Bijbelstudie Centrum: studie

“De verborgenheid van het grote Babylon
als de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde”.

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze studie 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, beantwoorden. 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 redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met
het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw 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

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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Vervolg: deel 2 (slot)
Wij willen nu verder gaan met het zien, wat het geheimenis van deze grote hoer is en wie zij
is.
Ik heb de vorige keer al even gezegd, dat er veronderstellingen en uitleggingen zijn, dat deze
hoer Rome, de Rooms Katholieke kerk zou zijn. Maar dan bewijst men deze kerk wel veel
eer, want dat is absoluut uitgesloten.
Ik heb u immers reeds laten zien, dat die vrouw niet onstaan is, toen de Rooms Katholieke
kerk met het pausdom in opkomst kwam, maar dat deze hoer er altijd al geweest is, vanaf de
zondeval. Want zij is immers de moeder van alle hoeren en van alle gruwelen van de aarde,
dat wil zeggen van alle valse godsdiensten, valse erediensten en afgoderij.
Als wij dan alleen maar denken, aan wat van deze vrouw gezegd wordt in Openbaring 17:1b.
“Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren”. En in vers
15 wordt verklaard, wat die vele wateren zijn: “En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt,
waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen”.
Welnu, noch de Rooms Katholieke kerk, noch het afvallige Protestantisme heeft macht en invloed over alle volkeren en tongen en talen van de wereld. Al heeft Rome vele volgelingen,
procentsgewijs echter is het toch nog ver in de minderheid van vele andere valse godsdiensten, zoals het mohammedanisme en het boedhisme en andere afgoderijen.
Natuurlijk, deze moeder is ook de moeder der hoeren, want zij heeft ook dochters en elk
afvallig stelsel is een dochter van die moederhoer. En zover Rome een afvallig stelsel is, is
het ook een dochter daarvan. Maar dat geldt eveneens voor heel het protestantisme en dus
ook voor alle afvalligen. (lees de studie: de geschiedenis van de Gemeente, de kerk)
Deze moederhoer heeft macht over alle volkeren van de aarde en wij zullen later zien, hoe
dat gekomen is, want zij heeft ze allen dronken gemaakt met de wijn van haar hoererij.
Het volgende punt, waardoor wij zien, dat deze hoer er al van oudsher is, komt duidelijk uit,
doordat er geschreven staat in vers 3b: “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 dan wordt het ons ook nog nadrukkelijk gezegd in vers 9-10a als verklaring: “Hier is het
verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten
is. Ook zijn het zeven koningen”.
In onze vertaling staat: “Ook zijn het zeven koningen”. Maar in het Grieks staat inplaats van
“Ook”, “En”, want die bergen zijn koninkrijken. Aan Johannes wordt hier de hele wereldmacht
van satan, dus de anti-goddelijke wereldmachten, vanaf het begin tot het einde toe, getoond.
Dat betekent: vanaf het begin bij de zondeval tot aan de wederkomst van de Heer Jezus, als
de Steen, die al deze koninkrijken vermalen en vernietigen zal en Zelf tot een grote Berg, het
eeuwige Koninkrijk zal worden.
Als hier nu uitdrukkelijk gezegd wordt door de engel Gods, dat deze grote hoer op dat beest
en op die zeven koppen zit, dan wil dat zeggen, dat zij er al was tijdens al deze grote antigoddelijke wereldmachten.
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En van die zeven wereldmachten was de eerste het grote Egyptische rijk, waaronder het
Joodse volk als klein volkje in slavernij was. Dat was dus de eerste kop van de zeven koppen, die allemaal geschiedenis hebben gemaakt met het Israëlische volk.
De tweede kop was het Assyrische wereldrijk.
De derde kop was het Babylonische rijk met Nebucadnezar als koning.
De vierde kop was het Medo-Perzisch rijk.
Terwijl de vijfde kop het Grieks-Macedonische wereldrijk was.
En dan komt de zesde kop, waarvan de engel zegt in Openbaring 17:9. “Hier is het verstand,
dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is”.
Wij zien in de Schrift, dat een berg altijd de voorstelling van een heerschappij is. Zo zegt
David in Psalm 30:8, als hij God dankt voor de uitkomsten en dat God hem doet triomferen
tegenover zijn vijanden: “had Gij mijn berg bevestigd”. Dat is het koninkrijk van David. Micha
4:1. “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren
vaststaan als de hoogste der bergen”. Dat is het Koninkrijk van God.
Maar in Jer. 51 wordt dat Babylon ook een berg genoemd, maar dat koninkrijk zal God vernietigen. Wij vinden dus hier bij deze uitlegging in vers 9 van Openbaring 17: “De zeven koppen zijn zeven bergen”, dat wil zeggen, het zijn zeven anti-goddelijke wereldheerschappijen,
waarop de vrouw gezeten is, die haar dragen en ondersteunen en waar zij heerschappij over
heeft.
Daarom staat er in vers 10, dat het zeven koningen zijn. Die zeven bergen zijn dus zeven
wereldmachten, want koning en koninkrijk is in de Schrift vereenzelvigd.
En dan komt de uitleg: “vijf ervan zijn gevallen”. Dat zegt de engel tegen Johannes, de apostel, toen hij in het jaar 90 na Christus gevangen zat op het eiland Patmos.
En toen waren die vijf eersten al gevallen, het Egyptische wereldrijk. Wij weten immers, hoe
Egypte alle pasgeboren Joodse jongetjes op bevel van Farao in de Nijl moesten worden geworpen.
Daarna het Assyrische wereldrijk met Sanherib, die de tien stammen heeft weggevoerd,
want allemaal hebben zij de Joden onderdrukt met de bedoeling hen uit te roeien.
Dan komt de derde berg: het Babylonische koninkrijk van Nebucadnezar, die Jeruzalem en
de tempel verwoestte en Juda weggevoerd heeft in abllingschap. Maar ook dat rijk is gevallen.
En dan komt de vierde berg, het Medo-Perzische rijk, waarin Haman een verordening deed
uitgaan, die door de koning ondertekend was, om alle Joden, zowel mannen, vrouwen als
kinderen op één dag uit te roeien.
Dan komt de volgende berg, het Grieks-Macedonische rijk, waar ook de Joden vervolgd werden door onder andere Antiochus Epiphanus. Maar ook dat rijk was al gevallen. We zien
dus, wie altijd de vorst dezer wereld is geweest, maar hoe God altijd nog door de zijnen adelaarsvleugelen had.
Als dus de engel in het jaar 90 bij Johannes is, dan zegt hij in Openbaring 17:10. “vijf ervan
zijn gevallen, één is er nog”. En wat is dat? Het Romeinse Imperium, het wereldrijk, waarin
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de Heer Jezus leefde en Jeruzalem met de Tempel weer verwoest werd en de Joden werden
weggevoerd.
Toen dus Johannes deze profetie ontving en die engel hem dat uitlegde, toen bestond het
Romeinse Imperium nog, want hij zat gevangen onder dat Imeprium op het eiland Patmos.
Daarom zegt de engel: “één is er nog”, dat is dus de zesde.
Dan gaat de engel verder in vers 10: “en de andere (dat is dus de zevende) is nog niet
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”. Ook dat is klaar en duidelijk!
Maar nadat het Romeinse Imperium gevallen is (en dat is nu gevallen) zal er aan het einde
der dagen nog eens een grote anti-goddelijke wereldheerschappij komen, een federatieve
staat onder tien koningen. Dat zij de tien horens waarvan wij in vers 12 lezen en dat wij noemen: het herstelde Romeinse Rijk.
Maar dat is er nog altijd niet, want dat kan nog niet komen, zolang dit genade tijdperk nog
voortduurt. En die zevende komt niet direct, want er staat: “en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt (in het Grieks staat hier een woord, dat een onbestemde tijd betekent), moet hij korte tijd blijven”.
Dit sluit in, dat er een tussenperiode is en dat is de tijd van het genade tijdperk. God werft
Zich dan een volk voor Zijn Naam aan, de Gemeente. En aan het einde van dat tijdperk, zullen wij zien, hoe plotseling een federatief wereldrijk gaat verrijzen onder tien koningen. Wij
zien, hoe men daar al naar toe gaat.
Wat in het Midden Oosten gebeurt, dwingt de Verenigde Naties, Europa en de Arabische
landen partij te gaan kiezen. Wij zien ook hoe het Verenigd Europa aan het verrijzen is, maar
nog niet ten volle kan verrijzen, omdat wij nog leven in het genade tijdperk.
Maar deze loopt af en dan komt de zevende koning (Openbaring 17:10. “Ook zijn het zeven
koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”), terwijl de achtste uit alle zeven komt en dat is het
duivelse, satanische rijk, wat zich gaat openbaren aan het einde.
Daarom die geheimzinnige woorden van vers 11: “En het beest, dat was en niet is, is zelf
ook de achtste, maar het is uit de zeven (het was al vertegenwoordigd in deze zeven antigoddelijke wereldstaten) en het vaart ten verderve”.
Want zij zijn allemaal de creatie van de vader der leugen en die de moordenaar is vanaf het
begin. In dat beest uit de afgrond gaat de duivel zich incarneren in het vlees, de antichrist,
die de grote organisator van dat laatste wereldrijk zal worden. En daarom zullen die tien koningen hem ook gehoorzaam zijn en al de macht geven. Maar waar het om gaat, is: de hoer
van Openabring17 zit op al deze koninkrijken.
Nu gaan wij naar een ander punt om haar tijd te zien. In Openbaring 17:6 lezen wij:“En ik zag
de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”.
Ook hier zien wij weer een duidelijke aanwijzing, dat die vrouw er al van den beginne af is
geweest. Zij is niet alleen dronken van het bloed der getuigen van Jezus, want dan zou zij er
alleen geweest zijn, sinds de tijd, dat de Gemeente van Jezus hier op aarde is.
Maar er staat: :“En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der
getuigen van Jezus”. Niet alleen dus van de gelovigen martelaren, die na de Pinksterdag
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stierven, waar Stefanus de eerste van was, maar ook vanaf de eerste gelooofsmartelaar getuige: Abel.
Dan moet zij er ook toen al geweest zijn. Inderdaad, dat was ook zo. Want in Openbaring
18:24 lezen wij: “en in haar (dat grote Babylon) werd gevonden het bloed van profeten en
heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde”.
Dat betekent: geslacht om het Woord van God. En dat is dus vanaf de eerste, rechtvaardige
Abel tot de laatste martelaar. Dat gaan wij nu nader bekijken.
Om te zien, waar het begin is van dit duivelse centrum, dat de tegenhanger is van het hemelse Jeruzalem, moeten wij eerst gaan zien, wat er in de Schrift staat over dit Jeruzalem.
Lang voordat David het aardse Jeruzalm en de burcht Sion en zijn zoon Salomo de Tempel
bouwde, werd Jeruzalem al gekend in de Schrift. Want het werd al door Abraham gekend,
want toen Abraham terugkeerde van het verslaan van de koningen, kwam hem een Koning
Hogepriester tegemoet, Melchizédek, die koning van Salem was. En Salem is Jeruzalem.
En als priester van de Allerhoogste God, wat wij lezen in Hebr. 7:1. Diezelfde Abraham
moest immers op een berg, die God hem zou aanwijzen, zijn enige zoon Izaäk offeren. En al
was het toen nog een geheimenis: die berg, waar Abraham heen moest reizen, was dezelfde, waarop later de Tempel gebouwd zou worden.
God kende die plaats al als Zijn hemels Jeruzalm, vóórdat er een zichtbaar Jeruzalem was.
Want op diezelfde berg Moria, waar Abraham Izaäk moest offeren, is later de Tempel verrezen, zoals de Schrift zegt.
Wij weten ook, dat niet David de plaats van Jeruzalem, om daar de stad te bouwen, zelf bepaald of uitverkoren heeft, maar wij vinden duidelijk, ook op andere plaatsen in de Schrift, dat
God dikwijls een plaats had uitverkoren.
Lang dus voordat er een aardse zichtbare stad Jeruzalem gebouwd was, was er al het van
God gekende hemelse Jeruzalem, van waaruit God Zijn zegeningen zou kunnen geven aan
het aardse Jeruzalem. En zoals het is met het hemelse Jeruzalem, zo is het ook met het
anti-Jeruzalem, het grote Babel, het centrum van de duivel.
Wij vinden in de Schrift in Gen. 10, hoe op een bepaalde plaats een zichtbare stad verrees,
Babel of Balylon genoemd, wat hetzelfde is. Babel is de Hebreeuwse benaming en Babylon
de Griekse.
In Gen. 10:8-10 dat is dus kort na de zondeval, vinden wij staan: “En Kus verwekte Nimrod;
deze was de eerste machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als
Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear”.
Wij weten, dat de aardse stad Babel in het land Sinear gebouwd was. Hier zien wij dus, dat
in een bepaalde landstreek, genaamd Sinear en aan een bepaalde rivier, de Eufraat, de stad
Babel gebouwd werd door Nimrod.
Later is daar ook het Babel van Nebucadnezar gebouwd en daarvan vindt men nu nog altijd
de ruïnes aan de oevers van de Eufraat in het land Sinear, waarvan kort geleden het bericht

5

Bijbelstudie Centrum: studie

“De verborgenheid van het grote Babylon
als de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde”.
wereldkundig werd gemaakt, dat dit Babel zelfs met zijn hangende tuinen, weer herbouwd
zou worden.
Zo verkoos God het land Kanaän als landstreek en bijzonder de bergen van Judea, opdat
daar op die bijzondere plaat Zijn stad zou verrijzen en als Jeruzalem openbaar zou komen.
Op zichzelf is dit een grote merkwaardigheid, want als in de oudheid volkeren een stad gingen bouwen, dan ging men die bouwen, daar waar makkelijk water te verkijgen was en vooral
ook, waar verkeerswegen samen kwamen.
Maar de grote tegenstelling was, dat Jeruzalem, wat dat betrof vreselijk ongunstig lag; want
het lag helemaal niet aan de grote verkeersroute. Maar dat was juist, wat God alleen maar
kon uitdenken en geen mens!
Want Jeruzalem ligt net op de waterscheiding en dat is een heel bijzondere plaats. Daarom
is het een wondere stad! Jeruzalem is op Bergen gebouwd, welnu: “Rondom Jeruzalem zijn
Bergen; zo is de Heer rondom Zijn volk”, zegt Psalm 125:2.
Aan de Westkant van Jeruzalem, waar ook de berg Sion ligt en het hoogste punt is, vloeien
alle beken af naar het westen, naar de Middellandse Zee. Maar alles wat aan de Oosterlijke
helling van de berg Sion ligt, vloeit af naar het oosten, naar de Dode Zee. Jeruzalem is dus
precies gebouwd op de waterscheiding, wat een wonderbaar beeld is!
Ik wil u alleen maar laten zien, dat God die wonderlijke plaats heeft uitverkoren, wat wij ook
duidelijk hebben gezien, dat Hij Abraham leidde door Zijn engel en Zijn Heilige Geest naar
die bepaalde berg, de Moria, om daar zijn zoon Izaäk te offeren, omdat daar later de Tempel
zou moete komen.
En later David de Davidsburcht had gebouwd en Israël onder een gerichtsoordeel van God
lag met de pest en David daarvoor Gods aangezicht ging zoeken om deze straf te keren,
toen kwam hij op de dorsvloer van Arauna. En daar zag ook hij de engel Gods staan.
Zo zien wij, dat het daar ook een hemels centrum is geworden, vanwaar uit God Zijn gerichten uitoefent. Want boven het aardse Jeruzalem is het Jeruzalem Gods. Want Jeruzalem is
nier alleen op een merkwaardige plaats gebouwd, wat betreft de waterscheiding, maar het
wordt ook genoemd de navel der aarde, waar de geboorte dus plaats vindt.
En op die dorsvloer van Arauna, waar David die engel zag staan met uitgetrokken zwaard en
er zoveel duizenden door de pest omkwamen, heeft hij dat altaar op die dorsvloer opgericht
en God een verzoeningsoffer gebracht. Toen trok die engel zich terug en werd dit de plaats,
waar God Zich verder zou openbaren en daar is dan ook de Tempel verrezen.
Wonderlijke plaats dat Jeruzalem! Gebouwd op de scheiding der wateren, op de navel der
aarde, waar dus de geboorte plaats vindt en het leven begint en op de dorsvloer. God doet
altijd alles anders dan mensen, maar zo wondervol! Zo is dat de plaats, die God Zich uitverkoren heeft.
Maar ook de duivel, de anti-god, heeft zich een plaats uitverkoren, waar hij zijn centrum hebben wil. En dat centrum heeft hij gemaakt, vanwaar uit alle afval en afgodendienst en alle
valse ere-stelsels worden geleid. En dat ligt in de vlakte van Sinear aan de Eufraat.
Wat lezen wij nu van die Eufraat? Dan moeten wij teruggaan naar de aanvang, wat wij vinden in Genesis 2, hoe daar de hof van Eden de bron was van een rivier. Wij lezen daarover
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in Gen. 2:10-14. “Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste
zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land
Chawila, waar het goud is; en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de
steen chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele
land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En
de vierde rivier is de Eufraat”.
Aan de oevers van de Eufraat was de geboortegrond van de eerste mens, Adam, want de
hof van Eden, zoals wij dat lezen, werd ook door deze rivier bestroomd, die in de hof ontstond en daarvan uitstroomde. Zo zien wij dus, hoe de hof van Eden ook aan de oevers van
de Eufraat lag.
En in die hof had God de mens geplaatst en hem de opdracht gegeven om die hof te bewaren en te bewaken, want er dreigde buiten die hof een gevaar.
Gen.1:2. “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods
zweefde over de wateren”. In onze vertaling staat “was”, maar daar staat in het Hebreeuws
“werd”. Wanneer God iets schept is dat altijd perfect.
De verleider, had zijn verblijf niet in de hof maar daarbuiten. Daar het Paradijs, de hof van
Eden, aan de oever van de Eufraat lag, dan begrijpen wij wel, dat satan zijn woonplaats, zijn
centrum vlak daarbij had gekozen, ook aan de oever van de Eufraat, waar later ook het Babel is ontstaan.
Daar had satan al vanaf zijn val in de hemel, nadat hij hoogmoed had gekregen, dus zijn
centrum en van daaruit is hij de hof binnengekomen en heeft de mens tot zonde gebracht.
Daar zien wij dus al de geestelijke hoer, die toen bestond uit één valse pofeet, de slang, die
de eerste valse religie verkondigde aan de mens: “Gij zult als God worden, als gij van deze
boom eet”. Zo werd de mens aan God ongehoorzaam en aan de duivel gehoorzaam: dat is
het anti-evangelie.
Vanuit dat centrum, waar toen dus nog geen zichtbare stad was, zoals God reeds zijn hemels Jeruzalem had uitverkoren, maar er nog geen zichtbaar aardse Jeruzalem gebouwd
was, heeft de duivel al de afval geleid der mensen, die vóór de zondvloed op de aarde woonden en heeft dat hele mensdom tot grote afval en grote boosheid gebracht, zodat God met
dat vreselijke gericht van de zondvloed moest komen.
Zo zien wij dus, hoe in de begintijd al dat centrum zich openbaart aan de Eufraat. En nu komen wij op een belangrijk punt, want na de zondvloed ging God door middel van Noach iets
openbaren van Zijn Grote Verlossingsplan, wat Hij verder zal uitvoeren.
Dat vinden wij in Genesis 9:26, toen Noach, als de nieuwe aartsvader, uit wie nu alle volkeren geboren moesten worden, profeteerde door de Geest van God; zijn zegen gaf aan zijn
drie zonen: Sem, Cham en Jafeth: “Geprezen zij de Here, de God van Sem”.
Welk een geweldige betekenis heeft dit woord, want God openbaart hier door middel van
Noach’s zegen, dat de Verlosser, Jezus, de Christus der Schriften, uit Sem zou voortkomen
en dat heeft een diepe zin. Want het hemelse Jeruzalem heeft ook een van God gegeven
gezalfde Koning en Hogpriester.
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En wij weten, wie dat is: de Heer Jezus, de van God Gegevene, die zowel de kroon van het
Koningschap draagt als de diadeem van het Hogepriesterschap; de Koning-Hogepriester
naar de ordening van Mechizédek, Koning van Salem.
En satan, de duivel, die alles na doet, heeft ook over zijn anti-Jeruzalem, zijn grote Babel,
een koning aangesteld. In de eerste plaats wil hij dat natuurlijk zelf zijn, maar ook zijn zoon,
de antichrist. En toen God, na de zondvloed Sem aanwees, uit wie de waarachtige Verlosser, de Christus, zou komen, werd in Sem al de eerste voorloper van de Heer Jezus geopenbaard. Daarom staat er: “Geprezen zij de Here, de God van Sem”.
Wij zullen nu zien, dat dat het kardinale werk is geweest van de zending van de Heer Jezus,
dat Hij de Naam van God aan ons zou openbaren. Dat zegt Hij Zelf in het Hogepriesterlijke
Gebed: “Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt”. En Jezus, de Christus der Schriften is dus
de verpersoonlijking van die Naam en dat is dus de Persoon, het Wezen van God.
Daarom draag de Heer Jezus ook de Naam, die boven alle naam is, wat wij in Fil. 2:9-11
lezen: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam
geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel
en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is
Here, tot eer van God, de Vader!
Er is dus geen enkele andere naam de mensen gegeven, door wie wij behouden kunnen
worden.
Nu is Sem de eerste openbaring van de Christus en daarom heet hij ook Sem. Want Sem,
dat is een Hebreeuws woord, dat niets anders dan “naam” betekent. Wij zouden het dus ook
zo kunnen lezen: “Geprezen zij de Here, de God van de naam”. En wie is dit? Dat is Jezus,
de Christus der Schriften.
Toen nu de vijand, de tegenpartij, de anti-god, de duivel dat vernam, kon hij niet achterblijven
en ging ook direct een mens geven, die de eerste voorloper zou zijn van de antichrist, een
anti-sem in de persoon van Nimrod. Deze ging toen direct op de plaats, die satan zich verkoren had, de eerste stad bouwen, het Babel.
Tegenover de van God gegeven Sem, plaatste de duivel de anti-sem en dat was de eerste
koning op aarde, want voor de zondvloed heeft men geen koning gekend, alleen het aartsvaderlijke bestuur. Nimrod was ook de eerste geweldenaar en de eerste heerser op de aarde,
waarin wij zien, hoe de grote namaker hier aan het werk was.
En deze anti-sem, deze anti-chist werd geboren op 25 december, wat de wereld en vele
Christenen vieren als de geboorte dag van de Heer Jezus, maar Hij is als kind niet geboren
in de winter. De herders lagen in het land te waken over de kudde, maar in december staat
het vee in Israël veilig op stal. In geen enkele Bijbel vertaling en in geen enkele enceclopedie
en ook nergens anders wordt de geboorte datum van het kindje Jezus vermeld. Maar wij
mensen vieren op 25 december de geboorte van het kindje Jezus, dat echter een anti-christ,
een anti-sem blijkt te zijn. Dat vieren en vereren zij!
Wij gaan weer verder. Er bestaat een Arabische legende over Nimrod en die hebben sommige Joodse overleveringen ook overgenomen. Deze Nimrod was de eerste mens, die openlijk God ging wederstaan door Zijn wetten niet te houden, een antichrist dus.
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Hij was de eerste grote geweldenaar, de eerste grote machthebber, die met wapengeweld
de anderen zijn wil op wilde leggen en hen dwong om hem te gehoorzamen en te dienen, om
zo tot een éénheidsstaat te komen, waarvoor allen zich voor hem zouden moeten buigen.
En dan zegt die Arabische legende en de Joodse overlevering ook het volgende: Deze Nimrod, deze grote rebel, deze grote opstandeling gaf voor, dat hij een hemels visioen gehad
had, waarin hij een gouden kroon had gezien (daar komt voor het eerst de kroon), terwijl
Nimrod aan de oever van de Eufraat stond. Toen heeft hij die kroon laten namaken naar dat
voorbeeld, dat hem getoond was uit de hemel.
Toen die kroon gemaakt was, zette hij die kroon op zijn eigen hoofd en gaf zich uit, dat hij de
verpersoonlijking was van de koningen van de lucht. Hij had gelijk, want aan de oever van de
Eufraat heeft de duivel hem dat hemels visioen uit de lucht getoond.
En zo werd Nimrod de eerste verpersoonlijking van de luchvorsten, die in de hemelse gewesten zijn. (Lees daarom de studie: “Waarom zwijgt men, terwijl men zegt en beweert Bijbelsgetrouw te zijn”.)
Van deze moet Paulus schrijven in Ef. 6:12. “want wij (als gelovigen) hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.
Welnu, deze machten toonden aan Nimrod die kroon, hoe die gemaakt moest worden en dat
hij hem zelf op zijn hoofd moest zetten en zo werd hij de verpersoonlijking, de vleeswording
van deze luchtvorsten.
Nu begrijpen wij wel, hoe hij de eerste grote opstandeling tegen God was, die God wederstond en dat zijn rijk Babel was. Hij was de eerste onder wiens heerschappij er een geoganiseerd verzet en opstand tegen God werd ontworpen.
Er staat ook geschreven in Genisis 10:8. “En Kus verwekte Nimrod”. Nimrod was dus de
zoon van Kus (Kusch) en dit betekent in de taal van die tijd, dat Nimrod was “bar kusch”,
zoon van Kus.
Deze woorden “bar kusch” werden later “barchus” en zo werd dit “bacchus”, welke naam in
alle afgodendiensten voorkwam als de naam van de god, die weelderig overvloedsleven
geeft en wie zich onder “bacchus” stelt, beleeft pas het leven van weelde.
De naam Nimrod betekent: woeste panter. Een panter is dat roofdier dat niet alleen zeer
bloeddorstig is, maar ook met list zijn slachtoffer besluipt, niet openlijk, maar vanuit een hinderlaag lokt en besluipt om het plotseling te bespringen, om het dier naar zijn keel te grijpen
en zijn strot af te bijten om zijn bloed te drinken.
Welnu, dat is de woeste panter, die satan voor het eerst in het vlees heeft gecreëerd in Nimrod. Want er staat geschreven, dat Nimrod een groot jager was. Wat voor een jager? Niet
een gewone jager op dieren, maar een jager op de zielen van de mensen, die hij met list en
bedrog onder zijn heerschappij bracht: het was de grote antichrist van de begintijd na de
zondvloed.
Ziet u, wie de eerste machthebber was en waar de anti-goddelijke wereldheerschappij voor
het eerst openbaar kwam? Hij was geen geweldige jager op herten, maar een jager op de
harten, die de zielen roofde van God.

9

Bijbelstudie Centrum: studie

“De verborgenheid van het grote Babylon
als de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde”.
In Openabring 18:2-3 lezen wij: “En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is
de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats
van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat
van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen
der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de
macht harer weelderigheid”.
Zo zien wij, dat in die grote stad Babel gevonden wordt het bloed van allen, die geslacht zijn
op de aarde, wat wij lezen in vers 24: “en in haar werd gevonden het bloed van profeten en
heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde”.
Ook lezen wij, hoe het grote Babylon rijk was geworden door de handel van de kooplieden in
goud, zilver en edelgestente en andere rijkdommen, die tot grote weelde hadden bijgedragen; maar hoe dat Babylon aan die grote welvaart ten onder zal gaan. Daar hebt u het Babylon, waar Nimrod mee begonnen is. Het begin van zijn koninkrijk was Babel en het einde
daarvan zien wij in Openbaring 18, waar de wereld snel naar toe gaat.
In Nimrod werd het onzichtbare Babel zichtbaar, zoals in de Heer Jezus het hemelse Jeruzalem op aarde zichbaar wordt in het aardse Jeruzalem, in een nieuw Jeruzalem. Wat heerlijk!
Het Grieks-Macdonische rijk, het bronzen rijk, werd in de Schrift voorgesteld als een panter,
het karakter van dat wereldrijk. En de eerste koning daarvan was Alexander de Grote, die
ook zulk een geweldige jager op mensen was. En zijn wereldrijk is één van de grootste geweest, het was groter dan het Romeinse Imperium, daar het zich vooral naar het Oosten
uitstrekte tot ver in India.
En weet u wat het merkwaardige is? Dat deze Alexander de Grote, deze geweldige machthebber van een anti-goddelijk wereldrijk (één van die koppen), toen hij ook Babel veroverd
had, wat al gevallen was, deze stad weer wilde gaan opbouwen. Gedeeltelijk was hij er al
mee begonnen, want ook hij wilde Babel maken tot de hoofdstad van zijn wereldrijk.
Niet een stad in Griekenland, waar hij vandaan kwam of in Macedonië, waar al een hoofdstad was. Neen, want toen hij zijn wereldrijk uitgestrekt had tot aan de Ganges in India en tot
in het Himalaya gebergte, wilde hij Babel, dat al onder zijn macht stond tot hoofdstad maken
van zijn wereldrijk. Toen ging hij in Babel wonen en wilde het opbouwen tot een geweldige
stad. Daar hebben wij weer die panter!
Maar zover is hij niet gekomen, omdat God het niet toeliet. Want hij is op drieendertigjarige
leeftijd overleden aan een vreselijke ziekte als gevolg van zijn leven van uitspattingen en van
hoererij. Hij is gestorven op dezelfde leeftijd als de Heer Jezus. Alexander was dus een type
van de antichrist, de panter, die het grote Babel weer wou herstellen, wat God toen niet toegelaten heeft, zodat hij viel op het toppunt van zijn macht.
Dit wereldrijk werd opgevolgd door het Romeinse Imperium. In Openbaring 13 vindt u dit
Romeinse Imperium, het laatste wereldrijk verrijzen uit de volkerenzee en dan wordt het
weer beschreven als het eerste rijk van Nimrod, als een luipaard of panter.
In Openbaring 13:1 lezen wij: “En ik zag uit de zee een beest opkomen (dat komt uit de
volkerenzee op als het vreselijke wereldrijk van het einde, die anti-goddelijke wereldmacht)
met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen
van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk”.
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Hier zien wij weer Nimrod en de woeste panter en die van het Grieks-Macedonische rijk. En
weet u, wat vandaag zo merkwaardig is, dat de omwenteling in Griekenland, waar de hele
wereld tracht daar weer een democratisch bestuur te krijgen, niet ongedaan kan worden gemaakt.
Want wat in Griekenland gebeurd is, dat zal volgens de profetiën in de Schrift gebeuren in
alle staten rondom de Middelandse Zee, waar zich een grote dictatoriale, militaire macht gaat
vormen, een federatieve staat. Hiermee heb ik u even een overzicht gegeven van de wereldgeschiedenis en van wat nog komen moet.
We gaan weer terug naar Nimrod, die dus de eerste machthebber was, onder wiens leiding
het eerste grote georganiseerde verzet en opstand tegen God werd bewerkt en die daar ook
dat centrum van de duivel, dat grote Babylon, gestalte heeft gegeven in de bouw van een
stad Babel.
Maar het ging bij hem er alleen om, om voor zichzelf een naam te maken, een sem. Zo vinden wij het ook beschreven in Gen. 11:1-4. “De gehele aarde nu was één van taal en één
van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij
zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden”.
U ziet de hele opzet is: rebellie tegen God, Die gezegd had: verspreidt u over de aarde en
vervult de aarde. Maar Nimrod, de grote rebel, die een opstandeling was, ging tegen Gods
gebod in en organiseerde openlijk verzet om in een koninkrijk voor zichzelf een naam te maken en daardoor een eenheid te krijgen.
Een eenheid, die niet van God was, maar een eenheid door de mens gemaakt. En daar is nu
ook de wereldkerk mee bezig, de oecumene, om een naam voor zich te maken, een sem,
een anti-sem dus tegen God.
Wij weten nu, dat deze stad van die anti-sem Babel werd genoemd. Deze naam is samengesteld uit Babel, wat wil zeggen: Bad is poort en El is God, poort Gods. In de taal van die tijd
werd die stad de poort der goden genoemd.
Wij hebben het reeds gezegd, dat in het land Sinear, in die vlakte aan de Eufraat, de plaats
was, die de duivel zich had verkozen en waar hij zijn geestelijk centrum had, van waaruit hij
ook de eerste mens tot zonde had verleid en de grote afval had bewerkt in de dagen van
vóór de zondvloed.
Nu zien wij opnieuw een afval, maar nu georganiseerd en geleid door zijn eerste overgegeven volgeling, dus een zoon des duivels, Nimrod, die daar op de plaats, die satan zich had
verkoren had, een zichbare stad gaat bouwen om voor zichzelf een naam te maken.
En die stad noemt men dan ook “de poort der goden”. Wij hebben ook al gehoord, hoe naar
de overleveringen die Nimrod dat hemels gezicht heeft gehad, waarin hij een kroon zag, die
hij liet namaken en op zijn hoofd zette.
En hoe hij toen verkondigde, dat hij de verpersoonlijking was van deze hemelse luchtkoningen, die hij ook in dat gezicht had gezien. Uit dit alles, zien wij dus de heerschappij van de
duivel.
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Dat Babel later ook een tweede betekenis kreeg: “verwarring”; dat is omdat God ingreep,
maar het doel van het bouwen van Babel was, om zich een naam voor zich te maken en dat
is altijd zo gebleven.
Aan het eind der tijden zal het uitlopen, op wat in Openbaring 13:16 en 17 staat geschreven:
“En het maakt (dat is het beest uit de aarde, de valse profeet, die er straks zal zijn), dat aan
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken
gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”.
Er staat dus: “het getal van zijn naam”, van zijn sem dus en dat is de anti-sem. Wij zien nu al,
hoe hard wij daar naar toegaan. Want alles ligt reeds klaar (zie onze Power Point presentatie
over de Microchip) en binnenkort kan niemand meer kopen of verkopen, die het getal (de
chip) niet draagt.
Als wij denken, hoe ook hier in Nederland alle inwoners een ID nummer hebben en dat niet
alleen in Nederland maar in heel Europa en ook al over bijna heel de wereld alle inwoners
geregistreed zijn. Dan is de invoering van het merkteken een kestie van slechts wat tijd.
Wij zien hoe hard deze ontwikkeling gaat. (lees de studie: durft u het werkelijk aan.)En dat dit
in handen van één persoon zal zijn, die via computers en de elektroniosche breinen alles
verwerkt en zo deze persoon (het beest) macht krijgt over allen. Dit alles staat reeds aan de
deur, het is geen kwestie meer van jaren en ook niet meer van dagen, maar van slechts
enkele uren.
In datzelfde Openbaring 13 vinden wij ook, dat het steeds tegen die andere Naam gaat, de
Naam van God, die geopenbaard is in de Heer Jezus, die de Naam draagt, de allerhoogste
Naam, die boven alle naam is.
Openbaring 13:6 lezen wij: “En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om
Zijn Naam (Zijn Sem) te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen”. U ziet, hoe dat
beest de Naam, de Sem van God, lastert, maar zichzelf een naam maakt en waarop het zal
uitlopen aan het eind van deze tijd.
Wij hebben ook al gezien in Openbaring 13:16. “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op
hun rechterhand of op hun voorhoofd”.
Bij die naam moet dus een merkteken komen, een herkenningsteken. Welnu, dat stamt allemaal af van dat eerste Babel van Nimrod, die zich al een naam wilde maken. Er staat immers in Gen. 11:4. “En laten wij ons een naam maken”, want Nimrod, geïnspireerd door de
duivel, wilde die antigoddelijke eenheid stichten, een heerschappij waarvoor ook een merkteken moest komen, een banier, waaronder allen zich moesten scharen.
Een merkteken waarvan allen herkend konden worden, die zich daaronder stelden en dus
volgelingen waren van de anti-sem, van Nimrod, dus van de duivel. Daarom heeft hij dit uitgedacht: het Hebreeuwse woord voor naam is immers sem en het Hebreeuwse woord voor
groot of hoog of verhoging is rama.
Hij wilde zich dus niet alleen een naam maken, maar een naam, die hoog zou zijn, verhoogd
zou worden. Want ook God heeft de Heer Jezus uitermate verhoogd en Hem de Naam gegeven, die boven alle naam is. Welnu, Nimrod, de tegenpartij, was er al mee begonnen, want
hij wilde zich ook een eigen naam maken, die verhoogd zou zijn boven allen, wat tevens een
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banier zou gaan worden, een merkteken, zoals wij in Openbaring lezen, wat straks de antichrist als merkteken, het getal van zijn naam of zijn naam zelf, aangeeft.
Die verhoogde naam is dus “Sem-rama”. Er moet dus een sem-rama komen, dat tevens een
symbool moest worden. En hier ontdekken wij nu het geheimenis van de vrouw van Nimrod,
die Semiramis heette.
Zij werd het sybool van de eenheid van die goddeloze staat en tot symbool van de valse eredienst en cultus, die Nimrod invoerde, de Babylonische cultus en cultuur, die vandaag nog in
heel de wereld wordt aangehangen.
Welnu, nu gaan wij de moeder der hoeren zien. De vrouw van Nimrod kreeg dus de naam
van Semiramis. (bestudeer ook onze Bijbelstudie met als onderwerp: “Waarom zwijgt men,
terwijl men zegt en beweert Bijbels getrouw te zijn”? Voor velen een niet bepaald leuke
Bijbelstudie, waarin wij behandelen, dat helaas heel veel Christenen, dit duivelse feest van
“kerst” vieren alszijnde de geboorte dag van de Heer Jezus, wat een puur duivelse leugen is.
25 December is de geboortedag van Nimrod (een antichrist) en zeker niet van de Heer
Jezus!
Kerst is een puur duivels feest om velen te misleiden, veelal onder een Christelijk sausje.
Nergens, maar dan ook nergens, niet in de Bijbel, niet in welke encyclopedie dan ook, staat
vermeld dat de Heer Jezus op 25 december geboren is geworden. Zie onze studie “Waarom
zwijgt men, terwijl men zegt en beweert Bijbels getrouw te zijn”.
Waarom zou God deze geboorte datum verzwijgen? Lees de studi: “Waarom zwijgt men,
terwijl men zegt en beweert Bijbels getrouw te zijn”.
Dit even terzijde. Die vrouw (volgens de Rabbijnse literatuur: tevens zijn moeder) van Nimrod
kreeg dus de naam Semiramis, wat verhoogde naam betekent, terwijl zij werd verheven tot
hemelkoningin, want hij was immers de verpersoonlijking van de hemelgoden en daarom
werd zijn vrouw, tevens zijn moeder, de hemelkoningin.
Daaruit is de verering ontstaan van “de moeder Gods”, die de beschermster van allen is, die
zich onder dat merkteken willen scharen. Zij werd afgebeeld in die banier, dat merkteken, als
de moeder Gods, de godin met een duif boven haar hoofd; zij was de bekende duifgodin.
En de vleugelen van die duif vormden tezamen de twee hoornen van de opkomende maan.
U ziet dus, dat het merkteken van toen, een oud symbool van de duivel verering was. Deze
hemelkoningin, deze beschermmoeder van alle vrouwen volgelingen van Nimrod, die onder
haar vleugelen kwamen, die zouden welvaart en vrede hebben.
Vandaar die duif boven haar hoofd en die halve mansikkel, die die vleugels vormen. Zij is het
hoofdfiguur van de Babylonische cultus, de hoofdfiguur van de oorspronkelijke eerste valse
religie. Haar merkteken vinden wij terug in de standaards van alle oude volkeren, ook aan de
Assyrische koningen en machthebbers.
Het rijk der Egyptenaren van de Farao’s hadden hetzelfde symbool, de moeder Gods in hun
standaard. Later werd overgenomen in het Babylonische rijk en daarna in het Medo-Perzische rijk. Wij vinden het ook in al de valse erediensten terug.
Haar naam is dikwijls veranderd naar de omstandigheden. In de Bijbel vindt men die naam
als o.a. Melech, later Molech, wat betekent koningin van de hemel. Ook in Jeremia 7 en 44
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lezen wij ook van de erediensten, die de afvallige Israëlieten hielden voor de koningin des
hemels, haar aanbaden en koeken voor haar bakten.
In de oude wereld had zij de naam van Astaroth of Astarte. In Griekenland Aphrodite en in
Egypte Isis. Overal was zij de gevleugelde moeder gods. In het Romeinse rijk vinden wij haar
onder de naam van Venus en ook in de Rooms Katholieke kerk vinden wij haar als Maria, de
hemelkonigin. Dit stamt allemaal van uit de Babylonische cultus.
Wat hield deze Babylonische eredienst allemaal in? Ik noem u enkele dingen. Deze leden,
die daar lid van waren, vormden een mystieke broederschap, een loge, die hun mysterieën
hadden en kenden. Degenen die lid wilden worden en toetraden, die moesten eerst biechten
bij de priesters en de hogepriester. Wij zien dus, dat ook de biecht stamt uit die Babylonische
cultus van de moeder der hoeren, het grote Babylon.
De gedwongen biecht bij de priesters was ingesteld, opdat de priester macht zou hebben
over die persoon. Wij vinden deze mysteriën ook nu nog terug in alle valse religies, de dochters van de moeder der hoeren, o.a. in de Rooms Katholieke kerk.
Niet alleen vinden wij in haar de verering van de hemelkoningin, de moeder gods als middelares, maar wij vinden ook die gedwongen biecht, terwijl zij daar ook hun mysteriën hebben,
want zij maken van alles een mysterie.
Zij hebben het mysterie van de doop, dat, als zij maar een paar druppeltjes van het gewijde
water op een kind sprenkelen, het wedergeboren is. Zo ook het mysterie van de ouwel,
waardoor die ouwel verandert in werkelijk vlees en bloed van de Heer Jezus. Wat een gruwelijke afgoderij is, die stamt uit Babel, de moeder der hoeren met de Babylonische cultus.
En niet alleen hebben zij hun mysteriën, maar ook hun kloosterorden, die ook uit Babylon afkomstig zijn, waar jongens en mannen toegewijd werden aan hun goden, evenals meisjes en
vrouwen. Dat is alles uit Babel. Maar zij hadden allen hun eigen riten en mystiek.
Maar dit grote Babel is de moeder der hoeren en van alle gruwelen der aarde. Alle valse
godsdienststelsels en dat zijn er heel wat en alle afgodische ceremonieën over de gehele
wereld en van alle tijden, hoe groot onder hen ook het onderling verschil is, zij hebben een
eenheid van karakter en vertonen een fundamentele gelijkheid, die ons duidelijk doet zien,
dat zij van één wortel en één bron komen, de moederhoer.
Want hoe groot hun onderling verschil ook is, het zijn niets anders dan wijzigingen van de
eerste uitvinding van dat oorspronkelijke Babel. Men vindt die verering b.v. niet alleen bij de
Rooms Katholieke kerk, maar in alle valse religies van de wereld.
Men vindt heus niet alleen kloosterorden in de Rooms Katholieke kerk. Ook de boedhisten
hebben hun monniken en nonnen en hun kloosterorden, maar ook bij Protestantse groepen.
Het zijn allemaal niets anders dan wijzigingen van dat oorspronkelijke doel uit Babel, waar
men ook toen al bijzondere gebedskettingen en vereringen hadden, die wij nu kennen als de
rozenkrans, die wij niet alleen vinden bij de Rooms Katholieke kerk, maar ook de Boedhisten
kennen die.
Het zijn allemaal wijzigingen van die eerste uitvinding van Nimrod, van deze opstandeling en
dus de uitvinding van de duivel, die toen al een vals godsdienstig systeem had ingevoerd.
Hier zien wij de oorsprong en daarom is zij de moeder der hoeren van alle gruwelen der
aarde.
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En zoals wij lezen in Openbaring 17, heeft zij met haar wijn alle volkeren beneveld en dronken gemaakt. Hoe is dat gekomen? Wij vinden in Gen.11, hoe Nimrod dat organiseerde en
de eerste grote stad is gaan bouwen, dus een zichtbare stad van dat onzichtbare centrum
van de duivel, wat in de hemelse gewesten was, de poort der goden.
Maar God heeft het toen niet toegelaten, want wij hebben gezin, hoe de Heer nederdaalde
om hun spraak te verwarren, want voor die tijd waren alle mensen van één taal en van één
sprak. Daar ligt dus de aanvang van de verschillende natiën, tongen en talen. Maar let nu
goed op!
Voordat God de mensenmassa uiteenscheidde door hun taal en spraak te verwarren, zodat
er dus verschillende volkeren, talen, tongen en natiën gingen ontstaan, had de duivel al via
dat eerste Babel zijn duivelzaad in de harten van de mensen uitgestrooid en had hij de satanische smetstof al in de harten van de mensen ingegeven.
Toen God hun spraak verwarde en zij verstrooid werden uit elkaar over de gehele wereld,
droegen zij deze smetstof uit het zaad van de duivel met zich mee. Daarom hebben alle volkeren die smetstof in zich en hebben dus allemaal die religies der wereld, die niets anders
zijn dan voortzettingen van dat oorspronkelijke Babel, waarvan de bewoners zich verspreid
hebben naar het oosten toe en daarom vindt men diezelfde grondslag van de Babylonische
religie ook duidelijk bij de volgelingen van Boeha en Confucius.
Maar zij zijn ook nog verder getrokken em verspreidde zich via de Bereingstraat over het
Amerikaanse Continent, wat wij zien aan de ruïnes in Mexico, die duidelijk spreken van wat
de Mexicanen vereerd hebben.
Daarin zien wij weer die moedergods verering, alleen met andere namen en wijziging in de
eredienst. Maar de smetstof is daar naar toegebracht, zij hebben nog altijd diezelfde eredienst, maar het zetelt en komt uit één wortel.
Die volken hebben zich vanuit Babylon ook verspreid naar het Westen en wij zien, hoe ook
zelfs de Christen volkeren daarmee volledig besmet zijn. Dat geldt niet alleen voor Rome,
want er zijn heel wat afgoderijen ook in heel veel Prostetante kerken en in heel veel vrije
groepen zoals Evangelisch, Pinkster, Vergadering van Gelovigen en Baptisten. Dit is wat de
Schrift ons heel duidelijk leert! (Zie onze studie: de geschiedenis van de Gemeente, kerk)
Johannes moet het ook zeggen in zijn brief: “Kinderkens bewaar uzelf van de afgoden”, want
hij had dat geheimenis gezien op Patmos en had zich verbaasd met een grote verbazing
over deze hoer, die dronken is van het bloed der heiligen.
Er is maar één weg, er is maar één mogelijkheid, dat de ware gelovigen zich vrijmaken en
vrijhouden van alle soort afgoderij, want het schuilt in ons verdorven hart. Die ene weg is
deze: dat wij de Heer Jezus, de van God gegevene, geheel de plaats geven, die Hem rechtens toekomt, wat betekent, de Heer Jezus moet de eerste plaats krijgen in ons hart en ook
de eerste plaats op alle terreinen van ons leven.
Dat wil zeggen in ons verstand, in onze gedachten, in ons gevoelsleven, opdat wij Hem zullen kennen in al onze wegen. Er staat immers geschreven: “Ken de Heer in al uw wegen”. En
de Heer Jezus heeft gezegd, dat, als wij in Zijn Woord blijven, zullen wij de waarheid verstaan en dan ook waarlijk een discipel van de Heer Jezus kunnen zijn.
Want om een vruchtbaar kind van God te zijn, moeten wij allereerst Zijn Woord kennen. God
zegt immers al in het Oude Testament: “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis”. Er
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is nog altijd vandaag de dag een schrikbarende onkunde van het Woord van God onder de
kinderen Gods. Men hoort haast nooit spreken over deze dingen, wat een schromelijk tekort
aan Bijbelkennis ten gevolge geeft.
En dan gaat men er nog prat op, dat men het volle evangelie brengt! Maar men brengt een
zeer eenzijdig evangelie! Daarom zijn er nu ook zovelen, die beneveld worden door de hoer,
zelfs onder echt, oprechte kinderen Gods, die het goed menen, maar beneveld zijn door de
Babel cultus, de verering van Maria als hemelkoningin.
En daarnaast zijn er zeer, zeer velen die ook beneveld zijn door het heidense kerstfeest, wat
helemaal niet in de Bijbel voorkomt als feest. Het geboortefeest dat God viert bij de geboorte
van Zijn Zoon valt op een heel ander tijdstip en wordt terdege vermeld in de Schrift alszijnde
het feest van de Eerstelingsgarf.
Vele kinderen Gods vinden het allemaal geweldig, maar bidt liever voor hen, opdat hun ogen
open gaan, want zij zijn totaal beneveld van de wijn van die grote hoer, omdat zij het ware
Woord niet kennen en het door hun predikers niet wordt onderwezen omdat zij het zelf niet
kennen.
Maar niet alleen moeten wij kennis van het Woord hebben, want alleen kennis maakt ons
opgeblazen. Daarom zegt de Heer Jezus: “Als gij in Mijn Woord blijft, zult gij de waarhid
verstaan en de waarheid zal u vrijmaken”.
Dat betekent: niet alleen kennis hebben van het Woord, maar ook doen naar het Woord.
Hoeveel kinderen Gods moeten op deze wijze vrijgemaakt worden, ook vandaag de dag en
daarom geeft de Heer mij deze boodschap steeds weer, omdat het een spijze is ter rechter
tijd, want ik heb het niet van mijzelf.
Wij moeten niet alleen het Woord kennen, maar ook dat Woord bewaren en doen en het ter
harte nemen, dan krijgen wij de openbaring uit dat Woord door dat Woord en de Geest. God
heeft in het Oude Testament al gezegd: “Waar geen openbaring is, verwildert ht volk”. Want
dat is het Profetische Woord, wat ons openbaart de Naam, die boven alle naam is, de ware
Naam, de Sem, omdat wij vrij worden van die andere, die anti-sem, waar wij van nature mee
geïnfiltreerd zijn als mens, als kerk, als groep en als kring.
Maar als wij in het Woord blijven, dan zullen wij de waarheid verstaan en de waarheid zal
ons vrijmaken, want wij hebben de openbaring uit het Woord. En wat is die openbaring? De
grote ware Sem, de Heer Jezus, de Christus der Schriften.
Wij krijgen Hem geopenbaard, niet alleen als de Christus, die voor onze zonden gestorven is
en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, maar ook krijgen wij Hem geopenbaard als Degene die in onze plaats gestorven is; dus zijn wij gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf
zouden leven, maar van nu af aan zullen leven voor Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is.
Dus de Heer Jezus zal ons leven zijn en blijven en Hij zal de plaats moeten krijgen in ons
leven, die Hem rechtens toekomt. Wat is er dan nog van onszelf? Gelooft u in de Heer
Jezus, is Hij uw Heer? Dan is er niets meer van uzelf, want Hij stierf voor u en bracht u in
Zijn dood. Zo zijn wij allen, die dit geloven, gestorven, want Hij kocht ons met de prijs van
Zijn bloed. Hij gaf Zijn leven in ruil voor het onze.
Daarom heeft de Heer Jezus recht op heel onze geest, op heel onze ziel en op heel ons
lichaam.
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Daarom zal Hij de eerste plaats in ons moeten hebben: in ons hart, in ons verstand, in onze
ziel, in onze zedelijke vermogens en in heel ons denken, doen en handelen. Als de Heer
Jezus die plaats krijgt, die Hem rechtes toekomt, dan gaat het oude zuurdesem met al de afgoden er vanzelf uit.
Toen de Ark des Verbonds door de Filistijnen geplaatst werd in de afgodentempel van
Dagon, viel Dagon languit op de grond. Maar toch bleven zij die Dagon dienen, ofschoon dat
beeld met man en macht geholpen moest worden. En de volgende dag lag Dagon weer op
de grond, maar nu met hoofd en handen er af, machteloos en krachteloos, want waar de
Heer is, vallen de afgoden.
Dan moet er natuurlijk een beslissing komen, of de Ark eruit, of de afgod. En daarom staat er
ook: “Kiest u heden, wie gij dienen zult”. (lees daarom ook de studie: “Waarom zwijgt men
over het werkelijke kerstfeest, terwijl men zegt en beweert Bijbels getrouw te zijn”.)
Wij moeten hierin radicaal zijn. Als u de Heer Jezus kiest, laat Hij dan ook uw Heer zijn over
heel uw leven. Maar je kunt geen twee heren dienen met God en de anti God. Als het Jezus,
de Christus der Schriften is, maar dan ook geheel, zonder enige achterhouding en zal Hij
Heer moeten zijn over alles, wat er in ons leven gebeurt.
Dan zullen de afgoden vanzelf vallen en er uitgaan. Dan worden de ogen wel geopend en
wordt u niet zo gauw meer misleid door schoonschijnende dingen, ook al komt men met de
Bijbel en met een Christelijk geloof.
Want als wij ons dag en nacht onder de heerschappij van de Heer Jezus stellen en onder de
heerschappij van Zijn Geest, dan krijgen wij scherpe ogen en de onderscheiding der geesten
en dan laten wij ons niet misleiden en ontdekken wij direct, waar de wijn van de hoererij van
Babel is en wat niet uit God is. En dit hebben wij vooral in deze tijd, waarin wij nu leven, zo
heel hard nodig.
Wij lezen hier in Openbaring 17, hoe deze hoer aan haar eind komt, dat geestelijke orgaan
van de duivel, die tien koningen en dat beest.
Misschien is dat voor u moeilijk te begrijpen. Zij heeft eerst altijd op dat beest gezeten, zij is
gedragen en ondersteund geworden door deze anti-goddelijke wereldmachten en heerschappijen en nu aan het einde gaan zij haar haten en vernietigen.
Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want het antwoord staat er bij in vers 17: “Want God heeft
in hun hart gegeven, Zijn zin te volbrengen”. Wat wil dat zeggen? Wat bewerkt God dan ineens in die harten? Al de wereldmachten hebben zich tot nog toe laten leiden door deze valse religie, omdat zij haar nodig hadden en daarom hebben zij ook met haar gehoereerd.
Maar als straks de antichrist zijn doel bereikt heeft, de wereldheerschappij zal hebben met
die koningen, dan zal God het zo in hun hart bewerken, dat zij al de aanbidding en al de
macht voor zichzelf opeisen.
Dan wordt elke bestaande godsdienst geliquiderd door hen, dat wil zeggen, wat die godsdienst dan bezit aan tempels, kathedralen, kerken en gebouwen, bibliotheken enz., dat wordt
allemaal door deze koningen en de antichrist geconfisqueerd. Dan zal niet voor het eerst
zijn, dat zoiets gebeurt, want in Rusland heeft men het al gedaan met de orthodoxe kerk,
doordat zij zelf de macht opeisden.
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Maar de antichrist weet heel goed, dat de wereld niet zonder religie kan zijn. Daarom zullen
alle bestaande godsdienstige stensels vervallen, als de antichrist, het beest met die tien koningen eenmaal aan de macht is. Dan zal hij een staatsreligie, een staatsgodsdienst instellen
en dat is de aanbidding van het beest en zal dat beest gaan zitten in de tempel Gods en zeggen, dat hij god is.
Hij zal een beeld voor zich laten oprichten, dat spreken kan en dat op de televisie gezien zal
worden, zodat een ieder, die dat beeld ziet er voor moet knielen en aanbidden.
Van deze dingen hebben wij al voortekenen gezin. Wij hebben al Rusland aangehaald, maar
ik denk ook aan het Hitler Duitsland, dat nationaal socialisme met zijn bruinhemden en zijn
hakenkruisen.
Hitler is eerst mede door de valse kerk aan de macht gekomen, want zelf had hij niets. Daarvan zijn bewijzen genoeg. Want die valse kerk duchtte het rode communisme, maar toen
eenmaal Hitler aan het bewind was, begon hij ook te confisqueren.
Als hij maar lang genoeg aan de macht was gebleven, dan had hij al die gebouwen met hun
schatten genationaliseerd en dan was er alleen nog maar het hakenkruis en de aanbididng
van de grote fürer gekomen. Maar het was Gods tijd nog niet!
Want de antichrist komt niet uit Duitsland en zal ook niet in Duitsland zitten, maar hij zal regeren over de tien statenbond en zo ook de wereldmacht krijgen en zijn zetel hebben in het
laatste Babel, dat men weer gaat opbouwen, dat is het staatkundige Babel, Dat is een heel
belangrijke zaak.
Hebt u zich wel eens afgevraagd, hoe die antichrist het toch voor elkaar krijgt, dat er een
eenheid komt in de staatkundige en economische chaos, die daar overal heerst en in die
geweldige chaos onder de politieke partijen, die steeds meer toeneemt?
Hoe kan hij dat toch allemaal ineens tot een eenheid brengen? Daar is een macht aan het
opkomen, waar de meeste totaal geen idee en begrip van hebben. Maar er is nu al een grote
duistere macht in deze wereld aanwezig, waarmee alle koningen en regeringen momenteel
terdege rekening mee houden en waar allen zich voor zullen buigen.
Dat is die heimelijke opkomende macht van de antichrist (de islam) en alles wacht er alleen
maar op, dat als die grote coördinator verschijnt, het dan meteen bekeken zal zijn. Dan zullen wij zien, hoe die macht al zeer ruim aanwezig is en hoe die macht dwingen zal, dat alle
volkeren en regeringen zich aan die macht onderworpen worden.
Leest u maar eens het boek: “Het Westen voor de keuze” van Marius Baar. Deze Duitse
schrijver heeft 25 jaren als Christen-zendeling onder de moslems van Tsjaad gewerkt. Het
boek wat jaren geleden reeds uitgegeven is geworden, is een zeer ernstige waarschuwing
voor de gevolgen van de zegentocht van de islam voor het “Christelijke Westen”.
Niet alleen het voortbestaan van Israël, maar dat van de hele Westerse beschaving staat
volgens deze schrijver op het spel. Een fatale rol in het drama spelen de Westerse overheden, kerkelijke zowel als wereldlijke, wier welwillende houding tegenover de islam als verraad jegens Israël en de Gewmeente (kerk) wordt bestempeld.
Er blijven natuurlijk altijd nog vele dingen over, maar lees en herlees de dingen uit de Bijbel.
Maar vooral gaat het erom, dat wij de Heer Jezus in ons leven de plaats geven, die Hem toekomt, opdat wij de waarheid niet alleen volledig zullen verstaan, maar dat die ons ook zal
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vrijmaken, opdat wij vruchtbaar worden in deze wereld en opdat God Zich nog kinderen kan
verwekken in deze tijd.
Zijn Naam ter eer. Amen!
De Here Zegene u.
Amen.
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