte magiër aller tijden werd gekruisigd 

door de geestesbroeder van Christus, die daarmee zijn duistere macht voor lange tijd teniet 

deed. 

Ook beschrijft Steiner dat de mongolenstorm rond 1200 een sterk oosterse, luciferische 

impuls was, die leidde tot ontvolking, wat ook nog doorwerkte in de pestepidemie. Als 

tegenwicht werd toen in 1492 Amerika ontdekt, waar de Europeanen kennismaakten met de 

ahrimanische impuls van de Indianen-culturen. Hierdoor is een ahrimanische impuls vanuit 

Amerika naar Europa kunnen komen, wat heeft bijgedragen aan onze huidige, nogal 

ahrimanisch getinte cultuur, van techniek, industrie, materialistische wetenschap etc. 
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[4] Ahrimans incarnatie 

Volgens Steiner was Jezus van Nazareth een mens, maar het eigenlijke Christuswezen is 

een zeer hoog goddelijk wezen dat normaliter niet in een menselijk lichaam kan incarneren, 

omdat het lichaam daar niet tegen bestand zou zijn. Nu hadden de Joden de fysieke 

incarnatie van de Messias al eeuwen-lang voorbereid door al hun strenge voedsel- en 

hygiënemaatregelen. 

Daardoor was het eenmalig mogelijk dat dit hogere wezen in het lichaam van Jezus kon 

incarneren, en wel door de doop in de Jordaan (‘Dit is mijn geliefde Zoon. Heden heb ik 

hem verwekt’). Daarna begon het predikings- en genezings-werk van Jezus Christus. Na 3 

1/3 jaar vond de kruisiging plaats, maar Steiner stelt dat Christus, de geïncarneerde 

Zonnegod (Ahura Mazdao bij de oude Perzen) sowieso het lichaam van Jezus zou hebben 

verlaten na 3 1/3 jaar. 

Hetzelfde geldt volgens de schrijvers voor de incarnaties van Lucifer en Ahriman, dat zijn 

eveneens hogere goddelijke wezens die niet al te lang in een fysiek menselijk lichaam 

kunnen vertoeven, hoogstens 3 1/3 jaar, en hun incarnatie zal ook plaatsvinden na een soort 

ritueel. 

Dat het bij Solovjov duidelijk om de incarnatie van Ahriman gaat blijkt uit de beschrijving. 

Lucifer is de god van het vuur, van warmte en koorts. Ahriman is de god van de aarde, het 

onderaardse, het is een ijskoude, kille kracht, superintelligent, oersterk, maar zonder hart. 

Solovjov schrijft: ‘en hij voelde hoe een scherpe, ijskoude stroom in hem doordrong en zijn 

hele wezen vervulde’ (blz. 16). 

Over de stem van de ‘antichrist’ schrijft Solovjov: ‘zij klinkt hol, gedempt, maar toch 

duidelijk, metaalachtig en volkomen zielloos alsof zij uit een grammofoon kwam.’ (blz. 15-

16). Ook deze stem duidt op het ijskoude, technisch-achtige, machine-achtige wezen van 

Ahriman. 
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