
OPENBARING 18

DE BESTRAFFING VAN BABYLON VERTEGENWOORDIGT 
DE VERNIETIGING VAN DE GODDELOZE WERELD

A. Openbaring 18:1-3 De aankondiging van de val van Babylon.      1
B. Openbaring 18:4-5 De oproep om uit Babylon weg te gaan.      3
C. Openbaring 18:6-7 Het bevel om Babylon te straffen.      4
D. Openbaring 18:8-19 De beschrijving van Babylons vernietiging.      5

(1) De ondergang van Babylon als een politieke macht (18:9-10). 5
(2) De ondergang van Babylon als een economisch macht (18:11-16). 6
(3) De ondergang van Babylon als een zeemogendheid (18:17-19). 7

E. Openbaring 18:20 De aansporing zich te verblijden over de val van Babylon.      7
F. Openbaring 18:21-24 Het onherroepelijke einde van Babylon.      8
       (1) De gewelddadige val van Babylon (18:21). 8
       (2) Gods zesvoudige ontkenning (18:21-23a) 8
       (3) Gods drievoudige veroordeling (18:23b-24) 9

In hoofdstuk 18 ziet Johannes de val van het grote Babylon en hoe de koningen, de kooplieden en de zeevaarders 
daarover rouwen. Een engel werpt een grote molensteen in de zee als aanduiding hoe de wereld met zijn antichristelijke 
cultuur te gronde zal gaan.  

A. Openbaring 18:1-3. De aankondiging van de val van Babylon.

De val van Babylon is een profetische aankondiging van een gebeurtenis  die nog in de toekomst ligt en voorgesteld
wordt alsof hij al heeft plaatsgevonden: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon!” Deze uitroep wijst erop dat
haar val zeker gaat plaatsvinden. Het is een waarschuwing aan elke lezer.

In Openbaring 18:1-7 wordt Babylon als een vrouw voorgesteld: een prostitué (17:1,18;  zie  19:2) waarmee de volken
geestelijke hoererij bedrijven (18:3). Zij wordt ook als een koningin of weduwe voorgesteld (18:7).  Onder geestelijke
hoererij verstaan we het dienen van ander goden (godsdienstige goden, materiële goden) voor je eigen gewin. Maar in
Openbaring 18:8-24 wordt Babylon voorgesteld als een stad (17:5,9,18; 18:10,16,1819,21).

18:1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn
heerlijkheid.1

De uitdrukking ‘hierna’ wordt gebruikt  om een nieuw visioen in te luiden. (zie  4:1;  7:1;  18:1;  19:1). Het drukt uit dat
Johannes dit visioen een poos later dan het vorige visioen zag, de volgende in de volgorde van visioenen, maar wil niet
zeggen dat de gebeurtenissen in dit  visioen noodwendig chronologisch ná de gebeurtenissen in het  vorige visioen
plaatsvinden! 

In Openbaring 18:1 ziet Johannes een ander visioen dat nauw samenhangt met het visioen in Openbaring 17:1. Dit
visioen (18:1) beschrijft de straf die in het vorige visioen (17:1) aangekondigd werd. Deze engel kreeg heel veel gezag,
omdat hij een heel grote taak moest verrichten, namelijk de vernietiging van het grote Babylon. 

De positie van deze engel was zo hoog en zijn taak zo groot dat hij de hele aarde verlichtte2.

18:2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij  is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van
demonen  geworden,  een  schuilplaats  voor  allerlei  onreine  geesten  en  een  schuilplaats  voor  allerlei  onreine  en
weerzinwekkende vogels.3

Wat is   cultuur  ? 
Wat  zijn de componenten van cultuur? De cultuur van elke groep mensen is hun wereldbeschouwing,  waarheden,
geloofsovertuigingen,  bijgeloof en waarden die zij uitdrukken in hun overtuigingen, ervaringen,  gedrag,  relaties en
instellingen (gebruiken en tradities/overleveringen). ‘De cultuur van de wereld’ en ‘de cultuur van het koninkrijk van
God’ wordt verder in www.dota.nl handleiding 6, les 23  behandelt.  

‘Het grote Babylon’.
Het  grote  Babylon  is  dezelfde  werkelijkheid  als  ‘de  grote  hoer’  in  hoofdstuk  17  en  vertegenwoordigt  Satans
antichristelijke wereld met haar verleidingen, vooral op het gebied van politiek, industrie en handel, zaken en financiën,
onderwijs en recht, de luxe en het plezier, kunst en sport, en ook elke vorm van wereldse godsdienst. In het kort, zij
vertegenwoordigt  Satans  antichristelijke  cultuur  die  verbonden  is  aan  de  wereldrijken  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode. 

1 eta tauta eidon allon aggelon katabainonta ek tou ouranou, ecpnta exousian egalhn, kai h gh efwtisqh (>fwtizw)
(aoristus 
  passief) ek th doxh autou. 
2 zie Ezechiël 43:2 met betrekking tot God
3 kai ekraxen (>krazw)(schreeuwen) en iscura fwnh legwn, Epesen, epesen Babulwn h egalh, kai egeneto kat oikhthrion
(woonplaats)
  daioniwn kai fulakh (h fulakh)(gevangenis) panto pneuato akaqartou kai fulahh panto orneou (to orneon)(vogel) 
  akaqartou [kai fulakh panto qhriou akaqartou] kai eishenou (>isew)(deelwoord, voltooid tegenwoordige tijd, passief)
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‘Babylon’ in het boek Openbaring is niet een letterlijke stad, maar een symbool voor de zondige wereld, dat zich het
duidelijkst manifesteert in de grote steden van de wereld  zoals het oude Sodom en Gomorra4, het antieke Babylon5,
Ninevé6, het oude Edom7, het oude Tyrus8, het antieke Rome9 en alle steden in de wereld vanaf die tijd. Al deze steden
zijn symbolen van de wereld die door satan worden bepaald10. Het ‘Babylon’ vóór haar val staat symbool voor de
antichristelijke cultuur van deze tegenwoordige wereld. Het ‘Babylon’ ná haar val wordt het symbool voor de hel.

“Het grote Babylon is gevallen!”
De engel riep met een krachtige stem, omdat de hele wereld het nieuws over de val van Babylon moest horen.  Alle
mensen  in de wereld zijn  dus gewaarschuwd. Hoewel  de val  van Babylon nog niet  heeft  plaatsgevonden op deze
tegenwoordige wereld, is haar val in de hemel al een vaststaand feit! Christus praat over deze openbaring alsof het al
gerealiseerd is, zo zeker is haar val! De val  van Satans antichristelijke wereld en haar verleidingen werd in Gods
eeuwige plan vastgelegd. Alle mensen in de wereld zouden dit feit terdege moeten begrijpen en de juiste maatregelen
moeten treffen. Zij moeten met Babylon breken en zich vrij maken van haar invloed. Anders zullen zij samen met
Babylon ten onder gaan! 
 
Vóór haar  val  was Babylon hoog verheven.  Maar  bij  haar  val  wordt  zij  diep vernederd.  Voorheen  heerste  Satans
antichristelijke wereld met haar verleidingen in alle vrijheid en had daardoor een slechte invloed op het leven (17:18).
Maar bij de val van Babylon wordt haar invloed voorgoed beëindigd en wordt Babylon veranderd in een schuilplaats
voor satan, zijn boze geesten en voor alle goddeloze en onrechtvaardige mensen11. De onreine en weerzinwekkende
vogels  (als  gieren  en uilen in  de oudheid)  en onreine  en weerzinwekkende  dieren  (als  jakhalzen  en hyena’s)  zijn
symbolen van onreine geesten, demonen. Elk mens dat zich op de aarde aan Babylon verbindt, zal gevangen komen te
zitten in de hel en zal in de zonden en plagen van het gevallen Babylon moeten delen. 

‘Het gevallen en verdoemde Babylon’ staat symbool voor de teleurstellingen, verschrikkingen en het lijden in de hel.
Het zal verschrikkelijk zijn om voor eeuwig in het gevallen Babylon vast te zitten!  Het gevallen Babylon wordt de
plaats voor de eeuwige straf12. Het gevallen Babylon wordt de poel die van vuur en zwavel brandt (21:8), waar de worm
nooit sterft en het vuur nooit gedoofd wordt13 en waar er gejammer en tandengeknars zal zijn14.

De verwijdering van Babylon van deze tegenwoordige aarde maakt ruimte voor de komst van het nieuwe Jeruzalem op
de nieuwe aarde. Satans antichristelijke wereld en haar verleidingen maken ruimte voor de Christelijke Gemeente van
Jezus en de beschaving  die door wedergeboorte tot  stand komt.  De antichristelijke  cultuur maakt  ruimte voor de
cultuur van  het  Koninkrijk  van  God.  Terwijl  ongelovigen  en niet-christenen  voor eeuwig in  het  gevallen  Babylon
gevangen zullen zitten, zullen gelovigen in Jezus Christus voor eeuwig in het nieuwe Jeruzalem wonen (21:1 – 22:5)15. 

18:3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde
hebben hoererij  met haar  bedreven,  en de  kooplieden van de aarde zijn  rijk  geworden door  de kracht van haar
losbandig leven.16 

Babylon vóór haar val vertegenwoordigt “allen die de wetteloosheid doen en alle struikelblokken, die tot wetteloosheid
leiden17. Babylon is de grote verleidster. Zij richt haar slechte invloed op drie gebieden: op volken, op koningen en op
de kooplieden.18 ‘De volken’ vertegenwoordigen het sociale aspect van de wereld. ‘De koningen’ vertegenwoordigen
het politieke aspect. ‘De kooplieden’ vertegenwoordigen het economische aspect. 

De volken vertegenwoordigen de sociale aspect van de wereld. 
Satan verleidt mensen zich los te scheuren van de God die zich in de profeten van de Bijbel en in Jezus Christus heeft
geopenbaard. Gods Woord dat spreekt over verlossing en oordeel, Gods wetten, normen en waarden hebben zij aan de

4 Jeremia 50:39-40
5 Jesaja 13:19-22
6 Zacharia 2:13-15
7 Jesaja 34:13-15
8 Ezechiël 28:1-19
9 1 Petrus 5:13
10 zie Mattheüs 25:41
11 Mattheüs 25:41
12 Mattheüs 25:41,46
13 Markus 9:49
14 Mattheüs 8:12
15 Hebreeën 12:22-24
16 oti ek tou oinou tou quou (brandende toorn, woede) th porneia auth pepwkan (>pinw, pioai, epion, pepwka)(voltooid 
    tegenwoordige tijd, actief, 3rd meervoud)(drinken) panta ta eqnh, kai oi basilei th gh et auth eporneusan (aoristus actief), 
    kai  oi eporoi (o eporo)(handelaar,  koopman)  th gh ek th dunaew tou strhnou (to strhno)(zinnelijkheid
gemakzuchtige luxe) 
    auth eplouthsan >ploutew)(ingressieve aoristus)(rijk worden)
17 Mattheüs 13:41
18 Denk aan een pandemie als corona waarin het aspect van het gezag (de overheid) steeds moet kiezen tussen het sociale aspect (de veiligheid en 
    gezondheid van het volk) en het economische aspect (de economie van het land).

Openbaring 18 pagina 2



kant  gezet.  Zij  blijven  God  als  Verlosser  en  zijn  cultuur  van  het  Koninkrijk  verwerpen.  Ze  beschouwen  het  als
hindernissen voor hun ‘vrijheid’ om hun eigen ding te doen of ze zijn bang voor haar invloed. “Ieder die kwaad doet,
haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden”19. 
Let  op  de  programma’s  van  politieke  partijen,  de  tijdschriften  van  wetenschappers  en  de  belijdenissen  van  de
wereldgodsdiensten en evalueer of zij rekening houden met Jezus Christus en het Koninkrijk van God, zoals in de
Bijbel geopenbaard en of zij Christus, het Koninkrijk van God en het cultuur van het Koninkrijk van God verwerpen.

God zelf zegt dat “de heidenvolken bedenken wat zonder inhoud is”20. Zij vertegenwoordigen de maatschappij van de
mensheid met zijn geseculariseerde instellingen, organisaties en verenigingen. 

De koningen vertegenwoordigen de aspect van de overheid. 
Zij hebben God en zijn dienst verworpen, maar stellen wel hun vertrouwen op de wetenschap en het vermogen van
mensen. De mensheid met hun politieke partijen stellen zich op onder de leiding van Babylon tegen de God van de
Bijbel en zijn Woord. “De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en
tegen zijn Gezalfde (Christus). Zij zeggen: Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen” 21. De
regeringsleiders  in  de wereld  maken er  aanspraak  op dat  zij  het  hoogste gezag  op aarde  zijn.  Zij  handhaven  hun
onafhankelijkheid van God. Dit doen zij omdat zij vrij willen zijn om hun eigen ding te doen tot hun eigen voordeel.

De kooplieden vertegenwoordigen het economische aspect van de wereld. 
Ook zij hebben God verworpen. Je kunt maar één heer dienen - God of Mammon22. De industrie en handel, zaken en
financiën, samen met al hun verworvenheden dragen doorgaans het stempel van goddeloosheid en ongerechtigheid. Zij
dragen  het  merkteken  van  het  beest  uit  de zee  (13:16-17).  De kooplieden  zijn  rijk  geworden door de verkoop van
grondstoffen die door God geschapen zijn en aan God behoort en niet aan landen, regeringen of grote maatschappijen.
Zij zijn rijk geworden door de verkoop van producten van industrieën, de landbouw, de groothandels en supermarkten,
transport,  reisverenigingen,  vakantieparken,  sportverenigingen,  massamedia,  enz.  enz.  Vind  je  hier  nog  meer
voorbeelden van in de wereld? De kooplieden hebben zich van God en zijn morele wetten losgescheurd en handelen
volgens hun eigen immorele en corrupte verlangens. De rijken worden steeds rijker ten kosten van de armen die steeds
armer worden. Samengevat, zij hebben succes door middel van Babylon. 

Maar met de val van Babylon zullen ook zij vallen! Jezus zegt, “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld
wint en aan zijn ziel schade lijdt?”23” 

B. Openbaring 18:4-5. De oproep om uit Babylon weg te gaan.

18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar
zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.24   

Wij  verwachten  nog  steeds  de  vervulling  van  de  beloofde  val  van  Babylon.  Daarom  wordt  Gods  volk  nu  al
gewaarschuwd om uit  haar  weg te trekken zodat zij  geen deel  zullen hebben aan haar  zonden en haar  plagen.  Al
gedurende de oudtestamentische periode beval God zijn volk (de gelovigen) uit Babylon weg te gaan. “Vlucht weg uit
het midden van Babel”25! “Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u!” 26!
Deze oproep om de wereld en haar verleidingen te verlaten wordt door alle eeuwen heen aan gelovigen gericht 27! Het is
geen oproep om letterlijk uit deze wereld te stappen, maar wel om geen deel te hebben aan haar boosheid28. 

Jezus Christus is het Licht van de wereld die in de goddeloze en onrechtvaardige wereld is binnengekomen, maar de
mensen ontvingen Hem niet want zij hadden de duisternis meer lief dan het licht. Zij wilden niet dat hun werken aan het
licht zouden komen. Maar iedereen die volgens de Bijbel wil leven, komt naar het licht, opdat gezien kan worden dat
zijn werken door God tot stand kwamen29. Licht en duisternis zijn allebei werkelijkheden en onverzoenbaar! Elk mens
moet tussen licht en duisternis kiezen – naar het Licht komen of in de duisternis blijven! 

Als men toch blijft deelnemen aan de zonden van de wereld zal men samen met deze wereld vergaan30.

19 Johannes 3:20
20 Psalm 2:1
21 Psalm 2:2-3
22 Mattheüs 6:24
23 Markus 8:36
24 Kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan (deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd, passief, accusatief, 
    vrouwelijk, enkelvoud), Exelqate (exercoai, eleusoai, hlqon, elhluqa)(gebiedende wijs, aoristus, actief), o lao ou, ex auth, 
    ina h sugkoinwnhsate (>sugkoinwnew)(aanvoegende wijs aoristus tijd) tai aartiai auth, kai ek twn plhgwn 
    auth ina h labhte (>labanw)(aanvoegende wijs, aoristus, actief).
25 Jesaja 48:20; zie Jeremia 50:8; Zacharia 2:7
26 Jesaja 52:11
27 zie 2 Korinthe 6:16-18
28 Johannes 17:6-19
29 Johannes 3:19-21
30 zie Ezechiël 33:12-13; Jakobus 4:4
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Het oordeel over deze zondige wereld kan niet uitblijven! Gedurende de hele geschiedenis zendt God oordelen zoals
dood, rouw, honger en vuur als strafmaatregel of als waarschuwing (18:8). Sodom en Gomorra zijn daar een voorbeeld
van31. Het zal ook in de toekomst gebeuren wanneer Babylon uiteindelijk valt. Elke stad en elk land (inclusief Israël) zal
vallen! Niemand zal ontkomen, behalve de rechtvaardigen. 
Allen die een deel zijn van Babylon zullen nooit de nieuwe aarde beërven (21:27). Zij zullen voor eeuwig verloren gaan.
Allen die niet vóór de wederkomst van Christus uit Babylon weggaan, zullen bij de wederkomst van Christus in de straf
van Babylon delen! 

18:5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde zich haar ongerechtigheden.32

De zonden van Babylon klitten aan elkaar en bouwen zich op tot een toren, zoals de toren van Babel, die figuurlijk
gesproken tot aan de hemel reikt om de God van de Bijbel te tarten33. 

De toestand van het koninkrijk van de wereld (Babylon) zal in de toekomst een punt bereiken die God niet langer zal
dulden!  God zal al haar ongerechtigheden  (NIV: crimes, misdaden) in herinnering brengen. In het laatste oordeel
ontvangen zij een eeuwigdurende straf. 

Vergelijk dit met Hebreeën 10:17 waar God belooft dat Hij al de zonden van christenen nooit meer in herinnering zal
brengen, omdat Hij al hun zonde heeft vergeven! De dood van Jezus Christus aan het kruis heeft verzoening voor al hun
zonden gedaan34. De zonden van Babylon zal God echter in herinnering brengen. 

C. Openbaring 18:6-7. Het bevel om Babylon te straffen.

18:6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker
waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.35

Jeremia profeteert: “Beleger Babylon aan alle kanten, laat niemand ervan ontkomen. Vergeld het naar zijn werk, doe het
overeenkomstig alles wat het zelf gedaan heeft.  Want het heeft  overmoedig gehandeld tegen de HEERE, tegen de
Heilige van Israël.”36. Gods instrumenten om Babylon te straffen worden hier niet gespecificeerd. 

Letterlijk in het Grieks: “verdubbel de verdubbeling volgens haar werken”. Dit betekent niet dat God onrechtvaardig is
en Babylon tweekeer zo zwaar straft als wat zij verdient. Deze uitdrukking betekent ‘het volledige equivalent’. Haar
straf moet het precieze equivalent of het exacte complement zijn van haar zonden, als de twee helften van een geheel.
Babylon moet evenveel straf krijgen als ze verdient. Dit wordt in vers 6b en 7a uitgelegd.

Letterlijk in het Grieks: “Meng voor haar het dubbele in de beker waarin zij gemengd heeft.” Een beker kan Gods
verbolgenheid bevatten (14:10; 16:19) of het kan de hoererijen van Babylon bevatten (17:4). Het woord ‘mengen’ betekent
dat de beker met zijn inhoud in gereedheid gebracht wordt. We veronderstellen dat de beker van zonden van Babylon
helemaal vol was toen zij haar zonden ging mengen. Een dubbele hoeveelheid kan nooit in een volle beker gemengd
worden. De beker van de zonden van Babylon en de beker voor de straf van God zal even groot zijn. God zal absoluut
rechtvaardig en billijk zijn in zijn oordeel van satans wereld en al haar verleidingen. 

Een goed voorbeeld hiervan is wat Jezus in Lukas 12:47-48 zegt, “De slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en
geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden.
Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen
worden.  En  van  ieder  aan  wie  veel  gegeven  is,  zal  veel  teruggevraagd  worden  en  van  hem  aan  wie  men  veel
toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.”37. 

18:7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat
pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit  als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw
zien38

Dit verduidelijkt het woord ‘dubbel’ als ‘het exacte equivalent’. Het woord ‘pijniging’ betekent ‘foltering’ of ‘zware
geestelijke benauwdheid of angst. “De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en

31 Genesis 18:26-32
32 oti ekollhqhsan (>kollaw)(aoristus passief)(verenigen, opstapelen) auth ai aartiai axri tou ouranou, 
    kai enhoneusen o qeo ta adikhata auth. 
33 zie Romeinen 1:18
34 Romeinen 3:21-26; Handelingen 22:16
35 apodote (apodidwi)(aanvoegende wijs,  aoristus  actief)(teruggeven,  vergelden) auth w kai auth apedwken (aoristus  actief), kai
diplwsate

    (>diplow)(aanvoegende wijs, aoristus actief)(verdubbelen) ta dipla (to diplou) (het dubbele) kata ta erga auth.
    en tw pothriw w ekarasen (>kerannui)(aoristus actief) (mengen) kerassate (aanvoegende wijs, aoristus actief) auth diploun. 
36 zie Jeremia 50:29
37 Lukas 12:47-48; zie Romeinen 2:12
38 osa (oso-a-on)(hoeveel) edoxasen (>doxazw)(verheerlijken) authn kai estrhniasen (>strhniaw)(losbandig/lux leven), 
    tosouton dote auth basanison (pijniging marteling) kai penqo (to penqo-ou)(rouw, treurigheid) oti en th kardia auth
legei 

    oti (aanhalingsteken)Kaqhai  (onvoltooid  tegenwoordige  tijd,  1ste  enkelvoud)(gevestigd  zitten) basilissa  (koningin), kai chra
(weduwe)    
    ouk eii, kai penqo ou h idw (oraw, oyoai, eidon, ewraka)(aanvoegende wijs aoristus actief, 1ste enkelvoud).  
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zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!” Deze foltering gaat op de
aarde gedurende de hele nieuwtestamentische periode door tot de wederkomst van Christus. 
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De foltering wordt veroorzaakt door: 
 demonen uit de hel (9:5)
 door de wetteloze daden van goddeloze en onrechtvaardige mensen die elkaar met hun daden vernietigen39 
 door de prediking van gelovigen aan ongelovigen (11:10)! 

Uiteindelijk wordt deze foltering na het laatste oordeel voortgezet in de hel. Alle mensen die het merkteken van het
beest ontvangen, zullen in de hel verder gefolterd worden (14:11; 18:10,15)40. 

De satan en al zijn bondgenoten zullen dag en nacht gefolterd worden in alle eeuwigheid (20:10)! ‘De bondgenoten’ van
de Satan zijn de antichristelijke regeringen met hun vervolgingen en verdrukkingen van christenen, de antichristelijke
profeten  met hun valse filosofische,  wetenschappelijke en religieuze kennis,  en de antichristelijke cultuur met zijn
verleidingen. Droefheid en rouw zijn het tegenovergestelde van blijdschap en vreugde41. 

De reden dat God Babylon oordeelt is haar onboetvaardige en trotse houding42. Zij is dat heel bewust en pocht er van
harte op. Zij denkt dat zij een koningin is die maar kan doen wat zij wil en haar eigen leven en lot bepaalt. Daarom
verwerpt zij ook de God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard! 

D. Openbaring 18:8-19. De beschrijving van Babylons vernietiging.

De vernietiging van Babylon wordt ook hier beschreven alsof het al plaatsgevonden heeft (zie 18:1-3), als aanduiding dat
haar  val  en  vernietiging  zeker  zijn! De  omvang  van  de  vernietiging  van  Babylon  wordt  in  drie  klaagliederen
samengevat: een klaaglied van de koningen (18:9-10); een klaaglied van de kooplieden (18:11-16) en een klaaglied van de
zeelieden (18:17-19)43. Dit gedeelte wordt afgesloten met een aansporing voor allen in de hemel en alle rechtvaardigen op
de aarde om zich te verblijden over de val van Babylon (18:20). Verblijden, omdat recht en gerechtigheid uiteindelijk
geschied en omdat de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont tot stand komt44. 

18:8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want
sterk is de Heere God, die haar oordeelt.45  

Het beeld van Babylon verandert hier van ‘een vrouw’ naar ‘een stad’. 

“Op één dag” is een verwijzing naar ‘de dag van de Heer’ die gewoonlijk een dag van afrekening en straf voor een
individu, een bepaalde groep in de wereldgeschiedenis is of de dag van afrekening en straf voor de hele wereld 46. Dus,
zo ‘een dag van de Heer’ kan enig mens op elk moment treffen! De plagen die Babylon zullen treffen zijn de dood,
rouw, honger  en vuur.  Ze zijn  symbolen voor de vernietiging van Babylon.  ‘Dood’ betekent  scheiding en ‘rouw’
betekent de afwezigheid van vreugde47. Babylon zal al haar relaties en al haar verworvenheden (successen) kwijt raken.
Zij zal als een weduwe en kinderloze vrouw worden. ‘Honger’ betekent lijden en ‘vuur betekent vernietiging. 

Veel soldaten en burgers zullen in de oorlogen (zie 6:8a)48 en hongersnoden (zie 6:5-6)49 sterven. Uiteindelijk zullen alle
ongelovigen en onrechtvaardigen omkomen in de laatste oorlog bij de wederkomst van Christus (19:17-21). Gedurende
de hele wereldgeschiedenis storten steden ineen: Sodom en Gomorra,  Ninevé, Babylon, Jeruzalem enz. Ook op de
laatste oordeelsdag storten alle steden ineen (16:19). Het symboliseert  het laatste oordeel,  de totale ineenstorting en
vernietiging van Babylon en haar inwoners.

God had beloofd de hele aarde nooit meer met water te vernietigen50. God waarschuwt hier dat Hij de laatste keer de
hele aarde met vuur gaat vernietigen51. Hij zal alle mensen die niet in Jezus Christus wilden geloven in de poel van vuur
werpen (21:8)52.

1. De ondergang van Babylon als een politieke macht (18:9-10)

18:9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen
en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.53 

39 1 Petrus 4:3-5; 2 Petrus 2:8; zie Romeinen 1:18-32
40 zie Lukas 16:23
41 zie Jakobus 4:9
42 zie Jesaja 14:13-14
43 vergelijk het klaaglied over Tyrus in Ezechiël 27
44 2 Petrus 3:13
45 dia touto en ia hera hxousin (>hkw)(komen) ai plhgai auth, qanato kai penqo kai lio(h/to lio)(honger), kai en
puri 

    katakauqhsetai (>katakaiw)(platbranden). oti iscuro kurio o qeo o krina (<krinw)(deelwoord, aoristus actief) authn.
46 Jesaja 47:7-11; 2 Pet 3:10-13
47 Dit betekent niet dat elke vorm van rouw dus een straf van God is. 
48 Mattheüs 24:6
49  Mattheüs 24:7
50 Genesis 9:11
51 2 Petrus 3:10-13; zie 2 Thessalonicenzen 1:7
52 Mattheüs 3:12; 13:42; 25:41; Hebreeën 10:27
53 Kai klausousin (>klaiw)(toekomende tijd, actief, 3de meervoud)(huilen) kai koyontai (>koptw)(op borst slaan als teken van 
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De eerste  groep die een klaaglied aanheft  over  de ondergang en vernietiging van Babylon zijn de koningen of de
politieke machten op de aarde. Zij worden in de val en het eindoordeel van Babylon ingesloten. Hun droefheid is een
wereldse droefheid over hun politieke verliezen54! Het zien van de rook van haar verbranding, haar huilen en bedrijven
van rouw zijn symbolen van persoonlijk getuigen zijn van de verdoemenis van Babylon en persoonlijk hun verlies
ervaren. Zij maken dit ondergang heel bewust mee! 

18:10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke
stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.55 

‘Van verre staan’ betekent niet dat zij niet in de veroordeling en verdoemenis van Babylon ingesloten zijn, maar is een
symbolische beschrijving van hun persoonlijke angst, verschrikking en hulpeloosheid. Ze zijn als mensen die hulpeloos
toekijken bij het afbranden van hun huis. Ze zullen doodsbang en hulpeloos zijn op de laatste oordeelsdag. Zij zijn deel
van de val van Babylon. Alles wat zij gedurende hun leven hebben opgebouwd wordt in één dag vernietigd! Alles
waaraan zij hun tijd, geld, energie en leven hebben gegeven, gaat in rook op en is voor eeuwig verloren! Daarom zegt
Jezus Christus, “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal
een mens geven als losprijs voor zijn ziel”56? Alleen wat de toets van het vuur doorstaat zal behouden worden57.

2.  De ondergang van Babylon als een economisch macht (18:11-16)

18:11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:58 

De tweede groep die een klaaglied aanheft over de ondergang en vernietiging van Babylon zijn de kooplieden of de
economische machthebbers. Ook zij worden ingesloten in de val en verdoemenis van Babylon. Hun treuren is ook een
wereldse vorm van rouw over hun economische verliezen!59 Wereldse rouw is een vorm van verdriet over persoonlijk
verlies als gevolg van verkeerde keuzes. Het is niet spijt hebben van zonde (Gods doel missen) en je onwil om je te
bekeren (tot God). Zij overtreden het eerste gebod, “God liefhebben met je hele hart, ziel, verstand en kracht.” Huilen
en treuren laat zien hoe persoonlijk betrokken de kooplieden zijn bij het lot van Babylon. 

18:12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout,
allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,60 
18:13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens,
en lichamen en zielen van mensen.61 

Dit is een samenvatting van al hun kostbare edelgesteenten en sieraden; hun bijzondere specerijen, hun beste drank en
voedsel; hun geliefde kudden; en hun slaven. Niets van deze dingen hebben een blijvende waarde in Babylon, satans
antichristelijke wereld! Paulus zegt, “De gedaante van deze wereld gaat voorbij.”62 

Slavernij. 
De kooplieden hebben hun medemens als dieren en koopwaar behandeld. Vooral de lichamen van slaven werden op
hun economische waarde geschat. Zelfs met hun zielen, hun leven als mens in relatie tot God, hun onzichtbare wezen in
het beeld van God, werd ruilhandel gedreven. De economische machten op deze aarde manipuleren de lichamen en

    rouwbetoon) ep authn oi basilei th gh oi et auth porneusante (deelwoord, aoristus actief), otan blepwsin (aanvoegende
wijs, 
    onvoltooid tegenwoordige tijd) ton kapnon th purwsew auth. 
54 zie 2 Korinthe 7:10
55 apo akroqen (van veraf) esthkote (>isthi)(deelwoord, voltooid tegenwoordige tijd, actief, nominatief, mannelijk, meervoud) dia ton
    fobon tou basanisou auth, legonte, Ouai ouai h poli h egalh, Babulwn h poli h iscura, oti ia wra hlqen h
krisi sou.  
56 Markus 8:36-37
57 1 Korinthe 3:13-15
58 Kai oi eporoi th gh klaiousin kai penqousin (>penqew)(rouwen) ep authn, oti ton goon (o goo)(koopwaren) autwn 
    oudei agorazei (3de enkelvoud) ouketi (niet meer)
59 2 Korinthe 7:10; zie Lukas 12:16-21
60 goon crusou kai argurou kai liqou tiiou kai argaritwn kai bussinou (to bussinon)(linnen kleding)  kai porfura
(purper)
    kai shrikou/sirikou (-o-h-on)  (van silk) kai kokkinou (scharlaken), kai pan xulon (to xulon)(hout) quinon (van  een
citroenboom met 
    patronen als een pauw veer) kai pan skeuo elefantinon (ivoren voorwerpen) kai pan skeuo ek xulou tiiwtatou (tiiwtato-a-
on)

    (verschrikkelijk duur, zeer kostbaar) kai calkou (o calko)(brons, koper) kai sidhrou (ijzer) kai ararou (marmer)
61 kai (to) kinnawon (kaneel) kai (to) awon (kruid/specerij plant in India als reukwerk) kai (to) quiaata (wierook) 
    kai (to) uron (mirre) kai libanon (o libano)(geurige hars als  wierook) kai oinon (o oino)(wijn) kai (to) elaion (olijfolie)
    kai seidalin (h seidali)(fijn meelbloem van koren) kai siton (o sito)(tarwe) kai kthnh (to kthno-ou)(vee, huisdier,
lastdier, rijdier)
    kai probata (to probaton)(schaap), kai ippwn (o ippo (paard) kai redwn (h redh)(wagen) kai (to) swatwn (lichamen,
slaven), 
    kai yuca anqrwpwn.
62 1 Korinthe 7:31
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levens van mensen voor hun eigen gewin.63 Dit gebeurt in overtreding van het belangrijkste gebod “je naaste lief te
hebben als jezelf”64. 

De schildering van Johannes is natuurlijk gebaseerd op de toestanden in zijn eigen tijd, maar Babylon is toch het plaatje
voor de hele wereldgeschiedenis! De boodschap die hij van Christus ontvangt en doorgeeft is waar voor elke stad in de
oudheid (hetzij Ninevé, Babylon of Rome) en voor elke stad in de moderne wereldgeschiedenis. 
18:14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u
weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.65 

Het laatste oordeel en de gevolgen daarvan zijn onherroepelijk. De finaliteit van de laatste oordeelsdag wordt sinds de
eerste komst van Jezus Christus aanhoudend geproclameerd, maar de goddeloze en onrechtvaardige wereld zal zich dat
pas realiseren als het te laat is.66 

18:15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand
blijven staan uit vrees voor haar pijniging.67 

Zie vers 10 en 11. 

18:16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud,
edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.68

3. De ondergang van Babylon als een zeemogendheid (18:17-19)

18:17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre
staan.69

18:18 en zij  begonnen te roepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad
gelijk?70 
18:19 En zij  wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die
schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest!71

De derde groep die een klaaglied aanheft  over de ondergang en vernietiging van Babylon zijn de zeelieden en de
zeemogendheden op de aarde72. Ook zij worden ingesloten in de val en verdoemenis van Babylon. Hun treuren is ook
een wereldse berouw over hun economische verliezen en hun banen73! 

Was er ooit een stad als deze grote stad? Toen zij op de aarde leefden en werkten, hebben zij Babylon tot hun god
verheven74. Zij hadden God, zijn Koninkrijk en gerechtigheid daarvoor opzij gezet75. Zij hadden al hun hoop op haar
gesteld. Zij hadden al hun tijd, energie,  geld, doelen en plannen gegeven aan wat gedoemd was te vergaan! Op de

63 Denk  aan  kinderarbeid  of  kinderslavernij  en  kindsoldaten.  Denk  aan  gevangenen  die  als  slaven  goedkoop goederen  voor  de  staat  moeten
produceren. 
    Denk aan vrouwen en meisjes die ontvoerd worden voor de seks industrie. Denk aan de maffia’s die asielzoekers en vluchtelingen in de illegale 
    arbeid dwingen. Denk aan de werkgevers die hun werknemers niet betalen voor hun harde werk, enz.
64 Markus 12:30-31; Johannes 13:34-35
65 kai opwra (h opwra)(vroege herfst vruchten) sou th epiquia (sterk verlangen, lust) th yuch aphlqen 
    (>apercoai, eleusoai, hlqon, elhluqa )(aoristus actief) apo sou (is voor eens en voor altijd van u geweken), 
    kai panta ta lipara (liparo-a-on)(olierijk, glansrijk, rijk, kostbaar, luxe) kai ta lapra (lapro-a-on)
    (helder, schitterend, transparant, glansrijk, pracht en praal) apwleto (apollui, apolesw, apwlesa, apelwleka)(aoristus middel, 3de   
    enkelvoud)(ruïneren, vernielen, verwoesten, te gronde richten) apo sou, kai ouketi ou h auta eurhsousin (>euriskw) (toekomende
tijd,   
    aoristus 3de meervoud).  
66 zie Spreuken 27:1; Jakobus 4:13-15
67 oi eporoi toutwn, oi plouthsante (>ploutew) ap auth, apo akroqen (van veraf, op grote afstand) sthsontai (>isthi)
(toekomende 
    tijd, middel, 3de meervoud) dia ton fobon tou basanisou (martelen, folteren, kwellen, pijniging) auth, klaionte (onvoltooid 
    tegenwoordige tijd) (huilen) kai penqounte (>penqew)(treuren)
68 legonte, Ouai,ouai, h poli h egalh, h pribeblhenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon, kai kecruswenh (en)
crusiw 
    kai liqw tiiw kai argarith, 
69 oti ia wra hrhwqh (>erhow)(verwoesten, als een woestijn maken) o tosouto plouto. Kai pa kubernhth (stuurman) 
    kai pa o epi topon plewn (>plew)(varen) kai nautai (h nauth)(zeeman) kai osoi (relatieve voornaamwoord, mannelijk,
meervoud) 
    thn qalassan ergazontai (>ergazw)(werken /hun kost verdienen) apo akroqen esthsan (aoristus actief).
70 kai akrazon (>krazw)(onvoltooid verleden tijd)(begonnen te  roepen) bleponte ton kapnon th purwsew (verbranding) auth
legonte. 
    Ti ooia th polei th egalh.
71 kai ebalon  coun (o cou)(stof) epi ta kefala autwn kai ekrazon klaionte kai penqounte, legonte, Ouai, ouai, h
polh egalh, 

    en h eplouthsan pante oi econte ta ploia (to ploion)(boot) en th qalassh ek th tiiothto (overvloed, kostbaarheden, 
    weelde) auth, oti ia wra hrhwqh (>erhow)(aoristus passief)(verwoesten, ontvolken).
72 Denk aan de gigantische containerschepen, de vervuiling die zij veroorzaken en de containers die van hun dek in zee vallen.   
73  zie 2 Korinthe 7:10
74 In Babylon hun vermogen belegd, meer aandelen gekocht en gespeculeerd. 
75 zie Mattheüs 6:33
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laatste oordeelsdag zullen zij zien hoe dit alles inderdaad voor eeuwig vergaat! In een heel kort, maar beslissend uur is
zij verwoest. 

Zij zullen stof op hun hoofden werpen76. Dit is een uiterlijk teken van hun enorme ontzetting en verslagenheid. 

E. Openbaring 18:20. De aansporing zich te verblijden over de val van Babylon.

18:20 Verblijd u over haar, hemel, heiligen, apostelen (HSV heilige apostelen) en profeten, want God heeft uw vonnis
aan haar voltrokken.77 (NIV. God has judged her for the way she treated you.)

De beschrijving van de val en vernietiging van Babylon kan de lezer doen vergeten dat dit haar verdiende straf is!
Daarom worden de engelen en de geesten van de gestorven christenen opgeroepen zich te verblijden dat gerechtigheid
eindelijk zal geschieden (zie 12:12)! 
Christenen worden als ‘de heiligen’ bestempeld (zie  14:12).  De apostelen (zie  21:14)78 en de profeten (zie  10:7;  16:6)79

worden gedurende de hele wereldgeschiedenis door Babylon (de wereldse mensen en hun cultuur) vervolgd (zie 6:9; 11:7-

10; 13:6,15-16). Daar komt nu eindelijk een einde aan! Recht zal geschieden! 

De val en vernietiging van Babylon is Gods oordeel van verdoemenis over al de goddeloosheid, ongerechtigheid en het
onrecht dat aan christenen en andere mensen aangedaan is80. 

F. Openbaring 18:21-24. Het onherroepelijke einde van Babylon.

1. De gewelddadige val van Babylon (18:21).
 
Het  is  duidelijk  dat  de val  van Babylon nog niet  plaatsgevonden  heeft  (zie  18:4-8).  De val  van  Babylon wordt  nu
voorgesteld als een engel die een grote molensteen in de zee werpt zodat die nooit meer gevonden zal worden! Het is
een beeld van de absolute zekerheid en volledigheid van de gewelddadige ondergang van Babylon bij de wederkomst
van Christus. De val van Babylon is onherroepelijk en onherstelbaar. 

18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee en zei: Zó zal Babylon,
de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.81

In het Oude Testament profeteerde Jeremia over het komende oordeel over de historische stad Babylon (594 v.C). Hij
had al het onheil dat over Babel zou komen in een boekrol geschreven en toen met de kwartiermeester Seraja naar
Babylon gezonden om hem aan de bannelingen voor te lezen. Hij moest zeggen, “HEERE, U hebt zelf over deze plaats
gesproken dat U hem zou uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot
eeuwige woestenijen”. Toen moest Seraja het aan een steen vastbinden en in de Eufraat werpen en zeggen, “Zo zal
Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen”82. 

In het Nieuwe Testament zegt Jezus: “Wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor
hem zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld
vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie
zo’n struikelblok er komt!”83    

Hier ziet Johannes hoe een machtige engel een grote molensteen in de diepte van de oceaan werpt. En de engel zei: “Zó
zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en hij zal nooit meer gevonden worden.” 

Hij liet de molensteen niet zo maar vallen in de zee, maar wierp hem met kracht naar de diepte van de zee! Dit duidt
aan hoe plotseling en spectaculair het oordeel van God zal zijn.  Niemand en niets kan deze catastrofe voorkomen!
Satans antichristelijke wereld en cultuur zullen nooit  meer gevonden worden! Het is  een beeld voor Gods laatste
oordeelsdag.

2. Gods zesvoudige ontkenning (18:21-23a)

18:22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden.
En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst (ambacht, vaardigheid) dan ook meer in u gevonden worden, en het
geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.84 

76 zie Ezechiël 27:30
77 Eufrainou (>eufrainoai)(gebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd, passief 2de enkelvoud)(verblijden) ep auth, 
    ourane, kai oi agioi kai oi apostoloi, kai oi profhtai, oti ekrinen o qeo to kria uwn ex auth. 
78 2 Korinthe 11:23-27
79 Mattheüs 5:10-12
80 zie 2 Thessalonicenzen 1:5-10
81 Kai hren (>airw)(aoristus actief)( opheffen en wegdragen) ei aggelo iscuro liqon (o liqo)(steen) 
    w ulinon (o ulino)(molensteen) egan kai ebalen ei thn qalassan legwn, Outw (zo, op deze wijze) orhati (to
orha)(met   
    een gewelddadige ruis/vlaag) blhqhsetai (toekomende tijd, passief, 3de enkelvoud) Babulwn h egalh poli, kai ou h eureqh 
    (>euriskw, eurhsw, euron, eurhka (aanvoegende wijs, aoristus passief, 3de enkelvoud)(ontdekken, vinden) eti
82  Jeremia 51:59-64
83 Mattheüs 18:6-7
84 kai fwnh (geluid, stem) kiqarwdwn (o kiqarwdo)(citerspeler) kai ousikwn (ousiko-h-on)(muzikant) kai aulhtwn
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Dit wordt ook van Juda gezegd tijdens de ballingschap naar Babylon85. 

18:23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u
gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties
misleid.86

Gevallen Babylon is een beeld van de hel en de nadrukt wordt gelegd op zes gebeurtenissen die niet in de hel zullen
plaatsvinden: 
 de hele antichristelijke wereld met haar verleidingen
 de musici met hun muziek en muziekinstrumenten
 de ambachtslui met hun ambachten en producten
 de arbeiders (molenaars) met hun banen en vaardigheden
 de lampen met hun lichten 
 de trouwerijen 

In het kort, alles in de hel  zal  duisternis,  vreugdeloos,  gebrek en ontbering zijn.  De goddeloze en onrechtvaardige
mensen zullen voor eeuwig in de hel geworpen worden en daar zal alleen maar duisternis, vreugdeloosheid, gebrek en
ontbering zijn, omdat God niet meer met zijn liefde en zorg aanwezig is87.

3. Gods drievoudige veroordeling (18:23b-24)

God verdoemt de grote mannen van Babylon en hun tovenarijen. 

Al in het Oude Testament veroordeelde God grote mannen. Tyrus was een typische grote stad. Rijke mensen kregen
hoge posities en veel macht voor een bepaalde tijd. Ze werden aangesteld en weer afgezet. Handelaren kregen de macht
van vorsten. Maar God heeft besloten hen te vernederen88. 

Ook in het Nieuwe Testament veroordeelt God grote mannen. Koningen, prinsen, generaals, hoogmoedige rijken en
machtigen  met  hun  grootspraak  worden  samen  met  zowel  slaven  als  vrije  mensen  gewaarschuwd  dat  de  laatste
oordeelsdag op het punt staat  te gebeuren (6:15). Babylon is de bron van wereldse macht en wereldse rijkdom. Zij
maakte iedere bondgenoot machtig en rijk.  Met haar verderfelijke politieke-, economische- en sociale macht heerste
Babylon over volken en mensen. Op arrogante wijze nam Babylon de plaats in die alleen aan de God van de Bijbel
toekomt! 

Ook in het Oude Testament veroordeelt God elke vorm van tovenarij. Hij beval, “Wanneer u in het land komt dat de
HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag
niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken
duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger
raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En
vanwege  deze  gruweldaden  verdrijft  de  HEERE,  uw God,  deze  volken van  voor  uw  ogen uit  hun bezit.  Oprecht
(onberispelijk) moet u zijn tegenover de HEERE, uw God”89. 

Ninevé was de stad van bloed, vol leugens, plundering en nooit zonder slachtoffers. Zij had de verleidelijke schoonheid
van een hoer. Ze palmde de volken in met haar hoererij en tovenarij. God zal haar te schande maken en te kijk zetten 90.
Babylon werd beschouwd als de koningin van de koninkrijken. God daagde haar uit te proberen om de door Hem
aangekondigde rampspoed af te wenden met haar occulte middelen, zoals toverspreuken, bezweringen en astrologische
voorspellingen91.

Babylon is de bron van alle niet-christelijke en antichristelijke godsdiensten. Ze zorgt ervoor dat iedereen die met haar
omgaat op haar gaat lijken92.  Toverformules zijn een onderdeel  van zulke godsdiensten. Zij zijn ontworpen om de
volken weg te houden van de Levende God en van Jezus Christus en om allerlei goddeloosheid toe te staan. 

    (o aulhth)(fluitspeler) kai salpistwn (o salpisth)(bazuinblazer) ou h akousqh (aanvoegende wijs, aoristus tijd passief, 3de
enkelvoud)
    en soi eti, kai pa tecnith (o tecnith) (beoefenaar van een ambacht) ash tecnh (h tecnh)(kunstvaardigheid) ou h eureqh
    (aanvoegende wijs, aoristus passief) en soi eti, kai fwnh ulou (o ulo)(molen) ou h akousqh (aanvoegende wijs, aoristus passief)
    en soi eti,
85 Jeremia 25:10
86 kai fw lucnou ou h fanh (>fainoai)(aanvoegende wijs,  aoristus  actief,  3de  enkelvoud) en soi eti, kai fwnh nufiou (o
nufio)

    (bruidegom) kai nufh (h nufh) ou h akousqh en soi eti, oti oi eporoi sou hsan (>eii)(onvoltooid verleden tijd, 3de
meervoud) oi 
    egistane th gh, oti en th farakeia (tovenarij) sou eplanqhsan (>planaw)(aoristus passief)(misleiden) panta ta eqnh.
87 zie 2 Thessalonicenzen 1:8-9; Handelingen 14:16-17
88 Jesaja 23:8-9
89 Deuteronomium 18:9-13
90 Nahum 3
91 Jesaja 47:11-13
92 Psalm 115:8
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18:24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.93 

Dit  is  Gods  perspectief  op  de  vervolgingen  van  de  zijnen.  Babylon  is  verantwoordelijk  voor  alle  soorten  van
bloedvergieten:  van  het  doden  van  de  oudtestamentische  profeten  en  gelovigen,  van  het  doden  van  de
nieuwtestamentische apostelen en gelovigen, en van het onrechtvaardig en wreedaardig doden van andere mensen op de
aarde. Daarom is Gods oordeel over Babylon volkomen gerechtvaardigd! 

In de moderne tijd ontkennen veel mensen dat er een hel is, maar niemand in de Bijbel spreekt meer over de hel dan
Jezus Christus zelf94. De nadruk in de Bijbel en in het boek Openbaring ligt echter niet op Babylon, maar op het nieuwe
Jeruzalem en de fantastische nieuwe aarde!

93 kai en auth aia proghtwn esfagenwn (>sfazw)(deelwoord, voltooid tegenwoordige tijd, passief)(slachten) epi th gh. 
94 Markus 9:42-48
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