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Hoofdstuk 18 

Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en  
economische macht 

In het vorige hoofdstuk hebben wij Babylon reeds gezien als een geestelijke macht en ook vermeld als een staat-
kundige macht, en ook dat beide van de aardbodem zullen worden weggevaagd. Werd Babylon eerder voorgesteld 
als “de grote hoer” (zie Openb. 17:1), in dit hoofdstuk komt zij op het toneel als “de grote stad” (zie Openb. 18:10, 
16, 19 en 21), met welke alle kooplieden van de aarde handel hebben gedreven, en in welke alles verenigd is, wat 
deze wereld aan “schoons en aangenaams en strelends” oplevert. Dan is daar nog een ander belangrijk verschil 
tussen deze twee hoofdstukken. In hoofdstuk 17 zagen wij, hoe aan het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling 
alle aanwezige machten op de aarde worden gebruikt om het oordeel Gods over de “grote hoer” uit te voeren. In 
hoofdstuk 18 van dit alles geen woord. 
Alle “menselijke werktuigen” zijn van het toneel verdwenen; en de Engel, die hier uit de hemel neerdaalt om het 
oordeel over Babylon aan te kondigen, zegt niets van de middelen die de Here God hiervoor bezigt. Tòch moet het 
ons allen duidelijk zijn dat God tegen Babylon is, en dat Hij haar OORDEELT. De werktuigen, die Hij gebruikt, den-
ken er dan in de verste verte niet aan, dat zij door Hem, Die hemel en aarde regeert, gebruikt worden om ZIJN 
BESLISSEND OORDEEL over Babylon uit te voeren. 
Toch is dit zo, en dit moet duidelijk aan het licht worden gesteld, en daarom verdwijnen uit het 18de hoofdstuk ook 
alle menselijke middelen, en wordt als de uitvoerder van het oordeel DE HERE ZELF, en HIJ ALLEEN, ons voor-
gesteld. Glorie voor Hem, Die leeft tot in alle eeuwigheid! Maar laten wij nu ook, voordat wij overgaan tot de nadere 
beschouwing van alle bijzonderheden die in dit hoofdstuk zijn vervat, een ogenblik stilstaan bij “de beweegrede-
nen”, die de Heilige Geest ertoe leiden om dit Babylon op zùlk een wijze aan ons voor te stellen. Want zij is eerst 
een “vrouw” (zie Openb. 17:3-9 en 21) en dan een “stad” (zie Openb. 17:18, 18:10, 16, 18-19, 21 en 24). De Bijbel 
verklaart ook in deze altijd zichzelf. En zo zien wij dan in het Woord van God, dat ook de Gemeente van de leven-
de God voorgesteld wordt als een “VROUW” 1 (zie Openb. 12), maar óók als een “STAD”, “het Nieuwe Jeruzalem” 
2 (zie Openb. 21:2 en verder). WIJ ZIEN DAT DEZE “HOER” HET ZONDIGE TEGENBEELD IS VAN DE “VROUW” 
van Openbaring 12. 
 

’s Heren diepe les vervat in de 2-voudige uitbeelding van Babel / Babylon 
Babylons geschiedenis in het Oude Testament verschaft ons hierover voldoende licht, zoals trouwens bijna alle 
symbolen in Openbaring ontleend zijn aan het Oude Testament. Wij zagen reeds dat de eerste maal, dat er van 
Babylon in de Schriften melding wordt gemaakt, in Genesis 10 is. Daar lezen wij van een zekere Nimrod, een “ge-
weldenaar”, die “Babel” tot het begin van zijn rijk stelde (zie Gen. 10:8-10). De fundamenten van zijn Babel waren, 
om zo te schrijven, door geweld en op gewelddadige wijze gelegd; en allen die destijds deel hadden aan de toren-
bouw van Babel (zie Gen. 11:1-9), in de vlakte van Sinéar, wilden zich zo graag onafhankelijk maken van God. 
Door alle eeuwen heen hebben dergelijke beginselen van geweld en zelfverheffing geleid tot het verlaten 
van Gods wil en weg en tot de aanbidding van de mens en van afgoden! 
Gaandeweg werd dit Babylon het middelpunt van alle afgoderij, en van de macht der wereld. In Babylon stond dat 
gouden beeld van Nebukadnezar (de koning van Babel – zie Dan. 1:1), dat aangebeden moest worden door al de 
volkeren, die tot zijn rijk behoorden (zie Daniël 3). Het Babylonische rijk was het eerste van de 4 wereldrijken, die 
heerschappij voerden over de aarde, nadat de Here God Zich had teruggetrokken van Israël, en de stad Jeruzalem 
verlaten had. 
Doch ditzelfde Babylon wordt ons ook nog van een andere kant voorgesteld… als de grote verleider, en de vijand 
van het volk des Heren. In overdrachtelijke zin, dus in geestelijk opzicht, is Babel die wereldsgezinde geest 
waardoor Gods volk telkens weer wordt verleid. 

• Was het geen fraaie, kostbare Babylonische mantel, die Achans hart aantrok, en in verrukking bracht, waar-
door zijn val werd veroorzaakt? (Zie Jozua 7:19-26). 

• Aan de boden van de koning van Babel toonde Hizkia al zijn schatten en heerlijkheden en het was de profeet 
Jesaja die tot hem werd gezonden met de boodschap dat al wat zijn (voor)vaderen vergaderd hadden, naar 
Babel zou worden weggevoerd (zie 2 Kon. 20:12-19 en Jes. 39:1-8). 

• Toen Juda zich geheel verdorven had door “deze beginselen van Babel” (mede door diverse koningen van Ju-
da die “slecht waren in de ogen van de Here”, o.a. te lezen in diverse hoofdstukken van 2 Koningen – noot AK), werden zij 
als gevangenen, in ballingschap, naar Babel gebracht (zie o.a. 2 Kon. 24:10-16 en Dan. 1:1-4) en kwam het 
geheel onder de macht van de heidense vorsten (historisch gezien: “het begin van de tijden der heidenen”). 

Ziedaar, wat ons in het Oude Testament omtrent Babel (Babylon) en haar verderfelijke beginselen wordt meege-
deeld. 
Het is niet moeilijk om in te zien hoe juist en profetisch gepast dit beeld is, hetwelk de Heilige Geest gebruikt om 
ons alles aangaande de “afval van God en Christus” voor te stellen. Christelijke levens vallen af doordat zij be-
ginnen om de beginselen van de wereld te huldigen en met deze te sympathiseren, waardoor zij – zodoen-
de – geheel onder de invloed en de macht van de wereld geraken. God en Christus verlatende, vervallen zij 

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

2 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) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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vanzelf tot openlijke afgoderij. En déze zijn ook degenen die naderhand vervolgers worden van de Gemeente des 
Heren, waarvan zij voorheen leden waren! 
De “beweging of organisatie”, waarbij zij zich hebben geschaard en het stelsel van godsdienstige verdorvenheid, 
hetwelk zij dan aanhangen, schaamt zich niet om zich de naam aan te matigen van “de bruid van Christus”, terwijl 
hun harten verre van Hem zijn. In zulk een geloofssfeer (?) haken zij naar eer en aanzien, roem en macht, zelfver-
heerlijking en heerschappij, totdat allen aan hun voeten liggen… Net als de mensen van toen, is ook de huidige 
mensheid nog altijd (van nature) corrupt. In plaats van andere mensen te leiden tot waarachtig en eeuwig geluk, 
brengen zij deze door hun fatale leringen en hun heiligschennende daden tot diepere ellende en voeren zij hen 
steeds verder weg van de Schriftuurlijke waarheden; terwijl een ieder, die aan Gods genade en waarheid wil blijven 
vasthouden en zich dus niet aan hun zijde wil scharen, als het ware “te vuur en te zwaard” wordt vervolgd en 
(geestelijk) omgebracht. En hiermee is het duidelijk genoeg dat de beschrijvingen, die ons hier gegeven worden, 
even zovele waarschuwingen zijn tot inlichting en inachtneming. 
 

Christus kondigt de val van Babylon aan 
Vers 1: “Hierna zag ik EEN ANDERE ENGEL neerdalen uit de hemel. HIJ HAD GROTE MACHT, en de aarde werd 
VERLICHT DOOR ZIJN HEERLIJKHEID.” 
Laten wij, voor een juist begrip, het één en ander vergelijken met de volgende Bijbelteksten: 

• “En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle vol-
ken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.” (Openb. 14:8) 

• “Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Ge-
vallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.” (Jes.21:9) 

De verschijning van deze Engel spreekt van “Goddelijkheid”, en in zijn schitterende verschijning is hij de verper-
soonlijking van al de macht en de heerlijkheid Gods! Wij verwijzen in dit verband naar de volgende Bijbelteksten: 
Ezechiël 43:2, Johannes 5:27, 1 Korinthe 15:24, Psalm 72:17-19 en Jesaja 6:3. De Zoon van God Zelf, de Here 
Jezus Christus, is de Boodschapper van het nimmer falend OORDEEL Gods. Hij kondigt (hieronder, in vers 2) 
de val van Babylon aan, met de herhaalde uitroep: “Gevallen, gevallen is het grote Babylon!” 
 
Vers 2: “En Hij (de “Engel” uit vers 1) riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en 
een woonplaats van demonen (SV: duivelen) geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuil-
plaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.” 
Dit Babylon wordt die woonplaats van duivelen (ofwel: demonen) en van alle andere onreinheden, doordat zij de 
liefde tot de waarheid niet heeft gewild, en waardoor een geest van dwaling over haar zal komen! Laten wij in dit 
verband 2 Thessalonicenzen 2:9-12 bestuderen: 
“Hem (d.i. de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en 
wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de 
liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwa-
ling (SV: een kracht der dwaling) zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waar-
heid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 
Alle satanische machten, de boze/slechte mensen incluis, worden door satan geleid; en velen leven in onze tijd 
al onder zijn invloed. De “anti-God-stromingen”, de zo openlijke “anti-Christus-handelingen” in de dagen waarin 
wij thans leven, zijn op zichzelf sprekende bewijzen. Niemand zal deze waarheden kunnen loochenen. Hoe groot 
en groots de opzet is van al dit duivelse, wordt verklaard in het volgende vers: 
 
Vers 3: “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de 
aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van 
haar losbandig leven (SV: uit de kracht van haar weelde).” 
Alle naties zijn ermee besmet en alle volkeren ermee besmeurd, ook de commerciële wereld. Alle valse religie en 
afgoderij zullen vanwege en met dit corrupte systeem van koophandel vermengd zijn, met alle fatale gevolgen! 
Vandaar, dat weer een andere stem gehoord wordt uit de hemel, die met een “aansporing” komt… 
 

Gods volk mag in geen enkel opzicht deel hebben aan Babylon en haar zonden 
Vers 4: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt 
aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” 
Wij moeten deze aansporing tot “separatie of afscheiding” eens vergelijken met dat, wat wij opgetekend vinden in 
Jeremia 51:45 en 2 Korinthe 6:14-18: 

• “Ga weg uit zijn midden, Mijn volk, laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de HEERE.” 
(Jer. 51:45) 

• “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloos-
heid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus 
en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en 
de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen 
en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en 
zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, 
en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.” (2 Kor. 6:14-18) 

Wij krijgen dan een nòg duidelijker beeld van alles. Deze boodschap voor de laatste dagen geldt ook de eerste 
tijd (d.i. de beginperiode) van de Grote Verdrukking. De uitdrukking “MIJN VOLK” doet ons verstaan, dat er in die 
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eerste tijd van de Grote Verdrukking nog kinderen Gods, heiligen Gods, getuigen van Jezus Christus, gevonden 
worden, die nu worden aangespoord om Babylon te verlaten. Dit stemt overeen met wat verteld wordt van de 
groep van “dwaze maagden” 3 (zie Matth. 25:1-13) en met “het overige van het (geestelijk) zaad van de vrouw” (zie 
Openb. 12:17, SV), alsook met “de heiligen die door de antichrist worden overwonnen” (zie Openb. 13:7). Zij, die 
als martelaren vallen, zijn dezelfde die ten tijde van de Grote Verdrukking gedood worden door het zwaard van de 
antichrist. Zij zullen hun martelaarschap verzegelen (d.i. moeten bekopen) met hun eigen bloed, en zij zijn degenen 
voor wie de aansporing uit de hemel geldt. Laten wij één en ander vergelijken met Openbaring 14:6-12. 
Het “waarom” met betrekking tot voornoemde aansporing wordt ons duidelijk, door wat geschreven staat in het 5de 
vers van dit hoofdstuk, waar wij lezen: 
 
Vers 5: “Want haar zonden hebben zich opgestapeld TOT AAN DE HEMEL, en GOD HERINNERDE ZICH HAAR 
ONGERECHTIGHEDEN.” 
Het is hoogst leerrijk om de beweegredenen te (leren) kennen die voor de afzondering uit Babylon worden gege-
ven. Zij, die de Here (nog) toebehoren, moeten Babylon niet verlaten omdat haar oordeel reeds gekomen is, maar 
opdat zij geen gemeenschap zouden hebben met haar menigvuldige en ten hemel schreiende zonden! En 
laten wij nu het volgende niet vergeten, wetende dat die verdoemelijke Babylonische geest ook deze laatste dagen, 
waarin wij leven, beheerst… De verdorvenheid van Babylon, de zonden door haar begaan, de verderfelijke en ver-
woestende beginselen door haar gehuldigd en gepropageerd, moeten ook in onze dagen de beweegredenen zijn 
voor een ieder, die God waarlijk vreest, om zich “af te zonderen”, zich “af te scheiden”, in OVERGAVE en TOE-
WIJDING aan de Here Jezus Christus! 
Het is niet genoeg, wanneer Gods volk zich ONTHOUDT van “de zonden van Babylon”; zij moet Babylon “VERLA-
TEN”. God wil per se niet, dat de Zijnen in enige betrekking staan tot al die slechte of boze daden (d.i. alles wat 
door de boze, de duivel/satan, wordt ingegeven). Laten wij hier ernstig over na denken – een ieder voor zichzelf. 
Des te ernstiger wordt deze waarschuwing, als wij opmerken, dat deze beginselen van Babylon toch al kenmer-
kend zijn: niet alleen voor de laatste dagen, maar dat deze reeds hier en daar binnengeslopen zijn in het Lichaam 
van Christus! Daarom moeten al degenen die Jezus liefhebben, zich met beslistheid ervan afwenden, en zich af-
zonderen in totale overgave en toewijding aan Hem! Alleen hierin leven wij een “veilig gesteld leven”, omdat wij 
dan niet (ook) al haar plagen ontvangen. Amen. Doen wij dit niet, dan zijn wij in gemeenschap met datgene, wat 
door het gewisse oordeel van God zal worden getroffen. 
 

De beginselen van Babylon 
Deze beginselen van Babylon worden nu in dit 18de hoofdstuk van Openbaring beschreven. 
In plaats van te zoeken “de dingen, die boven zijn” (volgens Kol. 3:1-2), wordt gezocht naar de dingen, die 
hier beneden zijn te vinden. In plaats van met Christus te lijden en te verlangen naar Zijn heerlijkheid, die pas nà 
dat lijden komt, wordt in het hart gezegd: “Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw 
zien” (zie Openb. 18:7b). 
Zij heeft zichzelf verheerlijkt; zij heeft getracht zich een naam op aarde te maken; zij heeft geheerst en zich verlus-
tigd in de dingen van de wereld. Net zoals de kinderen van deze wereld onze, door de zonde vervloekte, aarde 
hebben getracht te verfraaien, en er naar hebben gestreefd om door allerlei uitvindingen en vele genietingen zich 
het leven hier beneden zo aangenaam mogelijk te maken, zo heeft deze “vrouw-hoer-bruid en Babylon”, de waar-
heid verlatend, zich gewend tot de wereld, en haar verdoemelijke beginselen. Alles wat het vlees begeert, al wat 
de zinnen streelt, al wat op aarde schoon en verrukkelijk genoemd wordt, wordt ook in haar gevonden. De 
“begeerte van het vlees” en de “begeerte van de ogen” en de “hoogmoed van het leven (SV: grootsheid des levens)”, 
die niet uit de Vader zijn, maar uit de wereld, zoals de apostel Johannes in zijn 1ste brief zegt (zie 1 Joh. 2:16), 
wordt alsdan nagejaagd en veroorzaken de val. 
 

Gods oordeel over Babylon en haar zonden 
Waarlijk, Gods oordeel over haar (deze “vrouw-hoer-bruid en Babylon”) is imminent (d.i. dreigend; het staat te ge-
beuren), en er is zelfs sprake van een “dubbele portie”, want wij lezen: 
 
Vers 6-8: “Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en VERGELD HAAR DUBBEL NAAR HAAR WERKEN. 
Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar HET DUBBELE in. Overeenkom-
stig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd (SV: en weelde gehad heeft), geef haar naar 
die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker 
geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij ver-
brand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.” 
Wij lezen van “het effect” dat bovenstaand oordeel heeft op de koningen der aarde in de volgende verzen: 
 
Vers 9-10: “En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben (SV: 
en weelde gehad hebben), zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen 
ZIEN. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de 
sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.” 

 
3 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van 

Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den 
Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
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In de verzen 11 t/m 19 wordt ons verteld van het effect op de kooplieden van deze aarde: 
 
Vers 11: “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer 
koopt:…” 
Opmerkelijk is het, dat de Geest van God in de volgende verzen alle artikelen van weelde en koophandel achter 
elkaar opsomt. De reden kan geen andere zijn, dan om ons aan te tonen, waarmee “de kinderen van Babylon” zich 
bezig houden, en bij welke soort bedrijvigheden zij allen betrokken zijn. Zij is dan ook, zoals wij al eerder geschre-
ven hebben, “het centrum in de wereld van al die dingen”. ALLES IS VOOR BABYLON KOOPHANDEL! Vandaar 
dat de bewoners van de aarde zich uitermate verheugen, omdat lichamen en zielen zich op de ene of andere wijze 
kunnen overgeven aan al deze genietingen. Alles wordt gebruikt om de grootst mogelijke winst te boeken; en alles 
dient als middel tot vermaak en koophandel… 
 
Vers 12-13: “…koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei 
geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en 
kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en 
LICHAMEN en ZIELEN VAN MENSEN.” 
Hoe verschrikkelijk dat men er zelfs niet voor terugdeinst zich te vergrijpen aan “lichamen en zielen van mensen”; 
dat deze gewoonweg als levende voorwerpen bij koophandel betrokken zijn en zodoende gelijk gesteld worden 
aan beesten! 
Maar wat zullen wij ons toch verwonderen! Deze zelfde “tijdgeest” is ook nu al aanwezig, al worden dan de 
bijzonderheden nog niet volledig en ten volle aanschouwd. 4 Is al wat wij vandaag de dag zien al gekomen tot 
de graad van perversiteit (d.i. verdorvenheid, in het bijzonder m.b.t. de seksualiteit), wij zijn nog lange na niet aan 
het einde ervan; wij weten, dat het met de dag erger en erger wordt. En het is zo opmerkelijk, dat degenen die 
er aan meedoen, dit niet willen zien noch weten. Maar, welke dief zal erkennen, dat hij een dief is?! Die oren heeft, 
die hore! 
De politiek van de wereld is: handel drijven en zo vlug mogelijk schatrijk worden; en als dit doel moet worden be-
reikt, schroomt men niet om met de “lichamen en de zielen van mensen” handel te drijven, zelfs op grote schaal. 
Hoe gemakkelijker deze dorst naar winst en weelde en genot gestild kan worden, des te meer worden de “zielen 
van mensen”, door de begeerte, daarnaar verslonden en opgeslokt. De satan, die de vorst van de wereld is (en dit 
heeft Jezus Zelf gezegd), tracht door al déze dingen mensenkinderen aan zich te binden, om zodoende allen onder 
zijn heerschappij te brengen! 
In deze dagen is deze ontembare zucht naar weelde, vermaak en vleselijke genietingen (seks in alle moge-
lijke vormen en gedaanten) het grootste kwaad; en het is betreurenswaardig dat, wanneer christenen onder 
invloed geraken van deze wereldse beginselen en nog veel méér, hun “geestelijke smaak” totaal bedorven 
en vergiftigd wordt. 
De geschiedenis leert ons, dat al deze dingen door de mens zijn uitgedacht, toen hij van het aangezicht des Heren 
verdreven was… Nadat Kaïn zijn eigen broe(de)r had vermoord, en door de Here God verworpen was, bouwde hij 
een stad en begon terstond aan de verfraaiing van de wereld. 
GOD ZOND ZIJN EIGEN ZOON – ALS ERFGENAAM VAN ALLES – TOT DE WERELD, DOCH DEZE WERELD 
VERWIERP HEM! Net als Kaïn voegde de wereld bij al haar zonden tegen God, de grootste van alle misdaden, 
namelijk de moord op Gods geliefde Zoon, Die met GENADE en WAARHEID gekomen was en in haar midden had 
getabernakeld (d.i. in de Tabernakel aanwezig was 5). Daarom verwacht God van Zijn kinderen, die nù nog in deze 
wereld vertoeven, maar door Zijn ontfermende liefde en genade daaruit geroepen en afgezonderd zijn, dat zij “he-
melsgezind” zullen zijn in alles; wetende door hun geloof, dat de Vader tegenover de wereld staat – de Zoon te-
genover satan, en de Heilige Geest tegenover alle vlees! 
Wanneer christenen de wegen van de wereld bewandelen en de beginselen van die wereld huldigen (aan-
hangen), dan is dit in Gods ogen “openlijke hoererij”. 6 Moge de Here ons ogen geven om te zien, oren om te 
horen, en een hart om op te merken, opdat wij vandaag de dag ons in géén enkel opzicht door deze verderfelijke 
beginselen zullen laten mee slepen! 
Zodra christenen de wereld met haar verdoemelijke beginselen in de plaats stellen van godsdienst en het 
volgen van Jezus, is het karakter van Babylon volledig geopenbaard. Al in “de onzichtbare afval van het ge-
loof”, was “Babylon” in zulke harten van te voren in de kiem aanwezig. Maar dan komen plotseling, als op één dag, 
al de VERSCHRIKKELIJKE PLAGEN over hen; het ene oordeel volgt bliksemsnel op het andere… 
Om ons, de huidige mensheid, dat oordeel zo ontzettend 7 mogelijk voor te stellen, wordt ons de (heftige) indruk 
geschilderd die dit oordeel van God op alle klassen van de maatschappij zal maken. En dit nu hebben wij in de 
voorgaande verzen (van Openbaring 18) kunnen lezen. Allen, die hun aanzien en hun gewin aan de funeste in-
vloed van Babylon te danken hebben, vinden straks in de val van dit geweldige, bloeiende systeem een oorzaak 
van wenen. Maar, wanneer hier op de aarde de weeklacht overal zal worden gehoord over de val van Babylon…, 
zal er in de hemel vreugde en gejuich zijn (zie Openb. 18:20a)! Halleluja! 

 
4 Let op: Geschreven voor of rond 1970. (noot AK) 

5 Zie eventueel onze GRATIS studie: “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys. (noot AK) 

6 Hoererij = Het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw (d.i. ongehoorzaam) aan Zijn Woord. Het 

is tevens een vorm van afgoderij. (noot AK) 

7 Ontzettend = Schrik en/of ontsteltenis inboezemend, buitengewoon hevig en/of verschrikkelijk. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
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De Geest van God heeft, in de volgende verzen van Openbaring 18, aan Johannes duidelijk gemaakt wat er in rea-
listische zin plaats vindt: 
 
Vers 14-18: “En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde (SV: De vrucht van de begeerlijkheid van uw ziel), is van u ge-
weken (SV: weggenomen). Al wat glansrijk en sierlijk was (SV: al wat lekker en heerlijk was [voor ons vlees]), is van u wegge-
gaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, 
zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de 
grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. 
Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die 
op zee hun werk doen (SV: ter zee handelen), bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbran-
ding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?” 
Wat een effect zal het resultaat van dit oordeel op alle handel ter zee (tussen de volkeren) zijn! Zo groot zal dit ef-
fect zijn, dat er in het volgende vers geschreven staat: 
 
Vers 19: “En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die 
schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde (of: van haar kostbaarheden). Want in één uur is zij ver-
woest.” 
Wat een tegenstelling wanneer wij (in het volgende vers) lezen van hen, die in de hemel wonen! 
 
Vers 20: “Verblijd u over haar (SV: Bedrijft vreugde over haar), hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw 
vonnis aan haar voltrokken.” 
Welk een vernedering enerzijds en welk een blijdschap anderzijds! Waarom? Omdat de verborgenheid van de 
ongerechtigheid heeft opgehouden te bestaan, en deze aarde niet langer het toneel is van de afschuwelijk-
ste verdorvenheid, welke ooit op de aarde is aanschouwd. De heiligen in de hemel, onder wie apostelen en 
profeten een eerste plaats innemen, zijn het niet alleen eens over de uitoefening van Gods gerechtigheid, maar zij 
verheugen zich met grote vreugde, en vinden tevens in dat oordeel van Babylon DE WRAAK DES HEREN OVER 
AL DE VERVOLGINGEN EN PIJNIGINGEN, door haar aan al Gods heiligen aangedaan! 
Hierop volgt dan het “slottoneel”. Johannes, de ziener van Patmos (zie o.a. Openb. 1:9-10, 17-19), heeft uit de 
mond van de Engel over Babylons val gehoord en over de geweldige indruk die deze gebeurtenissen, van de val 
van Babylon, op de volkeren der aarde zullen maken. Dan wordt aan Johannes die verwoesting in de meest schril-
le kleuren (d.i. pijnlijk scherp) getoond… Wij lezen vervolgens: 
 
Vers 21-23: “En EEN STERKE ENGEL hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: 
Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. En het 
geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal 
geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal ze-
ker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht (SV: het licht van de kaars) zal nooit meer in u schijnen en de stem 
van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van 
de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties (SV: volken) misleid.” 
Wij zien dus, dat Babylon met groot geweld wordt verwoest. Alle stemmen van gejuich verstommen; alle kunst-
scheppingen verdwijnen; alle welvaartsbronnen raken verstopt en DIEPE DUISTERNIS valt op haar, en iedere 
band van genegenheid en van liefde in welke vorm ook, wordt meedogenloos verbroken. 
En dit alles zal haar overkomen omdat zij met “de groten van de aarde”, koningen en machtigen, handel gedreven 
en gehoereerd heeft, en omdat zij al de volken door haar “tovenarij” – haar valse, bedrieglijke en verderfbrengende 
leringen – heeft verleid; maar bovenal, omdat zij bij al die gruwelijke zonden gevoegd heeft: de vervolging en 
moord op Gods kinderen, Zijn heiligen! 
En ook hier zien wij dan opnieuw een herhaling. Net zoals de Here destijds van het afvallige Jeruzalem heeft 
gezegd: “opdat van dit geslacht afgeëist wordt het BLOED van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld 
af VERGOTEN is” (Luk. 11:50), zó wordt ook hier (in het volgende vers) van Babylon gezegd: 
 
Vers 24: “En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht (SV: gedood) zijn op de aarde, is in deze 
stad gevonden.” 
Wat een verschrikkelijke toestand moet dit alles straks wel zijn! Voorwaar, een leven zonder God en gebod is wel 
de gruwelijkste en onverzoenlijkste vijand van de Here God en Zijn volk! 
Dat wij onszelf toch verre zullen houden van zulk een levenshouding, en dat wij maar heel dicht aan Zijn zijde zul-
len blijven wandelen! Moge God ons allen Zijn wondere genade schenken, opdat wij onszelf REIN zullen bewaren, 
zoals het een maagd betaamt voor haar bruidegom: en dit geldt des te meer voor de Gemeente ten aanzien van 
haar Hemelbruidegom. En dit zullen wij ook kunnen doen als wij deze ernstige waarschuwingen en waardevolle 
lessen, gegeven in deze hoofdstukken van Openbaring, ter harte nemen, zodat wij in géén enkel opzicht onder de 
verdoemelijke invloed (zullen) geraken van dit Babylon van de laatste dagen. Moge God ons helpen. Amen. 
 

Afsluitende aantekeningen 
Nimrod (de “geweldenaar”, waarover al eerder geschreven werd op bladzijde 2 – AK) werd geboren uit Cusj, de 
kleinzoon van Cham (een zoon van Noach – zie Gen. 10:1-8 en 1 Kron. 1:10). 
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Nimrods vrouw, Semiramis 8, was de grondlegster van alle BABYLONISCHE MYSTERIES. Zij was de “eerste ho-
gepriesteres” van het afgodische heidendom. Babylon werd de bron, het middelpunt, van alle afgoderij en “de 
moeder van alle heidense systemen in de wereld” – de “verborgenheid der ongerechtigheid”… een IMITA-
TIE van DE WAARHEID (Gods waarheid, wel te verstaan), door alle eeuwen heen! 
Dit DUIVELSE “SYSTEEM” is gebaseerd op de moederbelofte in Genesis 3:15. Want ook dit systeem (de godde-
loze vrouw) heeft een zoon gebaard, die op een wonderbaarlijke wijze werd ontvangen! Hij werd door haar 
aan het volk gepresenteerd, als EEN GROTE VERLOSSER en ALS ZODANIG VERHEERLIJKT! 
Deze zoon was de (afgod) “TAMMUZ”, 9 tegen wiens aanbidding de profeet Ezechiël heftig protesteerde (zie Eze-
chiël 8, in het bijzonder vers 14). Hiermee had de introductie plaats van de “verborgenheid van MOEDER EN 
KIND”, de oudste vorm van afgoderij door mensen bedreven en tevens de satanische imitatie om de mens te ver-
leiden en om zodoende te voorkomen, dat DE WAARHEID AANGAANDE JEZUS CHRISTUS, GODS ENIGGE-
BOREN ZOON, zou worden geopenbaard en ontvangen (geboren uit een vrouw, geboren uit een maagd… – vol-
gens Jes. 7:14, Matth. 1:23). 
Het is deze SATANISCHE LEUGEN, welke alle volkeren hebben geloofd en het beeld van de “moeder en het 
kindje in haar armen” werd en wordt (nog steeds) aanbeden, en deze zogenaamde “koningin van de he-
mel” (zie Jer. 7:18 en 44:19) werd en wordt nog steeds verheerlijkt op de meest God-onterende manier… 
gepaard met de meest immorele praktijken! 
Binnen korte tijd, naar Bijbelse chronologie, werd dit “Babylonisme” de “voertaal” van een wereld die de Goddelijke 
Openbaring van Jezus Christus verworpen heeft en zulks nog steeds doet. En vele (valse, duivels geïnspireerde) 
“verborgenheden” zijn aan de originele toegevoegd; te weten: 
a) De “vagevuur-reiniging” na de dood. 
b) De “redding, verlossing, door ontelbare sacramenten” waartoe ook gerekend moet worden: de “priesterlijke ab-

solutie” (d.i. de woorden, de formule met welke de priester vergiffenis van zonden verleent). 
c) De “wij-water-sprenkeling”. 
d) Het “offeren van ronde koeken aan de koningin van de hemel”; zoals beschreven in Jeremia 7:18 en 44:19. 
e) De “toewijding van maagden aan de goden” – de zogenaamde “bruiden van Christus”, wat in feite en letterlijk 

“verkapte, geheiligde prostitutie” was en nòg is. 
f) Het “bewenen van de Tammuz gedurende 40 dagen”. Nadat deze gedood was door een beer, werd zijn op-

standing uit de dood gesymboliseerd door het offeren van “dieren”, en de “altijd-groene-boom” werd verkozen 
als het symbool van zijn geboorte in wintertijd. Alsdan werd ook de berenkop gegeten (genuttigd) ter gedach-
tenis, onder het aansteken van blokken hout voor het zogenaamde “kerstvuur”. 

g) “Het kruisteken was de Tammuz heilig”, want het symboliseerde het leven, tot uiting komende in de begin letter 
van de naam “Tammuz”. 

 
Ditzelfde “teken” wordt heden ten dage nog gevonden op oude altaren en aan de voorgevels van heidense tem-
pels. Deze afgoderij begon niet met het komen van het Christendom in de wereld, zoals velen veronderstellen. 
De sluwe duivel en satan had en heeft nog vele en menigerlei “streken op zijn kompas” en hij weet, beter dan ieder 
ander, dat “veelheid in verscheidenheid” telkens het menselijk oog bekoort en het menselijk gemoed ontroert. In dit 
licht van informatie moeten wij verstaan, hoe antichristelijk het hieronder volgende “teken” is, dat eenvoudig een 
duivelse “verdraaiing of vervorming” is van het zogenaamde “Tammuz-teken”. Over de hele wereld wordt dit he-
dendaagse, zogenaamde “vredesteken” gekend en gebruikt. Antichristelijke neigingen en handelingen zijn NU AL 
10 INTERNATIONAAL! Zegt dit ons iets!? 

 

 
8 Omstreeks 800 voor Christus stond Semiramis bekend als koningin, een zeer mooie vrouw van goddelijke afkomst en verte-

genwoordigster van de godin. Zij werd aanbeden als de "Moeder-der-Goden", "Koningin-der-Hemelen" en "Godin-der-
vestiging". Eén van haar afbeeldingen, een sculptuur waar zij haar onbevlekt kind Tammuz op haar arm heeft, toont veel over-
eenkomsten met de maagd Maria. Voor meer info over deze vrouw, Semiramis, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis of de 
Engelstalige site http://www.ldolphin.org/semir.html (noot AK) 

9 Tammuz = De godheid Tammuz werd oorspronkelijk in Babylonië vereerd. De Griekse naam is Adónis, wat heer betekent. Dat 

in het bijzonder de vrouwen Tammuz vereerden blijkt uit Ezechiël 8:14, evenals het feit dat deze afgodendienst ook in Juda 
was doorgedrongen. (Noot, gedeelten uit de Bijbelse Encyclopedie – AK) 

10 Let op: Geschreven voor of rond 1970. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis
http://www.ldolphin.org/semir.html
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Abraham heeft zich – door Gods genade – van deze AFGODERIJ in zijn persoonlijk leven afgescheiden, maar dit 
alles is Israël ten vloek geworden. 
Het volk van God werd ermee “geïnjecteerd” door de heidense Izébel (zie 1 Kon. 16 en 2 Kon. 9). Zij was een 
Phoenicische prinses, en werd de vrouw van koning Achab. Israël pleegde zo AFGODERIJ, totdat ze als gevange-
nen werden weggevoerd, in ballingschap, naar de plaats van de oorsprong van al dit satanisme: Babylon. 
Het is vreemd, maar GOD IS DE “IK BEN”, Die ZAT en NOG ZIT op Zijn TROON! 
Toen Jezus werd geboren, floreerde deze “verborgenheid der ongerechtigheid” overal, en hierdoor weten wij nù, 
hoe groot de strijd was voor de eerste christenen, die hiermee te maken hadden. Overal heerste er “verwarring”, en 
overal werd “ongeloof” gevonden. 
Toen de tempel in Jeruzalem werd verwoest, vluchtten de priesters naar Pergamus, alwaar “de slang” het symbool 
was van “verborgen wijsheid”. Van hier heeft deze afgoderij zich verspreid over Italië, waar vanaf die dag ROME 
DE ZETEL WERD VAN ALLE BABYLONISME! 
De heidense hogepriester in Rome gaf zichzelf de titel van “Pontifix maximus”, 11 en de in de geschiedenis zo wel-
bekende Julius Ceasar werd het hoofd van de staat, en droeg dezelfde titel. 
Later droegen de bisschoppen van Rome deze titel en nog later alle pausen van de Rooms-katholieke hiërarchie! 
Echter, Gods Woord is waar, en wij hebben de machtige profetie van de “MOLENSTEEN” (zie Openb. 18:21), een 
profetische uitbeelding (symboliek) van de Goddelijke Kracht, die Gods heiligen zal sterken in de laatste dagen, 
maar tegelijkertijd de dan bestaande volkeren zal vermorzelen! 
Laten wij uitkijken, want wij hebben “DE TOETSSTEEN”, hetwelk is GODS PROFETISCH WOORD. Wanneer 
straks “wereldgodsdienst”, en “wereldhandel” hand in hand zullen gaan…, met andere woorden: wanneer straks 
“de OECUMENE” 12 plaats zal bieden aan alle “GESJACHER 13 en KOOPMANSCHAP VAN DE WERELD”, dan is 
het einde dicht nabij. 
Daarom geldt Gods ernstige waarschuwing voor alle eeuwen, want… dit “BABYLONISCH SYSTEEM” blijft be-
staan tot het einde van de huidige tijdsbedeling. 
Laten wij daarom met zekerheid weten op welk “fundament” wij bouwen… (zie 1 Kor. 3:11-15) 14, opdat wij geen 
deel zullen hebben aan de grote verwoesting, waarvan de profeet Jeremia heeft gesproken: 
“En Jeremia schreef al het onheil dat over Babel zou komen op een boekrol, al deze woorden die geschreven zijn 
tegen Babel. En Jeremia zei tegen Seraja: Zodra u in Babel komt, zult u het bezien en al deze woorden voorlezen, 
en zeggen: HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner 
meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen. Dan zal het gebeuren, zodra u 
het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de Eufraat zult 
werpen. Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover 
zal brengen. En zij zullen afgemat zijn (SV: zij zullen mat worden).” (Jer. 51:60-64) 
 
Amen. 
 
 

Einde hoofdstuk 18 van Openbaring – wordt vervolgd 
 

CJH Theys 15 
(1903 – 1983) 

 
Enigszins bewerkt door A. Klein 

 

 
11 De pontifex maximus (Latijn: hoogste priester) was de belangrijkste priester van de Romeinse godsdienst, en is nu één van 

de titels die de paus voert. Toen in 382 het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd nam de paus 
de titel van pontifex maximus over in zijn hoedanigheid als de hoogste godsdienstige autoriteit. Hij draagt daarom nog steeds de 
titel van pontifex maximus, summus pontifex of pontifex Romanus. De periode dat iemand paus is wordt zijn pontificaat ge-
noemd. Zie eventueel ook nog: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus (noot AK) 

12 Oecumene = Beweging die de verbroedering van de verschillende christelijke kerken nastreeft. (In de eindtijd zullen sommi-

gen hiermee zelfs de ‘verbroedering’ van verschillende geloofsgemeenschappen – zoals Joods, Christelijk en Islamitisch – be-
doelen en nastreven.) 
• 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) 

13 Gesjacher = Het telkens of aanhoudend sjacheren. Sjacheren = Minderwaardige, ongeregelde of bedrieglijke handel drijven. 
(noot AK) 

14 1 Korinthe 3:11-15: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand 

op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het name-
lijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het 
fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter 
zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (noot AK) 

15 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
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf

