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 deze studie zonder 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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Inleiding
Laten we opslaan uit het Woord van God, de Bijbel en wel 1 Joh. 4:1-6. “Geliefden, vertrouwt
niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in
de wereld uitgegaan.
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest
van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan
die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld
naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons
niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling”.
Wij zullen ons bijzonder bepalen bij de geestelijke betekenis van het geheimenis van dat grote
Babylon, opdat wij met elkaar door de Heer opgebouw worden en meer onderscheid gaan krijgen in de verschillende dwalingen en vooral ook, dat wij leren onderscheiden of de geesten uit
God zijn.
Als Johannes, de apostel, al in zijn dagen moest neerschrijven, dat vele valse profeten in de
wereld uitgegaan zijn, hoeveel temeer vandaag de dag, daar wij nu aan het eind gekomen zijn
van dit tijdperk van de genade.
Als wij in deze studie ons willen bepalen bij wat de Schrift noemt: de grote hoer, de moeder
der hoeren en de gruwelen der aarde, dan zullen wij zien, zoals Johannes op Patmos dat voor
ons zag, hoe zij in haar hand die gouden beker heeft, die vol is van de wijn harer hoererij en
hoe zij daarmee alle volkeren dronken heeft gemaakt.
Als wij dan uit de Schrift deze verborgenheid leren zien, dan is het voor ons geen verborgenheid meer, want God heeft het aan Zijn kinderen geopenbaard. Die volkeren zijn niet alleen de
heidense volkeren met hun afgodendiensten, die bepaalde wereld religies aanhangen, zoals
het Mohammedanisme, Boedhisme en de leer van Confucius, enz. enz..
Maar ook zullen wij zien, dat ook zij, die zich Christenen noemen uit vele, vele Christelijke kerken, kringen en sekten er bij zijn, omdat zij beneveld zijn en de werkelijkheid niet kunnen zien.
Zoals iemand, die beschonken is, niet meer de rechte weg kan gaan, omdat hij die niet meer
zien kan en de juiste proporties niet meer kan onderscheiden, zo heeft in de loop der eeuwen
de wijn van die grote hoer velen beneveld, zodat zij de juiste weg niet meer kunnen vinden.
Lees onze studie over de geschiedenis van de Gemeente (kerk).
Broeders en zusters, het gaat er niet alleen om, dat wij slechts verrijkt worden met kennis van
het Woord, maar vooral, dat wij opgebouwd worden in het allerheiligste geloof, opdat, als ook
wij misschien nog een weinig onder de invloed van deze wijn zitten, wij geheel van die beneveling vrij mogen komen.
Want wij moeten als Gods kinderen ervoor zorgdragen, dat die wijn ons nooit meer benevelen
kan. En dat kan alleen, doordat wij zelf er voor zorgdragen, dat wij vol worden van een andere
wijn, die niet benevelt. Een wijn die van boven is, de Heilige Geest, die ook immers in de Heer
Jezus is, Die de Ware Wijnstok is en van Wie wij de ranken mogen zijn. Dat wij vol worden
van de Heilige Geest van God, opdat alle andere beneveling der geesten wijken!
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Daarom is het zo nodig, dat wij onze harten openstellen, niet alleen voor der werking van
Gods Geest, maar opdat wij ook tot God gaan roepen, om ons toe te rusten tot dienstbetoon
en zo ook door Hem gebruikt kunnen worden.
Dus niet dronken meer zijn van de wijn van de grote hoer, maar als kinderen van het hemelse
Jeruzalem, die ons aller moeder is, biddende en wakende zijn in deze eindtijd.
Om te kunnen onderscheiden of de geesten uit God zijn, hebben wij allereerst kennis nodig
van het Woord van God. In Hosea 4:6a staat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan
kennis”.
Inderdaad, want wat is er ook in onze tijd een schrikbarend te kort aan kennis van het Woord
van God. In vele kringen wordt een bepaalde waarheid sterk geaccentueerd en altijd maar
weer naar voren gebracht. Maar als wij een bepaalde waarheid uit zijn verband gaan rukken,
dan kan het een misleiding gaan worden. Elke Woord in de Bijbel in zijn juiste verband zien, u
kunt dat altijd doen door de Schrift met de Schrift te vergelijken.
Wij moeten er voor zorgdragen, dat wij kennis krijgen van het hele Woord van God en dat wij
dat ook in zijn verband houden. Dan alleen komen wij in het juiste evenwicht en blijven wij ook
in een evenwichtige toestand.
In veel kerken en kringen, waar één bepaalde waarheid naar voren wordt gebracht, komt men
gemakkelijk in een onevenwichtige toestand en dat is gevaarlijk! Daarom moeten wij er voor
zorgen, dat wij kennis krijgen van heel het Woord van God.
Maar alleen kennis van het Woord van God is ook niet voldoende. In Joh. 8:31-32 lezen wij:
“Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk
discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”.
De Heer zegt: “Als gij in Mijn Woord blijft”. Wij moeten dus niet alleen kennis van het Woord
hebben, maar wij moeten ook in dat Woord blijven, dat wil zeggen dat wij gaan doen, wat dat
Woord van God ons zegt.
Alleen kennis van het Woord van God maakt opgeblazen, maar het gaat er om, dat wij in dat
Woord moeten blijven en dat wil zeggen, dat wij in alles rekening houden met dat Woord en
daarnaar gaan leven, handelen en wandelen.
Dan zijn wij waarlijk discipelen van de Heer Jezus. Want het gaat erom, óf wij discipelen van
de Heer Jezus zijn, óf dat wij volgelingen zijn van het grote Baäl, van de antichrist. Maar als
wij in Zijn Woord blijven, zijt gij waarlijk discipelen van de Heer Jezus en wij zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal ons vrij maken.
Want dan worden wij vrij van alle wijn van de hoererij van die grote hoer, want daar zijn wij allen enigszins mee besmet, omdat zij alle volkeren daarmee beneveld heeft, ook de Christelijke
volkeren.
Wij worden vrij, als wij in dat Woord van God blijven, dan zullen wij de Waarheid verstaan en
die Waarheid zal ons vrijmaken. Wat is dan die waarheid die ons vrij zal maken? Het is het
Profetische Woord van de levende God, dat ons iets gaat openbaren.
In de Spreuken vinden wij er iets van staan, hoe wij dit Woord nodig hebben, daarom is kennis
alleen van dat Woord niet genoeg. Wij moeten in dat Woord blijven en er door verlicht worden
en daardoor openbaring ontvangen van dat Woord.
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Laten wij maar opslaan Spreuken 29:18. “Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,
maar heil hem die de wet bewaart”. Openbaring mag dus niet ontbreken, want dan verwildert
het volk, wordt het tuchtloos en valt in de handen van de hoer.
Daarom zegt de Heer Jezus, dat wij niet alleen kennis van Zijn Woord moeten hebben, maar
dat wij ook moeten blijven in dat Woord. Dan pas zullen wij de waarheid gaan verstaan, want
uit dat Woord kijgen wij openbaring en licht.
Welke openbaring en welk licht dan? De Heer Jezus in Zijn volle betekenis: dat is Jezus, de
Christus der Schriften in de waarachtige betekenis van God, in Zijn kruisiging, in Zijn opstanding en als Hoofd en Heer van Zijn nieuwe schepping.
Deze openbaring is het fundament van waaruit wij de waarachtige betekenis van Zijn kruis
leren verstaan, namelijk dat de Heer Jezus onze oude natuurlijke mens in Zijn kruisdood geheel heeft weggedaan en wij dan vrijgemaakt zijn van die oude mens en dat wij in Hem dus
een nieuwe schepping zijn.
Dan leven wij ook niet meer voor onszelf, maar voor Hem, die Zijn leven aan dat vloekhout
voor ons gaf en ook voor ons opstond uit de doden.
Wij kennen ons zelf niet meer naar de oude mens, zodat de Heer Jezus waarlijk ons leven zal
zijn. Als dat werkelijk zo is, zal er geen plaats meer zijn voor de wijn, de hoererij en de hartstocht van die grote hoer. Dan leven wij alleen het leven van de Heer Jezus, zodat het is: “Niet
ik leef, maar Christus leeft in Mij”.
Het grote Babel is de moeder der gruwelen en der hoeren van de aarde. Hoererij betekent afgoderij. Alle afgodeij, in welke vorm ook, zoals die op deze aarde voorkomt, is van haar. Het
Schriftwoord zegt in 1 Joh. 5:21. “Kinderkens, wacht u voor de afgoden”.
Dat gevaar is er altijd, want er zijn zoveel afgoden! Denkt maar niet, dat alleen heidenen afgoderij bedrijven. Ons zogenaamd Christelijk Nederland is een land vol met afgoderij. Maar om
ons zelf van de afgoderij te bewaren, moeten wij er voor zorgdragen, dat de Heer Jezus de
eerste plaats in ons leven inneemt, die Hem alleen toekomt.
Dat betekent: de eerste plaats in ons hart, in ons verstandsleven, in ons gedachtenleven en in
onze handel en wandel. Wij zullen niets meer doen zonder Hem te kennen. Want er staat geschreven: “Ken de Heer in al uw wegen”. Want die plaats komt Hem rechtens toe, omdat Hij
stierf voor u en nu leeft u niet meer, maar Hij leeft in u en is uw Heer.
Als de Heer Jezus de eerste plaats heeft in ons hart en leven, dan kunnen daar geen afgoden
zijn. Want dat is de enige weg en de enige manier, dat wij onszelf bewaren voor de afgoden.
Elke Christen die de Heer Jezus niet in alles de eerste plaats geeft, vervalt aan de dienst van
de afgoden, hoe vroom hij of zij ook zelf mag zijn.
Het is heerlijk, als wij Hem de eerste plaats in ons leven willen geven, die Hem rechtens toekomt want er is geen andere weg om onszelf te bewaren van de afgoden.
U kent toch die geschiedenis uit het Oude Testament, hoe eens de Filistijnen door God gebruikt werden om Israël te tuchtigen vanwege hun afval? De Ark van het Verbond kwam toen
in de handen van de Filistijnen onder Gods toelating.
De Ark is immers het beeld van de troon van God en van Christus Jezus. De Filistijnen brachten die Ark van de levende God in de tempel van Dagon, een afgodstempel dus. Wij weten
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wat er toen gebeurd is. Zo gauw als de Ark Gods in de tempel van Dagon kwam, viel het beeld
van Dagon languit op de grond. Toen de Filistijnen met man en macht het afgodsbeeld weer
op zijn voeten hadden gezet, lag het de volgende dag weer op de grond maar nu met handen
en benen eraf gebroken. Toen hebben de Filistijen de Ark er maar weer uitgezet.
Hieruit leren wij de les, dat, waar de Heer Jezus toegang heeft in ons hart en leven, daar wijken ogenblikkelijk de afgoden, daar kunnen zij niet meer zijn. Maar dan moet de Heer Jezus
de eerste plaats hebben in ons hart en in ons denkvermogen en op alle terreinen van ons leven.
Dan zijn wij vol van de Geest van God, want alleen waar de Heer Jezus is, daar is volheid van
de Heilige Geest en dan is er geen plaats meer voor die andere geest, de anti-geest van de
antichrist en evenmin voor de wijn van de hoer.
Tot zover onze inleiding.
Het onderwerp van onze studie is: “De verborgenheid van het grote Babylon als de moeder
van de hoeren en van de gruwelen der aarde”.
Laten wij het Woord opslaan en wel Openbaring 17:1-18. “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, moeder 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
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gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. 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 volbrengen en dit eensgezind te doen en hun
koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de
vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde”.
Willen wij de verborgenheid 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 waarachtige God nog een god
moeten zijn.
Alles wat bestaat kan dus allen uit God zijn. De duivel kan het alleen namaken, maar kan
nooit iets nieuws bedenken. Ter inleiding van dit onderwerp willen wij met elkaar nagaan, wat
de Schrift daarvan zegt.
De duivel is allereerst de anti-god, terwijl God de waarachtig, de eeuwige God is. De duivel
heeft zichzelf als de anti-god veheven door zijn vijandschap met God. Wij lezen hierover in 2
Kor. 4:4a. “ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen”.
Hij wordt hier genoemd: “de god dezer eeuw”, dat wil zeggen 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”. Wij zien hier dus, dat de duivel de antivader is.
De waarachtige God heeft Zijn Zoon als Jezus, de Christus der Schriften in het vlees gezonden, zo heeft de duivel in zijn namaak ook zijn zoon, de antichrist 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 van de duivel wordt ook gezegd, dat hij zich zal vertonen als god. Dat vinden wij in 2 Tess. 2:3b-4. “want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid
zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
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voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien,
dat hij een 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. En wij weten, hoe God de Vader is van onze Heer Jezus, die de Waarheid is. Daarom kunnen wij dus
zeggen: God de Vader van de Waarheid.
Maar de duivel is de vader van de leugen en de verpersoonlijking van de leugen is de antichrist. Zoals de Zoon van God, de Heer Jezus, de Christus is, zo wordt de zoon van de duivel de antichrist 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 antichrist, die zich in de tempel Gods zetten zal en zich
vertoont alszijnde dat hij god is. Zoals de Heer Jezus waarlijk God is.
Er is ook de anti-geest. Wij weten uit de Vader en de Zoon is de waarachtige Geest, de Heilige Geest, de derde Persoon van onze God. In Ef. 2:2 vinden wij de anti-geest vermeld:
“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”.
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 degenen, die God en de Heer Jezus gehoorzaam zijn; de anti-geest werkt in degenen, die ongehoorzaam zijn. Ziet u de tegenstelling?
Laten wij toch kinderen der gehoorzaamheid zijn en wandelen naar het Woord van God!
Zegt niet en belijdt niet alleen, dat God uw Vader is en dat de Heer Jezus uw Heer is, maar
weest Hem ook gehoorzaam. De Heer zegt: “Wat noemt gij Mij, Here en doet niet wat Ik u
zeg, wat Ik u gebiedt”? Want als wij Hem ongehoorzaam zijn, dan gaat de anti-geest in ons
werken, want die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.
Wij 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 in de schepping
slechts 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 Kol. 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 zonden”. Dus er zijn twee koninkrijken.
Deze wereld behoort bij het rijk van satan. De Schrift zegt dat duidelijk. De Heer Jezus
noemt de duivel voor deze tijd: “de overste dezer wereld”. Daarom zien wij dus, dat deze we-
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reld tot satans koninkrijk behoort. Dat vinden wij onder andere in Joh. 14:30-31. “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 en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft”.
In overeenstemming hiermee lezen wij ook in Luc. 4, hoe de duivel aan de Heer Jezus al de
koninkrijken van deze wereld aanbiedt om Koning er over te worden, als Hij maar voor de
duivel wilde knielen. Hij zegt erbij, dat zij aan hem zijn overgeleverd.
Wij moeten dus goed weten, dat het inderdaad is, dat deze wereld tot het rijk van de duivel
behoort. Er zijn dus geen Christelijke landen in deze wereld, dat is tegen de Schrift in.
In Luc. 4:5-7 lezen wij 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 tot 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 ook de Heer Jezus nadrukkelijk, dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, want deze wereld is nog altijd het rijk van de duivel.
In Joh. 8:36 getuigt de Heer Jezus dat voor Pilatus: “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is
niet van deze wereld; 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 volledig
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 en Zelf een
eeuwig Koninkrijk oprichten.
Voor wij verder gaan, wil ik u er eerst met nadruk nog op wijzen, hoe wij toch ernst er mee
moeten maken, dat wij niet van deze wereld willen zijn. Van nature zijn wij allen van deze
wereld, al zijn wij uit nog zulke vrome Christenouders geboren. Wij moeten eerst tot een persoonlijk levend geloof komen door opnieuw geboren te worden.
Alle mensen hier op aarde kunnen niet zomaar voor God verschijnen, want alle mensen die
hier op aarde leven zijn zonder uitzondering allemaal zondaren. Is daar een bewijs van? Ja,
wij gaan allemaal op een gegeven moment dood en dat is het bewijs!
Wij zijn de dood schuldig, omdat iedereen naar het beeld van Adam is geschapen, de gevallen mens. Veel mensen denken dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Maar zij vergissen zich. Genesis 5:3: "Adam leefde (na de zondeval) honderddertig jaar, en verwekte
een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth".
Wij zijn dus beelddragers van de zondige mens, met als bewijs: we gaan allemaal, niemand
uitgezonderd, op een gegeven moment een keer dood. En of u nu heel goed leeft of kwaad,
u gaat uiteindelijk een keer dood, wat het gevolg is van de zonde.
Daarom moet u opnieuw geboren worden. De Heer Jezus zegt in Johannes 3:3. "Jezus
antwoordde en zei tegen hem (Nicodemus) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien".
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En in vers 5-7. "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u
gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden".
En hoe gaat deze wedergeboorte dan? Laten we opslaan Col 2:11-12. "In Hem bent u ook
besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het
lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met
Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt."
(1e) Het is met de Heer Jezus gekruisigd willen zijn (het hardop uitgesproken gebed);
(2e) Het is met Hem begraven worden in de geloofsdoop;
(3e) Het is in Hem, door de Heilige Geest, uit het (water) graf op te staan als een wederom
geborene. Alles wat God doet is altijd in een drievoud!
En de besnijdenis begint d.m.v. een hardop uitgesproken gebed. Erken voor God dat u een
zondaar bent. Vraag oprecht aan God of Hij uw zonde wil vergeven. Vraag God of hij u uit de
macht van satan wil verlossen. Of de Heer Jezus met Zijn kostbaar bloed u wilt reinigen van
al uw zonden. En dat u een nieuw leven, Zijn leven wil leven. Vraag of de Heer Jezus binnen
wil komen in uw hart en leven, zodat Hij alles, maar dan ook alles wordt in u.
Ef. 2:1-3a zegt het zo: “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 (Paulus rekent zichzelf en in zijn
onwedergeboren staat ook bij) hebben vroeger daarin verkeerd”. 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 kan alleen gebeuren door wedergeboorte!
Als dat gebeurd is, dan zijn wij niet meer van deze wereld. Dit zegt de Heer Jezus ook in Zijn
Hogepriesterlijk Gebed in Johannes 17:6a. “Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen,
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt”. Dat wil zeggen er tussenuit gehaald, zoals het er ook
staat van de Heer Jezus opstanding van tussen de doden uit.
Dan komen wij tot het volgende. Dan zijn wij niet meer van deze wereld, maar dan zijn wij
van God, zoals 1 Joh. 5:19 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. Daarom is die wereld ook nooit op te knappen. Er zijn altijd van die dwaze Christenen, die de wereld willen verbeteren. Maar de wereld is het koninkrijk van de duivel en is dus
nooit te verbeteren.
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Daarom zegt de Heer Jezus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”. 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? En is het zo met ons?
De Heer Jezus antwoord 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 in deze wereld geëerd en geacht? Dan is het
nog niet best met u!
In het Hogepriesterlijke 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 ons uit de wereld wegneemt, dat komt pas straks, maar dat
God ons bewaart voor de boze. Er staat niet boosheid, of zoals men vandaag modern hoort
bidden: “bewaar ons van het kwade”, want dat is een leugen!
Er staat duidelijk: “bewaar hen 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 ogenblik dulden, dat wij hier als Gods getuigen in zijn rijk staan.
Maar dankt 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, onder andere 1 Joh. 4:4-5. “Gíj zijt uit God, kinderkens,
en gij hebt hen overwonnen; want Hij (dat is de Heilige Geest), 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 voorbij en haar begeren, maar wie de wil van
God doet, blijft tot in eeuwigheid”.
En tenslotte 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
antichrist is en dat er een de anti-geest is en dat het anti-rijk deze wereld is, die in het boze
ligt.
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Deze rijken hebben een centrum van waaruit zij geregeerd hebben. Het Koninkrijk van God
en van de Heer Jezus, de Christus der Schriften 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 worden, maar nu is dat beslist
niet.
Het 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 Jezus) 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 naäper 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 geweest is van de duivelse heerschappij en ook weer zal worden.
Maar daarboven verheven in de hemelse gewesten heeft satan nu 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 wij het misschien al beter
verstaan, dat in alles de duivel de naäper van God is.
Het hemelse Jeruzalem kunnen wij verdelen in een tweevoudig centrum: allereerst, wat wij
zouden kunnen noemen het staatkundige centrum van waaruit de Koning regeert en Zijn wet
uitgaat, waar dus de troon is. Daarnaast 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 de hele Schrift heen. Als wij eens kijken naar het aardse Jeruzalem, in de
dagen van David en Salomo, dan was het een afbeeelding van het hemelse Jeuzalem. Dit
aardse Jeruzalem werd allereerst genoemd: de stad van David met de Sions burcht, waar
David zijn paleis had gebouwd 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 staatskundig 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 wij weer die tweevoud. 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
geestelijke centrum, de Tempel, waaruit des Heren Woord ging.
Uit het paleis ging des Heren wet en uit de Tempel des Heren Woord. Hier was de Hogepriester, die ook een kroon droeg, de tulband, of de sierlijke hoed met de diadem. Zo zien wij
dus dat ook het aardse Jeruzalem een tweevoudig centrum is.
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Een centum van de staatsregering en een geestlijk 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 Hogepiester zijn en de Hogepiester mocht nooit Koning zijn. Maar in de Heer
Jezus worden beiden 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.
Satan doet alles na, satan heeft ook zijn centum ingedeeld; dat grote Babylon in een staatkundig centrum, maar ook in een duivels geestelijk centrum van de anti-geest.
Nu worden deze twee belangrijke centra 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 geestelijke centrum onder het beeld van een vrouw.
Zo deelt de Schrift ook 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 staatkundige centrum dus, terwijl
in Openbaring 17 dat grote Babylon als geestelijk centrum genomen wordt onder het beeld
van de vrouw, de grote hoer.
Dit moeten wij goed leren onderscheiden en ook van elkaar scheiden. Want als wij dat niet
doen, dan verstaan wij de dingen niet!
Het is duidelijk, dat wat in Openbaring 17 ons gezegd wordt van die vrouw, wij niet kunnen
toepassen op de stad, die in Openbaring 18 beschreven wordt. En 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 en wij zullen later ook zien, dat het gote Babylon als vrouw er
eerder was dan de grote stad Babylon. Dus dat grote Babylon was er dus eerder als vrouw,
als geestelijk centrum, dan als het staatkundig centum, als de stad.
En tenslotte zien wij in Openbaring 17 en 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. En als wij dit nu goed gaan zien, dan gaan wij het
ook verstaan, dat er een onderscheid is.
Nu willen wij ons eerst bezig houden met het grote Babylon als vrouw, als geestelijk centrum,
dat zeer belangrijk is. Om het u duidelijk te maken, zullen wij nu eerst gaan zien, wat in het
Jeruzalem Gods, het hemeles Jeruzalem, het geestelijk centrum is.
Daartoe lezen wij in Gal. 4:26. “Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder”.
Hier zien wij dus het hemelse Jeruzalem ook als een vrouw, die de moeder is, moeder van
Gods kinderen, de moeder van alle heiligen.
Dit vinden wij ook al in het Oude Testament vermeld, in Psalm 87:1-7, waar wij zien, dat het
Jeruzalem Gods moeder is. “Zijn stichting ligt op heilige bergen; de Here heeft Sions poorten
lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods!
Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:
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deze is daar geboren. (dat is het geheimenis) Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder van hen (van
Gods kinderen) is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Here telt bij het
opschrijven der volken: deze is daar geboren. En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn
in u”!
Ja, allen, de uit de volkeren wedergeboren worden, die zijn geboren uit God, maar in dat
Jeruzalem Gods. Wat een heerlijke moeder is het hemelse Jeruzalem!
Maar in Openbaring 17 zien wij de tegenstelling: dat grote Babylon, dat ook moeder is, maar
de moeder van de hoeren. Dat lezen wij in vers 5: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen
der aarde”.
Het is de moeder van alle valse religies, valse erediensten en van alle wereldse cultussen.
Maar ook de moeder van alle gruwelen. Dat wil zeggen van alle afgoderij, waaronder zij haar
kinderen verwekt, dus kinderen van de duivel. Hetgeen in Genesis 3:15 al door God wordt
bevestigd: “En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad”.
Wij begrijpen wel, dat deze beide vrouwen zinnenbeelden zijn. Wat is een vrouw dan voor
zinnebeeld? Wij weten immers, dat God de vrouw als een hulpe voor de man gegeven heeft,
opdat de man zich door haar nakomelingschap kon verwerven.
Een vrouw moet dus aan één man toebehoren en zij moet, om voor die man nakomelingen
te verwerven, het zaad van die man in haar schoot opnemen, dat daar bewaren, opdat het in
haar tot leven komt en zo kinderen geboren worden voor die man, aan wie zij toebehoort en
die zich op deze wijze kinderen wil verwekken. Dat is het eenvoudige beeld van de vrouw ten
opzichte van de man.
En als dus het hemelse Jeruzalem ook onder het beeld van een vrouw wordt genomen, wat
wil dat dan zeggen? Dat God, Die de Man is en Vader wil zijn en ook de Heer Jezus Zich kinderen wil verwekken, kinderen Gods.
Daarvoor heeft God een geestelijk orgaan, een organisme nodig, de vrouw, bestaande uit
ware toegewijde gelovigen, dienstknechten en dienstmaagden Gods, aan wie God Zijn zaad,
het Woord Gods, kan toevertrouwen. Wij lezen immer in de Schriften, dat het zaad van God,
het Woord Gods is.
Nu moet dit orgaan, bestaande uit ware gelovigen, allereest dat Woord ontvangen, zoals een
vrouw het zaad moet ontvangen. Daarom zal dat hemelse Jeruzalem allereerst bestaan uit
profeten, die het Woord van God ontvangen hebben en hebben laten neerschrijven en verkondigen. Maar daarmee is het nog niet klaar!
Die vrouw moet niet alleen het zaad ontvangen van de man, maar zij moet het ook bewaren,
zuiver bewaren in haar schoot. En daarom bestaat dat hemelse Jeruzalem uit een levend
organisme van ware toegewijde en door God geroepen dienstknechten, die niet alleen als
profeten en zieners, als evangelisten en herders het Woord ontvangen, maar die het ook
zuiver moeten bewaren in de schoot. Dat wil zeggen, er voor zorgen, dat het niet verdorven
wordt en dood gaat, opdat het leven verwekt aan allen, die onder deze Woordverkondiging
komen.
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Zo zien wij dus, hoe God allereerst zulk een heilsorgaan heeft, wat wij dus ook mogen kennen als het hemelse Jeruzalem, waarvoor God zorgt, dat het Zijn kinderen verwekt door alle
tijden en eeuwen heen.
Satan als anti-god doet hetzelfde, hij heeft ook zulk een geestelijke vrouw, de hoer, de overspelige. En nu zien wij door de hele Schrift heen, dat hoererij en overspel het zinnebeeld is
van valse godsdiensten en afgoderij. Daar staat de hele Schrift vol van!
Overal waar men afvalt van het ware gloof, valt men in afgoderij, dat overspel is, geestelijke
hoererij. Zo heeft de duivel zijn geheimenis, dat grote Babylon, die moeder wordt van alle
valse religies en zo de kinderen verwekt voor de duivel.
Zoals dat hemelse Jeruzalm bestaat uit ware volgelingen van God en van Christus, zo bestaat dat grote Babylon uit volgelingen van de valse religies. Wij vinden deze beide vrouwen
getekend in het boek der Openbaring.
In Openbaring 12:1-2 vinden wij nog een vrouw genoemd: “En er werd een groot teken in de
hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een
krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en
in haar pijn om te baren”.
Wij zien hier een vrouw, die als alles straks tot eindvervulling komt, zal blijken te bestaan
hoofdzakelijk uit ware gelovigen der twaalf stammen van Israël. Maar dat kan pas gebeuren
in de tijd, als de Gemeente, het hemelse Jeruzalem Gods, weggenomen is en deze vrouw
dan het orgaan Gods op de aarde zal worden.
Maar deze vrouw is er eigenlijk reeds vanaf den beginne geweest en was samengesteld uit
ware glovigen, volgelingen van God door alle eeuwen heen, dus steeds verschillend.
Vóór de zondvloed vanaf Seth tot aan Noach, waren dat dus in het bijzonder de aartsvaders.
Na de zondvloed waren dat de Patriarchen met hun profeten en gelovigen. Tenslotte werd
deze vrouw het volk Israël. Maar toen Israël verworpen werd, nadat het de Heilige Geest verworpen had, is de Gemeente, de ware gelovigen in Christus, de vrouw geworden.
Laten wij dit goed verstaan, want dat is de boodschap, dat wij geroepen zijn, om als leden
van die Gemeente een deel van dit hemelse Jeruzalem hier op aarde te zijn. Niet alleen om
het zuivere Woord van God te ontvangen, maar ook om het zuiver te bewaren, opdat er
nieuw leven uit voorkomt.
Niet om het voor onszelf te houden en geen onvruchtbare vrouw te zijn, maar steeds te zorgen, dat er nakomelingschap verwekt en geboren wordt. Zo is dus in deze tijd dat hemelse
Jeruzalem hier vertegenwoordigd in de ware gelovigen, die van Christus zijn en die zich samen laten gebruiken als die vrouw. Gaat u het begrijpen?
Laat u zich zo gebruiken, dat u niet alleen het Woord van God ontvangt, als u wedergeboren
bent, maar dat u dat ook zuiver bewaart en doorgeeft, opdat anderen daardoor verwekt kunnen worden.
Straks zal de Gemeente weg zijn en dan wordt Israël het weer en dat is die vrouw, die in
Openbaring 12 beschreven staat. Want het is altijd dezelfde vrouw, maar de discipelen, de
ware gelovigen, verwisselen natuurlijk steeds.
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Dat is vanzelfsprekend. Maar die vrouw blijft en zij is nog altijd dat wonderbare orgaan, een
geheimenis op zichzelf, waaraan God Zijn Woord, Zijn Zaad, toevertrouwt, om dat zuiver te
bewaren en het altijd weer uit te dragen, zodat uit haar schoot steeds nieuwe geboorten komen.
Maar dat brengt dan ook mee, dat zij voortdurend in barensnood is, dat hier in Openbaring
12 ook wordt gezegd. Want in vers 17 lezen wij van deze vrouw: “En de draak (wij weten dat
het de duivel is) werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (van haar kinderen, haar nakomelingen. En wie zijn dat?), die de
geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”. Dat zijn dus haar kinderen.
Maar de duivel heeft ook zijn vrouw, het grote Babylon en die is de moeder der gruwelen.
Nu gaan wij uit de Schrift zien, hoe deze twee vrouwen een overeenkomst hebben en tegelijker tijd een tegenstelling.
De eerste overeenkomst is, dat beiden moeder zijn. De één is de moeder van degenen, die
de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. De andere is de moeder
van de hoeren en van allen, die aan afgoderij doen. U ziet dus een overeenkomst en de tegenstelling.
De tweede overeenkomst, die tegelijk weer een tegenstelling is, is deze: Zij zijn beiden
prachtig gekleed. In Openbaring 12:1 zien wij de vrouw als het hemelse Jeruzalem, bekleed
met de zon: “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed”.
En in Openbaring 17 zien wij, hoe de andere vrouw gekleed is in vers 4: “En de vrouw was
gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen”.
Beiden prachtig gekleed, maar wat een tegenstelling! De Vrouw, die het orgaan van God is,
is bekleed met de zon, dat wil zeggen met hemels licht, dus bekleed met de heerlijkheid
Gods. Zo even hebben wij al gezegd, dat zij allereerst bestaat uit de profeten en de ware
leraars en de ware herders.
Hoe zouden zij kunnen profeteren, als zij niet het licht van de hemel ontvingen, het licht van
God. God wil ook vandaag die vrouw alltijd nog gebruiken om Zich kinderen te verwekken,
De duivel weet ook heel wat kinderen te verwekken door die grote hoer. Maar kan God Zich
vandaag nog kinderen verwekken en zijn zij gewillig om uit liefde voor God en voor de Heer
Jezus, de rijkdom, die wij van Hem ontvangen hebben, door te geven aan anderen, die nog
niet door het ware licht, de Heer Jezus, de Christus der Schriften beschenen worden.
Willen wij het voor onszelf houden, of willen wij met die vrouw, die met dat licht bekleed is,
één geheel vormen? Dan hebben wij er voor zorg te dragen, dat wij verlicht blijven met het
licht uit de hemel, om Hem dienstbaar te zijn.
Of hebben wij het te druk met de dingen van deze wereld in onze tijd. Een vrouw, die in barensnood is, krimpt in haar smarten, dat hoort er bij. Ach, dat Gods kinderen weer zouden
gaan worden, als die Hanna uit het Oude Testament, die haar man zo innig lief had en hij
haar, die onvruchtbaar was en er veel leed over had. Haar man zegt dan: “ben ik u niet beter
dan tien zonen”. (1 Sam. 1:8 St. Vert.)
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Zij kon alles krijgen van haar man, wat zij verlangde, maar daar vroeg zij niet om. Juist, omdat zij haar man zo lief had en een vrouw voor haar man wilde zijn, hem wilde eren, dienen
en voor hem vruchtbaar zijn: Daarom smeekte zij de hemel af om een kind, dat voor het Koninkrijk Gods zou zijn.
Daar hebben wij het hemelse Jeruzalem! Daar hebben wij de ware kinderen Gods, die deze
gezindheid moeten hebben om voor God en de Heer Jezus vruchtbaar te zijn in deze wereld.
Juist, omdat wij Hem zo liefhebben, moeten wij niet onvruchtbaar willen zijn voor onze Man,
de Heer Jezus, de Christus der Schriften.
Wij moeten Zijn Woord niet alleen bewaren, maar ook uitdragen, opdat wij door Hem kinderen kunnen baren. Natuurlijk kost dat pijn en smarten. Dat gebeurt niet, als wij thuis blijven
om er ons gemak van te nemen. Ziet u dus waar het om gaat?
Nu gaan wij weer verder met die tegenstelling, die die andere vrouw is. Ook zij is prachtig
gekleed, wat in Openbaring 17:4 staat: “En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en
rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen”. Waarmee is zij prachtig gekleed? Met de
producten van deze aarde. Ziet u nu de tegenstelling?
Zij, die zich tot het Jeruzalem Gods mogen rekenen, zijn bekleed met hemelse heerlijkheid,
maar de grote valse kerken zijn versierd met de dingen, die deze wereld geeft. Waar gaat uw
hart naar uit mijn broeders en zusters? Naar de dingen van deze wereld?
Wij gaan nu verder met de derde overeenkomst. Beide vrouwen hebben van hun man een
bepaalde machtspositie gekegen. In Openbaring 12:1 lezen wij wat de machtspositie is van
die vrouw, die als het hemelse orgaan van God, haar man en van de Heer Jezus ontvangen
heeft. “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met
de maan onder haar voeten”.
Wat betekent dit laatste? Wat onder de voeten is, daar heeft men macht over. Het is het zinnebeeld van macht. De maan beheerst de nacht en daarom is zij hier het beeld van de heerser van de nacht.
En wie is dat? Dat is de vorst der duisternis, die hier onder haar voeten ligt, al vervolgt hij
haar. Toch heeft zij macht over hem, want al vervolgt hij haar en wil haar met haar kinderen
verslinden, toch heeft zij macht over hem vanwege haar Man. Verstaat u dat?
Als de Heer Jezus de tweeenzeventig uitzendt, dan geeft Hij hun macht over de vijand. En
als zij dan terugkomen, zeggen zij: ”Here, ook de boze geesten waren ons onderworpen”.
Dan zegt de Heer Jezus: “Ik heb u macht gegeven over slangen en schorpioenen en over
heel de legermacht van de vijand”.
Dat kunt u lezen in Luc. 10:17-20. “En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap
en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide
tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om
op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets
zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”.
Wat wilde de Heer Jezus zeggen met slangen, schorpioenen en heel de legermacht van de
vijand? De slangen zijn satan en zijn gevallen engelen, de schorpioenen zijn de demonen,
de boze geesten en daarom staat er achter: “heel de legermacht van de vijand”.
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En dan zegt de Heer Jezus daarop: “Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich
aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”, in
dat hemelse Jeruzalem.
Hoewel de vrouw de man onder haar voeten had, lezen wij in de volgende verzen van Openbaring 12, dat zij door de draak vervolgd werd. Zo werden ook de Heer Jezus Zelf en Zijn
discipelen vervolgd. Maar zoals de Heer Jezus op het kruis Overwinnaar werd, zo werden
vele van Zijn volgelingen als bloedgetuigen overwinnaars.
Van hen was Stefanus de eerste bloedgetuige, die zijn leven moest geven. Men zou geneigd
zijn te vragen: “was daar dan niet de duivel de baas”? Neen, zeker niet, want hoewel zij gedood werden, waren zij met de Heer Jezus Overwinnaars.
Toen Stefanus gestenigd werd, was hij geen slachtoffer van satan, maar hij gaf zich als een
heerlijk slachtoffer aan God. Daarom zag hij de hemel geopend en zag de Heer Jezus staan
aan de rechterhand Gods en was meer dan overwinnaar over al zijn vijanden, want zij moeten hun oren toestoppen, omdat zij het Woord niet langer konden verdragen.
Zo zullen ook vandaag allen, die de Heer Jezus volgen, verdrukt en vervolgd worden, maar
toch overwinnaars zijn, bekleed met Zijn heerlijkheid.
En dan die andere vrouw? Die had ook macht over haar man, maar hier hebben wij de tegenstelling. In Openbaring 17:1b-2 lezen wij:“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”.
Zij zit aan vele wateren, staat er in vers 15: “En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt,
waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen”.
Het hemelse orgaan van God heeft de maan onder haar voeten. En wat heeft deze vrouw
aan haar voeten? De koningen der aarde, de volkeren. Van haar man heeft zij macht over de
koningen en de machthebbers van deze aarde, over de volkeren en natiën. Wie is haar
man?
Wij hebben reeds gelezen, hoe de duivel ook bij de Heer Jezus kwam en Hem al de
koninkrijken der wereld toonde en hij zei: “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”. (Luc. 4:6-7)
En als die vrouw dus macht heeft over de koningen en machthebbers dezer wereld, dan
heeft zij die macht van de duivel, want zij knielt door de duivel. En wie is die vrouw? Dat zijn
die afvallige gelovigen, die knielen voor de satan. Wat een verschil!
Beide vrouwen hebben van hun man macht. Van de één ligt de maan van de nacht onder
haar voeten, al is zij dan in barendsnood, maar dat is slechts tijdelijk. Ziet u de schijn van de
macht van deze wereld?
In 1 Joh. 2:15-17 lezen wij: “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 voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God
doet, blijft tot in eeuwigheid”.
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Nu gaan wij naar de vierde overeenkomst en tegenstelling. Beiden worden gedragen en ondersteund. Die hemelse vrouw vinden wij in Openbaring 12:14. “En aan de vrouw werden de
twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats,
waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang”.
Deze vrouw wordt gedragen op adelaarsvleugelen. Wat wil dat zeggen? God zei al tegen
Israël: “en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb”. (Ex. 19:4b). En wij
weten ook, dat er staat, dat degenen die de Heer verwachten, zullen de krachten vernieuwen, zij zullen opvaren gelijk arenden. “Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht
vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugels, gelijk de arenden”. (St. Vert. Jes. 40:31)
Adelaarsvleugels zijn het zinnebeeld van Goddelijke Almacht. Ook de Psalmist bezingt, hoe
hij onder de vleugelen van Hem zijn. (Ps. 17:8, Ps. 36:8, Ps. 57:2)
Zo wordt deze vrouw gedragen en ondersteund door hemelse vleugels van de adelaar, die
de koning van de lucht is. De vrouw wordt dus ondersteund vanuit de hemel. En de Heer beveelt Zijn engelen om haar te ondersteunen. Zo hebben ook altijd de bloedgetuigen ondervonden, dat zij gedragen en ondersteund werden.
Dat was ook het getuigenis van een eenvoudige Christenvrouw uit de tijd van het begin van
de Gemeente. Zij was met haar man vervolgd en gevangen genomen om de marteldood te
sterven door in de arena geworpen te worden voor de leeuwen. Maar zij was zwanger en
naar de Romeinse wet moest zij eerst haar kind baren en daarna zou haar de marteldood
wachten.
Toen zij in die Romeinse gevangenis in barensnood was en kreunde van pijn, zeiden de
beulen: “Wacht maar, als je nu al zo kermt, dan zul je straks pas goed kunnen kermen en
schreeuwen van pijn”. “Nee”, zei ze, “deze pijn moet ik dragen. Maar straks wordt ik gedragen door mijn Heer, mijn hemelse Bruidegom”.
Zie dat zijn vleugelen van de grote Arend en daarom kon zij blijmoedig zingende de marteldood ingaan. Ja, dat is de Heer, die ons zal dragen!
Ook deze vrouw van Openbaring 12, die, terwille van de liefde Gods, in barendsnood is, om
kinderen voort te brengen en om bloedgetuigen van de Heer te worden, zal vanuit de hemel
worden gedragen en ondersteund.
Maar nu die andere vrouw. Deze wordt ook gedragen, maar door wie? Dat lezen wij in Openbaring 17:3. “En hij (die engel) 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 wij lezen ook in vers 9: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn
zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is”. Maar ook moeten wij vooral vers 7 lezen: “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”.
Zij wordt gedragen en ondersteund door de anti-goddelijke wereldmachten, die uitgebeeld
worden in dat scharlaken-rood beest, met zijn zeven koppen en tien horens. Het zijn dus de
wereldheerschappijen, die deze vrouw dragen en ondersteunen. Ziet u hier weer de tegenstelling. Beiden worden gedragen, beiden worden ondersteund, maar de één wordt gedragen
en ondersteund vanuit de hemel en de ander wordt gedragen en ondersteund door de duivelse, anti-goddelijke wereldmachten. Ook hier zien wij de overeenkomst en de tegenstelling.
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Wij komen nu tot de vijfde overeenkomst en tegenstelling. Beide vrouwen dragen hun eigen
heerlijkheid op hun voorhoofd. Van de hemelse vrouw lezen wij in Openbaring 1:1b. “en een
krans van twaalf sterren op haar hoofd”.
Een heerlijke diadem, die twaalf sterren, die spreken van heerschappij van boven. Is twaalf
niet het fundament van God? Waren er niet twaalf aardsvaders en ook twaalf stammen
Israëls? En wie denkt er niet aan de twaalf apostelen van het Lam en dat strak het hemelse
Jeruzalem twaalf poorten zal hebben met de namen van de twaalf stamen Israëls?
En het fundament zal bestaan uit twaalf soorten edelstenen met daarop geschreven de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Wat een hemelse heerlijkheid zal dat zijn van die
stad, waarvan het getal twaalf haar Goddelijke fundament is, waaruit zij is vootgekomen.
Daarom draagt zij ook die heerlijkheid van God.
Als wij staan in het geloof van de Heer Jezus, in de verlossing door Zijn bloed en daarin blijven staan, dan zullen wij ook straks de naam van God aan onze voorhoofden krijgen en de
nieuwe naam van de Heer Jezus, die niemand nog weet en ook de naam van de stad van
mijn God, het hemelse Jeruzalem. Is dat niet heerlijk?
En wat draagt die andere vrouw op haar hoofd? Dat zegt Openbaring 17:5. “En op haar
voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon”. Op de betekenis
van deze naam komen wij later terug. Zij draagt deze heerlijkheid, die alleen maar een gruwel is voor God, want het is een naam, die uit de duivel voortgekomen is.
De zesde overeenkomst en tegenstelling is, dat beide vrouwen een belangrijke plaats innemen in de wereldgeschiedenis, want zij vervullen daarin een belangrijke rol en hebben ook
een bijzondere taak. En dat zal ons in het vervolg van deze studie duidelijk gaan worden.
Dan zullen wij zien, dat zolang de wereldgeschiedenis er is, zij beiden een rol daarin spelen.
Nu als laatste nog enkele tegenstellingen.
De hemelse vrouw is voortdurend in barendsnood en in weeën door de geboorte van de heiligen. Behoort u tot haar? U kunt niet allen als zendeling uitgaan, maar u kunt wel in uw binnenkamer bidden en smeken door het behoud van zielen, zodat het door u als het ware een
barendsnood gaat worden.
Er zijn gelukkig altijd wel veel van zulke bidders geweest. Weet u, wie zulk een gelovige
was? Paulus was er één. Hoort u maar wat hij zegt in Gal. 4:19. “mijn kinderen, ter wille van
wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft’.
Paulus was voortdurend aan het worstelen in het gebed tot behoud van deze mensen. Wonderbaar! Dat is deze vrouw. Zij is voortdurend in barendsnood en in de weeën voor de geboorte en het welzijn der heiligen.
Nu die andere vrouw. Zij hoereert met al de wereldmachten en heeft haar gouden beker, wat
staat in Openbaring 17:4b. “en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de
onreinheden van haar hoererij”.
Wat een tegenstelling! De beker is het zinnebeeld van profeteren, wat vermeld staat in de
geschiedenis van Jozef en zijn broers. Zie Gen.44:5. “Is deze het niet, waaruit mijn heer
drinkt en waarmede hij de toekomst pleegt te voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld met dit
te doen”.
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Het was de beker, die Jozef gebuikte voor de wijn en waarmee hij openbaringen Gods profeteerde. Dat was de klare, de hemelse wijn, in tegenstelling met de aardse wijn, die benevelt en dronken maakt. Zo is de beker dus het beeld om te profeteren.
Maar de beker van deze vrouw is gevuld met de wijn van haar hoererij, dat wil zeggen met
de wijn van satanische openbaringen over al de valse religies en cultussen, die de afgrond
als fundament hebben. Valse openbaringen van valse profeten, van waarzeggers en van
sterrenwichelaars, maar ook van de valse profeten in en onder de Gemeente Gods.
Met die wijn worden alle volkeren beneveld en dronken gemaakt. Wat dat precies allemaal
inhoudt en hoe dat gebeurt, daar komen we later op terug.
Nu nog een volgende tegenstelling. De ene vrouw wordt vervolgd, wat we gelezen hebben in
Openbaring 12:4 en 13. “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij
haar kind gebaard had, dit te verslinden”. “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had”.
Zij wordt vervolgd, omdat zij niet meer tot het koninkrijk van satan behoort, maar overgezet is
in het Koninkrijk van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt immers ook, dat dan de wereld ons
haten zal, omdat zij Hem eerder gehaat hebben dan ons. In de wereld zullen wij verdrukking
hebben, maar de Heer Jezus zegt: “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”.
Indien wij van de wereld waren, zou de wereld het hare liefhebben, maar als wij niet van de
wereld zijn, zullen wij door de wereld vervolgd worden. Daarom wordt deze vrouw voortdurend vervolgd, totdat het laatste oordeel over die andere vrouw gekomen is.
Die andere vrouw, die duivelse, die leeft hier in deze wereld in weelderigheid, wat wij duidelijk gelezen hebben in Openbaring 17. Daar lezen wij immers over haar kleding en over een
wereldse valse rust, want zij is in aanzien en wordt gedragen door koningen en machthebbers van deze wereld, die haar ondersteunen en dragen.
Maar zij is ook de vervolgster van die andere vrouw, want wat uit het vlees geboren is, vervolgt degene, die uit de Geest geboren is.
Door wie werd de Heer Jezus het meest vervolgd? Door de heidenen? Neen, want die zeiden dat ze wel wilden, dat Hij tot hen kwam. Nee de Heer Jezus werd het meest vervolgd
door het Sanhedrin, door de priesters en overpriesters en door de schriftgeleerden, door de
farizeeërs en sadduceeërs, die hun mond vol van God hadden, maar wat toch een valse
religie was. En dat is vandaag de dag nog altijd zo!
Want van deze vrouw lezen wij in Openbaring 17:6.“En ik zag de vrouw dronken van het
bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”. Ziet u, dat de één vervolgd
wordt en de ander de vervolgster is.
Dat is altijd zo geweest vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het laatste kind van
God, dat hier de marteldood zal sterven in de Grote Verdrukking. Dat bewerkt die vrouw, die
dronken is van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van de Heer
Jezus.
Deze vrouw is niet Rome, want zij is er geweest vanaf de aanvang van de zondeval van de
wereld. Daarom staat er in Openabring 18:24. “en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde”. Van allen, dus van Abel af.
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Nu nog een tegenstelling: hun beide toekomst. De één zal na al dat lijden voor eeuwig de
heerlijkheid beërven, want zij zal ingaan in de stad, die God bereid heeft. Zij zal in dat hemelse Jeruzalem niet alleen zijn, zoals zij het hier op aarde is. Zij zal samen met al de heiligen het Nieuwe Jeruzalem vormen, dat straks uit de hemel zal neerdalen op een nieuwe
aarde, als er een nieuwe hemel is.
De eeuwige heerlijkehid zal haar deel zijn. Er zullen ook nog vele volkeren straks behouden
worden door haar dienst, haar moederschap, die die nieuwe aarde zullen bewonen en bevolken, want dat zijn allen rechtvaardigen.
Maar zij zelf (de Gemeente) zal altijd wonen in de eeuwige stad van God. Wat een heerlijke
toekomst, na al dat leed op deze aarde.
En wat is de toekomst van die andere vrouw? Dat lezen wij in Openbaring 17:16. “En de tien
horens (dat zijn die tien koningen straks), die gij zaagt, en het beest (de antichist), dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met
vuur verbranden”.
Dat is haar einde en de stad, die zij vertegenwoordigt, zal verzinken in de aardbodem en zal
in eeuwigheid nooit teruggevonden worden, zoals eens Sodom en Gomorra zijn verzwolgen
onder het toorngericht van God. In dat Babel zal niemand meer kunnen wonen.
Tot zover, volgende keer gaan we naar het tweede deel (slot) van deze studie.
De Heer zegene u,
Amen.
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