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                                                            Hoofdstuk 18 
 

: 1  En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht,  

      en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 

 

na dezen = ná de engel uit Openbaring 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; 

Openbaring 17 

 

een anderen engel = Andere = Allos = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit, maar in andere hoedanigheid. 

( Zoals de Christus en Trooster in een andere Hoedanigheid tot ons is gekomen ). 

De Engel Die afkomt uit de Hemel is de Heere Jezus Christus, de Arch-Engel, de Eerste Engel; 

Michaël; Hij komt met al Zijn Heerlijkheid en heeft alle Macht en Heerschappij.  

Heerlijkheid gaat in de Bijbel vaak vergezeld van  het beeld ‘licht, glanzen of blinken’. 

De Gemeente, Zijn Lichaam, Zijn Loon maakt deel uit van Zijn Heerlijkheid; is een aspect van  

Zijn Heerlijkheid. Zijn Heerlijkheid heeft Hij gekregen van de Vader voor Zijn Trouwe Dienst aan 

Hem. Bij Zijn Openbaring zal Hij voorgoed afrekenen met de satan en de ongelovige mensheid.  

 

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het 

koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 

broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. openbaring 12 

 

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de 

geslachten der aarde (volk Israel) wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 

wolken des hemels, met grote Kracht (= macht) en Heerlijkheid. mattheus 24 

 

1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de Heerlijkheid des HEEREN gaat over u 

op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de 

HEERE opgaan, en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60 

 

14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 

lichten. efeze 5 

 

 

 

: 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; 

 

9 En zie nu, daar komt een wagen mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde hij, en zeide: 

Babel is gevallen, zij is gevallen! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hij verbroken tegen 

de aarde. jesaja 21 

 

Hij =  de Engel; de Heere Jezus Christus 

Onreine geesten zijn demonen.  

Het koninkrijk van de koning van Babel wordt geregeerd en bestuurd door satan en de geestelijke  

machten en boosheden in de Hemel. Dit wordt uitgebeeld in de vogelen des Hemels.  

Vogelen des Hemels  =   Valse leringen; IJdele verleidingen; Leringen der mensen; Filosofie 

                          =   Onreine en boze geestelijke machten 
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11 De boom (koning van Babel, de satan ) werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, 

en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; 12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, 

en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw,  

en de vogelen des hemels woonden in zijn takken,( de duivel en zijn personeel ) en alle vlees 

werd daarvan gevoed. 13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger; en ziet, een 

Wachter, namelijk de Heilige, kwam af van den Hemel ( de Heere Jezus Christus , de Engel, en 

Zijn Lichaam, Die afkomt uit de Hemel ), 14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien 

boom af, en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren 

van onder hem wegzwerven, en de vogelen van zijn takken; daniël 4 

 

31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk 

aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; 32 Hetwelk wel het 

minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de 

moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn 

takken. mattheus 13 

Gelijkenissen gaan altijd over de Verborgenheid. ( 2 Bedelingen) Dit lijkt een positief verhaal maar 

is het absoluut niet. Het is dezelfde boom als de boom uit Daniël 4. 

De Heere Jezus zegt hier dat tijdens de Verborgenheid het Koninkrijk der Hemelen in de wereld zó 

groot geworden is, omdat de onreine vogelen des hemels zich hierin hebben kunnen nestelen. 

Het mosterdzaadje, als uitbeelding van geloof, is een type van heel de Gemeente, het Lichaam van 

Christus. Dit mosterdzaadje kan helemaal geen boom zijn; het is een plant en heeft geen takken. 

Een mosterdzaadje is onooglijk klein. Dat wil zeggen; het stelt in de wereld helemaal niks voor. 

Dit mosterdzaadje is in de wereld uitgegroeid tot een reusachtige boom. 

Dit mosterdzaadje is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst; het Christendom en heeft macht en 

erkenning en eer naar zich toegehaald; is groot geworden in de wereld. Dit Christendom wijst 

met een corrigerende vinger naar alle volkeren en probeert via de Wet en eigengestelde normen en 

waarden de wereld in goede banen te leiden. Dit is een on-Bijbelse en valse, boze geestelijke lering. 

Men had met Christus moeten uitgaan buiten de Legerplaats ( buiten Jeruzalem= buiten de 

maatschappij, de wereld ) om met Hem Zijn smaadheid te dragen en om met Hem verworpen te zijn 

in de wereld. De Heere heeft ons niet voor niets juist uit deze wereld getrokken ! 

 

20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun 

geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet 

zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. lukas 17 

 

12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort 

geleden. 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 

hebreeën 13 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

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

  

‘Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon’       
Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Als Babel geoordeeld wordt, worden 

daarmee alle afgoden geoordeeld. Het is het oordeel over de duivel. 

 

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 
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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;  

openbaring 17 

 

Het betreft hier het einde van de 33 jaar Verdrukking over de volkeren; de satan zal dan voor 1.000 

jaar gebonden worden en het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus zal dan in Zijn geheel 

geopenbaard zijn op aarde. 

 

Wat nu verder volgt in hoofdstuk 18 is een verzameling van allerlei Oudtestamentische profetieën. 

De belangrijkste zijn Jeremia 50 en 51. Deze hoofdstukken gaan over het definitieve oordeel van 

Babel. Ook volgen er aanhalingen uit Jesaja 13,21 en 48; deze gaan ook over het oordeel van Babel. 

Dat is opmerkelijk want ten tijde van Jesaja was er helemaal geen sprake van het Babylonische rijk.  

 

 

 

: 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  

      harer weelde. 

 

11 De boom ( antichristelijke rijk, Babel ) werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, 

en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; 12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, 

en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de 

vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. daniël 4 

 

‘de kracht harer weelde’  

Een slinkse manier van Babel om de mens te verleiden met overdaad en wellust. 

De (natuurlijke) mens is gevoelig voor luxe en weelde.  

 

Hier wordt vermeld waarom er een oordeel komt over Babel. 

Zij is gevallen omdat zij alle volkeren heeft meegesleurd in haar ontrouw aan de Heere. 

De satan heeft de zinnen verblind van al degenen die gekozen hebben voor macht en rijkdom en 

weelde. De satan is de god dezer eeuw en alle ( konink-) rijken, landen, en kooplieden hebben zich 

verbonden met de satan en zich verrijkt met alles wat van de wereld is. 

 

33 Als uw ( Tyrus= type van satan ) marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij vele volken 

verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij de 

koningen der aarde rijk gemaakt. 34 Ten tijde, dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte der 

wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. 

35 Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn 

verbaasd van aangezicht. 36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik 

geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 27 

 

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 

 

Alles wat zienlijk is, zal verdwijnen. De roes van de wijn der ontrouw zal straks voorbij zijn en er 

zal niks overblijven van de vergaarde wereldse rijkdom. Babel zal niet meer teruggevonden worden. 

 

28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof. 

spreuken 11 
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12 Er is een kwaad, dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon: rijkdom van zijn 

bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. prediker 5 

 

1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. 

2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; 

3 Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een 

vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. jakobus 5 

 

 

 

: 4  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij  

      aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 

 

Er staat dat Johannes een andere stem uit den Hemel hoorde.  

Dit is echter Dezelfde Stem. Dit is het Woord van God; de Heere Jezus Christus. 

Hij spreekt immers van ‘Zijn Volk’. 

 

‘Gaat uit van haar’ 
letterlijk; ga uit de stad Babel, zorg dat je wegkomt daar.          

overdrachtelijk; bekeer je tot de Heere Jezus Christus en neem afstand van de satan.  

Het is de oproep uit te gaan uit het satanische wereldsysteem, uit dat rijk der duisternis. 

 

8 Vliedt ( vlucht) weg uit het midden van Babel, en gaat uit der Chaldeeën land; en weest als de 

bokken voor de kudde henen. 9 Want ziet, Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van 

het noorden verwekken, en tegen Babel opbrengen; die zullen zich tegen haar rusten; van daar zal 

zij ingenomen worden; hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds, geen zal ledig wederkeren. 

jeremia 50 

 

6 Vliedt ( vlucht )uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt niet uitgeroeid in 

haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt. 

jeremia 51 

 

20 Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeeën, verkondigt met de stemme des gejuichs, doet 

zulks horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt: De HEERE heeft Zijn knecht Jakob 

verlost! jesaja 48 

 

‘Mijn volk’  

De Gemeente, het Volk Israël; ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus; 

heiligen, getuigen, gelovigen, rechtvaardigen 

 

‘opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt’ 
Heb Gemeenschap met de Man, de Heere Jezus Christus, en onttrek je daarmee aan de zonden. 

zonden = alles wat niet uit het geloof is ( Rom.14:23 ) = ongeloof 

Onttrek je aan alles wat met Babel te maken heeft. 

Babel is een synoniem voor zonden. 

 

Er is nog een allerlaatste oproep ter bekering.  

In de eerste helft van de 70e jaarweek waren het Mozes en Elia die predikten ter bekering. 

In de 33 jaar grote Verdrukking zijn de 144.000 getuigen actief aan het prediken. 

De Heere geeft altijd eerst de kans tot bekering alvorens Hij oordeelt.  

Dit geldt voor alle tijden maar Zijn Barmhartigheid en Lankmoedigheid kent grenzen. 
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35 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; 

en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij 

hen geplaagd zult hebben; 36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten 

en van Uw volk Israël, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen 

zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt. 37 Als er honger in 

het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honigdauw, sprinkhanen, kevers wezen 

zullen, als zijn vijand in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plage, of enige 

krankheid wezen zal; 38 Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël, 

geschieden zal; als zij erkennen, een ieder de plage zijns harten, en een ieder zijn handen in 

dit huis uitbreiden zal; 39 Hoor Gij dan in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en 

vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij 

alleen kent het hart van alle kinderen der mensen; 40 Opdat zij U vrezen al de dagen, die zij 

leven zullen in het land, dat Gij onzen vaderen gegeven hebt. 41 Zelfs ook aangaande den 

vreemde, die van Uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verren lande om Uws Naams wil 

komen zal; 42 (Want zij zullen horen van Uw groten Naam, en van Uw sterke hand, en van Uw 

uitgestrekten arm) als hij komen en bidden zal in dit huis; 43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats 

Uwer woning, en doe naar alles, waarom die vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde 

Uw Naam kennen, om U te vrezen, gelijk Uw volk Israël, en om te weten, dat Uw Naam genoemd 

wordt over dit huis, hetwelk ik gebouwd heb.1 koningen 8 

 

 

 

: 5  Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer  

      ongerechtigheden gedachtig geworden. 

 

‘haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd’ 
haar = letterlijk; Babel, de ongelovigen, zij die de Waarheid ten onder houden.  

Overdrachtelijk: de satan, Haar zonden zijn vanaf het begin en in alle eeuwen.  

De satan zat achter élk wereld rijk. 

Zodra de Gemeente wordt opgenomen zal de stoffelijke satan op aarde geworpen worden. 

 

‘tot den hemel toe’  
Dit verwijst naar de toren van Babel; het verwijst naar de satan die zich gelijkstelt aan de Heere. 

Het verwijst naar de hoogmoed en arrogantie van de ( natuurlijke ) mens.  

De satan kan in en uit de Hemel tot de Opname der Gemeente.  

Hij is de overste van de macht der lucht.  

Maar vanaf de Opname der Gemeente heeft de Heere Jezus Christus de Heerschappij in de Hemel.  

Van daar uit zal Hij Zijn Koninkrijk uitbreiden naar de aarde. 

 

‘en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden’ 

 

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote 

Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des 

toorns Zijner gramschap. openbaring 16 

 

God zal haar onrecht vergelden. Dit stond al vast van voor de nederwerping der aarde. 

letterlijk; Babel, de hoofdstad van de 10-statenbond, overdrachtelijk; de satan.  

De satan is juridisch al lang overwonnen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 

De Heere maakt sinds die tijd gebruik van hem en zijn personeel. 

Straks zal Hij de satan voor, in eerste instantie, 1.000 jaar binden. 
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4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, 

niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? 5 Maar naar uw hardigheid, en 

onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring 

van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 

7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid 

zoeken, het eeuwige leven; 8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid 

ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden 

worden; 9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst 

van den Jood (de 2e helft van de 70e jaarweek ), en ook van den Griek (de 33 jaar grote 

Verdrukking over de volkeren); 10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede 

werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. romeinen 2 

 

4 Dat zij verre. Doch God zij Waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: 

Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 

5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods Gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God 

onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) 

6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? romeinen 3 

 

 

 

: 6  Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar  

      werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 

 

17 Want Mijn ogen zijn op al hun wegen; zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch hun 

ongerechtigheid verholen van voor Mijn ogen. 18 Dies zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun 

zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben; zij hebben Mijn erfenis met de 

dode lichamen hunner verfoeiselen en hunner gruwelen vervuld. jeremia 16 

 

haar = letterlijk de stad Babel; overdrachtelijk de satan. 

Dit wordt gezegd door de Stem uit de Hemel. 

Dit wordt gezegd tegen ‘Zijn Volk’, zie vers 4.  

Dit wordt gezegd tegen het Volk Israël. 

 

8 O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw 

misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. 9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw 

kinderkens grijpen, en aan de Steenrots verpletteren zal. psalm 137 

 

28 Er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel, om in Sion te 

verkondigen de wraak des HEEREN, onzes Gods, de wraak Zijns tempels. 29 Laat u horen tegen 

Babel, gij schutters! gij allen, die den boog spant! legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen 

ontkomen; vergeldt haar naar haar werk, doet haar naar alles, wat zij gedaan heeft; want zij 

heeft trotselijk gehandeld tegen den HEERE, tegen den Heilige Israëls. 30 Daarom 

zullen haar jongelingen vallen op haar straten, en al haar krijgslieden te dien dage uitgeroeid 

worden, spreekt de HEERE. 31 Ziet, Ik wil aan u, gij trotse! spreekt de Heere, de HEERE der 

heirscharen; want uw dag is gekomen, de tijd, dat Ik u bezoeken zal. 32 Dan zal de trotse aanstoten 

en vallen, en er zal niemand zijn, die hem opricht; ja, Ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat 

zal alle plaatsen rondom hem verteren. jeremia 50 

Babel heeft trotselijk gehandeld tegen de Heilige Israëls. Dat is uiteraard de Heere van Israël. 

Dus komt het oordeel van Israël. Hier worden ze als schutters besproken. 
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9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt 

en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook 

drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns 

toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het 

Lam. openbaring 14 

 

 

 

: 7  Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw  

      doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal  

      geen rouw zien. 

 

7 En gij ( Babel ) zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt gij deze dingen niet 

in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. 8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige! 

die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe 

zitten, noch de beroving van kinderen kennen. 9 Doch deze beide dingen zullen u in een 

ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen 

zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen. 

10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw 

wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer 

dan ik.( = hoogmoed = zichzelve verheerlijken ) 11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij 

zult den dageraad daarvan niet weten; en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen 

verzoenen; want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten 

zult. jesaja 47 

 

zichzelve verheerlijken = hoogmoedig zijn; aan God gelijk willen zijn 

We lazen in vers 3 al over de weelde van Babel. 

De hoogmoed doet Babel zeggen;  

‘Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien’ 
Met andere woorden; mij kan niets gebeuren. 

Mij behoort alle macht, ik ben de koningin, de heerser; ik zit op de troon. 

Ik ben geen weduwe en heb geen Man nodig; ik ben niet afhankelijk. 

Ik wil geen Man (Heere) boven mij. 

Ik word niet verslagen, ik word niet gedood, mijn rijk gaat niet ten onder, ik zal geen rouw zien. 

 

Maar zij zal wel degelijk verslagen worden. 

En zo groot als haar arrogantie en weelde was, zo groot zal dan haar pijn en verdriet zijn. 

 

24 Hebt den HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! want de HEERE behoedt de gelovigen, en 

vergeldt overvloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft. psalm 31 

 

15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 16 Die u zien zullen, 

zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man (de mens der zonde, de zoon 

des verderfs;), die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? 17 Die de wereld als een 

woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?  

18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;  

19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, 

die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden 

dood lichaam.  
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20 Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven, 

en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden. 

21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij 

niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden; 22 Want Ik zal tegen hen 

opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het 

overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE. 23 En Ik zal hen stellen tot een 

erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt 

de HEERE der heirscharen. jesaja 14 

 

 

 

: 8  Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met  

      vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 

 

Omdat zij, Babel, zegt in haar hart; ‘Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw 

zien’, daarom zal er dood en rouw en honger komen. Zij zal met vuur verbrand worden. 

De Heere Jezus Christus oordeelt haar en is sterker. Deze plagen zullen niet zomaar ‘op een dag’ 

gebeuren. Maar deze dag, deze dagvaardiging, dit oordeel, staat vast. 

 

plaag = ramp, straf, onheil 

rouw = leed, verdriet, pijn, treuren over iemands dood 

Dood, rouw en honger hangen nauw met elkaar samen.  

Met vuur verbranden = helemaal doen verdwijnen. 

 

overdrachtelijk; 

dood    = geen communicatie met God mogelijk vanwege ongeloof in God en Zijn Woord 

honger = gebrek aan het Woord van God, het Ware Brood; de Heere Jezus Christus 

vuur     = de Heilige Geest 

 

8 En alsdan zal de ongerechtige ( de satan ) geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen 

zal door den Geest ( Vuur ) Zijns monds , en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 

2 thessalonicenzen 2 

 

Vuur verbrand wat onrein is. Vuur is een beeld van de Heilige Geest. 

God is een verterend Vuur = God oordeelt 

Bliksem = Vuur uit de Hemel 

         

24 Want de HEERE, uw God, is een verterend Vuur, een ijverig God. deuteronomium 4 

 

30 En de HEERE zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms doen zien, met 

grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen. 

31 Want door de stem des HEEREN zal Assur ( type van de satan ) te morzel geslagen worden, die 

met de roede sloeg. jesaja 30 

 

11 En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de 

diepten der rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden, 

en de schepter van Egypte zal wegwijken. 

12 En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE. 

zacharia 10 
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Assur kwam uit Sinear (= Babel), en heeft de stad Nineve gebouwd. 

Assur wordt in vele Schriftplaatsen in verband gebracht met Babel en Egypte, en ook met Sodom . 

 

Assur = Assyrië=  hrwva  =  Ashowr  =   spreekt in bijzonderheid over gevangenschap  

                              rwv       =  Shur        =  muur, ommuring, grens, bewaken, vijand 

                              rwc a  =  A Shur    =  vijandige ommuring en bewaking (ben ik, Assur) 

                          hrwv a  =  A Shurah =  ik ben de beste; Ik ben de voornaamste; Ik ga voor  

 

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl 

hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat 

het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; 

want hun werken waren boos. 20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het 

licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, 

opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. johannes 3 

 

 

 

: 9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar 

      bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 

 

‘de koningen der aarde’ 
Deze term wordt vaak gebruikt in Openbaringen;  

er wordt nadruk op gelegd dat het koningen der aarde zijn.  

Er zijn namelijk ook koningen der Hemel; de Gemeente, Zijn Lichaam. 

De Heere Jezus Christus is de Overste der koningen der aarde en 

tevens Hoofd van de koningen in de Hemel, zijn Lichaam de Gemeente. 

 

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in 

Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg 

ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1 

 

zie vers 3 en vers 18 van dit hoofdstuk. 

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer ( Babel ) 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 harer weelde  

--  

18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 

 

2 Met welke ( Babel ) de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn 

dronken geworden van den wijn harer hoererij. openbaring 17 

  

Wanneer de hoofdstad Babel verwoest zal worden, zullen vele landen hierdoor schade lijden. 

Sowieso de 10-statenbond. Landen die gericht waren op Babel en handelsovereenkomsten hadden 

met dit rijk, zullen ook niet blij zijn. Handelaren blijven met hun exportprodukten zitten. 

Het gehele anti-christelijke rijk zal ten onder gaan; natuurlijk heeft dat gevolgen voor vele 

economieën. Dat heeft gevolgen voor de levensstandaard in vele landen. 

Langs de zijlijn zullen deze landen verontrust toekijken als zij Babel zien branden 

Waarschijnlijk zullen zij ook angst hebben voor hun eigen hachje. 
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1 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal een verdervenden wind ( oordeel van de Heere Jezus Christus ) 

opwekken tegen Babel, en tegen degenen, die daar wonen in het hart van degenen, die tegen Mij 

opstaan. jeremia 51 

 

 

 

:10  Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon,  

       de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. 

 

De koningen der aarde die gehoereerd hebben met Babel, blijven er uit angst ver vandaan. 

Ze zien op afstand dat de gehele stad ‘in één ure’ verdwijnt. Babel zal door vuur verwoest worden. 

Zo’n snel oordeel hadden zij niet verwacht van zo’n grote, sterke stad.  

 

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. 

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. 

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

aarde. openbaring 17 

 

10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw 

wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan 

ik. 11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan niet weten; en een 

verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen; want er zal snellijk een 

onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult. 12 Sta nu met uw bezweringen, 

en met de veelheid uwer toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af; of gij misschien 

voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken. 13 Gij zijt moede geworden in de veelheid 

uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de 

nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen. 

14 Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet 

kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om 

daarvoor neder te zitten. 15 Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt, uw handelaars 

van uw jeugd aan, elk zal zijns weegs dwalen, niemand zal u verlossen. jesaja 47 

 

11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het 

dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. 

12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het 

leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er 

kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, 

en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het 

Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige 

heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. daniël 7 

 

4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal 

met vuur verteerd worden. zacharia 9 

 

‘in één ure’ 
zeer plotseling, uit het niets. 

Vuur grijpt zeer snel om zich heen. 

Voor de ongelovige mensheid komt dit oordeel en deze brand uit het niets. Zij hebben de prediking 

naast zich neer gelegd en hebben vast gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. 
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8 Schielijk ( plotseling, zomaar ineens ) is Babel gevallen en verbroken; huilt over haar, neemt 

balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. 9 Wij hebben Babel gemeesterd, maar zij is 

niet genezen; verlaat haar dan, en laat ons een ieder in zijn land trekken; want haar oordeel reikt 

tot aan den hemel, en is verheven tot aan de bovenste wolken. ( rook ) jeremia 51 

Het gaat hier weer over vuur en dus opstijgende rook, waar men tot ver in de omtrek naar staat te 

kijken.  

 

 

 

:11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren 

      meer koopt; 

:12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, 

      en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren    

      vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van  

      marmersteen; 

:13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem,  

      en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen,  

      en de zielen der mensen. 

 

12 Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed; met zilver, ijzer, tin, en 

lood handelden zij op uw markten. 13 Javan, Tubal en Mesech waren uw kooplieden; met 

mensenzielen en koperen vaten dreven zij onderlingen handel met u. 14 Uit het huis van 

Togarma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels ( lastbeesten) op uw markten. 

ezechiël 27 

 

De kooplieden der aarde zijn rijk geworden door Babels weelde. Die kooplieden zullen in de 33 jaar 

grote Verdrukking niet blij zijn met de ontwikkelingen in de wereld.  

Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus zal steeds meer terrein winnen. 

 

‘kooplieden der aarde’ 
Letterlijk; zij die leven van de ‘wereldse opbrengst’, het zijn de ‘groten der aarde’, 

zij die de touwtjes in handen  hebben. Het zijn de machthebbers, de grootgrondbezitters, de 

directeuren van grote concerns. Het enige waar de kooplieden der aarde zich druk om maken, is hun 

handelswaar en de winst. Ze zijn bang minder te verdienen nu zij Babel door vuur vernietigd zien 

worden. Hun handel zal stil komen te liggen.  

 

Overdrachtelijk; de volharders in ongeloof, degenen die de Heere afwijzen. 

Er wordt een opsomming gegeven van materialen waarvan hun waren gemaakt zijn. 

Deze materialen en hun eigenschappen en de daarbij behorende typologische betekenissen, behoren 

niet toe aan Babel. Zij behoren toe aan Jeruzalem. Deze Zaken behoren toe aan de Heere Jezus 

Christus en niet aan de satan. Dit zagen we ook al in Openbaring 17. 

 

4 En de vrouw ( Babel ) 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. openbaring 17 

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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Babel verkoopt de waren met eeuwigheidswaarde, zij hebben geen waarde voor haar. 

En aan de andere kant doet zij alsof zij de uitdeelster is van eeuwig leven en eeuwige rijkdom. 

Zij drijft handel met de Dingen Die de Heere toebehoren.  

De Heere heeft Deze Zaken Zélf duur betaald met Zijn Leven. 

 

goud                                                  = eeuwigheid 

zilver                                                 = verlossing 

kostelijk gesteente (edelstenen)       =  eeuwigheid, onvergankelijk 

paarlen                                              = reinheid, eeuwigheid  

fijn lijnwaad                                     = priesterlijke kleding/bediening,wedergeboorte en heerlijkheid  

purper                                               = Middelaars-kleur, geestelijk leiderschap 

zijde                                                 = de pop van de zijderups wordt gedood om de zijde uit de  

                                                            cocon te halen. de zijdevlinder is wit en behaard. Zijde is sterk 

                                                            en veerkrachtig. De rups staat voor de oude mens, de vlinder  

                                                            de zijde voor Heerlijkheid ( loon kroon zoonschap );  

                                                            eeuwige Heerlijkheid, na de dood 

scharlaken                                        = volkomen rood, Adam, mens zijn 

(welriekend) hout                             = de mens en de ( vruchtbare ) werken van de ( wedergeboren )  

                                                             mens  

ivoren vaten                                     = wit en overgankelijk; wedergeboren mens 

vaten van het kostelijkste hout        = wedergeboren mens 

koper                                               =  oordeel, reiniging, verzoening 

ijzer                                                 =  kracht 

 

marmer(steen)                                 =  natuursteen, hard en onder druk gevormd, wedergeboorte 

kaneel                                              =  één van de ingrediënten van de Heilige Zalfolie; Heilige  

                                                             Geest 

welriekende zalf                              =  Heilige Zalfolie; Heilige Geest 

wierook                                           =  Welriekende Reuk des HEEREN; wit rein en zuiver van Hart 

wijn                                                 =  Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus 

olie                                                  =  Heilige Geest 

meelbloem                                      =  een volkomen gewijd leven aan de Heere 

tarwe                                               =  zonde, zondigen, zondaar 

lastbeesten                                       = diensknechten 

schapen                                           =  gelovigen 

paarden                                           =  Heerlijkheid 

koetswagens                                   =  Heerlijkheid  

lichamen en de zielen der mensen =  de ziel is de mens inclusief zijn roeach, met daarin de 

                                                            Neshamah. Het uiterlijk (= de nephesh of ziel), noemen wij  

                                                            gewoonlijk het lichaam van de mens; de stoffelijke, zienlijke,  

                                                            vergankelijke, tijdelijke mens  

 

Er wordt geëindigd met ‘lichamen en de zielen der mensen’ als zijnde koopwaar van de kooplieden 

der aarde. De kooplieden, ongelovigen hebben niet in dienst van de Heere willen staan en 

verkwanselen zodoende hun leven.  

Zij hebben letterlijk hun ziel en zaligheid verkocht aan de duivel. 

 

 

 

:14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk  

      was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 
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‘De vrucht der begeerlijkheid uwer ziel’ 
 = de opbrengst van Vruchtbare Werken = Heerlijkheid, Kroon, Loon. 

De kooplieden hebben alles van daadwerkelijke waarde weggedaan, verkocht, verkwanseld. 

Zij hebben hun kans op Heerlijkheid voorbij laten gaan en komen straks naakt te staan. 

 

‘al wat lekker en wat heerlijk was’ 

= alles wat uit het geloof is = de Heere Jezus Christus 

 

‘is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden’ 
Er ligt een vol loon voor iedere gelovige klaar en het zou de bedoeling zijn dat Loon ook te 

ontvangen. Dit Loon is alleen te ontvangen door de Heere Zijn Werk in en door ons te laten 

volbrengen gedurende ons leven hier op aarde. Daarna is die kans voorbij. 

 

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 

zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der 

leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 

1 timotheus 4 

 

6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den 

beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. 7 Want er zijn vele verleiders in de 

wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider 

en de antichrist. 8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 

een vol loon mogen ontvangen. 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, 

die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 

2 Johannes 

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 2 korinthe 5 

 

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat 

gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. openbaring 3 

 

 

 

:15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze 

      van haar pijniging, wenende en rouw makende; 

 

dezer dingen = de waren van de verschillende materialen uit vers 12 en 13.  haar = Babel 

De kooplieden der aarde zullen net zoals de koningen der aarde op een veilige afstand hun afschuw, 

verdriet en angst laten zien.  

 

:  9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar 

       bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 

:10  Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon,  

       de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. 

 

 

 

: 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en  

       scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is  

       zo grote rijkdom verwoest. 
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De kooplieden balen dat zij hun waar niet meer aan de man kunnen brengen. Ook zien zij hoe de 

stad van uiterlijke pracht en praal plotsklaps geheel verwoest is. Zo zien zij met eigen ogen dat 

wereldse zaken niet blijven bestaan; niet voor eeuwig zijn. Ook nu komt er weer een opsomming 

van Eeuwige Dingen. Zaken Die toebehoren aan de Heere Jezus Christus. 

 

4 En de vrouw ( Babel ) 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. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk 

Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.  

openbaring 17 

 

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de 

dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de Dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4 

 

De overdrachtelijke betekenis van; fijn lijnwaad, purper, scharlaken, goud, kostelijke gesteente en 

paarlen, hebben we reeds in de verzen hiervoor besproken. 

 

 

 

:17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee  

      handelen, stonden van verre;    

:18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 

:19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee,  

      wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk  

      geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden. 

 

3 En zeg tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen der zee, handelende met de volken in vele 

eilanden: Zo zegt de Heere HEERE: O Tyrus! gij zegt: Ik ben volmaakt in schoonheid. 

4 Uw landpalen zijn in het hart der zeeën; uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen 

gemaakt. 
-- 

25 De schepen van Tarsis zongen van u, vanwege den onderlingen koophandel met u; en gij 

waart vervuld, en zeer verheerlijkt in het hart der zeeën. 26 Die u roeien, hebben u in grote 

wateren gevoerd; de oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. 27 Uw goed, en uw 

marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden, en uw schippers; die uw breuken 

verbeteren, en die onderlingen handel met u drijven, en al uw krijgslieden, die in u zijn, zelfs 

met uw ganse gemeente, die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeën, ten 

dage van uw val. 28 Van het geluid des geschreeuws uwer schippers zullen de voorsteden beven. 

29 En allen, die den riem handelen, zeelieden, en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen 

nederklimmen; op het land zullen zij staan blijven. 30 En zij zullen hun stem over u laten horen, 

en bitterlijk schreeuwen; en zij zullen stof op hun hoofden werpen, zij zullen zich wentelen in 

de as. 31 En zij zullen zich over u gans kaal maken, en zakken aangorden; en zullen over u 

wenen met bitterheid der ziel, en bittere rouwklage. 32 En zij zullen in hun gekerm een 

klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggende: Wie is geweest als Tyrus, als de 

uitgeroeide in het midden der zee? 33 Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij 

vele volken verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij 

de koningen der aarde rijk gemaakt. 34 Ten tijde, dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte 

der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. 

35 Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn 

verbaasd van aangezicht. 36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik 

geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 27 
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1 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 

2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft 

en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën! daar gij een mens en geen God 

zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart. 3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij hebben niets 

toegeslotens voor u verborgen.4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u 

verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.  

5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en 

uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. 6 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gij 

uw hart gesteld hebt als Gods hart; 7 Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der 

heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans 

ontheiligen. 8 Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens 

verslagenen in het hart der zeeën. ezechiël 28 

 

Tyrus  = rwx   Tyrus  = rots; vijandigheid; strijd; sterkte; een rots in de zee  

Tyrus ligt in het hart der zee; Tyrus ligt in het midden der Volkeren-zeeën. 

Letterlijk wordt hier gesproken over de koning van Tyrus maar overdrachtelijk gaat het over de 

duivel, die ook de koning van Babel blijkt te zijn. Babel zal straks heerschappij hebben over de 

volkeren-zeeën. En Babel zal dan rijk zijn omdat Babel dan ook het centrum van alle handel zal zijn.  

En ditzelfde wordt over Tyrus gezegd. Tyrus had zich zilver en goud verzameld, zoals men stof en vuil 

van de straten verzamelde. Zilver en goud lag als het ware gewoon op straat. Tyrus was schatrijk 

geworden vanwege de koophandel. 

 

1 De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de 

HEERE heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen Israëls. 2 En ook zal Hij Hamath 

met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is; 3 En Tyrus zich sterkten gebouwd 

heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten; 4 Ziet, de HEERE 

zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur 

verteerd worden. zacharia 9 

 

 

 

:20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft  

      uw oordeel aan haar geoordeeld. 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door 

de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; hebreeën 1 

 

2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, 

en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn; 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 

begeerlijkheden zullen wandelen, 2 petrus 3 

 

De apostelen en de profeten hebben, vaak op bedekte, cryptische wijze, reeds geschreven over het 

oordeel van Babel. Kijk bijvoorbeeld naar Mattheus 24 en 25 en de profeten Jeremia, Jesaja, Daniël 

en Ezechiël. Het oordeel komt natuurlijk van God Zelf maar is reeds van te voren bekend gemaakt 

door de apostelen en profeten. De profeten hebben niet precies geweten waarover hun visioenen 

gingen. Daniël werd gezegd dat zijn visioen verzegeld zou blijven; hij moest wachten van de Heere. 

Want de Heere Zelf zal, op Zijn tijd, deze verzegeling verbreken  (Openb.5:1-) 

Visioenen hebben een symbolische betekenis en die konden zij toen nog niet in zijn geheel overzien 

en begrijpen. Ook de geloofshelden hebben de beloften niet verkregen maar van verre gezien en 

geloofd. Ook zij zullen verheugd zijn over het oordeel over Babel, over de satan. 
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13 Deze allen ( Abel Eboch Noach Abraham Izaak Jacob Sara )zijn in het geloof gestorven, de 

beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en 

omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.  

--  

39 En deze allen ( Ezau Jozef Mozes Rachab Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en 

Samuël, en de profeten );, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet 

verkregen; 40 Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden 

volmaakt worden. hebreeën 11 

 

7 Maar wij spreken de Wijsheid Gods, bestaande in Verborgenheid, die bedekt was, welke God 

te voren verordineerd heeft tot Heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de 

oversten dezer wereld ( de satan en zijn personeel ) gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, 

zo zouden zij den Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: 

Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is 

opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons 

geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 

1 korinthe 2 

 

De apostelen waren de fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus. 

Zij verspreidden als eersten het Licht van het Evangelie. 

De apostelen waren rechtstreeks aangesteld door de Heere Jezus.  

Paulus werd een paar jaar ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus aangesteld.  

Hij is dan ook de laatste apostel. Waar het fundament gelegd is, hoeft niet opnieuw een fundament 

gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen meer nodig. 

Net zo min als profeten, want apostelen en profeten vormen samen min of meer één categorie. 

Apostelen waren profeten want zij werden rechtstreeks aangesteld en geleid door de Heere 

Jezus Christus. Hedentendage zijn er geen apostelen en profeten meer; als dat zo was, zou de 

Bijbel immers niet compleet zijn ! 

 

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 

 

18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om 

geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den 

heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven 

degenen, die de aarde verdierven. openbaring 11 

 

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 

 

 

 

:21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee,   

      zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer 

      gevonden worden. 

 

‘een sterke engel’ 
een sterke engel = De Sterke Engel = de Heere Jezus Christus = is de Aartsengel, de Eerste Engel.  

In het Oude Testament wordt Hij de Engel des Heeren genoemd. 
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‘hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee’ 

In een andere vorm komen we de Molensteen ook tegen in Jeremia 51. 

De Boekrol met het oordeel over Babel moet aan een steen gebonden worden en in de Eufraat 

gegooid worden, zodat die boekrol als het ware onder water, onder de zee, verdwijnt. 

 

60 Jeremia nu schreef al het kwaad, dat over Babel komen zou, in een boek, te weten al deze 

woorden, die tegen Babel geschreven zijn. 61 En Jeremia zeide tot Seraja: Als gij te Babel komt, 

zo zult gij zien en lezen al deze woorden; 62 En gij zult zeggen: O HEERE, Gij hebt over deze 

plaats gesproken, dat Gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van den mens tot op 

het beest, maar dat zij worden zal tot eeuwige woestheden. 63 En het zal geschieden, als gij 

geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden, en werpen het 

in het midden van den Frath ( Eufraath ); 64 En zult zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet 

weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden. Tot 

hiertoe zijn de woorden van Jeremia. Jeremia 51 

 

Babel zal ten ondergaan, zal verdwijnen naar de dood. 

De stad zal nooit meer gevonden worden en dat is dus nog voor in de toekomst, want Babel is nu 

prima te vinden in het hedendaagse Irak. Deze profetie zal dus nog worden vervuld. 

 

‘hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee’   
 

rkb    =   Bekoor = het dubbele deel, en dubbele Erfenis 
brk    =   Cherub  = Uitbeelding van de Heerlijkheid van de Heere 
bkr    =   Rakab  =  Ruiter; Rijder; Wagen; Bovenste Molensteen 

krb     =   Barak   =  Knielen; Loven; Gezegende; Zegenen (= Goed spreken over) 

 

De Bovenste Molensteen  =  Het Woord Gods, Zijn oordeel, waardoor Babel ten onder zal gaan. 

De Molensteen staat voor oordeel. 

De Molensteen vermaalt, verpletterd alles wat tussen de Bovenste Steen, en Onderste Steen komt. 

 

6 Maar zo wie een van deze kleinen ( klein voor de wereld is groot bij God ), die in Mij geloven, 

ergert ( ergeren = van het geloof afhouden ), het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals 

gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee ( volkomen verdwijnt ). 

7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee 

dien mens (mens der zonde, de zoon des verderfs; de satan ), door welken de ergernis ( het 

ongeloof) komt! mattheus 18 

 

 

 

:22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u  

      gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen  

      geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 

:23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal  

      in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw  

      toverij zijn alle volken verleid geweest. 

:24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood  

      zijn op de aarde. 
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God heeft een onomkeerbaar oordeel doen komen over Babel. 

Vanwege haar verleiding van alle volken en omdat de kooplieden van de aarde zijn gezwicht voor 

haar weelde. En vanwege de afgoderij waarmee zij de volken heeft verleid.  

Ook heeft Babel profeten en heiligen gedood en vele anderen. 

Daarom heeft de Heere Babel compleet doen verdwijnen. 

Er is geen kans meer op bekering dus zal er nooit meer het geluid te horen zijn van; 

citerspelers, zangers en fluiters en bazuiners. (= Aanbidding en Verheerlijking van de Heere ). 

Het Licht der Kaars zal daar nooit meer kunnen schijnen en de Stem van de Heere en Zijn  

Bruid Israël zal in Babel nooit gehoord worden.  

Babel zal niet kunnen behoren tot het Messiaanse Koninkrijk. 

 

                                                                Amen. 

 

 

 

In dit hoofdstuk werden Oudtestamentische profetieën uitgebreid geciteerd. 

Vaak met volstrekt dezelfde uitdrukkingen, letterlijk geciteerd. 

Het is de definitieve vervulling van al deze Oudtestamentische profetieën 

Van Godswege zal er een oordeel gebracht worden. 

Niet alleen over de stad maar daarmee over het hele rijk.  

Dat zal het einde zijn van dit antichristelijke rijk.  

Blijkbaar zijn wij daarin betrokken want onze strijd en overwinning, die wij nu al hebben op deze 

machten, zal in de toekomst gedemonstreerd worden.  

 

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 

den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in 

Christus Jezus, onzen Heere; efeze 3 

 

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 

door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. efeze 2 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? 1 korinthe 6 

 

12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; 2 timotheus 2 

 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op de aarde. openbaring 5 

 

Vele profetieën uit het Oude Testament komen samen in dit hoofdstuk 18. 

Dit hoofdstuk laat duidelijk zien dat deze profetieën nog niet zijn vervuld en dat dit in de toekomst 

dus nog staat te gebeuren. Nadat Babel eerst nog herbouwd zal worden en haar macht zal 

manifesteren over de wereld, zal ditzelfde Babel ten ondergaan. 

De macht van de duivel zal gebroken worden door de macht van Christus en Zijn Gemeente. 

 


