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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie in vier delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor 
het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. 
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan 
is daar ook een mogelijkheid voor. 
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal 
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

         
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen 
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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We zullen eerst gezamenlijk lezen uit het Woord van God enwel Openbaring 17:1-17. “En één van de zeven 
engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op 
de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een 
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en 
het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met 
goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden 
van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moe-
der van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en 
van het bloed der getuigen van Jezus. 
 
En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? 
Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar 
draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en 
zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der 
wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.  
 

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook 
zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer 
hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de 
zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap 
hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en 
geven hun kracht en macht aan het beest.  
 

Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren 
en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij 
zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en ta-
len. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 
en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te vol-
brengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen 
voleindigd zijn”. 
 
Willen we dit geheimenis van het grote Babylon gaan verstaan, dan moeten wij eerst identificeren, wie de 
moeder van de hoeren is. De Schrift verklaart Zichzelf. 
 
Wij weten, hoe de duivel alles namaakt, wat van God is. Luther noemde hem al de grote aap van God, want 
hij kan niets origineels bedenken of uitvoeren; dat kan geen enkel schepsel, anders zou er naast de waar-
achtige God nog een god moeten zijn. Alles wat bestaat kan dus alleen uit God zijn. De duivel kan het al-
leen namaken, maar kan nooit iets nieuws bedenken. Ter inleiding van dit onderwerp willen we met elkaar 
nagaan, wat de Schrift daarvan zegt. 
 
De duivel is allereerst de anti-god, terwijl God de waarachtige, de eeuwige God is. De duivel heeft zichzelf 
als de anti-god verheven door zijn opstand tegen God. Wij lezen hierover 2 Cor. 4:4 “ongelovigen, wier over-
leggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen“. 
 
Hij wordt hier genoemd: “de god dezer eeuw”, d.w.z. van dit tijdperk, want hij is maar tijdelijk de anti-god en 
wij weten, dat hij zijn eeuwig oordeel en vernietiging tegemoet gaat. Wij zien dus, dat hij god genoemd wordt 
in de Schrift als tegenstelling met de waarachtige God. 
 
In het gesprek dat de Heer Jezus met het ongelovige Jodendom heeft, zegt Hij in Joh. 8:41-44, dat de duivel 
de anti-vader is: “Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij 
hebben één Vader, God. Jezus zeide tot hen: Indien God uw vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben 
van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom 
begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 
begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 
want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een 
leugenaar en de vader der leugen“. 
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Wij zien hier dus, dat de duivel de anti-vader is. En de waarachtige God heeft Zijn Zoon als Jezus, de 
Christus in het vlees gezonden, zo heeft de duivel in zijn namaak ook een zoon, de anti-christ en die zal hij 
straks ook in het vlees zenden.  
 
Van de Heer Jezus lezen wij hoe Hij God in het vlees is in 1 Tim. 3:16 “En buiten twijfel, groot is het 
geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees“. 
 
Maar van de zoon des duivels wordt ook gezegd, dat hij zich zal vertonen als god. Dat vinden we in 2 Tess. 
2:3b-4 “want eerst moet de afval (vertrekkende) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon 
des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich 
in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is“. 
 
Wij zien dus: de duivel is de anti-god en de anti-vader. Wij krijgen straks de duivel in het vlees, waar Judas 
een type van was; dat is dus de anti-zoon, die zich ook als god vertoont, zoals de Heer Jezus ook waarlijk 
God is. 
 
Wij hebben daarnet al gelezen, in Joh. 8:44, dat de duivel de vader der leugen is. Wij weten, hoe God de 
Vader is van onze Heer Jezus, die de Waarheid is. Daarom kunnen we dus zeggen: God is de Vader der 
Waarheid. Maar de duivel is de vader van de leugen en de verpersoonlijking van de leugen is de anti-christ. 
Zoals de Zoon van God, de Heer Jezus is; zo wordt de zoon des duivels de anti-christ genoemd. 
 
In 1 Joh. 2:18 lezen wij: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt“. 
Wij zien dus de duivel is de anti-god, de anti-vader en straks openbaart hij zich in het vlees als de zoon, de 
anti-christ, die zich in de tempel Gods zetten zal en zich vertoont, dat hij god is. Zoals de Heer Jezus 
waarlijk God is. 
 
Er is ook een anti-geest. Wij weten uit de Vader en in de Zoon is de waarachtige Geest, de Heilige Geest, 
de derde persoon van onze ene God. In Ef. 2:2 vinden we de anti-geest vemeld: “waarin gij vroeger gewan-
deld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de 
geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid“. 
 
Petrus getuigt in Hand. 5:32 kort na de Pinksterdag, als hij daar staat voor het Sanhedrin met Johannes: ”En 
wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam 
zijn”. 
 
De Heilige Geest wordt dus geschonken aan diegenen, die God en de Heer Jezus gehoorzaam zijn; de anti-
christ werkt in degenen, die ongehoorzaam zijn. Ziet u steeds die tegenstelling? 
 
Laten we toch kinderen der gehoorzaamheid zijn en wandelen naar het Woord van God! Zegt niet en belijdt 
niet alleen, dat God uw Vader is en de Heer Jezus uw Heer is, maar wees Hem ook gehoorzaam! De Heer 
zegt in Luc.6:46 ”Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik u zeg”? Want als wij Hem ongehoorzaam 
zijn, dan gaat de anti-geest in ons werken, want die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. 
 
We zien dus een duivelse namaak, want de duivel is niet werkelijk God, hij werpt zich slechts op als god.    
En zolang de duivel nog kan existeren onder de gratie van God, hebben wij ook die twee koninkrijken. Al 
zijn er in de wereld vele rijken, in werkelijkheid zijn er in de schepping maar twee rijken; het rijk van het 
Licht, het Koninkrijk van God en Zijn Zoon de Heer Jezus en het rijk der duisternis. 
 
Wij vinden die twee rijken vermeld in Col. 1:12-13 “en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft 
voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in 
het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde“. Dus er zijn 
twee koninkrijken. 
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Deze wereld behoort bij het rijk van satan. De Schrift zegt dat duidelijk. De Heer Jezus noemt in Joh. 12:14 
de duivel “de overste der wereld”. En daarom zien wij dus, dat deze wereld tot zijn koninkrijk behoort. Dat 
vinden we o.a. ook in Joh. 14:30 “Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en 
heeft aan Mij niets, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb“. 
 
In overeenstemming hiermee lezen we ook in Luc. 4, hoe de duivel aan de Heer Jezus al zijn koninkrijken 
van deze wereld aanbiedt, om koning er over te worden, als Hij maar voor de duivel wilde knielen. En hij 
zegt er bij, dat zij aan hem overgeleverd zijn. Wij moeten dus goed weten, dat het inderdaad zo is, dat deze 
wereld tot het rijk van de duivel behoort. Er zijn dus geen Christelijke landen in deze wereld! 
 
In Luc. 4:5-7 lezen we dat. “En hij (de duivel) voerde Hem (de Heer Jezus) op een hoogte en toonde Hem al 
de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tegen Hem: U zal ik al deze macht geven en 
hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel 
van U zijn“. 
 
Zo is het nog altijd; wie de duivel aanbidt en zijn wil doet, krijgt een machtspositie in deze wereld. Daarom 
zegt de Heer Jezus ook nadrukkelijk, dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, want deze wereld is nog 
altijd het rijk van de duivel.  
 
In Joh. 18:36  getuigt de Heer Jezus dat voor Pilatus. “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze we-
reld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik 
niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier“. 
 
Zijn Koninkrijk is een toekomstig Rijk, want Zijn Rijk komt en dan zal satans rijk vernietigd worden. Het is de 
steen, die door de bouwlieden verachtelijk zijn plaats is ontzegd, maar die straks, als de grote Steen, het 
wereldbeeld zal vermorzelen.  
 
Voor wij verder gaan, wil ik u er eerst met nadruk nog op wijzen, hoe wij toch ernst moeten maken, dat wij 
niet van de wereld willen zijn. Van nature zijn wij allen van deze wereld, al zijn wij uit nog zulke vrome Chris-
telijke ouders geboren.   
 
Wij moeten eerst tot een persoonlijk levend geloof komen. Ef. 2:1-2 zegt het zo duidelijk: “Ook u, hoewel gij 
dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop 
dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de 
kinderen der ongehoorzaamheid, - trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd“. Paulus rekent 
zichzelf er in zijn onwedergeboren staat ook bij.Van nature zijn wij allen wereldburgers en onderdanen van 
de duivel, want de wereld is zijn koninkrijk.  
 
Maar nu, prijst God, Gal. 1:3-4 zegt: “genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus 
Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, 
naar de wil van onze God en Vader“. 
 
Ja, daarvoor is de Heer Jezus gekomen, om ons te trekken uit deze boze wereld en ons over te zetten uit 
de macht der duisternis, uit het rijk van satan, in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Dat gebeurt 
door wedergeboorte!  
 
En als dat gebeurd is, dan zijn wij niet meer van deze wereld. Dit zegt de Heer Jezus ook in het Hoog--
priesterlijke gebed in Joh. 17:6a: “Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld 
gegeven hebt“. Dat wil zeggen er tussen uitgehaald, zoals het er ook staat van de Heer Jezus opstanding 
van tussen de doden uit . 
 
Dan komen we tot het volgende: dan zijn wij niet meer van deze wereld, maar dan zijn wij van God, zoals 1 
Joh. 5:19 het zegt: ”Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt“. Er staat dus niet 
geschreven, dat de wereld boos is, maar zij ligt in het boze, want zij is van de boze. 
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Daarom is deze wereld ook nooit op te knappen. Er zijn altijd van die dwaze Christenen, die de wereld willen 
verbeteren. Maar de wereld is niet te verbeteren, nooit. Daarom zegt de Heer Jezus: “Mijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld“. 
 
En daarom kunnen wij nu ook zeggen: “wij weten, dat wij zijn getrokken uit dat rijk van de boze - en wij 
weten, dat wij uit God zijn”. Als dat zo is, wat is daar dan het gevolg van? Is dat zo met ons? 
 
Jezus antwoordt daarop in Joh. 15:18-19 “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.     
Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar 
Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld”. 
  
Vanaf het ogenblik, dat wij werkelijk wedergeboren zijn, gaat de wereld ons haten. Hoe is het nu met ons 
gesteld? Wordt u nog door de wereld geëerd en geacht? Dan is het niet zo best met u! 
 
In het Hoogpriesterlijke gebed zegt de Heer Jezus ook dit in Joh 17:14-15 “Ik heb hun Uw Woord gegeven en 
de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben, Ik bid niet, dat Gij 
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze”.  
 
Gods kinderen staan hier op vijandelijk gebied, want zij leven op deze aarde in het rijk van de duivel; maar 
wij worden bijzonder bewaard door God, omdat de Heer Jezus als Hogepriester voor onze bewaring bidt.    
Wat heerlijk, dat wij dat mogen weten! 
 
De Heer Jezus bidt niet, dat God hen uit de wereld wegneemt, dat komt pas straks; maar dat God hen 
bewaart voor de boze. Er staat niet boosheid, of zoals men vandaag hoort bidden: “Bewaar ons van het 
kwade”, want dat is een leugen. 
 
Er staat duidelijk: “bewaart ons voor de boze”, de duivel, die een persoon is, de vorst dezer wereld. Als de 
Heer ons niet zou bewaren, had de duivel ons al lang verslonden, want hij zou het geen ogenblijk dulden, 
dat wij als Gods getuigen in zijn rijk staan. 
 
Maar dank God, dat wij een grote Hogepriester hebben, die voor ons bidt en pleit, wat in Joh. 17:15-16 staat:   
“Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de 
wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben”. 
 
Nog andere verzen spreken hierover, o.a. 1 Joh. 4:4-5 “Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwon-
nen; want Hij (dat is de Heilige Geest, Christus in ons), die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn 
uit de wereld (dat zijn die valse profeten, de kinderen van de wereld); daarom spreken zij uit de wereld en 
hoort de wereld naar hen“. 
 
Ook in 1 Joh. 2:15-17 lezen wij hierover: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 
wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de 
begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorij en 
haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”. 
 
En ten slotte nog Jac. 4:4: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen 
God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”. Laten wij dat goed 
begrijpen  ! 
 
Zo hebben wij dus gezien, dat de anti-god, de duivel, de anti-vader is; en dat de anti-zoon de anti-christ is; 
en dat er een anti-geest is en dat het anti-rijk deze wereld is, die in het boze ligt. 
 
Deze rijken hebben een centrum waaruit zij geregeerd worden. Het Koninkrijk van God en van de Heer 
Jezus Christus heeft als centrum van de heerschappij Gods, het Jeruzalem Gods, dat wij niet moeten 
verwarren met het aardse Jeruzalem; dat is het wel eens een tijd geweest; en zal het in de toekomst weer  
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worden. Maar nu is het dat beslist niet. Het eeuwige Jeruzalem Gods is daar ver boven verheven voor alle 
tijden en eeuwigheden. Dat is het Jeruzalem, waar Hebr. 12:22 van spreekt: 
 
“Maar gij (gelovige kinderen van God, heiligen in Christus) zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de 
levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, enz. ..”. 
 
Maar satan, die in alles een na-aper is, heeft ook zijn hoofdkwartier gesticht, zijn centrum, wat wij naar de 
Schrift kunnen noemen, het anti-Jeruzalem, maar wat de naam draagt van het grote Babylon. En zoals wij 
bij het hemelse Jeruzalem niet altijd moeten denken aan het aardse Jeruzalem, zo moeten wij ook bij het 
grote Babylon niet altijd denken aan die oude stad Babel, die ook eens het centrum is geweest van de dui-
velse heerschappij en het ook weer zal worden. 
 
Maar daarboven verheven in de Hemelse Gewesten heeft satan zijn hoofdkwartier, het grote Babylon, van 
waaruit hij zijn rijk beheerst en heerschappij uitoefent, zoals God Zijn heerschappij uitoefent vanuit het 
wonderbare Jeruzalem. Nu gaan we het misschien al beter verstaan, dat in alles de duivel een na-aper van 
God is. 
 
Het hemelse Jeruzalem kunnen wij verdelen in een tweevoudig centrum: allereerst, wat wij zouden kunnen 
noemen het Staatkundig centrum van waaruit de Koning regeert en Zijn wet uitgaat, waar dus de Troon is; 
en daar naast bovenal het geestelijk centrum van waar al het waarachtige Leven, dat uit God is, het Woord 
Gods, vloeit en stroomt in Zijn schepping en in Zijn Rijk. 
 
Dit vinden wij door heel de Schrift heen. Als wij eens kijken naar het aardse Jeruzalem, in de dagen van 
David en Salomo, dan was het een afbeelding van het hemelse Jeruzalem. Dit aardse Jeruzalem werd aller-
eerst genoemd: de Stad van David met de Sionsburcht, waar David zijn paleis gebouwd had en later ook 
Salomo, waar de troon stond en waar de koning zijn rechtsspraak hield. 
 
Wij zien dus, ook in het aardse Jeruzalem, allereerst het staatkundig centrum, van waaruit de koning 
regeerde. De Heer Jezus noemt dit immers het waarachtige Jeruzalem, wat staat in Matt. 5:34-35 “Maar Ik 
zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij 
de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is”. Het was dus de 
stad van de grote Davidszoon, de Heer Jezus, de Christus der Schriften. 
 
Ook Jesaja 2:3b zegt: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren Woord uit Jeruzalem“. Daar zien we 
weer die tweevoud. Want ook het aardse Jeruzalem kende niet alleen de burcht Sion, waar David zijn paleis 
en zijn troon had, maar er was nog een ander centrum, het geestelijk centrum, de Tempel, waaruit des 
Heren Woord ging. Uit het paleis ging des Heren Wet en uit de Tempel des Heren Woord. 
 
En hier was de Hogepriester, die ook een kroon draagt, de tulband, of de sierlijke hoed met de diadeem.    
Zo zien wij dus dat ook het aardse Jeruzalem een tweevoudig centrum is; een centrum van de staats-
regering en een geestelijk centrum, waar in de Tempel de eredienst werd uitgeoefend door de priester om 
het volk onderwijs te geven in het Woord. 
 
Zo is dat naar de wil van God en zo zal dat straks ook in alle eeuwigheid zijn. In de dagen van Salomo en 
van Israël waren deze functies streng gescheiden, want de Koning kon nooit Hogepriester zijn en de 
Hogepriester mocht nooit Koning worden. 
 
Maar in de Heer Jezus worden beide ambten verenigd. Hij is Koning en Hogepriester en Hij draagt zowel de 
Koninklijke kroon als de sierlijke hoed van de Hogepriester; in Hem is alles verenigd. En satan doet alles na, 
satan heeft ook zijn centrum ingedeeld; dat grote Babylon in een staatkundig centrum, maar ook in een 
duivels geestelijk centrum van de anti- geest. 
 
Nu worden deze twee belangrijke zaken in de Schrift heel duidelijk onderscheiden en dat moeten wij niet 
door elkaar halen. Zo wordt het staatkundig centrum altijd genomen onder het beeld van “een stad” en het 
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geestelijk centrum onder het beeld van “een vrouw”.      
 
Zo deelt ook de Schrift dat anti-Jeruzalem in, dat centrum van de duivel, van waaruit  de duivel zijn 
heerschappij voert, dat grote Babylon, dat genomen wordt onder het beeld van “de grote stad”, wat wij 
bijzonder vinden in Openbaring 18, het staatkundig centrum dus, terwijl Openbaring 17 dat grote Babylon als 
geestelijk centrum, genomen wordt onder het beeld van “de vrouw”, de grote hoer. Dit moeten we goed 
leren onderscheiden en ook van elkaar scheiden. Want als wij dit niet doen, dan verstaan wij deze dingen 
niet ! 
 
Het is duidelijk wat in Openbaring 17 ons gezegd wordt van die vrouw, wij niet kunnen toepassen op de stad, 
die in Openbaring 18 beschreven wordt. Zo ook wat ons in Openbaring 18 van die stad gezegd wordt, 
kunnen wij niet in toepassing brengen op de vrouw in Openbaring 17. 
 
Dat zijn twee onderscheiden dingen en wij zullen later ook zien, dat het grote Babylon als vrouw er eerder 
was dan de grote stad Babylon. 
 
Dus dat grote Babylon als vrouw was er eerder als geestelijk centrum, dan als staatkundig centrum, de stad 
dus. En tenslotte zien we in Openbaring 17 en Openbaring 18, dat eerst die vrouw onder het oordeel 
vernietigd wordt en daarna pas de stad. De vrouw wordt vernietigd door de tien koningen met het beest 
(Openbaring 17) En de stad wordt door een Godsgericht getroffen, door een aardbeving en door vuur en zij 
wordt verzwolgen. Als wij dit nu goed gaan zien, dan gaan we het ook verstaan, dat er onderscheid is. 
 
Tot zover, volgende week gaan we verder. 
De Heer Zegene u, Amen. 


