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Hoofdstuk 17 

Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht 
Wij zijn nu gekomen tot één van de belangrijkste gedeelten van het Boek Openbaring, namelijk: tot de beschrijving 
van het oordeel Gods, dat over het “grote Babylon” komen zal. Twee lange hoofdstukken zijn hieraan gewijd. Wij 
zullen zien, dat wat eertijds met een enkel woord werd aangeduid, nu uitvoeriger wordt beschreven. In hoofdstuk 
14 werd uitgeroepen: “Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad (SV: het grote Babylon), omdat zij alle vol-
ken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken” (Openb. 14:8). In hoofdstuk 16 staat geschre-
ven: “En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grim-
mige toorn” (Openb. 16:19b). Alle bijzonderheden van deze geweldige val nu en van dit oordeel vinden wij in de 2 
hoofdstukken die wij thans onder de loep nemen… 
Wij zullen al direct opmerken, dat taal en wijze van uitdrukking in deze 2 hoofdstukken eenvoudiger en gemakkelij-
ker te begrijpen zijn dan in het voorafgaande gedeelte van Openbaring. Wat ons hier wordt voorgesteld, is ons na-
melijk van nabij bekend; en, wat “de beginselen” betreft, gaat het ook ons aan. Wordt ons in hoofdstuk 16, zonder 
enige verdere details, verteld van de toorn Gods, welke zal worden uitgestort en van het algemeen effect met be-
trekking tot deze wereld, in de nu in beschouwing te nemen hoofdstukken 17 en 18 worden ons buitengewoon be-
langrijke details gegeven ten aanzien van dezelfde tijdsperiode. Indien dit niet zó zou zijn, zo zou het 19de hoofd-
stuk (in volkomen harmonie) dadelijk kunnen volgen op hoofdstuk 16. Maar vanwege het belang van de hier be-
doelde details wordt de apostel Johannes door de Engel, één van de zeven, uitgenodigd met de woorden: 
 
Vers 1: “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: 
Kom (SV: kom herwaarts), ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” 
 

Het “grote Babylon” wordt door de Heilige Geest aan ons voorgesteld 
Voordat wij de inhoud van bovengenoemde hoofdstukken nauwkeuriger gaan bekijken, willen wij eerst het volgen-
de vaststellen. Deze punten, voorkomende in de eerste 5 teksten van Openbaring 17, zijn buitengewoon belangrijk; 
zij treden in het verdere gedeelte telkens op de voorgrond. Zo hebben wij dan in: 
Vers 1: “Kom herwaarts” (SV). De “uitnodiging” van “één van de 7 engelen die de 7 schalen hadden”. Hier hebben 
wij te maken met dezelfde Engel, Die in Openbaring 21:9-10 tot Johannes sprak, zeggende: “…Kom (SV: kom her-
waarts), ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge 
berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, 1 dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.” Ziende 
vanuit het Goddelijk standpunt zullen ook wij alles duidelijker “zien” en ook beter “verstaan”. 
“Het oordeel over de grote hoer”. Onder “hoererij” moeten wij al datgene verstaan wat God ervan denkt en zegt in 
Zijn Woord. In de Bijbel kunnen wij dan ook alles hieromtrent naspeuren; en wij moeten in dit opzicht dan ook niets 
overslaan. “Die daar zit op vele wateren” (SV). Met “wateren” worden in Gods raadsplan altijd “natiën en volkeren” 
verstaan. In dit licht zal straks alles wat in verband kan worden gebracht met “hoererij”, zowel letterlijk als geeste-
lijk, over de hele wereld gevonden worden; en ten-hemel-schreiende-zonden zullen door alle naties en volkeren 
worden bedreven. 
 

Vers 2: “Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn 
dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” 
“Allen zullen hebben gehoereerd en dronken zijn geworden…”. Kwade, boze, zondige praktijken worden straks 
door machthebbers en alle volken van de aarde bedreven – alles onder “de dekmantel van godsdienstigheid”. 
 

Vers 3: “En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (SV: hoofden) 2 en 10 horens.” 
Nog eenmaal zal de grote hoer (de valse kerk) 3 alle autoriteit bezitten, maar dit zal niet lang duren – slechts 3½ 
jaar, volgens de Bijbelse Profetische chronologie. 
 

Vers 4: “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, 
en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.” 
Deze “kerk der hoererijen” bezit alles wat door de wereld wordt geprezen en wat gerekend wordt als ”het beste van 
het beste”; alle aardse heerlijkheid en wereldse successen behoren hiertoe. 
 

Vers 5: “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote Baby-
lon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde.” 
Hier wordt ons haar “identiteit” geopenbaard. “De verborgenheid der ONgerechtigheid” 4 in haar allerlaatste stadi-
um (ontwikkeling). Om dit ergerlijke kwaad in haar volle omvang te (kunnen) verstaan, dienen wij een grondige 
studie te maken van het “oude Babylon”, waarvan de beruchte “Nimrod” de stichter was. 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van 

E. van den Worm. (noot AK) 

2 Een beest heeft meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben 

een hoofd. Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. 

van den Worm. (noot AK) 

4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De verborgen ONgerechtigheid” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ongerechtigheid.pdf
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De achtergronden van dit Babylon: het oude Babylon 
De oorspronkelijke naam “Bab-El” (wat “Poort van God” betekent) werd, vanwege het oordeel Gods, “verwarring” 
(zie Gen. 11:9). Nimrods Babylon was het centrum van alle goddeloosheid en afgoderij, en de “moeder van alle 
heidense en mysterieuze systemen” in de wereld. Door alle eeuwen heen is zij een “imitatie” geweest van het “wa-
re” (d.i. van het waarachtige, het reële)! 
Hier volgen nog enkele waardevolle notities met betrekking tot de eerdergenoemde Nimrod, de grondlegger van 
het goddeloze Babylon. In Gods Woord staat van hem geschreven dat hij de zoon was van Kush, en verder dat hij 
“begon een geweldenaar op de aarde te worden” (zie Gen. 10:8). Voorts lezen wij nog: “Hij was een geweldig jager 
voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht 
van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel,… in het land Sinear.” (Gen. 10:9-10). Bevestiging 
hiervan vinden wij in 1 Kronieken 1:10, “Cusj (SV: Kush) verwekte Nimrod; deze begon een geweldenaar op aarde te 
worden”. Hij was “een geweldig jager” in de zin van “zielen-jager”; dit wil zeggen, dat hij “mensen verzamelde”, 
vergaderde, voor zichzelf en die aan zichzelf bond; en daardoor stelde hij zich tegen(over) God. De profeet Micha 
geeft ons wel een zeer frappante en voor zichzelf sprekende informatie: “Zij zullen het land van Assur weiden met 
het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden…” (Micha 5:5a). 
En in dat land Sinear bouwden zij niet alleen een stad, maar ook een toren (noot AK: de zgn. “toren van Babel”, zie 
Gen. 11:1-4), waarvan de top tot in de hemel moest reiken. De Here God maakte echter abrupt een einde aan de-
ze intense hoogmoed, door de “spraakverwarring” en de “verstrooiing”. Van deze feiten kunnen wij lezen in Gene-
sis 11 vers 7-9: “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars 
taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen 
van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en 
vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.” 
Kush, Nimrods vader, was een afstammeling van Cham, die de onwaardige zoon van Noach was. De naam 
“Cham” betekent “zwartachtig” of “donker”, letterlijk: “zon-gebrand”. In geestelijk opzicht hebben wij hier een in-
dicatie ten aanzien van ‘s mensen ziel! Want wat is “zon-gebrand” in feite? Wat moeten wij hieronder verstaan? 
Een mens, die “donkerder” wordt door “licht vanuit de hemel!” In de ark genoot Cham wondervolle “genade”, 
maar hij maakte zich die genade onwaardig (zie Gen. 9:1, 18, 22 en 24-25). 
Daar was werkelijke “zonne-brand”, veroorzaakt door de alles-doordringende lichtstroken, die op Gods bevel tot in 
zijn ziel schenen. Zijn geweten werd “als met een brandijzer toegeschroeid” (zie 1 Tim. 4:2), en zodoende geraakte 
hij tot “afgoderij” en werd “de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper” (zie Rom. 1:25). 
 

De beginselen van “de grote hoer” 
Daar is altijd een begin, een reden, een oorzaak, voor iedere zonde en voor alle afval (van God en gebod). Die oren 
heeft, die hore. Het is een onomstotelijk feit in het Raadsplan van God dat de grote “verborgenheid van de ONge-
rechtigheid” (zie 2 Thess. 2:7) altijd staat tegenover de WAARHEID die in Christus Jezus is (zie Joh. 1:17 en Ef. 
4:21). De “misleidende imitatie” heeft in alle eeuwen plaats gehad, en zal voortduren tot het einde van de huidige 
tijdsbedeling. Dat wij dan nauwlettend toezien in deze laatste dagen en acht zullen slaan op onszelf. 
Want “de beginselen” waarvan wij eerder repten, en die straks tot volle ontwikkeling zullen komen, zijn nù reeds 
werkzaam. Dagelijks hebben wij er mee te maken, ofschoon wij (vaak) onachtzaam aan de dingen voorbij gaan. In 
elk geval zijn wij geroepen ons verre van dezelve te houden. Wie de volgende “beginselen” huldigt: 

• afwijken van de waarheid, 

• imitatie plegen, 

• leugen als waarheid presenteren, 

• vleselijke begeerlijkheden propageren onder het mom van geestelijkheid, en dergelijke, 
moet wel bedenken dat hij of zij de beginselen huldigt van “de grote hoer”, van allen die allang “in afval” (van God en 
gebod) leven; en derhalve in lijnrechte tegenspraak met de wil van God en het gevoelen dat in Christus was en nog 
is. Mensenverering leidt tenslotte tot de aanbidding van satan, de “aartsleugenaar en mensenmoordenaar 
vanaf het begin”. 
 

Gods tweeërlei oordeel over het “grote Babylon” 
Het grote oordeel, dat straks over deze “afvalligen” komt, wordt ons op tweeërlei wijze voorgesteld. In hoofdstuk 17 
staat “de valse kerk” voor een geestelijke macht. Zij die zich alsdan de “Bruid van Christus” noemt, doch dat in 
geen geval is, omdat zij de waarheid (van God) heeft verlaten en willens en wetens andere goden heeft nagewan-
deld, is in Gods alziend oog “de grote hoer”! Zij draagt dan op haar voorhoofd de naam: “Verborgenheid (HSV: ge-
heimenis), het grote Babylon, de moeder der hoererijen en van de gruwelen der aarde” (Openb. 17:5, SV). Dronken 
van het bloed van de heiligen, wordt zij voorgesteld als degene, die schuldig gevonden wordt aan de dood van de 
getuigen van Jezus Christus. 
Deze “organisatie” is dan ook tegelijkertijd een politiek-staatkundige macht geworden, 5 en daarom wordt zij in 
hoofdstuk 18 als zodanig uitgebeeld. Handel gedreven hebbende met alle kooplieden der aarde, zoals er geschre-
ven staat, zal zij ook straks als politieke en staatkundige macht van de aarde verdwijnen. Hoe angstwekkend, als 
wij bedenken dat “de mens” zó ontzettend diep kan vallen en straks tot een schrik-barend einde komt. Wanneer wij 

 
5 Denk hierbij vooral aan de EU (de Europese Unie) en aan het feit dat deze studie van Openbaring al rond 1970 is geschreven, 

toen de EU als zodanig nog niet bestond. Op de laatste bladzijde van dit hoofdstuk hebben wij wat plaatjes – die voor zich spre-
ken! – en wat informatie over “het Verenigd Europa” uit een studie van Daniël (ook rond 1970 geschreven) vermeld. (noot AK) 
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ogen gekregen hebben om te zien en oren om te horen, dan is daar voor ons reden genoeg om de Here, onze 
goede en getrouwe God, te prijzen voor al Zijn liefde en genade jegens hen, die in hun broosheid tòch van goede 
wil zijn en zich geheel en al op Hem verlaten, als “de Rots der Eeuwen”. Hoe moeten wij Hem uit het diepst van 
ons hart niet danken, als wij door ervaring weten, afgezonderd te zijn van al die goddeloze beginselen en praktij-
ken, die zulk een ontzettend oordeel tot gevolg hebben (ofwel: als nasleep kennen). Dat God ons Zijn gedachten 
zal doen verstaan, bij de verdere beschouwing van beide hoofdstukken, is mijn oprechte bede. 
 

Wij maken verder kennis met Babylon als geestelijke macht 
De eeuwen door heeft dit “Babylon”, dat door-en-door verdorven godsdienstige (?) stelsel, door haar schadelijke, 
verderfbrengende invloed, gelovigen tot hoererij en afgodendienst verleid en gebracht. Haar “laatste vorm” is niet 
alleen een vrouw, maar een “grote hoer”. Zó ziet God haar. Deze oude spreekwijze van het Oude Testament is 
ons niet vreemd. In oude tijden was afgoderij voor Jeruzalem de zonde van overspel, want JaHWeH-God was Is-
raëls man. Ook in de Gemeente des Heren wordt afgoderij “hoererij” genoemd. Op dit ogenblik is déze algemene 
afgoderij (ofwel: geestelijke hoererij) nog niet volkomen. De Heilige Geest – aanwezig in het “heiligdom des Heren 
op aarde”, 6 dit is de Gemeente – weerhoudt nog de algehele openbaring van de satanische machten. 
Wanneer wij dan ook lezen, dat zij gezeten is op “vele wateren”, dan wordt ons daarmee te kennen gegeven, hoe 
wereldwijd haar funeste invloed straks zal zijn. En tòch, wanneer de Geest van God haar wil voorstellen, ziet de 
apostel haar in de “woestijn” (zie Openb. 17:3) ver van alle bronnen, die de hof Gods bewateren. Voorwaar, de hei-
lige begeerten van het vernieuwde hart van Gods volk, kan alleen maar bevrediging vinden in de Ware Levens-
bron: de Here Jezus Christus. De Geest van God haat, wat het vlees bemint! Wat begeerlijk is voor het natuurlijk 
hart, is voor Gods Geest niets anders dan wildernis en verderf. Hoe geheel anders is de voorstelling van de Bruid, 
de Vrouw van het Lam! Bij die aanblik wordt Johannes, de profeet-ziener van Patmos, niet naar een woestijn maar 
ver weg, op een grote en hoge berg gevoerd, opdat hij vandaar het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel zal zien 
nederdalen. 
Langs de profetische lijn zien wij het volgende: De “VROUW”, als zodanig, is Gods uiteindelijke (d.i. laatste) 
scheppingsdaad (zie Genesis 1 en 2). Het huwelijk is van Godswege verordineerd en gezegend (zie Gen. 1:27-28, 
Gen. 2:18-24 en Ef. 5:22-33). Adam en Eva symboliseren Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam op aarde. Ver-
breking en uiteen-scheuring van huwelijksbanden is het werk van satan. Dat wij dit toch goed begrijpen! In Open-
baring 2:20-23 wordt al gesproken van “geestelijke immoraliteit”; en dat, wat ons wordt gemeld in deze Bijbelverzen 
7 over de gemeente van Thyatira, komt op het einde van de huidige tijdsbedeling tot volheid in “de grote hoer”. Tot 
beter begrip hiervan moeten wij een vergelijkende studie maken van Jeremia 3:6-9, Ezechiël 16:32 en Hosea 1 en 
2. Dit kunnen wij echter al vaststellen: natuurlijke immoraliteit typeert in Gods Bijbel geestelijke onzedelijk-
heid! Bestudeer verder Spreuken 7:5-27 en Jakobus 4:4 en wordt overtuigd. 
Welk een contrast, als wij denken aan de “Vrouw”, die ons wordt voorgesteld in Openbaring 12 als de WARE 
Schriftuurlijke Bruid. 8 Welk een afschuw maakt zich van ons meester, wanneer wij letten op de uitbeelding van de 
“valse en onreine vrouw” in deze hoofdstukken, en die door God “DE GROTE HOER” genoemd wordt. Deze naam 
is dan ook gelijk haar openbaring; met andere woorden, aan deze naam wordt zij gekend, want haar daden (prak-
tijken) stempelen haar als zodanig. Is dit waar in het natuurlijke leven, alzo is dit ook in het geestelijke leven. Voor 
ons geldt het goddelijke principe: “Aan de vrucht kent men de boom” (zie Matth. 12:33). Amen. 
In de eerdergenoemde openingsverzen (zie Openb. 17:1-5) worden 6 dingen van haar gezegd: namelijk: 
1. Haar karakter (aard) : zij is een “HOER”. 
2. Haar conditie (luister) 9 : deze is “GROOT”. 
3. Haar positie : zij zit op “vele wateren” (beeld van: naties, volkeren, menigten en talen). 
4. Haar relaties : deze zijn de groten der aarde, de machtigen (met wie zij “hoererij” – ofwel: 
  onwettigheden en ongeoorloofde intimiteiten – bedrijft). 
5. Haar invloed : deze is wereldwijd; dat wil zeggen, dat zij alle bewoners der aarde dronken maakt 
  met de wijn van haar hoererij (d.i. afgoderij; het in geestelijke zin ‘vreemd gaan’ – noot AK). 
6. Haar oordeel : dit is al dichtbij, bijna daar; ‘op handen zijnde’ (d.i. aanstaande). 
Wanneer de Geest van God Johannes wegvoert in de “woestijn” (zie Openb. 17:3), is dat die eenzame, verlaten en 
woeste plaats, die wij kennen als: DE WERELD ZONDER GOD! Zo heel anders is de toestand, wanneer wij in de 
Bijbel lezen van DE GEMEENTE (DE BRUID), die straks in de kracht van de Heilige Geest (die machtige Arends-
vleugelen 10) heen vliegt naar de haar door God Zelf toebereidde plaats in de woestijn: 

• “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, 
opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” (Openb. 12:6) 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige 

TEMPEL van onze almachtige God en Vader” van E. van den Worm. (noot AK) 

7 “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang 

laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En Ik heb 
haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed met 
hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door 
de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder 
naar uw werken” (Openb. 2:20-23). (noot AK) 

8 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK) 

9 Haar ‘luister’, ofwel: haar ‘pracht en praal’. Dat is haar ‘schoonheid’, vooral als uiterlijk vertoon. (noot AK) 

10 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Arendsvleugelen” (over de kracht van God), van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/arendsvleugelen.pdf
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• “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, 
naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (d.i. waarmee dezelfde 3½ jaar van de grote 
verdrukking mee wordt bedoeld), buiten het gezicht van de slang.” (Openb. 12:14) 

Zij wordt daar dan door God Zelf “gevoed” en “bewaakt”. Halleluja! Welk een voor zichzelf sprekend contrast vin-
den wij hier in de annalen van Goddelijke geschiedenis. Hoe imponerend, hoe alles overweldigend! Hoe groot en 
machtig en getrouw is onze God! Hem zij de lof, de dank, en de heerlijkheid gebracht. 
Wij willen nu “aanhaken” op Openbaring 17:3b, waar geschreven staat dat “zij is gezeten op een scharlaken-
rood beest”. Dit wil dus zeggen dat “het beest haar draagt”, wat ook de verklaring is van de Engel in Openbaring 
17:7b. Hoe anders is het getuigenis van de Bruid van Christus, van wie wordt gezegd dat zij gezien wordt als 
“…een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar 
hoofd een kroon van 12 sterren” (Openb. 12:1). Zij is dan een, volgens het profetisch Woord, “gehuwde vrouw”, 
namelijk: de Bruid van Christus. Hem zij de glorie! 
Het “beest” is “scharlakenrood”, omdat het zijn macht en fatale invloed ontvangt van de duivel. In Openbaring 12:3 
lezen wij van een “grote vuurrode draak”; en net zoals in Openbaring 13:1 het beest, dat uit de zee opsteeg, na-
men van godslastering had, zo is ook hier het beest vòl namen van godslastering. Babylon is een “grote hoer” – 
een sluw en met duivelse subtiliteit opgezet “stelsel van godsdienstige verdorvenheid”. Dit scharlakenrood beest is 
de laatste vorm van afgodische wereldheerschappij. Dit beest lastert en is derhalve in openlijke vijandschap tegen 
God en Zijn Gezalfde. En dit beest is dan ook Gods voorstelling van de “bestiale, perverse natuur” van de macht-
hebbers der wereld… tot het einde toe! Denk hieraan, o christen, en vrees God: “7 koppen (SV: hoofden) en 10 ho-
rens vol van godslasterlijke namen” (zie Openb. 17:3 en 7) – de volheid en volkomenheid van alles, wat maakt dat 
alleen de hel hun eindbestemming kan zijn. Hoe rechtvaardig is onze God! De praktische zegswijze: “Boontje komt 
om zijn loontje” vindt in de geschiedenis altijd herhaling; zowel individueel als collectief. 
 
(Nogmaals) vers 4a: “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en 
parels”. 
Het zijn duidelijke beelden van al wat de wereld groot, heerlijk en schoon vindt. Doch bij al die “uitwendige” pracht 
en duivelse aantrekkelijkheid, had zij “een gouden drinkbeker in haar hand, vòl van gruwelen en van onreinheid 
van haar hoererij” (Openb. 17:4b). Wij zijn geneigd om te denken dat de Heilige Geest geen woorden, sterk ge-
noeg, weet te vinden om haar satanische verdorvenheid uit te drukken. Maar, onder “gruwelen” wordt meestal de 
ergste graad van afgoderij verstaan. En die afgoderij is het kenmerkend beeld van Babylon, niet alleen in de 
laatste dagen, maar dat is altijd al zo geweest: en behalve de “afgoden” zijn er ook nog die onreinheden van haar 
hoererijen! Dit zijn 2 om oordeel schreeuwende zonden, verenigd in dit Babylon. 
Wanneer wij nu even teruggaan naar de 7 brieven aan de 7 Gemeenten (zie Openb. 2:1 t/m Openb. 3:22), dan 
herinneren wij ons, dat daar de Gemeente te Pergamus de lering van Bileam invoerde door het heilige met het on-
heilige te vermengen; en dat in de Gemeente te Thyatira de vrouw Isébel de afgoderij met geweld inbracht. Hier in 
Babylon zijn zij beiden verenigd, en al die ongerechtigheden, die in die vroegere dagen èn in Pergamus èn in 
Thyatira gekenschetst werden, zijn nu hier tezamen gevat in die “gouden drinkbeker” van die “grote hoer”! Hier is 
een diepe les te leren voor ons in deze laatste dagen… De mens kan zich met al dergelijke dingen omringen, 
met alle aantrekkelijkheden van zijn grootheid en heerlijkheid, tòch zal diezelfde mens nooit kunnen verhinderen 
dat God alles, maar dan ook alles, openlijk ten toon zal stellen, waardoor dan ook het meest verborgene openbaar 
wordt… 
Wat een verschil met de Vrouw in Openbaring 12:1, die bekleed is met de symbolen van de Godheid Lichamelijk 
11: “zon, en maan, en sterren” 12 (waardoor zij, deze Vrouw als type van de Bruidsgemeente, ook de overwinning 
kan behalen over de macht van zonde en satan 13 – volgens Openbaring 12:11). Zij straalt de glorie van de Here 
Jezus Christus uit, tot eer en verheerlijking van Zijn Naam. In haar is alles tot VOLMAAKTHEID gekomen door de 
machtige ontfermingen van de Heilige Geest. En zij kent waarlijk – de van Godswege ontvangen – “gaven en 
vruchten”, “ambten en bedieningen”, die er allemaal zijn door de innerlijke werkingen van/door de Kracht van de 
Heilige Geest. Daar is niets bij van (of uit) de mens, maar alles is “van”, “voor”, “door” en “tot” God! Halleluja! 
Amen. 

 
11 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!” 

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
smeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openba-
ringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God 
uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. 
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK) 

12 De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste 

Openbaringsvorm – zie noot 11) van de Godheid. 
De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de le-
vende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur. 
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” (beter 
gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. (noot AK) 

13 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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(Nogmaals) vers 5: “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote 
Babylon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde.” 
Lezen wij in Paulus’ brieven van “de verborgenheid van Christus en Zijn Gemeente” (zie o.a. Rom. 16:25-26, 1 Kor. 2:7-9, 
Ef. 1:9-12, 3:3-9, 5:32, Kol. 1:26-28 en 2:2-3, SV), hier vinden wij het tegenovergestelde, namelijk: “de verborgenheid van 
de ONgerechtigheid” (zie 2 Thess. 2:7, SV). Deze laatste, de ONgerechtigheid, stelt zich altijd op tegenover de ver-
borgenheid van de gerechtigheid; tegenover de verborgenheid van het geloof en van de godzaligheid. Alle kwaad, 
boosheid en verleidelijkheden, die de duivel gebruikt om zielen af te trekken van de waarheid in Christus – dit alles 
is te vinden in dit “Babylon van de laatste dagen”. Wat een afschrikwekkende naam draagt zij. Zo geheel anders is 
het in het geval van de “verlosten”, die de naam van de “HERE JEZUS CHRISTUS” dragen op hun voorhoofden 
(zie Openb. 14:1 en 22:4). Wij hebben hier, in Openbaring 17, dan ook te maken met een “satanische verborgen-
heid” (zie 2 Thess. 2:7, SV); het “tegenbeeld” van de “GROTE VERBORGENHEID” in Efeze 5:32 (SV). Zulk een 
“hoer” kan niets anders produceren (voortbrengen, baren) dan “geestelijke immoraliteit” en alle andere gruwelen, 
die de oorzaak zijn van de vloek van deze aarde. De duivel zal ALLES doen om te komen tot de meest sprekende 
en imponerende “imitatie”; maar, waar de Bruid van het Lam de “mannelijke zoon” baart (zie Openb. 12:5, SV), daar 
kan de hoer slechts “helleproducten” spuien! 
Daar is nog één “(karakter)trek”, die aan dat afschuwelijke beeld van deze vrouw (“de grote hoer” uit vers 1) ont-
brak, en deze wordt ons in het 6de vers gegeven. Daar lezen wij: 
 
Vers 6: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getui-
gen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.” 
Hoe ontzettend is dit! Geen wonder dat de apostel Johannes ten hoogste verbaasd was, en zich verwonderde met 
grote verwondering bij het zien van deze “vrouw” (“de grote hoer” uit vers 1), zoals er in dit 6de vers geschreven 
staat. Zou hij destijds ook niet bij zichzelf hebben gedacht: “Zó is nu de mens, die zonder God en gebod leeft! Al 
wat door God in zijn of haar handen is gesteld, is door hem of haar op de vreselijkste wijze verdorven, en veracht, 
en met voeten getreden.” Wie zal dit durven tegen te spreken? Wij hoeven alleen maar de geschiedenis van de 
mensheid te lezen, zoals die ons door de pen van de Heilige Geest wordt meegedeeld in de Schriften, en wij zullen 
weldra op elke bladzijde de waarheid hiervan ontdekken. Ja, hoe hóger en verhevener de zaak is, die werd toever-
trouwd aan ‘s mensen handen, des te afschuwelijker vertoont zij zich in haar perversiteit en bestialiteit (dit zijn: ver-
dorven en beestachtige daden en/of uitspattingen, vooral ook op seksueel gebied). 
Wanneer wij daarentegen acht geven op de openbaring van Gods gedachten en van Zijn alwijze raadsbesluiten, 
“waarin (zelfs) de engelen begerig zijn zich te verdiepen” (zie 1 Petr. 1:12 en voorgaande verzen), hoe heerlijk, 
wonderbaar en liefelijk wordt ons alsdan dat beeld van Zijn Gemeente. Is er ooit op deze aarde een zó wonder-
heerlijk toneel aanschouwd? 
Als wij nu echter het beeld van deze “moordenares van de heiligen Gods en van Jezus’ getuigen” bekijken… wat 
blijft er dan over van Gods wonder-heerlijke gedachten voor Zijn Gemeente?! Wanneer wij er ook (nog) maar een 
weinig van verstaan, dan is dat reeds genoeg voor ons, om ons vol schaamte op de aarde te werpen, aan de voe-
ten van de Heiland, om dáár (ook) onze zonden voor Hem te belijden, Die door dit alles zo diep is beledigd en zo 
vreselijk is onteerd. 
Na deze beschrijving van deze “vrouw” (“de grote hoer” uit vers 1) wordt aan Johannes, door de Engel, de verkla-
ring gegeven van hetgeen hij gezien had; en in deze verklaring moet het ook voor ons duidelijk worden, dat de He-
re ons niet alleen UITLEGT, wat noodzakelijk is, en daarom uitlegging behoeft, maar Hij gaat in deze nog veel ver-
der. De gehele waarheid wordt hier voor ons blootgelegd… 
 

De relatie van “de grote hoer” tot het beest 
Vers 7: “En de Engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis (SV: de verborgenheid) ver-
tellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen (SV: hoofden) heeft en de 10 horens.” 
Het onderwerp hier is dus nù: “de vrouw” (“de grote hoer” uit vers 1) in haar betrekking tot “het beest”. Wij moeten 
één ding goed zien. Deze vrouw zit op dat beest. In feite worden ons hier 2 afzonderlijke machten uitgebeeld, 
waarvan de één (de vrouw) zit op de andere (namelijk: op het beest); en de eerste (de vrouw) door de laatste (het beest) 
wordt “gedragen”. Aan het eind van dit 17de hoofdstuk wordt ons verteld dat ditzelfde beest de vrouw zal haten en 
om het leven zal brengen (zie Openb. 17:16). Maar eerst volgt hier, in de eerste plaats, een uitvoerige en hoogst 
nauwkeurige beschrijving van “het beest”. 
Bij een vorige beschouwing (namelijk bij de uitleg van hoofdstuk 13 van Openbaring) hebben wij al mogen zien dat dit beest 
een zinnebeeldige voorstelling is van alles wat satanisch is. Wie let op de spreekwijze van de Geest en onze be-
schouwing van het begin af aan aandachtig gevolgd heeft, zal met ons de overtuiging delen dat niets anders, dan 
alles wat des duivels is, ons zó voor ogen kan worden gesteld. 
Deze hoogst belangrijke beschrijving, die ons er hier van wordt gegeven, is een bevestiging – en ons worden te-
vens nieuwe “bijzonderheden” gegeven – van zijn karakter en wijze van optreden. In hoofdstuk 13 (van Openbaring) 
vinden wij dit beest in overeenstemming met de profetieën van Daniël, 14 terwijl hier het historisch verloop beschre-
ven wordt en allerlei ontwikkelingen, welke resulteren in de verbintenis: “hoer – beest”. De “geboorte, groei en snel 
toenemende ontwikkeling” van alle afgoderij en heidense mythologie nà de zondvloed, draagt onmiskenbaar het 
zegel: “VERWARRING, CHAOS, SCHIJN en CAMOUFLAGE”. 

 
14 Zie eventueel onze GRATIS studie van “Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken (met ‘vers voor vers’ uitleg)” van CJH 

Theys. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/06/09/gratis-bijbelstudie-19-het-boek-daniel-alle-12-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
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Zij is de som van alle valse systemen van aanbidding. Deze gaan in de geschiedenis altijd vergezeld van de 
meest beestachtige uitspattingen. Alle perversiteit in deze is geestelijke immoraliteit (welke niets anders dan afgo-
derij is – zie 1 Johannes 5:21). 
Het is begrijpelijk, dat de aandacht van Johannes er zo telkens bij bepaald wordt. 
 
Vers 8: “Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf 
gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat 
in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.” 
Hier vinden wij enigszins de oplossing van het geval. Het beest komt “uit de afgrond”,… uit de “bodemloze put”. La-
ten wij één en ander vergelijken met hetgeen geschreven staat in Openbaring 11 vers 7: “En wanneer zij (de getui-
gende monden van Gods dienstknechten en/of profeten) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond 
opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.” 15 
In Openbaring 9:1-2 ontvangt de “gevallen ster”, dat is de antichrist, de sleutel van de afgrond, dit is van die bo-
demloze put, die hij opent. Hier stijgt hij daaruit op, komt daaruit te voorschijn. Hierin zien wij dan ook duidelijk de 
“imitatie”, de “nabootsing”, van hetgeen geschied is in het leven van de Here Jezus. Deze heeft gezegd: “en (Ik ben) 
de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben LEVEND tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 
van het rijk van de dood (SV: hel) en van de dood zelf.” (Openb. 1:18) 
Dit beest is de antichrist, de grote imitator van de Christus Gods, in een “schijnbare dood en opstanding”: het 
beest “was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan” (Openb. 17:8a). Laten wij dit 
vergelijken met wat geschreven staat in Openbaring 13 vers 3a: “En ik zag een van zijn koppen als dodelijk ge-
wond, maar zijn dodelijke wond werd genezen”. En zoals in dit vers verder nog geschreven staat: “En de HELE 
AARDE ging het beest MET VERWONDERING ACHTERNA” (Openb. 13:3b), zo lezen wij in vers 8b (van Openbaring 
17): “En zij die op de aarde wonen,… ZULLEN ZICH VERWONDEREN als zij het beest zien, dat WAS en NIET IS, 
hoewel HET ER TOCH IS”. De aantekening (in dit 8ste vers van Openbaring 17) dat hun namen niet geschreven zijn in 
het boek des levens, doet ons weten dat (in de nog komende… tijd) de aarde (de wereld) bevolkt zal zijn door 
“goddelozen”. Wij worden in deze wetenschap gesterkt, wanneer wij één en ander vergelijken met Openbaring 
13:4, waar staat: “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het 
beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk?…” 
De “grote hoer” is het tegenbeeld van de Gemeente van de Here Jezus Christus… En zoals het raadsplan 
van God ons bekend maakt met de “Bruid van het Lam” (zie o.a. Openb. 19:7), zo hebben wij hier te maken met de 
“bruid van de antichrist”. Het is deze satanische verschijning, die van zichzelf zegt: “ik ZIT ALS EEN KONINGIN” 
(zie Openb. 18:7). En dat is ook zo, want zij “zit” op het beest als zijn koningin! Die 7 koppen (SV: hoofden – zie 
Openb. 17:7) staan symbolisch voor 7 bergen, waarop deze “vrouw” – (“de grote hoer” uit vers 1) en satanische 
bruid – is gezeten. Wij hebben hier te maken met de Bijbelse symboliek van 7 grote ‘koninkrijken’; en geschied-
kundig zijn deze achtereenvolgens: 

(1) Egypte 
(2) Assyrië 
(3) Babylon 
(4) Medo-Perzië (het huidige Iran) 
(5) Griekenland 
(6) Rome (het Romeinse Imperium), en 
(7) Het anti-christelijke rijk. 

In dit verband staat er vervolgens geschreven: 
 
Vers 9-10: “Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen (SV: hoofden) zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. 
Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij 
een korte tijd blijven.” 
Vijf ‘koninkrijken’ zijn er inderdaad – zoals ook de geschiedenis ons vermeldt – gevallen: Egypte, Assyrië, Babylon, 
Medo-Perzie, en Griekenland. Eén blijft er over, namelijk Rome, en het andere ‘koninkrijk’ dat nog komen moet, de 
“zevende”, is de uiteindelijke “wereld-heerschappij”. Wij verwijzen hiervoor naar de volgende passages: 

• “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (SV: hoofden) en 
10 horens. En op zijn koppen (hoofden) 7 diademen (SV: koninklijke hoeden).” (Openb. 12:3) 

• “…want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar wei-
nig tijd heeft.” (Openb. 12:12c) 

• “En het (beest) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht 
gegeven om dit 42 maanden (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking) lang te doen.” (Openb. 13:5) 

Het zal ons al wel duidelijk zijn geworden dat wij hier “regeringsvormen” moeten verstaan. Toen de apostel Johan-
nes, de “ziener van Patmos”, deze machtige profetie en openbaring ontving, waren er dus al 5 regeringsvormen 
geweest, terwijl tijdens zijn leven de keizerlijke regeringsvorm van het oppermachtige Rome nog bestond. De 7de 
(antichristelijke regeringsvorm) moet dan nog komen, maar slechts voor een korte tijd; dat wil zeggen, dat het maar voor 
een korte tijd zal bestaan; want dit is, naar de chronologische verdeling van de tijdsbedelingen in het raadsplan van 
God, gesteld op 3½ jaar. 

 
15 Uitleg, uit deze studie, bij dit vers van Openbaring 11 vers 7: 

Het beest, dat in Openbaring 13 in al zijn afschuwelijkheid wordt uitgetekend, wordt dan toegelaten zijn (duivelse) macht en 
kracht te laten gelden! Deze worden geconcentreerd en de dàn bestaande wereldmachten slaan deze getuigende monden van 
Gods profeten dicht. De duivel heeft succes; hun getuigenis wordt als het ware “puin”. (noot AK) 
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Het beest is de 8ste (koning of regeringsvorm) en komt voort uit de 7de (koning of regeringsvorm), en gaat te gronde, want de 
Schrift zegt: 
 
Vers 11: “En het beest dat WAS en NIET IS, IS OOK ZELF DE ACHTSTE (koning). En HIJ IS UIT DE ZEVEN (konin-
gen – zie vers 10), en gaat naar het verderf.” 
Dit 8ste hoofd moet derhalve wel iets heel bijzonders zijn; en tòch, in weer andere opzichten, een “herleving” van 
één van de vorige hoofden. 16 Dit beest, dat “de 8ste regeringsvorm” zal zijn, komt van “die grote vuurrode draak, 
die 7 koppen (SV: hoofden) heeft en 10 horens” (zie Openb. 13) en dit beest gaat straks ten verderve. Dit wil zeggen 
dat hij “levend geworpen” zal worden “in de poel van vuur” (zie Openb. 19:20b). Dus: hoe groot ook de macht van 
dit (antichristelijke) rijk zal zijn, het zal door de Almacht des Heren vernietigd worden! God heeft gesproken, en het zal 
zo zijn! Amen. 
 
Vers 12: “En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, 
maar die samen met het beest één uur (SV: op ene ure) koninklijke macht zullen ontvangen.” 
Dit is in treffende overeenstemming met de profetieën van Daniël (zie vooral hoofdstuk 7). 17 In Openbaring 12:3 lezen 
wij nog van “ongekroonde” horens (‘alleen’ de 7 hoofden zijn hier “gekroond” – noot AK), terwijl in Openbaring 13:1 deze 10 
horens zijn “gekroond”. Zij ontvangen op één en hetzelfde uur macht mèt het beest, omdat zij “eensgezind” zijn en 
tezamen een “satanische eenheid” vormen! In dit verband lezen wij dan ook: 
 
Vers 13: “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” 
Deze informatie geeft ons duidelijk te kennen, hoedanig de “politiek” van al die ‘koningen’ zal zijn. Eén en ander 
komt straks zó tot stand, niet omdat er in hun gelederen sprake zal zijn van jaloersheid; integendeel, hun enig doel 
is om het beest te verheffen, en om zijn macht te vergroten. 
Wij kunnen ons afvragen: “Waar zal deze machtsontwikkeling op het einde der tijden toe leiden?” Dit wordt ons in 
het volgende vers verteld. 
 
Vers 14: “Zij zullen OORLOG VOEREN TEGEN HET LAM, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning 
der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen (be-
ter gezegd: “getrouwen”, vanuit de Engelstalige KJV: “faithful” = getrouw).” 
Helaas (!) hun vereniging heeft tot doel, om oorlog te voeren tegen het Lam van God! Gode zij dank voor Zijn won-
dervolle voorzienigheid, want alle satanische horden 18 worden straks overwonnen door het Lam, dat met de he-
melse heiligen op aarde verschijnt, om Zijn Koninklijke rechten te handhaven. Deze satanische wereld-
heerschappij, aan het hoofd waarvan de antichrist zal staan – wij stelden dit al eerder vast – zal 3½ jaar duren; en 
deze profetische tijdsperiode is die van de (ook in Daniël) geprofeteerde “GROTE VERDRUKKING”. Op het einde 
van déze verdrukking zullen zij “OORLOG” voeren tegen Christus en de Zijnen, en zij worden alsdan door Hem 
VERSLAGEN en OVERWONNEN (zie Openb. 19:14-15, 19-21 en Judas 1:14-15). 
De gelovigen die Christus vergezellen in deze grote strijd, worden hier aangemerkt als: 

(1) “geroepenen”, 
(2) “uitverkorenen” en 
(3) “getrouwen”. 

Zij zijn in alles beproefd geweest. Dit doet ons denken aan wat geschreven staat in 2 Timotheüs 2 vers 12a: “Als 
wij volharden (SV: verdragen – KJV: “suffer” = lijden), zullen wij ook met Hem regeren.” 
 
 
Vers 15: “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties 
en talen.” 

 
16 Extra uitleg: Overgenomen uit ‘hoofdstuk’ 12 van de studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten” van H. Siliakus: 

Dat het “beest” van Openbaring 13 de incarnatie (d.i. de vlees-/menswording) moet zijn van het “beest” van Openbaring 12 – 
daar de “grote vuurrode draak” genoemd – is mede af te leiden uit het feit dat wij hier de 7 koppen en de 10 horens weer tegen-
komen (vergelijk Openb. 12:3 met 13:1). Alleen hebben nu, in Openbaring 13:1, niet de koppen maar de horens “koninklijke 
hoeden (HSV: diademen)”. Een verklaring hiervoor vinden wij in Openbaring 17:12 (de 10 horens worden pas gekroond als de 
antichrist er is). Vlak vóór de manifestatie van de antichrist begint het tijdperk van het 7de en laatste van de rijken der heidenen, 
het antichristelijke rijk, en dit rijk zal zich presenteren als een confederatie van 10 staten. Zolang satan, “de overste (of: vorst) 
van deze wereld” (zie Joh. 12:31), nog in ‘de hemelse gewesten’ is, worden de in de tijd elkaar opvolgende wereldse rijken als 
in een “galerij” gezien. In een “heldengalerij” bijvoorbeeld staan personen uit verschillende tijden naast elkaar. Zo ook hier. In de 
korte “tussentijd’ vóór de grote verdrukking neemt dat 7de rijk een aanvang . De “koning” (en voorloper van de antichrist) van dit 
7de rijk, “de andere (koning)” van Openbaring 17:10, wordt door de antichrist – die een volmaakte intrigant zal wezen! – waar-
schijnlijk afgezet en verdreven, waarna de antichrist zelf “de 8stekoning” wordt (zie Openb. 17:11), echter nog steeds van het 
ZEVENDE (antichristelijke) rijk. Tegelijkertijd komen dan 10 “onderkoningen” aan de macht (zie Openb. 17:12), waaruit dus 
volgt dat er 10 STATEN zullen zijn; vandaar het “10-statendom”. Als de satan zich eenmaal als de antichrist openbaart (en dus 
niet langer in ‘de hemelse gewesten’ is, maar zich op aarde – in een, door hem in bezit genomen, mens – manifesteert), wordt 
als het ware in het visioen de dàn geldende AARDSE situatie “gefotografeerd” en zien we niet langer de 7 koppen gekroond, 
maar de 10 horens! Voor een goed begrip is het zinvol nog eens Openbaring 17:9-13 te lezen. 

• Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten”, van H. Siliakus. (noot AK) 

 

17 Zie noot 14. 

18 Horden = Ongeordende, rumoerige mensenmassa’s. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
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Wij worden hier geconfronteerd met een “wereld-omvattende-macht”. En zó zal het straks ook zijn: het wereld-rijk 
van de antichrist omvat de GEHELE aarde; hij zal “universeel” heerser zijn, een “dictator”, een “alleen-heerser” in 
optima forma (d.i. in optimale vorm). 
In deze antichristelijke tijd zal de Bruid van het Lam veilig gesteld zijn, want zij zal zich in “de woestijn” bevinden – 
de plaats, die voor haar speciaal bereid is door de Here God (zie Openb. 12:6 en 14). Aan het einde van de Grote 
Verdrukking zal de Here Jezus Christus wederkomen met al Zijn heiligen (zie Openb. 19:11-15), om alsdan de 
strijd aan te binden met de antichrist en zijn benden, en dan zullen deze laatstgenoemden in de slag van Arma-
geddon verpletterend worden verslagen (zie Openb. 19:19-21 en Judas 1:14-15). 
Een deel van deze heiligen zal dan eerst “opgestaan moeten zijn uit de dood, in opstandingsheerlijkheid”; een an-
der deel zal “aangenomen en weggenomen zijn, om in een punt des tijds veranderd te worden” en tezamen “op-
genomen” worden, de Here tegemoet in de lucht, om dan samen met Hem terug te keren (naar de aarde), en te 
strijden tegen de antichrist en de goddelozen der aarde. Wij kunnen hiervan lezen in respectievelijk 1 Korinthe 
15:51-52, 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en Openbaring 19:14. 
Vatten wij nu alle bijzonderheden tezamen, die ons in dit en in de vorige hoofdstukken gemeld zijn, dan vinden wij 
het volgende: Nadat de Bruid van het Lam aangenomen en weggenomen zal zijn (zie Matth. 25:1-13, Luk. 17:34-
36 en Openb. 12:6 en 14) zal ook de Heilige Geest uit de wereld WEGGENOMEN zijn. Hij bevindt Zich in Gods 
Heiligdom of Tempel, 19 en dus in “de woestijn” (volgens Openb. 12:6 en 14). Dan nemen de goddeloosheid en de open-
lijke opstand tegen God door de gestelde wereldse machten dermate toe, dat de dan bestaande wereldbevolking 
elk juk van God van zich afwerpt, en in volslagen revolutie tegen God verkeert, aangevoerd door de antichrist… De 
satanische invloed en macht werken allerlei gruwelen en afgoderijen, vervolgingen en godslasteringen uit, om ten-
slotte de aardbewoners in slagorde te laten optrekken tegen God en Zijn Gezalfde(n) (zie Openb. 12:17, 13:7 + 
19:19-21). De manier waarop de vrouw – (“de grote hoer” uit vers 1) en satanische bruid – aan haar einde komt, 
vinden wij beschreven in de volgende verzen: 
 

God doet uiteindelijk de goede relatie van ‘de grote hoer’ tot ‘het beest’ te niet 
Vers 16-18: “En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen DE HOER HATEN, en HAAR VERWOEST EN 
NAAKT MAKEN, en zij zullen HAAR VLEES ETEN, en HAAR MET VUUR VERBRANDEN. Want God heeft het in 
hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, 
TOTDAT DE WOORDEN VAN GOD VOLBRACHT ZIJN. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die ko-
ninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.” 
Wij zijn nu gekomen tot het 3de deel van dit hoofdstuk. 
In het 1ste deel vinden wij de beschrijving van deze “vrouw”, het “middelpunt van alle verdorvenheid”, die haar god-
deloze invloed over alle volkeren der aarde uitoefent. 
In het 2de deel wordt ons dan “het beest” voorgesteld, dat opkomt uit de afgrond, om oorlog te voeren tegen het 
Lam, en dat door hetzelfde Lam OVERWONNEN wordt. 
En in dit 3de deel zien wij, dat de vrouw te niet wordt gemaakt. Ziedaar, het grote oordeel, dat “de grote hoer” zal 
treffen. Na alles wat ons al is voorgesteld, vindt nu eensklaps een gehele “omkering” plaats. Op smadelijke wijze 
wordt “de grote hoer”, die eerst gezeten is op het beest, besturende en leidende, woest gemaakt, en de teugels 
van het bewind, die zij zo lange tijd in handen heeft gehad, worden haar op wrede wijze ontnomen en in haar 
“naaktheid” wordt van haar vlees gegeten en wordt zij met vuur verbrand… Weggenomen, weggerukt, worden haar 
versierselen, haar kledij, haar goud, haar kostbare edelstenen en haar parels. Zoals eenmaal de honden het vlees 
gegeten hebben van Izébel (zie 2 Kon. 9:33-37), zo wordt ook in dit stadium van “háár vlees” gegeten! In alles wat 
haar overkomt is Gods suprême wil en wet vervuld! Het is GOD, DIE REGEERT EN NIEMAND ANDERS! 
Zo moet het Woord van God altijd en overal vervuld worden – met tittel en jota. Bij het neerschrijven van deze be-
schouwing gaan onze gedachten terug naar een artikel, die al jaren en jaren geleden de wereld werd ingezonden, 
en waarin destijds melding werd gemaakt van de zogenaamde “zwarte internationale” enerzijds en van “de rode” 
anderzijds. 20 Eerstgenoemde en het socialisme zouden dan een strijd op leven en dood met elkaar uitvechten… 
Wij willen hierop niet verder ingaan, maar deze zienswijze laten voor wat zij is. Wat wij wèl willen is, de Geest van 
God volgen in Zijn interpretatie van alles wat te maken heeft met “het komende einde”. En moge God ons dan ge-
nade op genade blijven schenken, daarin, dat Hij ons Zijn Licht en Zijn Waarheid niet zal onthouden. Amen. 
 

Wanneer de dàn heersende wereldmachten handelen naar de boosheid van hun harten en hun intense haat tegen 
God, en ook tegen de vrouw, omzetten in de geschetste gruwelijke daden, zal dit alles geschieden onder satani-
sche invloed; maar het is God Almachtig, Die dit alles gebruikt om Zijn rechtvaardige oordelen te volvoeren tot ra-
dicale ondergang en algehele vernietiging van deze vrouw. Zelfs haar naam zal van de aardbodem verdwijnen. 
Wij willen in verband met deze profetische ontwikkelingen en de fatale afloop ervan, nog het volgende te berde 
brengen. ALTIJD is de mening van mensen in lijnrechte strijd met het Woord van de levende God. Mensen denken 
dat zij gelukkig zullen zijn, wanneer zij zich losmaken van God en gebod, en zij het van Godswege verordineerde 
“keurslijf van aanbidding” uittrekken, en van zich werpen. Waar dergelijke opvattingen, denkbeelden, meningen, 
standpunten, en wat dies meer zij, de mensen heen slepen, wordt ons in dit hoofdstuk en in het volgende, 18de 
hoofdstuk, duidelijk uitgebeeld. 

 
19 Zie noot 6. 

20 Mocht u meer informatie over deze zgn. “zwarte internationale” of “de rode” willen lezen, dan kunt u dit het beste zelf, via het 

zoekprogramma van Google, opzoeken. (noot AK) 
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Het is onuitsprekelijk kostbaar te mogen geloven, dat de geroepenen èn de uitverkorenen èn de getrouwen mèt het 
Lam zullen zijn, wanneer Hij de antichrist zal verdoen. Dit en het vorengaande zijn waarschuwingen voor ons, op 
wie de einden der eeuwen gekomen zijn, om iedere weg die ten verderve voert te mijden! 
De duidelijke les, die wij hier voor het leven leren, is de volgende: Al wat de wereld verbindt met het dienen van 
de Here Jezus Christus, is “het beginsel van Babylon”. De geest van dit Babylon, de geest van “wereldsge-
zindheid en wereldgelijkvormigheid” zijn de grootste en gevaarlijkste vijanden van de mens! Om deze redenen 
worden wij telkens door God gewaarschuwd. Moge Hem, door ons, de gelegenheid worden gegeven, om ons te 
bewaren op de wijze, zoals Hij Zich dat heeft ingedacht. 
Amen. 
 
In de tijd waarin Johannes leefde manifesteerde deze “Babylonische geest” zich in dat wereld-wijde Romeinse rijk. 
En deze satanische geest heeft zich weten te handhaven in dat “rooms-rode”; en deze zelfde “geestelijke wereld- 
macht” is er heden ten dage nòg. 
Maar daar is nòg een andere Engel, die Babylons TOTALE ONDERGANG aankondigt. En van Hem wordt ons ver-
teld in het volgende hoofdstuk. 
 
 
 

Einde hoofdstuk 17 van Openbaring – wordt vervolgd 
 

 
 

CJH Theys 21 
(1903 – 1983) 

 
Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
 

 

 
21 De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
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Het EU parlement te Straatsburg, wat – bewust of onbewust (?) – 
qua bouw nogal lijkt op het schilderij van ‘de toren van Babel’… 

 

 
EU parlement te Brussel – met ‘kunstwerk’: vrouw op beest 

 

 
EU parlement te Straatsburg – met ‘kunstwerk’: vrouw op beest 

 

 
Euromunt Griekenland – vrouw op beest 

 
 
 

Iets over de EU of het Verenigd Europa vanuit Daniel 2, 
naar aanleiding van de 10 tenen van het beeld van koning 
Nebukadnezar.  Lees hiervoor eerst Daniël 2:41-45. 
Met de 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een ver-
deeld en antichristelijk koninkrijk – wordt het zgn. 10-
statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld. 
a. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het 
Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen 
straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het 
dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan 
de antichrist voort. 
b. Uitleg uit de Bijbelstudie: “Het Boek Daniël”, hoofdstuk 2, 
(geschreven omstreeks 1970) over het antichristelijk 10-
statendom van ijzer en leem: “Tot slot zien wij aan het beeld 
uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met 10 tenen van 
ijzer vermengd met leem. Van het hoofd naar beneden gaan-
de tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis 
geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, 
een Grieks en een Romeins wereldrijk gekend. Wat nu verder 
volgt ligt in de (nabije) toekomst. De profetie van Daniël moet 
in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer! 
Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die 
zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij 
zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de anti-
christ staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze 
huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 
10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. Tien 
is het symbolische getal van volkomenheid. Hier van volkomen 
wereldheerschappij. 
In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden 
wij een symbool voor de stem van het volk. Die zal in de ko-
mende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen 
doen gelden, zoals nu in de democratie. … De vermenging van 
ijzer met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid 
van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met 
de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen 
zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag 
van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van 
doen hebben. 
Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen 
worden, vormen samen het antichristelijk 10-statendom. U 
ziet die nu al ingeleid worden. Wij kennen een organisatie die 
EEG genoemd wordt, de Europese Economische Gemeen-
schap. Deze omvat nu al 10 landen (geschreven omstreeks 
1970). Deze landen willen thans elkaar zoeken en vinden op 
economisch-sociaal terrein. Ze zullen straks (echter) niet alleen 
op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in 
West-Europa zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse 
Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles 
zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort 
uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de we-
reldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, 
gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot 
waar hij wezen wil. 
Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschil-
lende manieren uitgebeeld: 
1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar 

(zie Dan. 2:43-45). 
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het vierde dier, waar 

sprake is van 10 hoornen (zie Dan. 7:7, 20 en 24). 
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 

hoornen heeft. 
4. In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 

hoornen. 

5. In het “scharlaken-rode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 
16, ook met 10 hoornen.” 

Tot zover een gedeelte uit hoofdstuk 2 blz. 12 van de – zeer 
uitgebreide – GRATIS Bijbelstudie: “Het Boek Daniël” van CJH 
Theys, (noot AK) 

 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk2.pdf
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/06/09/gratis-bijbelstudie-19-het-boek-daniel-alle-12-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/

