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                                                             Hoofdstuk 17 

 

: 1  En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot  

      mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 

 

Het laatste vers van dit hoofdstuk vertelt dat het over Babel gaat; het antichristelijke rijk met aan het 

hoofd de satan. 18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de 

koningen der aarde. openbaring  

 

Dit gaat over het einde van de zesde Bedeling. De Bedeling der Volheid der Tijden. 

De satan en zijn personeel zal gebonden worden. Er komt een oordeel over het laatste wereldrijk; 

‘het oordeel over de hoer die zit op vele wateren’.  

 

‘der grote hoer, die daar zit op vele wateren’ 

hoer = ontrouwe vrouw; de gehele schepping staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere 

 

hoer = Zanah = hnz 

        = iemand die gemeenschap heeft met een andere man dan haar eigen Man. 

           En is de uitbeelding van gemeenschap hebben met een andere god, in plaats 

           van gemeenschap te hebben met de Enige en Waarachtige God. 

       =  ontrouw aan de Heere; afgoderij bedrijven. 

 

Wij waren eertijds zelf hoeren en tollenaars. Wij zochten gemeenschap met deze wereld in plaats 

van gemeenschap met de Heere. Wij dienden de wereld en wij dienden onze eigen onze mens, wij 

dienden de aardse dingen in plaats van onze Heere en Zijn Hemelse Dingen. 

En of we nu hoeren en tollenaars waren, of nog steeds zijn, doet er ook niet toe. 

Want alleen geloof in Christus wordt ons gerekend tot rechtvaardigheid en eeuwig leven 

 

31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide 

tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. 

32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; 

maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen 

berouw gehad, om hem te geloven. mattheus 21 

 

Hoeren en tollenaars worden meestal in één adem genoemd. 

Hoeren hebben gemeenschap met andere mannen in plaats van met hun eigen Man. 

Tollenaars dienen andere mannen (= Romeinen) hoewel zij het Volk Israel zouden dienen. 

Hoeren en tollenaars zijn een type zijn van de 10-Stammen van Israël. 

Zij die ontrouw waren aan hun Man en Heere omdat zij andere mannen, andere goden dienden. 

 

 

 

: 2  Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken 

      geworden van den wijn harer hoererij. 

 

In de Bijbel staan ‘koningen’ dikwijls ook voor ‘koninkrijken’;  

de koning is de uitdrukking van het koninkrijk. 

Vele landen hebben zich verbonden aan deze hoer = satan. 

 

‘en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij’ 
Dit gaat over afgoderij. Hoererij betekent ontrouw en daarom afgoderij. Men is niet trouw aan de 

God die de Waarheid is. In plaats daarvan heeft men andere goden uitgevonden en ontwikkeld.  
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De koninkrijken en de mensheid zijn dronken. Bij dronkenschap is men zich niet meer bewust van 

de realiteit; men weet niet meer wat Waarheid is. Men kent geen Vastigheid, vindt geen Houvast, 

grijpt mis en valt uiteindelijk een keer om.  

Dat is de situatie van de mensheid die de Waarheid niet kent en niet wil kennen. 

 

8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote 

stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. openbaring 14 

 

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote 

Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, 

en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der 

aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de 

kracht harerweelde. openbaring 18 

 

 

 

: 3  En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een  

      scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien  

      hoornen. 

 

‘hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest’ 

Eén van de 7 engelen brengt Johannes in een visioen naar de woestijn. 

Dit kan zowel letterlijk als overdrachtelijk, symbolisch, uitgelegd worden. 

Woestijn = een wereld waar geen leven mogelijk is omdat er geen W(w)ater is. 

Water      = het Woord van God. 

De wereld is een woestijn en daarin is geen Water.  

Johannes ziet de vrouw, Babel, zittend op een rood beest in de woestijn.  

De woestijn is hier het beeld van een goddeloos rijk. 

Letterlijk ligt Babel ook in de woestijn in het Midden Oosten;  

op een smalle strook vruchtbare grond. 

 

De doortocht van Israël door de woestijn is een beeld van de levensweg van de gelovige in de 

wereld. Hij hoort daar niet thuis en kan er enkel overleven door de Kracht Gods, de Heilige Geest.  

Hij kan daar enkel overleven door Water te drinken. 

 

Die vrouw is dus een beeld van de letterlijke stad Babel. 

De vrouw bestuurt het beest, want het beest is de uitbeelding van de volkeren.  

Johannes was in de geest in die woestijn en zag een vrouw zittende op..., dat zou op ‘vele wateren’ 

moeten zijn, want dat staat in vers 1.  

In plaats daarvan zag hij een vrouw op een scharlakenrood beest zitten. 

 

‘en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest’ 
Die vele wateren én dat scharlakenrood beest zijn de uitdrukking van de koningen der aarde. 

Die vrouw, die grote hoer, Babel, de satan, zit op een scharlakenrood beest en berijdt en bestuurt 

het. Zij oefent macht uit over dat beest.  

 

‘scharlaken rood’  

Scharlakenrood is een pleonasme; is twee keer hetzelfde. Scharlaken is al rood.  

Het gaat over de zondige mens, de mens die zich wat verbeeldt, de mens die zichzelf tot god maakt 

en daarom een scharlakenrood beest is. Daarom heet de mens ook Adam.  
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Adam     = rood =  mda  

Adamah = aardbodem 

Adam werd geformeerd uit de aardbodem; uit Adamah. Dat was dus zijn ‘moeder’. 

Vandaar dat we de term ‘moeder aarde’ nog steeds in het Nederlands kennen. 

Rood staat voor kracht; de mens is geneigd zich te overschatten. Als je twee dezelfde cirkels naast 

elkaar tekent op een papier en de ene rood kleurt en de ander groen of blauw, dan lijkt het alsof de 

rode cirkel de grootste is. Maar dat is niet zo. Dat is wat rood doet; zich opblazen, groter maken. 

Dit optisch bedrog komt door de kleur rood. 

Aan de andere kant is het positief te benoemen, want rood is de kleur van de Zoon des mensen en 

van Zijn Kracht waarmee Hij de hele aarde aan Zich zal onderwerpen. 

Daarom heet Hij de Zoon des mensen, de Zoon van Adam.  

Het had ook de ‘Zoon van rood’ kunnen zijn. 

 

7 Maar Ik ben een Worm en geen Man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. psalm 22 

 

Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij 

zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 

wol.jesaja 1 

 

Worm          =      ulwt  =  Thola        

Scharlaken  =  tulwt   =   Tholath = Karmozijn    

                   =  Een Worm, Die eindigt aan het kruis ( t = taph = kruis ) 

                    =  schildluisje 

                         Een schildluisje zet zich als een rode bes vast op een blad van de  Karmijneik.                                    

                         Na eitjes te hebben gelegd, sterft het luisje en droogt uit.  

                         Dit gedroogde luisje wordt vermalen en zo krijgt men de onuitwisbare verfstof:                                                      

                         Karmozijn oftewel Scharlaken. 

 

Die rode verfstof, karmozijn, scharlaken, is onuitwisbaar.  

Het wijst naar het volkomen Rood = Adam = Mens zijn van de Heere Jezus.                                

De Heere is dat Schildluisje, Deze Thola, Die Worm, Die Zich door God de Vader laat verpulveren. 

Deze ‘verpulvering’ was ten behoeve van de mens; om ons van onze zonden te verlossen.     

 

7 Maar Ik ben een Worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. psalm 22 

 

‘dat vol was van namen der gods lastering’ 

Het scharlaken rood beest was vol van godslastering. 

Zo is de (natuurlijke) mens en zo is het laatste rijk; het antichristelijke rijk. 

 

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun 

lippen. 14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te 

vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben zij niet 

gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. romeinen 3 

 

‘en had zeven hoofden en tien hoornen’ 

De zeven hoofden zijn een beeld van zeven achtereenvolgende wereldrijken in de geschiedenis: 

Egypte, Assur, Babel, het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk. 

Tien hoornen staat voor de tien statenbond.  

Dat is nog toekomst. Wie het uittekent, ziet de tien hoornen op de zevende kop. 
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3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 

 zevenhoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12 

 

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op 

zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 

openbaring 13 

 

 

 

: 4  En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk  

      gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van 

      onreinigheid harer hoererij. 

 

‘En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken’ 

Er worden maar twee kleuren genoemd; purper en scharlaken. 

Normaal gesproken worden er in de Bijbel drie genoemd: Hemelsblauw, purper en scharlaken. 

Hemelsblauw en scharlaken (rood) over elkaar heen gelegd, levert purper op.  

Hemelsblauw is de kleur van de Hemel. Rood is de kleur van de mens en van de aarde. 

Purper is de kleur van de Middelaar tussen Hemel en aarde en daarom is het de priesterlijke kleur.  

Deze drie kleuren komen voor in alle stoffen in de Tabernakel en in de kleding van de Hogepriester. 

Purper wordt gebruikt als aanduiding van geestelijk leiderschap.  

Datgene wat de mens vanuit de aarde naar de Hemel zou moeten brengen. Hemelsblauw ontbreekt. 

Alleen de mens en de aarde en wat daarboven staat blijft over: purper en dat is Babel.  

Dat is de religie van de mensheid. 

 

1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, 

en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. 

exodus 26 

 

30 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is. 

31 Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn 

getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. 

32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen 

van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. exodus 26 

 

36 Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, 

en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk.exodus 26 

 

6 En zullen den efod  (een gedeelte van het kleed van de Hogepriester) maken van 

goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweernd linnen, van het allerkunstelijkste 

werk. 7 Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmede hij 

samengevoegd zal worden. 8 En de kunstelijke riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn 

werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen. 

exodus 28 

 

‘versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen’ 
De vrouw was ten onrechte bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk 

gesteente en paarlen. Die kostbaarheden zijn een beeld van Eeuwige Dingen. 

Daarom worden ze ook toegeschreven aan de Heere Jezus Christus.  

Hier hebben we te doen met iets antichristelijks; iets wat in de plaats van Christus wordt gezet. 

De satan is hoogmoedig en wil zich graag verheffen en gelijkstellen aan God. 
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‘en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer 

hoererij’ 

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: 

Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken 

geworden van den wijn harer hoererij. 

Een drinkbeker vol van den wijn harer hoererij of vol van gruwelen is hetzelfde. Het is afgoderij. 

De term ‘gruwel’ kennen we vanuit Daniël vanwege de verwoestende gruwel of de gruwel der 

verwoesting. (Daniël 11:31; 12:11) Een gruwel is een afgod, afgoderij, de dienst aan die afgod. 

Dus ze had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer 

hoererij. Dat is: gruwelen, onreinigheid, hoererij. 

 

 

 

: 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon,  

      de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. 

 

‘Op haar voorhoofd was een naam geschreven’ 
Het voorhoofd staat hier voor het gedachtegoed; de denkbeelden en ideeën van het rijk van Babel.  

 

‘namelijk Verborgenheid’ 

Letterlijk gaat het over de stad Babel maar omvangt tevens ‘het rijk van Babel’. 

Sinds het ontstaan van het Romeinse rijk is het verborgen. 

In de toekomst zal deze stad, dit rijk, zich gaan herstellen.  

Dan zal het zich openbaren na verborgenheid. 

 

Alexander de Grote was destijds net tot Babel gekomen maar toen overleed hij en viel zijn rijk 

uiteen. In de toekomst zal er een rijk ontstaan naar het voorbeeld van het rijk van Alexander de 

Grote. Een rijk in het Midden Oosten. Het laatste, zogenoemd antichristelijke rijk, is een rijk in 

Azië. Het herstelde rijk van Alexander de Grote; dat is de gehele Arabische wereld.  

Alle Islamitische en Arabische landen in het Midden-Oosten zullen onderdeel zijn van dat rijk. 

Een rijk met Babel als hoofdstad, hoofdstad van de wereld. 

 

De satan is nu nog een boze geestelijke macht maar straks, bij de Opname van de Gemeente, zal hij 

in een zienlijk lichaam op aarde geworpen worden.  

Nu is voor stoffelijke ogen nog verborgen wat de satan aan het voorbereiden is. 

De Gemeente op aarde weerhoudt de openbaring van de satan.  

 

6 En nu, wat hem ( de geopenbaarde satan ) wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te 

zijner eigen tijd.7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht (wrochten 

= werken, tot stand brengen, iets groots uitvoeren.); alleenlijk, Die hem ( de zienlijke satan ) nu 

wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En 

alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den 

Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens 

toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in 

alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der 

waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 2 thessalonicenzen 2 
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‘het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde’ 

‘De moeder’ betekent; de grootste van allemaal, de bron. Babel wordt, volgens de Bijbel, 

beschouwd als de moeder van alle afgoderijen. Volgens de Bijbel zijn alle volkeren uit Babel 

afkomstig; sinds de torenbouw van Babel en de daarbij behorende spraakverwarring. De 

verschillende opvattingen en talen, dan wel religies, vinden daar hun oorsprong. Alle godsdiensten, 

oftewel afgodendiensten, komen op een of andere wijze uit Babel. 

Daarom heet het de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. 

 

17 En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een 

stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch.genesis 4 

 

6 En de zonen van Cham (tweede zoon van Noach ) zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän. 

7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van 

Raema zijn: Scheba en Dedan. 8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de 

aarde.9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk 

Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 10 En het beginsel zijns rijks 

was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. genesis 10 

Kaïn was de eerste die zich vóór de zondvloed een stad, een koninkrijk; een systeem bouwde. 

Nimrod was de eerste die zich ná de zondvloed een stad, een koninkrijk; een systeem bouwde.  

Beginsel zijns rijks =  Nimrod maakt zich na de zondvloed tot koning 

 

Nimrod  =  dwrmn  =  spreekt van verdeling, verstoring, rebellie, en opstand tegen God  

                                    hij spreekt grote en Godslasterlijke dingen tegen de Heere. 

                                =  Godslasteraar, en hij bouwt een zoon/bouwwerk, en noemt hem Babel    

                                =  type van satan, de bouwer van Babel. 

                              =  heeft iets te maken met de Babylonische god Nimurta, de god van de 

                                  jacht en de oorlog 

                              =  bouwde iets satanisch; Hij bouwde zijn zoon en erfgenaam: Babel 

                              =  bouwwerk (nb = ben = zoon) wat hij bouwde (hnb = banah) is Babel  

                                 =  bouwde de 4 steden: Babel; Erech; Accad; Calne in het land Sinear 

geweldig   = rbg  =  gewelddadig iemand; de overhand hebben    

jager         =  dyx    =  tzid  = Vangen; Gevangen nemen 

                                             =  iemand die voor zichzelf zorgt. 

                                             =  iemand die anderen als zijn prooi beschouwt, en daarover heerst 

Babel        = lbb   =  poort Gods; in ijdelheid; tot niets; verwarring                    

 

 

 

: 6  En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen  

      van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. 

 

bloed der heiligen = bloed der getuigen = bloed van gelovigen 

heiligen  =  apart gezet, bekwaam gemaakt om de Heere Jezus Christus te dienen 

getuigen =  zij die getuigenis geven van het Woord Gods; het Woord verkondigen 

 

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood 

waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.  openbaring 6 
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Vanuit Babel zullen alle gelovigen, de getuigen, tijdens de grote Verdrukking vervolgd en gedood 

worden. De vervolging en marteling van gelovigen zal in die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in 

de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen systematisch worden gedood. 

 

7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; 

en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 

-- 

10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het 

zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het 

geloof der heiligen. openbaring 13 

 

12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en 

het geloof van Jezus. openbaring 14 

 

4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren 

werden bloed. 5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en 

Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; 6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der 

profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig. 

openbaring 16 

 

‘ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering’ 

drukt uit dat er verbazing is over het feit dat de stad Babylon er weer is. Johannes verwonderde 

zich. Dit is buiten alle verwachting omdat het er niet naar uitzag dat dit ooit tot stand zou komen. 

Maar ook al ziet het er niet naar uit en lijkt iets onwaarschijnlijk, de Heere volvoert Zijn Plan. 

Bij Hem is niets onmogelijk 

 

37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. lukas 1 

 

26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle 

dingen mogelijk. mattheus 19 

 

3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; 

en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.openbaring 13 

 

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. 

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. lukas 2 
 

Zich verwonderen, verwondering =  heeft altijd te maken met de Verborgenheid. 

De Verborgenheid beslaat twee Bedelingen; de 5e Bedeling der Genade ( hedentendage ) en  

de 6e Bedeling der Volheid der tijden ( begint bij de Opname van de Gemeente ).  

De Verborgenheid eindigt bij de aanvang van het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus 

Christus, tevens het moment dat de satan voor 1.000 jaar gebonden wordt. 

Dan begint de 7e Bedeling. 

 

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal 

de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd 

heeft. openbaring 10 
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: 7  En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der  

      vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. 

 

De engel vraagt aan Johannes waarom hij zich verwondert. De engel zegt hem te gaan vertellen 

van de Verborgenheid van de vrouw en het beest waarop zij zit. Het beest met de 7 hoofden  

en 10 hoornen. Het woord ‘verborgenheid’ stond ook al in vers 5. De woorden ‘verwonderde en 

verwondering’ stonden ook al in vers 6. Verwondering en verborgenheid gaan tesamen. 

Het staat er twee keer om er de nadruk op te leggen. 

 

17 Toen ging Daniël naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, Hananja, Misael, en Azarja 

te kennen; 18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze 

verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. 

19 Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde 

Daniël den God des hemels. 20 Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van 

eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht. 21 Want Hij verandert de tijden 

en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en 

wetenschap dengenen, die verstand hebben; 22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij 

weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. 23 Ik dank en ik loof U, o God mijner 

vaderen! omdat Gij mij Wijsheid en Kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij 

van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt. 

-- 

27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de 

wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; 

28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning 

Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de 

gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: 29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw 

gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te 

kennen gegeven, wat er geschieden zal. 30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet 

door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging 

zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten. daniël 2 

 

14 Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der 

dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. daniël 10 ( Ik ben gekomen om je inzicht te geven 

in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren, want het is een visioen dat over de 

toekomst gaat ) 

 

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al 

de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, 

zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. johannes 16 

 

3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen 

in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. openbaring 1 

 

De engel vraagt niet voor niets aan Johannes waarom hij zich verwondert. 

De Bijbel heeft immers de val van Babel aangekondigd. En ook al bestond de stad niet ten tijde van 

het Romeinse rijk, Johannes had het kunnen lezen in de Oudtestamentische profetieën. Het staat in 

Daniël maar ook in Jeremia 50 en 51. De Heere had al lang van te voren, bij monde van Zijn 

profeten, aangekondigd wat er zou gaan gebeuren.  
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De oude wereldrijken, tot en met Alexander de Grote, hadden Babel op een of andere wijze en 

gedurende enige tijd als hoofdstad. Daarna ontstond het Romeinse Rijk, het vierde beest, waarvan  

Daniël 7 zegt dat het verschillend is van alle voorgaande. Het verschil tussen het Romeinse Rijk en 

de drie voorafgaande ( het Babylonische, het Medo-Perzische en het Griekse ) is dat het Romeinse 

Rijk niet Babel als hoofdstad had. Het was wel net zo'n rijk en het was nog steeds onder leiding van 

de god dezer eeuw, satan zelf, die in Jesaja 14 de koning van Babel wordt genoemd. 

Maar de stad Babel bestond niet in de dagen van het Romeinse rijk.  

De hoofdstad was niet Babel maar Rome en dat is het verschil.  

Daarom heeft de term Babel in de loop van de geschiedenis een overdrachtelijke betekenis 

gekregen, want men herkende in het Romeinse rijk de kenmerken van Babel.  

Vandaar dat tot in onze dagen de naam Babel gelezen wordt alsof er Rome staat.  

 

3 En het zal geschieden ten dage, wanneer u de HEERE rust geven zal van uw smart, en van uw 

beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft doen dienen; 4 Dan zult gij deze 

spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de 

goudene op? 5 De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers. 

6 Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de 

heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan. 7 De ganse aarde rust, 

zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich. jesaja 14 

 

Babel is er altijd geweest, maar dan wel ‘ondergronds’, in het verborgene. 

Deze profetieën in Openbaring spreken niet over een verborgen Babel, maar over een geopenbaard 

Babel. Het berust op de Bijbelse gedachte dat in onze dagen, niet alleen het Rijk van Christus 

verborgen is, maar ook het rijk van Babel. De wereld wordt geregeerd door satan, niet openlijk, 

maar het gebeurt. Na de opname van de Gemeente zal aan de ene kant het Rijk van Christus worden 

geopenbaard en aan de andere kant het rijk van de antichrist. 

 

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des 

duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 

geestelijke boosheden in de lucht. efeze 6 

 

4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet 

bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

2 korinthe 4 

 

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht 

der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; efeze 2 

 

 

 

: 8  Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten  

      verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn  

      geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en  

      niet is, hoewel het is. 

 

Het beest dat gij, Johannes, gezien hebt =  het beest met de 7 koppen en de 10 horens. 

Het is het satanische rijk, al eerder genoemd in Openbaring 12 en 13. 
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3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 

zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12 

 

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn 

hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 

openbaring 13 

Het is één beest, de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt 

in 7 koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het 

Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist.  

Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot 

één groot rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie.  

De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en de koning 

van Babel is de duivel zelf. Het gaat dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven 

achtereenvolgende koninkrijken. 

 

‘en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen 

verwonderd zijn’ 

Dit slaat op de vijfde kop uit hoofdstuk 13, die een dodelijke wond had maar toch weer genas. 

Er staat exact hetzelfde als; 

3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; 

en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. openbaring 13 

Reeds uitgelegd in hoofdstuk 13; 

Eén van de hoofden van het beest is tot de dood toe gewond. Eén van die hoofden, wereldrijken, 

sterft af en verdwijnt. Maar tot ieders verbazing (verwondering) werd de dodelijke wond genezen. 

Eén van die oude wereldrijken wordt dus hersteld en komt weer terug.  

Het vijfde rijk; het Griekse rijk zal herstellen.  

Het was wel gewond maar zal weer genezen worden.  

 

Het satanische rijk, het antichristelijke rijk, heeft de kenmerken van het rijk van Alexander de 

Grote. Die had namelijk als doel Babel te herbouwen en als hoofdstad van de wereld te maken. 

In de toekomst komt dat doel weer terug. Babel zal tot op zekere hoogte de hoofdstad van de wereld 

zijn, al is het maar voor korte tijd. Het gaat dus om de herleving van het Griekse rijk.  

 

‘het zal opkomen uit den afgrond’  

Afgrond    = mwht    = Thowhoem; Woestheid;  (Gen.1:2)   Door een oordeel Gods  

 

2 En zij ( gevallen morgenster; satan ) heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan 

uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook 

des puts.openbaring 9 

 

7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, 

hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. openbaring 11 

Satan mag van de Levende God, de beerput, oftewel de afgrond open maken. En dit zal een 

afgrijselijke ellende brengen over de mensen. Het is het Oordeel van de Heere over de ongelovige 

mensheid met de intentie tot bekering van alle mensen. 

 

‘De afgrond’ is een andere plaats dan ‘de poel des vuurs’. 

De poel des vuurs, daar is ‘wening en knersing der tanden’. Daar komt men nooit meer uit. 

Daar zullen op de Jongste Dag alle ongelovigen in worden geworpen. Ook satan en zijn personeel 

zullen daar dan in terecht komen. Maar satan krijgt niet de sleutel van de poel des vuurs, maar hij 

krijgt even de sleutel van de afgrond, om wat ex-personeel uit de put los te mogen laten.      
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‘en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het 

boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel 

het is’ 

Ook dit gedeelte vinden we deels terug in Openbaring 13; 

 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven 

in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. openbaring 13 

Alleen ongelovigen zullen verwonderd zijn. De gelovigen wéten immers inmiddels hoe de vork in 

de steel zit. Gelovigen weten dat het staat te gebeuren, omdat het Woord Gods gesproken heeft. 

Daarom wordt deze uitdrukking uit Openbaring 13:8 ook hier herhaald.  

 

Van de nederwerping af, is het bij God bekend wiens namen in het Boek des Levens staan. 

Namelijk allen die hebben geloofd, en nog steeds geloven en degenen die nog zullen gaan geloven 

in God en Zijn Woord Christus. 

 

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen 

uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 

openbaring 3 

 

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den 

poel des vuurs. openbaring 20 

 

‘Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten  

verderve gaan’ 

Dit gaat over het gehele beest en niet over één kop alleen. 

Egypte, Assyrië, Babylon, MedoPerzië, Griekenland, Rome en daarna die tien hoornen of tien 

tenen, de tien statenbond. Op die tien tenen viel de steen uit Daniël 2.  

De Steen is een beeld van het Israëlitische wereldrijk, dan wel het Messiaanse rijk.  

Als dit laatste (herstelde) rijk ten verderve gaat, verdwijnt het hele beeld danwel het beest hier uit 

Openbaring 17. 

 

34 Dit zaagt gij, totdat er een Steen ( Steen =  nba =  Eben =  samentrekking van de woorden: 

Vader en Zoon ) afgehouwen werd zonder handen ( zonder menselijke tussenkomst ), die sloeg dat 

beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.35 Toen werden te zamen vermaald het 

ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren ( heeft met oordelen 

van doen ) des zomers ( geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus ) , en de wind nam 

ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de Steen, die het beeld geslagen heeft, 

werd tot een groten Berg ( Koninkrijk van de Messias ), alzo dat hij de gehele aarde vervulde. 

36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen. daniël 2 

Het beeld = alle aardse macht/koninkrijken.  

De Steen werd groter en groter totdat Hij de gehele aarde vervulde. 

Dit is een beeld van de Heere Die uit de Hemel komt om de aarde aan Zich te onderwerpen en Zijn 

Koninkrijk over de gehele aarde op te richten.  

Hij is de Steen Die zonder handen werd losgemaakt; het is namelijk Gods werk! 

-- 

44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in 

der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten 

worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den Berg een Steen zonder handen 

afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft 

den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is 

zeker. daniël 2 
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: 9  Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen,  

      op welke de vrouw zit. 

:10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog 

      niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. 

:11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten  

      verderve. 

 

‘Hier is het verstand, dat wijsheid heeft’ = ‘het gaat om’ ; je moet je verstand gebruiken als je dit 

leest. Goed lezen wat er staat. De Heere heeft ons verstand gegeven opdat wij Hem zouden kennen. 

Er wordt benadrukt om hier goed op te letten. 

 

14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den 

profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) 

alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen. marcus 13 

 

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 

20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij 

den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 21 Kinderkens, bewaart uzelven van de 

afgoden. Amen. 1 johannes 5 

 

16 Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te 

bekomen, dan zilver! spreuken 16 

 

‘De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit’ 

Nu zit de vrouw niet op wateren en niet op het beest maar op zeven bergen. De betekenis blijft 

hetzelfde. Van die zeven hoofden zegt vers 10 dat het zeven koningen zijn en dat is ook te lezen als 

zeven koninkrijken. Bergen zijn in de Bijbel een beeld van koninkrijken.  

 

‘de vijf zijn gevallen’, dat is het Egyptische rijk als eerste en de vijfde is het Grieks-Macedonische 

rijk van Alexander de Grote. Vijf zijn gevallen, ‘en de één is’; dat is het Romeinse rijk.  

 

‘En het beest, dat was en niet is’    = dit moet één van de eerste vijf rijken zijn 

‘en de ander is nog niet gekomen’ = dit is de 10-statenbond. Dit is nog toekomst 

 

‘en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven’ 

Wanneer die 10-statenbond gekomen is, is dat voor een korte periode; 7 en 33 jaar 40 jaar. 

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en 

de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een 

kleinen tijd heeft. openbaring 12 

 

‘En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven’ 

Dit is de enige keer dat de reeks van wereldrijken genummerd wordt van 1 tot en met 8. 

De volledige reeks is alle andere keren tot 7. 

1) Het Egyptische, 2) Assyrische, 3) Babylonische, 4) Medo-Perzische, 5) Griekse en het 6)  

Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de 7) antichrist.  

Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot 

één groot rijk. 
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7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer 

sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; 

en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. 

8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie 

uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als 

mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. 

-- 

20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en 

voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote 

dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen. 

21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn ( satanisch rijk )krijg voerde tegen de heiligen, ( gelovigen ) 

en dat hij die overmocht,( 2e helft vd 70e jaarweek ) 22 Totdat de Oude van Dagen kwam ( totdat de 

Heere Zijn Voeten zet op de Olijfberg; Zijn Wederkomst ), en het gericht gegeven werd aan de 

heiligen der hoge plaatsen ( het oordeel word gegeven aan Zijn Lichaam de Germeente ), en dat de 

bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten ( uiteindelijk ‘bezitten’ de heiligen, de 

gelovigen, het Volk Israël, het Messiaanse Rijk ) . daniël 7 

 

Die grote hoorn, die tussen de tien hoornen opkwam in Daniël 7, wordt apart geteld en wordt als 

achtste gerekend. Die achtste is echter gelijktijdig met de zeven; die is ook de achtste koning en is 

uit de zeven. Met andere woorden: terwijl die tien hoornen staan, komt er een elfde tussen maar de 

tien blijven staan. Van de tien worden er drie vernederd maar ze blíjven wel. 

Anders gezegd: er zijn er eerst tien, een poosje later komt er één bij en dan heb je er elf en die 

blijven bij elkaar totdat het koninkrijk van Christus openbaar wordt en de Steen uit de Hemel valt. 

Die elfde wordt in Daniël 2 niet genoemd. In Daniël 7 wordt die elfde wél genoemd; daar blijkt dat 

die tien onderworpen worden aan één, die daar boven staat.  

Die ene daarboven wordt nu als achtste uit de reeks genoemd. 

Het beest is hier dus nummer 8 en nummer 11 in Daniël 7. 

Er komt eerst een tijd waar die tien staten er zijn en daarna verschijnt iemand anders, die die staten 

aan zich onderwerpt. Er staat dat het beest, dat was en niet is, ook de achtste is en ten verderve gaat. 

Nummer 7 is de 10-statenbond, nummer acht dus ook, want hij komt eruit voort 

Nummer 8 gaat met die zeven mee ten verderve. Zeven en acht vallen tegelijkertijd om. 

Als de Steen op de tien tenen valt, valt hij ook op die elfde. 

 

‘ en gaat ten verderve’ 

verderven = rotten, te gronde richten 

Wij zijn verlost van het verderf door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 

 

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen 

zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; ( de satan ) 

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in 

den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 2 thessalonicenzen 2 

 

 

 

:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben  

      ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 

 

op één ure met = tegelijkertijd 

die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen = nóg niet; staat nog te gebeuren;  is toekomst 

De tien staten zullen tegelijkertijd aan de macht komen met het beest.  
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Wij verwachten een rijk in het Midden Oosten. In eerste instantie van tien islamitische en/of 

Arabische landen. Iemand, het beest, zal die tien aan zich binden en dus met elkaar verenigen. Dat 

neemt nogal wat tijd; dat kan jaren duren. Wij rekenen in ieder geval nog 33 jaar vanaf de val van 

Jeruzalem, aan het einde van de 70e week, tot aan de definitieve ondergang van Babel. In 33 jaar 

moet zo’n rijk toch tot stand kunnen komen en moet men Babel tot hoofdstad van de wereld kunnen 

maken. Zeker als men niet gehinderd wordt door Christenen en een Joodse staat, want die zijn er 

dan niet meer. Men zou eventueel kunnen verwachten dat in onze dagen zo'n 10 statenbond zou 

ontstaan, want wij leven in de eindtijd, kort voor de Wederkomst van Christus. 

Maar zal een 10-statenbond kunnen ontstaan als de Gemeente nog op aarde is? is de vraag. 

Voor zover je die tien landen kunt lokaliseren, moet je meteen vaststellen dat ze met elkaar 

overhoop liggen. Het ziet er nu niet naar uit dat die landen het met elkaar eens zullen worden. 

Maar het is niet uit te sluiten. Het lijkt logischer dat de 10 statenbond pas ná de 70e week van Daniël 

ontstaat. Dan zijn alle Christenen weg en ook de Joodse staat is weg en de duivel is op aarde 

geworpen is. Dán kunnen de Mohammedanen, de Arabieren, de kans grijpen om tot een vereniging 

komen. Dat is hun kans want dan is er een machtsvacuüm ontstaan.  

 

In de dagen van de Heere Jezus was er ook geen 10-statenbond. Als die 10 statenbond tot stand zou 

moeten komen vóór de Wederkomst van Christus aan het einde van de 70e  week van Daniël, dan 

had er eerdere vervulling van diezelfde profetie moeten zijn vóór de eerste Komst van Christus.  

Álle profetieën die vervuld moeten worden vóór de definitieve Komst van de Messias, hebben 

namelijk in het verleden op één of andere wijze reeds een vervulling gehad vóór de 

Opstanding van de Heere Jezus. Dit is opdat niemand toen zou hebben kunnen zeggen dat een 

profetie of profetieën nog onvervuld was en dat het verwachtte Koninkrijk dus niet zou kunnen 

aanbreken!! Een vóórvervulling van de profetieën was dus noodzakelijk. Als die 10-statenbond dus 

zou moeten ontstaan vóór de Wederkomst van Christus, dan had men in de dagen van de Heere 

Jezus kunnen zeggen: dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet die 10-statenbond komen. 

En dan zou er in die dagen zoiets geweest moeten zijn. Die was er echter niet en omdat het er toen 

niet was, verwachten we dat ook niet voor onze dagen voorafgaande aan de Wederkomst van 

Christus. 

 

 

 

:13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. 

:14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere  

      der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen  

      en gelovigen. 

 

Dezen = de 10 hoornen 

enerlei mening = één doelstelling; bedoeling 

krijgen = strijden, oorlog voeren 

Zij zullen hun kracht en macht ( is hetzelfde ) geven aan het beest; 

de tien zullen zich onderwerpen aan die ene. 

 

‘Dezen zullen tegen het Lam krijgen’ 

De 10-statenbond, het anti-christelijke rijk, zal strijden tegen de Heere Jezus Christus. 

 

‘en het Lam zal hen overwinnen’ 

Het Lam overwint, want Die stond op de Troon, en dat blijft zo. 

Het Lam is een Heere der heren, en een Koning der koningen. 

Het is de Messias. 
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14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van 

onzen Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen 

machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 

16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens 

gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 1 timotheus 6 

 

16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, 

en Heere der heren. openbaring 19 

 

‘en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen’ 
Zodra er in de Bijbel sprake is van Christus, dan is dat altijd inclusief de Gemeente en soms 

inclusief Zijn gehele volk, in de breedste betekenis.  

Hier is het inclusief een bekeerd Israël, dat straks op aarde zal wonen. 

Er zijn niet drie categorieën, het is één categorie: de geroepenen.  

De gelovigen zijn op grond van hun geloof geroepen en zijn op die grond uitverkoren.  

Als Christus geopenbaard wordt in Heerlijkheid om Zijn Koninkrijk te vestigen, zal de Gemeente, 

wij dus, met Hem geopenbaard worden in Heerlijkheid.  

Als het Hoofd verschijnt, is dat inclusief  Zijn Lichaam. 

 

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen 3 

 

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den 

Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig 

worde aan Zijn Heerlijk Lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan 

onderwerpen. filippenzen 3 

 

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar 

wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem 

zien, gelijk Hij is. 1 johannes 3 

 

 

 

:15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,  

      en natiën, en tongen. 

 

‘volken, en scharen, en natiën, en tongen’ = 4x hetzelfde. 

De vrouw die Johannes zag in zijn visioen ‘zit op vele wateren’ en hij zag haar ook ‘zittende op een 

scharlaken rood beest’. Het beest en die wateren betekenen precies hetzelfde.  

Of die vrouw nou zit op vele wateren of op dat beest, het blijft gelijk. 

Het beest is een beeld van de verschillende wereldrijken. 

De wereldrijken bestaan uit volkeren en scharen en natiën en tongen.  

 

 

 

:16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar  

      woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. 

 

de tien hoornen = vormen tesamen het laatste wereldrijk geregeerd vanuit Babel, de hoofdstad. 

haten = een afkeer hebben van ,  naakt = aan alles gebrek hebbend; ontdaan van alle luister 
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Dit vers gaat over een later tijdstip. Die tien landen zijn in eerste instantie onderworpen aan die 

vrouw, aan Babel, maar het lijkt er op dat die tien hoornen uiteindelijk in opstand komen tegen 

Babel. Als een rijk onderdrukking en vervolging en verplichtingen meebrengt, dan komt de 

bevolking vroeg of laat in opstand. Zo'n rijk is voor de ondergang bestemd.  

De geschiedenis staat vol van dat soort situaties. Culturen gaan zo ten onder. 

Hoe meer dwang, hoe meer verplichting, hoe minder bestaansrecht het heeft.  

Het Rijk met Jeruzalem en het rijk met Babel zullen in die tijd tegenover elkaar staan. 

De prediking van de 144.000 verzegelden heeft tot gevolg dat mensen de andere kant kiezen.  

Er worden mensen onderdrukt en gedood; men zal zich tegen Babel en het bestuur keren. 

Mede omdat er mensen tot geloof komen. Hoe dat precies zal gaan, wordt nergens verteld.  

 

‘en zij zullen haar vlees eten’ 

Zij zullen haar doen verdwijnen. Als je iets opeet, is het verdwenen. 

De tien hoornen, de tien landen, zullen de macht van Babel breken. 

 

‘Zullen haar met vuur verbranden’ 

Dat kan betekenen dat de stad Babel zal verbranden. Zo staat dat ook op vele andere plaatsen in de 

Bijbel. Het wordt verwoest en verrijst niet meer. Als je iets verbrandt wil dat zeggen dat het 

verdwijnt, helemaal definitief en volkomen. Het voorbeeld van Sodom spreekt voor zich. Babel zal 

verwoest worden, zoals uitgebreid besproken wordt in het volgende hoofdstuk. 

 

24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE 

uit den hemel. 25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, 

ook het gewas des lands. 26 En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar. 

27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het 

aangezicht des HEEREN gestaan had. 28 En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse 

land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens 

ovens. genesis 19 

 

 

 

:17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening  

      doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. 

 

‘God heeft hun in hun harten gegeven’ dat de tien bondgenoten het eens worden met Babel, 

totdat de Woorden Gods voleindigd zullen zijn. Dus voor zolang als de Heere het kan gebruiken dat 

zij één zullen zijn, zal dit duren. De Wil van God is dat ze zich onderwerpen aan Christus en dat er 

een einde komt aan dat rijk van het beest. Als de Woorden Gods voleindigd zullen zijn, onttrekken 

zij hun koninkrijk weer aan het beest. Dan zullen deze landen zich afkeren van Babel. Dus totdat de 

profetieën vervuld zullen worden of zijn. Als de Heere zegt, het is zover, dan zullen deze tien in 

opstand komen. Hoe dat precies zal gaan, staat er niet bij. 

 

1 Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt 

verdeeld. 2 Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de Heer – om tegen Jeruzalem ten strijde te 

trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen 

verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft 

zal niet worden uitgeroeid. zacharia 14 

 

De Heere Jezus zei over het koninkrijk van de duivel dat het in zichzelf verdeeld is en niet kan 

bestaan. Dat kan ook niet anders want de duivel regeert via de leugen. 

Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus wordt geregeerd door de Waarheid.  
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23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? 

24 Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door 

Beëlzebul, den overste der duivelen. 25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een 

ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, 

dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. 26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij 

tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? 27 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen 

uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. 

28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u 

gekomen.29 Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, 

tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven. 

30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. 

mattheus 12 

 

De mensheid denkt in al zijn hoogmoed dat zijzelf haar geschiedenis schrijft. Maar het is de 

Heere God Die Zijn Plan, Zijn Raadsbesluit, volvoert. Ongeacht wat de mens verzint of doet. 

History is His story. De mens kan dit niet verhinderen of voorkomen.  

 

33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn 

Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijnwegen! romeinen 11 

 

De Heere werkt sinds Zijn Opstanding met Zijn Geest door mensen maar ook vanuit het Oude 

Testament kunnen wij zien dat Hij het is die ook de ongelovige mens gebruikt naar Zijn Wil. 

 

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat 

gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart  

verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. exodus 4 

 

40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het 

hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. johannes 12 

 

1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, 

o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en 

u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls. 3 Maar Ik zal 

uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 

4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan 

de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze 

gegeven. 5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. 

ezechiël 39 

 

Hier staat dat God de Russische staten ‘zal trekken’ ( met een haak ) naar Israël om het ongelovige 

Joodse volk op de knieën te krijgen. De Heere gebruikt in principe de aanval van Rusland en hun 

haat tegen het Joodse volk om een omwenteling te forceren bij de ongelovige Joden.  

Een ( waarschijnlijk ) niet al te groot deel zal uiteindelijk de Naam van de Heere aanroepen en 

gered worden. Het grootste gedeelte ongelovige Joden is omgekomen tijdens de 3 ½ jaar 

Verdrukking door de legers van eerst de Statenbond en daarna de Russen en Egyptenaren. 

 

 

 

:18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen  

      der aarde. 
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De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad Babel, die het koninkrijk heeft. 

Dit staat in de tegenwoordige tijd hoewel Babel ten tijde van Johannes niet bestond. 

Het is dan ook een visioen. Maar ook in het Romeinse rijk werkte ‘Babel’, de Satan. 

 

In het volgende hoofdstuk lezen we meer over de val van Babel.  

In dit hoofdstuk is het oordeel genoemd en wordt uitgebreider beschreven in hoofdstuk 18 

 

 

                                                               Amen. 


