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Algemene noot: 

1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bij-
beltekst staat, dan is deze overgenomen uit de NBG-
vertaling. Natuurlijk kunt u, naar wens, altijd een an-
dere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken. 

2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd 
om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst 
te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – be-
wust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in 
één oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bij-
beltekst is toegevoegd. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn 
staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk 
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed 
voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, 
dat waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de 
‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toe-
gestaan, mits met bronvermelding. 

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen 
zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Na-
tuurlijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze 
website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag 
de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. 
Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten over-
vloede: zie punt 4 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: april 2023 

 
Een profetische Bijbelstudie 

E. van den Worm 
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De oecumene van de 

eindtijd, door de paus tot stand 

gebracht 
• Jesaja 4:1, “Zeven vrouwen zullen te dien dage één 

man aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen 
wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat ons 
slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg.” 

Al circa 700 jaar vóór Christus profeteerde Jesaja 
van de oecumene 1, die pas in de eindtijd – door 
toedoen van de paus – tot stand zal komen. Hier 
wordt een beeld gegeven van het streven van 
Christelijke geloofsgemeenschappen, hier uitge-
beeld door 7 vrouwen, die zich, om zich te sterken, 
zoeken te verenigen, waarbij zij elk hun “eigen 
brood zullen eten” (dat wil zeggen: dat zij elk hun 
eigen kerkleer zullen houden), en “met hun eigen 
klederen zich zullen kleden” (dat wil zeggen: dat 
zij elk hun eigen ceremoniën zullen hebben), maar 
zich toch samen de “Christelijke Kerk” willen noe-
men. 
Hieronder volgt een visioen die “muter Deebe” in 
1924 kreeg. Ze was toen 23 jaar en een getuige 
van God. Het volgende is overgenomen en ver-
taald uit “Mitternachtsruf” nr. 134 van 1964. 
 

“In een gezicht zag ik een lange tafel in een kamer. 

Om de tafel zaten 24 mannen. Aan het hoofd daarvan 

 
1 Oecumene = Beweging die de verbroedering van de ver-

schillende christelijke kerken nastreeft. 
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zat de paus. Aan zijn rechterhand de bisschoppen 

(leiders) van de evangelische kerk, daarnaast ver-

scheidene mannen uit Christelijke kerken. Aan de 

linkerkant de bisschoppen uit de orthodoxe kerk. 

Verder enige officieren (uit het leger des heils ?). De 

paus sprak: Wij zijn in een tijd gekomen, dat wij één 

moeten worden, want Jezus heeft immers gebeden, 

dat wij één zouden zijn. Als mannen van de kerk is 

het onze opdracht, dat wij één zullen worden. 

Daarom moeten wij een oecumene stichten. Wij 

moeten een éénheidskerk worden, niet meerdere 

soorten van kerken. Zo kunnen wij onze God en onze 

godsdienst behouden, omdat in de Bijbel wordt ge-

zegd, dat er maar één geloof en één belijdenis is. Ie-

der kan zijn eigen geloofsopvatting hebben; onze 

kerk wil niemand binden. Maar dat wij leden zijn 

van één en dezelfde Kerk is een voordeel voor ons in 

de tegenwoordige wereld, voor alle Christenen. Wij 

willen Christenen zijn en daarom willen wij één kerk 

hebben. De paus sprak nog veel meer. De evangeli-

sche bisschoppen gaven hem daarop de hand en om-

armden elkaar en zeiden: Het is goed, wat de heilige 

vader zegt. Ook de orthodoxe bisschoppen deden 

hetzelfde. Toen gingen zij zitten”. 
 

Hier wordt een UITERLIJKE eenheid onder de 
Christenen van de eindtijd gevormd, terwijl de 
Here Jezus Christus een eenheid wil als gevolg 
van de inwoning en heerlijkheid van onze al-
machtige God en Zijn dierbaar Woord. 
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• Johannes 17:21-23, “Opdat zij allen één zijn, gelijk 
Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik 
hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik 
in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat 
de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat 
Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.” 

Paulus onderwees ons in Efeze 2:19-22 dat de 
Christelijke Gemeente / Kerk moet worden ge-
bouwd op het fundament (de leer) van de aposte-
len en profeten, op het Oude en Nieuwe Testa-
ment, op de Bijbelse leer. 
• Efeze 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en 

bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van 
de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf 
de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed 
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in 
wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede 
Gods in de Geest.” 

De formering – door satan – van de valse 
profeet van de eindtijd 

Openbaring 8:10-11 2 profeteert, dat na het bran-
dend neerstorten van de meteoriet ter grootte 
van een berg in de zee, zie Openbaring 8:8-9, een 

 
2 Voor meer UITLEG over de diverse Bijbelteksten uit Open-

baring in dit artikel, zie onze GRATIS studie “Het Boek Open-
baring – “Het Evangelie van Jezus Christus voor de laat-
ste dagen” (alle 22 hoofdstukken, met vers voor vers uitleg)” 
van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/8.html#8-9
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2022/10/31/boekbespreking-81-het-boek-openbaring-het-evangelie-van-jezus-christus-voor-de-laatste-dagen-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2022/10/31/boekbespreking-81-het-boek-openbaring-het-evangelie-van-jezus-christus-voor-de-laatste-dagen-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2022/10/31/boekbespreking-81-het-boek-openbaring-het-evangelie-van-jezus-christus-voor-de-laatste-dagen-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
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grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel 
zal vallen, waardoor een derde deel van de rivie-
ren en de (water)bronnen tot alsem, dat is: bitter, 
zal worden. 
• Openbaring 8:10-11, “En de derde engel blies de ba-

zuin, en er viel een grote ster, brandend als een fak-
kel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de 
rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam 
van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel 
van de wateren werd alsem en vele van de mensen 
stierven van het water, omdat het bitter geworden 
was.” 

Hier is duidelijk geen sprake van een natuurlijke 
ster of van een natuurramp, maar van een gees-
telijke ster, een grote geestelijke leider, namelijk 
de laatste paus, die in de strik van satan valt, en 
die vervolgens een valse leer invoert, waardoor hij 
een derde deel van de gelovigen – door zijn valse 
leer – afvallig, bitter, zal maken. 
• Openbaring 12:3-4, “En er werd een ander teken in 

de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met 
7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 kronen. 
En zijn staart sleepte een derde van de sterren des 
hemels (beeld van de gelovigen die door de valse profeet mis-
leid zijn) mede en wierp die op de aarde (namelijk: uit het 
Koninkrijk der hemelen, dat is: uit de ware Gemeente / Kerk). En 
de draak stond voor de vrouw (de Bruid van het Lam) 3, 

 
3 Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Ge-

naamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. 
• Voor meer over deze vrouw uit Openbaring 12, zie o.a. de 

GRATIS studies “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft 
hier op aarde” en/of “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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die baren zou, om, zodra zij haar kind 4 gebaard had, 
dit te verslinden.” 

• Jesaja 9:14, “De oude en aanzienlijke, die is de kop 
(beeld van de antichrist), en de profeet die leugen onder-
wijst, die is de staart” (beeld van de valse profeten, leraars 
en herders die door hun valse leer deze afval veroorzaken). 

De wateren, waar in Openbaring 8:11 sprake van 
is, vormen een beeld van de volkeren, natiën en 
tongen. 
• Openbaring 17:15, “En hij (één van de 7 engelen, die de 7 

schalen [SV: fiolen] hadden – zie vers 1) zei tot mij: De wa-
teren, die gij zag, waarop de hoer gezeten is, zijn na-
tiën en menigten en volken en talen.” 

Hier wordt dus geprofeteerd dat satan die geval-
len geestelijke leider, die betreffende laatste paus, 
dan in zijn macht zal hebben en hem zal vormen 
tot de latere valse profeet van Openbaring 13:11-18, 
de leider van de grote hoer van Openbaring 17, de 
Christelijke staatskerk van de eindtijd. Deze chris-
telijke staatskerk van de laatste dagen wordt hier 
“de grote hoer” genoemd, “een geheimenis (myste-
rie), het grote Babylon, de moeder der hoererijen 
en van de gruwelen der aarde” (Openb.17:5b) omdat 
ze naast Jezus Christus ook afgodische leringen 
heeft, de Babylonische mysteriën, onder andere 

 
het lam van God, het Lichaam van Christus” van E. van den 
Worm. (noot AK) 

 

4 Dit kind is niet Christus, zoals abusievelijk door velen ge-

leerd wordt, maar de 144.000 verzegelden uit het volk van 
Israël. Voor meer over de 144.000 zie de studie “Gij, volk 
van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#11-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
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“het moeder en kind mysterie”, verkondigd door 
de Roomse en orthodoxe kerken, waar de Ge-
meente van Thyatira van Openbaring 2:18-29 een 
beeld van is en waar deze leer “de diepten van 
satan” wordt genoemd. Hierna zal satan een 
Christelijke Europese politieke leider in zijn strik 
doen vallen en hem formeren tot de antichrist en 
hem al zijn satanische macht verlenen (zie Openb. 
9:1-11 en 13:1-9). 
 

De grote hoer van Openbaring 

17 en het rode antichristelijke 

staatsbeest 

 
• Openbaring 17:1-5, “1 En één van de 7 engelen, die 

de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeg-
gende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de 
grote hoer, die zit aan vele wateren (beeld van de vol-
keren, natiën en tongen), 2 met wie de koningen der 
aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html#18-29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/9.html#1-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/9.html#1-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#1-9
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wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoe-
rerij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een 
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharla-
ken-rood beest, dat vol was van godslasterlijke na-
men, en het had 7 koppen en 10 horens. 4 En de 
vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk ver-
sierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had 
in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de 
onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voor-
hoofd was een naam geschreven, EEN GEHEIME-
NIS: Het GROTE BABYLON, MOEDER van de HOE-
REN en van de GRUWELEN DER AARDE.” 

Deze valse kerk van de laatste dagen staat onder 
het oordeel van de almachtige God (vers 1). De re-
geringsleiders zijn dronken van haar hoerige (= af-
godische) leer (vers 2). Haar is politieke macht ge-
geven, want ze zit op het scharlakenrode staats-
beest, een beeld van de door satan geleide anti-
christelijke regeringen van de eindtijd (vers 3). 
• 1 Johannes 5:19, “Wij weten, dat wij uit God zijn en 

de gehele wereld in het boze ligt.” 

Haar klederen zijn van purper en scharlaken, ver-
sierd met goud en edelgesteente, het beeld van 
de Roomse en orthodoxe Kerken, wat hun feest-
gewaden en ceremoniële tooi betreft. De gouden 
drinkbeker met daarin de ‘gruwelen van onrein-
heid’ wijst heen naar haar afgodische leringen 
(vers 4). Vers 5 zegt ons, dat ze wordt beheerst door 
de geest van de afgodische Babylonische myste-
rie godsdienst, waar Openbaring 2:24 van zegt, dat 
die “de diepten van satan” vormt. 
• Openbaring 17:6, “En ik zag de vrouw dronken van 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html#24
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het bloed van de heiligen en van het bloed van de 
getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar 
zag, met grote verbazing.” 

Deze staatskerk vervolgt de kerken (en de Ge-
meenten), die zich niet bij haar aangesloten heb-
ben en brengt hun leden, die geen leden van de 
Bruid van Gods Lam zijn, ter dood. De leden, die 
wel leden van de Bruid van het Lam van God zijn, 
staan onder de bescherming van de almachtige 
Geest van God en worden veilig bewaard voor 
haar politieke macht. 
• Jesaja 4:5-6, “Dan zal de Here over het gehele ge-

bied van de berg Sion en over de samenkomsten die 
daar gehouden worden, des daags een wolk schep-
pen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, 
want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 
En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags te-
gen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht 
tegen stortbui en regen.” 

Nogmaals, christenen die geen leden zijn van de 
Bruid van Gods Lam, brengt zij (deze staatskerk) 
ter dood, waartoe zij in staat wordt gesteld door 
haar politieke macht. Johannes was zeer verwon-
derd over de uiterlijke pracht en praal en over de 
macht van deze afgodische staatskerk van de 
eindtijd. 

Het rode, antichristelijke staatsbeest 
van de eindtijd 

• Openbaring 17:7-14, “En de engel zei tot mij: Waar-
om verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de 
vrouw zeggen en van het beest met de 7 koppen en 
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10 horens, dat haar draagt. 8 Het beest, dat gij zag, 
was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en 
het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, 
wier naam niet geschreven is in het boek des levens 
van de grondlegging der wereld af, zullen zich verba-
zen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er 
toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: 
9 De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw geze-
ten is. 10 Ook zijn het 7 koningen: 5 ervan zijn geval-
len, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, 
en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En 
het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, 
maar het is uit de 7 en het vaart ten verderve. En de 
10 horens, die gij zaagt, zijn 10 koningen, die nog 
geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur 
ontvangen zij macht als koningen met het beest. De-
zen zijn één van zin en geven hun kracht en macht 
aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen (Je-
zus) het Lam (van God), maar het Lam zal hen over-
winnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der konin-
gen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uit-
verkorenen en gelovigen.” 

Vers 8 zegt ons, dat dit staatsbeest pas in de 
eindtijd voorkomt, ook dat het satanisch is en 
door de Almachtige zal worden verdoemd. De 
mensheid, die verloren zal gaan, zal zich over de 
macht van dit staatsbeest verwonderen. Ook zien 
wij hier, dat de mensheid, die gered zal worden, al 
van de grondlegging der wereld af reeds in het 
boek des levens geschreven staat. Hier is geen 
sprake van predestinatie 5, maar van vóórkennis 

 
5 Predestinatie = De leer van de goddelijke voorbeschikking 
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van onze almachtige God. Vanwege deze vóór-
kennis van de Almachtige is het antibeeld van dit 
rode, satanische beest ten tijde van Johannes bij 
God in de hemel dan ook bekend. Vers 9 zegt, dat 
de 7 hoofden ook de 7 bergen zijn, waarop de 
vrouw zit. Dit vormt een heenwijzing naar de 
Roomse Kerk. Rome is namelijk gebouwd op 7 
heuvels. Vers 10 en 11 doen ons verstaan, dat deze 
verzen in een historisch perspectief moeten wor-
den gezien. Het 6de koninkrijk bestond ten tijde 
van Johannes nog en moet dus het Romeinse rijk 
zijn, dat nu als post-Romeinse rijken in verdeelde 
staat zich nog steeds manifesteert door de in hen 
heersende geest van Rome. Het 7de rijk is het 
post-Romeinse 10 statendom, dat in de eindtijd 
nog moet komen, terwijl de antichrist zelf de 8ste 
koning is, die dan kortstondig wereldheerschappij 
zal hebben (zie Openb.13:7). Daniël zag vanuit zijn 
visie 4 heerschappijen in de wereld acteren: 
1. Het Babylonische koninkrijk, 
2. het Medo-Perzische koninkrijk, 
3. het Griekse koninkrijk, en als laatste  
4. het Romeinse rijk (zie Dan.7:7-11 en 8:9-27), door 

Johannes in Openbaring 17:11 de 8ste koning ge-
noemd. 

Daniël zag dat dit laatste rijk tot het einde van de 
tijd zou voortduren, hoewel dit rijk in feite geheel 
van de landkaart in 1453 verdween. Door de op-
rukkende Germaanse stammen en vele andere 

 
van de mensen. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/7.html#7-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/8.html#9-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#11
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naar het westen oprukkende volkeren werd dit rijk 
steeds verder verbrokkeld en viel het uit elkaar in 
vele rijken en rijkjes, om tenslotte als politiek be-
stel (als het Oost-Romeinse Rijk) bij de val van 
Constantinopel (later Byzantium en weer later Is-
tanbul geheten) te eindigen. Toch zag Johannes 
dit rijk tot het einde van de tijd voortduren, omdat 
de geest van Rome in Europa bleef heersen. Hier-
door zag Johannes dit rijk ook als het rode, anti-
christelijke staatsbeest met zijn 10 hoornen, zijn 
10 koningen (ofwel: regeringsleiders). Johannes 
noemde dit Europese 10 statendom de 7de koning. 
Dit 10 statendom zal zijn macht en kracht tenslotte 
aan de antichrist –de 8ste koning– geven (zie Openb. 
17:11-13), die dan kort de wereldheerschappij zal 
hebben (zie Openb.13:7). 

De 10 hoornen (beeld van de regeringsleiders van 
het verenigd Europa) zullen tenslotte de grote hoer 
haten en haar met vuur verbranden. Dan zullen zij 

hun politieke macht aan de antichrist geven. 
• Openb. 17:16-18, “En de 10 horens, die gij zaagt, en 

het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen 
haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en 
haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun 
hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind 
te doen en hun koningschap aan het beest te geven, 
totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de 
vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koning-
schap heeft over de koningen der aarde.” 

EINDE 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#11-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#11-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#7

