OPENBARING HOOFDSTUK 18
DE BESTRAFFING VAN BABYLON
VERTEGENWOORDIGT DE VERNIETIGING VAN DE
GODDELOZE WERELD
DEEL 1. Openbaring 18:1-3. DE AANKONDIGING VAN DE VAL VAN BABYLON.
(1) Uitleg van de symbolen.

De val van Babylon is een profetische aankondiging van een gebeurtenis die nog in de toekomst moet plaatsvinden
maar voorgesteld word alsof het al plaatsgevonden heeft: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon!” Dit is een
aanwijzing dat haar val heel zeker gaat plaatsvinden en dient als een waarschuwing voor elk lezer.
In Openbaring 18:1-7 wordt Babylon als een vrouw voorgesteld: een prostitué (hoer)(17:1,18; zie 19:2) waarmee de
volken geestelijke hoererij bedrijven (18:3) of als een koningin of een weduwe (18:7). 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. 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 na 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 de grote Babylon.
en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

De positie van deze engel was zo hoog en zijn taak zo groot dat hij

de hele aarde verlichtte (zie Ezech 43:2 m.b.t. God).
(zie 14:8). De grote
Babylon is dezelfde als de grote hoer in hoofdstuk 17 en vertegenwoordigt Satans antichristelijke wereld met haar
verleidingen, vooral op het gebied van 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, het vertegenwoordigt Satans
antichristelijke cultuur die verbonden is aan de wereldrijken door heel de periode van de eerste komst van Christus tot
Zijn wederkomst.

18:2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon

‘Babylon’ in het boek Openbaring is niet een letterlijke stad, maar een symbool van de letterlijk zondige wereld, dat
zich het duidelijkst manifesteert in de grote steden van de wereld, als het oude Sodom en Gomorra (Jer 50:39-40), het
antieke Babylon, (Jes 13:19-22), het antieke Nineve (Zach 2:13-15), het oude Edom (Jes 34:13-15), het oude Tyrus
(Ezech 28:1-19), de antieke Rome (1 Pet 5:13) and alle steden in de wereld vanaf die tijd. Al deze steden zijn symbolen
van Satans antichristelijke wereld en haar verleidingen voor de wederkomst van Christus en symbolen voor de eeuwige
verdoemenis en ellende van de hele goddeloze en onrechtvaardige wereld bij de wederkomst van Christus (zie Mt
25:41). ‘Babylon’ vóór haar val is het symbool voor de boze antichristelijke cultuur van deze tegenwoordige wereld.
‘Babylon’ ná haar val wordt het symbool voor de hel.
De engel riep met een krachtige stem, omdat de hele wereld moest horen over de val van Babylon. 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 boze antichristelijke wereld en haar verleidingen werd in Gods eeuwige plan
vastgelegd. Alle mensen in de wereld moeten dit feit terdege begrijpen en de juiste maatregelen nemen. Zij moeten met
Babylon breken en zich vrij houden van haar invloed. Anders zullen zij samen met Babylon ten onder gaan!
en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een
schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Vóór haar val was Babylon hoog verheven. Maar

bij haar val wordt zij diep vernederd. Voorheen heerste Satans boze antichristelijke wereld met haar verleidingen
vrijelijk en had een slechte invloed op het leven op de aarde (17:18). Maar bij de val van Babylon wordt haar invloed op
de hele aarde voorgoed beëindigd en wordt Babylon omschept in de gevangenis van de hel. Babylon wordt de
gevangenis voor de satan, voor alle boze geesten (demonen) en voor alle goddeloze en onrechtvaardige mensen die op
de aarde leven (Mt 25:41). De onreine en weerzinwekkende vogels (als gieren en uilen) 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 van de val van Babylon en zal in de zonden en plagen van de
gevallen Babylon moeten delen. Zij worden helemaal onderworpen door de verschrikkingen van de hel.
‘De gevallen en gedoemde Babylon’ is het symbool voor de teleurstellingen, verschrikkingen en lijden in de hel. Het zal
verschrikkelijk zijn om voor eeuwig in de gevallen Babylon te verblijven! De gevallen Babylon wordt de plaats voor de
eeuwige straf (Mt 25:41,46). Gevallen Babylon wordt de poel die van vuur en zwavel brandt (21:8), waar de worm van
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haar bewoners nooit sterft en het vuur nooit gedoofd wordt (Mk 9:49) en waar er gejammer en tandengeknars zal zijn
(Mt 8:12).
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 Christus’ Christelijke
Gemeente en de beschaving dat 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 de gevallen Babylon
gevangen zullen zitten, zullen gelovigen in Jezus Christus voor eeuwig in het Nieuwe Jeruzalem wonen (21:1 – 22:5;
Heb 12:22-24).
18:3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken (cf. 14:8). De rede voor
Gods verdoemenis van Babylon is dat Babylon goddeloos en onrechtvaardig is en mensen uit alle volken in
goddeloosheid en ongerechtigheid trekt. Babylon vóór haar val vertegenwoordigt “allen die de wetteloosheid doen en
alle struikelblokken (die tot wetteloosheid leiden) (Mt 13:41). Babylon is de grote verleidster. Zij richt haar boze
invloed op drie gebieden: op volken, op koningen en op de kooplieden. De volken vertegenwoordigen het sociale aspect
van de wereld. De koningen vertegenwoordigen de politieke leiders in de wereld. En de kooplieden vertegenwoordigen
de economische bonzen in de wereld. Satan verleidt hen zich los te scheuren van de God Die Zich in de profeten van de
Bijbel en in Jezus Christus heeft geopenbaard. Zij hebben Gods Woord die spreekt over verlossing of oordeel, over
Gods wetten en Gods waardesysteem aan de kant gezet. Zij blijven God als Verlosser en Zijn cultuur van het
Koninkrijk verwerpen. Let op de programma’s van politieke partijen, de tijdschriften van wetenschappers en de
belijdenissen van de wereldgodsdiensten en evalueer of zij Jezus Christus en het Koninkrijk van God, zoals in de Bijbel
geopenbaard, aannemen of verwerpen.

Ten eerste zegt God Zelf dat “de heidenvolken bedenken wat zonder inhoud is” (Ps 2:1). Zij vertegenwoordigen de
maatschappij van de mensheid met zijn instellingen, organisaties en verenigingen.
Ten tweede “hebben de koningen van de aarde hoererij met haar bedreven (zie 17:2)”. De koningen
vertegenwoordigen de regeringen en leiders van de volken. Zij hebben God en Zijn dienst verworpen, stellen hun
vertrouwen op de kracht van mensen en doen wat slecht is in Gods ogen. De mensheid met hun politieke partijen stellen
zich onder leiding van Babylon en zijn verleidelijke wereldse invloed op tegen de God van de Bijbel.”De koningen van
de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde (Christus). Laten wij hun
banden verscheuren en hun touwen van ons werpen” (Ps 2:2-3). De regeringsleiders in de wereld maken aanspraak erop
dat zij in plaats van God de hoogste en finale gezag op de aarde zijn. Zij handhaven hun onafhankelijkheid van God. Dit
doen zij omdat zij vrij willen zijn zich te storten in de zondige en goddeloze cultuur van de tegenwoordige wereld.
Ten derde “zijn de kooplieden van de aarde rijk geworden door de kracht van haar (Babylons) losbandig
De kooplieden vertegenwoordigen de mensheid op het gebied van de economie. Ook zij hebben God
verworpen. De industrie en handel, zaken en financiën, samen met al hun verworvenheden dragen de 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 macht van hun sensualiteit (nachtclubs, lugubere en perverse tijdschriften, CD’s en TV shows,
prostitutie, enz.), hun luxe leven (hun speculeren op de beursen, winkelcentrums, supermarkten, benzine slurpende
auto’s, enz.). Hun hebzucht en ongerechtigheid (kinderarbeid, het produceren van minderwaardige goederen, het
bouwen met te weinig cement, het bevorderen van leugens en corruptie in zaken), hun verlangen in materiële overvloed
te leven en hun sensualiteit stopt nergens meer voor. De kooplieden hebben zich van God en Zijn morele wetten
losgescheurd en handelen volgens hun eigen immorele en corrupte verlangens. Zij kopen om, plegen corruptie,
veranderen de etiketten op kleding en andere goederen, stelen patenten van anderen, en liegen over hun producten. 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, Wat zal het een mens baten als hij
heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt (Mk 8:36)?”
leven.”

(2) Verschillende uitleg over Babylon (18:2)

Een futurist gezichtspunt. Babylon is de letterlijke antieke stad Babylon die weer in de toekomst (ná de opname van de
Gemeente) herbouwd zal worden en weer aan het einde van de periode van de grote verdrukking (vóór het toekomstige
duizendjarige rijk) vernietigd zal worden (Larkin).
De juiste uitleg. Babylon is het symbool voor Satans antichristelijke wereld en haar verleidingen door heel de
wereldgeschiedenis heen. Het zal bij de wederkomst van Christus vallen (zie 16:17-21).
(3) Verschillende uitleg over Babylon als een woonplaats van demonen (de eerste schaal) (18:2)

Een futurist gezichtspunt. De herbouwde antieke stad Babylon zal gedurende de tweede helft van de toekomstige
periode van de grote verdrukking de woonplaats zijn van elke vorm van occultisme en spiritisme. Demonen uit de
atmosfeer en zielen zonder lichamen uit de Afgrond zullen in Babylon de gelegenheid hebben zichzelf weer een
lichaam te verschaffen (d.w.z. te materialiseren). Zij zullen in ontelbare legioenen komen totdat Babylon op de hoogte
van haar glorie een stad vol duivelsbezeten mensen (en gematerialiseerde demonen) zal zijn. Babylon zal regeert
worden door de satan die zichzelf reïncarneert in het antichrist-beest (Larkin).
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De juiste uitleg. Babylon als symbool voor de antichristelijke wereld van de satan en haar verleidingen zal bij de
wederkomst van Christus in de hel veranderd worden. Daarvoor had Babylon heel veel slechte invloed op de aarde
(17:18). Maar bij de val van Babylon bij de wederkomst van Christus zal haar slechte invloed beëindigt worden en zal
zij veranderd worden in een helse gevangenis voor alle boze geesten en alle goddeloze en onrechtvaardige mensen die
ooit op de aarde geleefd hebben. Zij zullen aan de verschrikkingen van de hel blootgesteld worden (zie 21:8; Mt 25:41;
1 Tes 1:9).
DEEL 2. Openbaring 18:4-5. DE OPROEP UIT BABYLON WEG TE GAAN.
(1) Uitleg van de symbolen.

Vanaf de eerste komst van Christus tot nu toe is de val van Babylon (als satans boze antichristelijke wereld) nog geen
werkelijkheid geworden. Daarom worden Gods volk (de christenen) geroepen uit haar weg te gaan opdat zij geen deel
krijgen aan haar zonden en haar plagen.
18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk. Al gedurende de
oudtestamentische periode beval God Zijn volk (de gelovigen) uit Babylon weg te gaan. “Vlucht weg uit het midden
van Babel.” (Jes 48:20; cf. Jer 50:8; Zach 2:7)! “Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar
midden weg, reinig u!” (Jes 52:11)! Deze oproep om de antichristelijke wereld en haar verleidingen te verlaten wordt
ook aan Gods nieuwtestamentische volk (christenen) en aan mensen in alle eeuwen gericht (zie 2 Kor 6:16-18)! Dit is
geen oproep uit deze tegenwoordige wereld weg te gaan, maar wel om niet deel te nemen aan haar boosheid (Jh 17:619). Christenen moeten zich afkeren van haar antichristelijke cultuur: de wereldgelijkvormigheid, en verleidingen
(goddeloosheid, ongerechtigheid, luxe en sensualiteit). Het betekent niet dat christenen zich moeten afscheiden van de
mensen in deze wereld, en in kloosters moeten gaan leven, maar eerder niet deel te nemen aan haar antichristelijke
cultuur, haar wereldsheid en de zonde en zich niet laten strikken door haar verleidingen.

Dit feit maakt ook duidelijk dat Babylon geen letterlijke stad is die in de eindtijd herbouwd zal worden. Het is eerder
het centrum van de antichristelijke cultuur en verleiding in enige tijd van de wereldgeschiedenis. Gods volk is de
tegenovergestelde van de heidenen en vertegenwoordigt alle gelovigen in de God van de Bijbel en in Zijn Gezalfde
(Jezus Christus), ongeacht of zij voorheen Joden of niet-Joden waren (Hd 15:14-18; Rom 9:25; Tit 2:14; 1 Pet 2:9-10).
Jezus Christus is het Licht van de wereld Die in de goddeloze en onrechtvaardige wereld is binnengekomen, maar de
mensen hadden de duisternis lief in plaats van het licht omdat hun werken slecht waren. Iedereen die kwaad doet, haat
het licht en zal niet in het licht komen omdat hij bang is dat zijn werken aan het licht komen. Maar iedereen die volgens
de waarheden in de Bijbel leeft, komt in het licht, opdat het duidelijk gezien kan worden dat zijn werken door de God
van de Bijbel tot stand is gekomen (Jh 3:19-21). Licht en duisternis zijn beiden werkelijkheden, maar volkomen elkaars
tegengestelden – ze zijn onverzoenbaar! Elk mens moet tussen licht en duisternis kiezen – naar het Licht komen of in de
duisternis blijven!
opdat u geen deel hebt aan haar zonden. Christenen worden niet aangespoord om deze zondige wereld te verlaten
(Jh 17:14-18), maar wel om niet deel te nemen aan de zonden van deze wereld (1 Kor 5:9-11; Jak 1:27). Iedereen die
toch deelneemt aan de zonden van deze zondige antichristelijke wereld (Babylon) zal samen met deze zondige wereld
vergaan (Babylon)(zie Ezech 33:12-13; Jak 4:4).
en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Het oordeel over deze zondige antichristelijke wereld kan niet
uitblijven! Door heel de wereldgeschiedenis heen brengt God al Zijn verschrikkelijke oordelen over Babylon (dood,
rouw, honger en vuur)(18:8) over Babylon. Dit gebeurde in het verleden met Sodom en Gomorra (Gen 18:26-32). Dit
gebeurt door heel de geschiedenis heen met de steden die in aardbevingen instorten en tot as verbranden. En dit zal in
de toekomst gebeuren wanneer Babylon (de antichristelijke wereld met haar verleidingen) uiteindelijk valt. Elk stad en
elk land (inclusief Israël) zal vallen! Niemand zal ontkomen, behalve de rechtvaardigen als Noach, Daniël en Job
(Ezech 14:12-21). Allen die een deel zijn van Babylon (de antichristelijke wereld met haar verleidingen ) 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 ná de wederkomst van Christus in de straf van Babylon delen!
18:5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. De zonden van Babylon klitten aan elkaar en
bouwen zich op tot een toren die figuurlijk gesproken tot aan de hemel reikt (zoals de toren van Babel) om de God van
de Bijbel te tarten (zie Rom 1:18).
en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. De toestand van het koninkrijk van de wereld met zijn
antichristelijke cultuur, zonden en verleidingen (Babylon) zal in de toekomst een punt bereiken die God niet langer zal
dulden! God zal al haar ongerechtigheden (NIV crimes) in herinnering brengen, d.w.z. in het laatste oordeel tot
eeuwigdurende straf brengen. Contrasteer dit met Hebreeën 10:17 waar God beloofd dat Hij al de zonden van
christenen nooit meer in herinnering zal brengen, omdat Hij al hun zonde heeft vergeven! Christenen geloven dat de
dood van Jezus Christus aan het kruis verzoening voor al hun zonden heeft gedaan (Rom 3:21-26; Hd 22:16).
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(2) Verschillende uitleg over weggaan uit Babylon (18:4)

Een futurist gezichtspunt. God zal aan het einde van de toekomstige periode van de grote verdrukking kort voor Hij de
stad Babylon vernietigt genadiglijk Zijn eigen volk (de Joden) van de letterlijke stad Babylon verlossen. Even als
Sodom en Gomorra niet vernietigd kon worden voordat Lot ontsnapte, zo zal Babylon niet vernietigd kunnen worden
voordat alle rechtvaardige mensen uit Babylon gevlucht zijn.
De juiste uitleg. Jezus vermaant christenen gedurende de hele nieuwtestamentische periode onmiddellijk het koninkrijk
van deze zondige wereld met haar antichristelijke cultuur en verleidingen op elk plaats in deze wereld te verlaten.
Christenen worden niet geroepen deze wereld te verlaten, maar om zich te allen tijde af te zonderen van haar
goddeloosheid en ongerechtigheid, immoraliteit en corruptie in politiek en handel, in zaken en financiën, in alle sociale
organisaties (clubs) en alle religieuze activiteiten op elk plaats in de wereld waar deze verkeerde dingen gevonden
worden. Christenen door de eeuwen heen worden aangespoord het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn
(Mt 5:14-16; Jh 17:14-18; 2 Kor 7:1). Dit feit maakt duidelijk dat Babylon niet maar een letterlijke stad in de eindtijd is,
maar de antichristelijke wereld als centrum van de verleiding in enige tijd van de wereldgeschiedenis is.
DEEL 3. Openbaring 18:6-7. HET BEVEL BABYLON TE STRAFFEN.
(1) Uitleg van de symbolen.
18:6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken (zie Jer 50:29).
Gods instrumenten om Babylon te straffen worden niet gespecificeerd, maar worden wel bevolen Babylon volledig voor
al haar kwaad te vergelden. De renen worden ook gegeven. De instrumenten van straf zijn alles en allen die God
gebruikt om Zijn oordeel uit te voeren. Sommige oordelen van God zijn ingebouwd in Zijn schepping (Gal 6:7-8).
Andere oordelen van God worden door God over de wereld gebracht (Ezech 14:21). En nog weer andere oordelen
worden door Gods engelen uitgevoerd (2 Kon 19:9-19; 1 Kron 21:14-30; Openb 8:3-5; Mt 13:36-43; 2 Tes 1:6-9). God
heeft het hele oordeel aan Jezus Christus toevertrouwd (Jh 5:22).
Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Letterlijk:
“verdubbel de verdubbeling volgens haar werken”. Dit betekent niet dat God onrechtvaardig (onbillijk) is en Babylon
tweemaal erger straft dan wat zij verdient. Deze uitdrukking betekent ‘het volledige equivalent’. Haar straf moet het
precieze equivalent of exacte complement zijn van haar zonden, als de twee helften van een geheel. Babylon moet
zoveel straf krijgen als wat haar zonden verdient. Dit wordt in vers 6b en 7a uitgelegd.

Letterlijk: “Meng voor haar het dubbele in de beker waarin zij gemengd heeft.” De beker kan Gods verbolgenheid
(woede) bevatten (14:10; 16:19) of het kan de verfoeilijke 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. Daarom betekent het woord ‘dubbel’ het omgekeerde van de inhoud. De beker van zonden van
Babylon en de beker van straf van God moeten even groot zijn. God zal absoluut rechtvaardig en billijk zijn in Zijn
oordeel van satans antichristelijke wereld en al haar verleidingen (lees Lk 12:47-48 en Rom 2:12). Maar omdat deze
zonden verschrikkelijk zijn, zullen hun bestraffing ook verschrikkelijk zijn!
18:7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar
die maat pijniging en rouw. Dit verduidelijkt het woord ‘dubbel’ als ‘het exacte equivalent’. Het woord ‘pijniging’

betekent ‘marteling’ of ‘zwaar geestelijk benauwdheid (angst). Deze foltering gaat gedurende de hele
nieuwtestamentische periode door tot de wederkomst van Christus. De marteling wordt veroorzaakt door demonen uit
de hel (9:5), door de wetteloze daden van goddeloze en onrechtvaardige mensen die elkaar met hun daden vernietigen
(1 Pet 4:3-5; 2 Pet 2:8; zie Rom 1:18-32) en door de prediking van gelovigen aan ongelovigen (11:10)! Uiteindelijk
wordt deze marteling na het laatste oordeel voortgezet in de hel. Alle mensen die het merkteken van het beest
ontvangen, zullen in de hel gemarteld (gefolterd) worden (14:11; zie Lk 16:23). De gevallen Babylon (satans
antichristelijke cultuur met haar zonden en verleidingen en allen die daaraan hebben deelgenomen) zullen na de laatste
oordeelsdag gemarteld worden (18:10,15). De satan en al zijn bondgenoten (zijn antichristelijke regeringen met hun
vervolgingen en verdrukkingen van christenen, zijn antichristelijke profeten met hun valse filosofische,
wetenschappelijke en religieuze kennis, en zijn antichristelijke cultuur met zijn verleidingen) zullen dag en nacht voor
eeuwig gemarteld worden (20:10)! Droefheid en rouw zijn de tegenovergestelde van blijdschap en vreugde (zie Jak
4:9).
(zie Jes
47:7-11). De rede dat God Babylon oordeelt is haar onboetvaardige en zelfverheffende houding (zie Jes 14:13-14). Haar
hart is trots en met haar mond roemt (pocht) ze. Zij doet dat heel bewust, doelbewust en van harte. 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!

Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien
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DEEL 4. Openbaring 18:8-19. DE BESCHRIJVING VAN BABYLONS VERNIETIGING.
(1) Uitleg van de symbolen.

De vernietiging van Babylon wordt weer beschreven alsof het al plaatsgevonden heeft (zie 18:1-3), zo zeker zal haar val
en vernietiging zijn! De omvang van de vernietiging van Babylon wordt in drie klaagliederen samengevat: een klaaglied
door de koningen van de aarde (18:9-10); een klaaglied door de kooplieden van de aarde (18:11-16) en een klaaglied
door de zeelieden (18:17-19) (vergelijk het klaaglied over Tyrus in Ezechiël 27). Dit gedeelte wordt afgesloten met een
aansporing voor allen in de hemel en alle rechtvaardigen op de aarde om zich te verblijden in de val van Babylon
(18:20).
18:8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger

(zie Jesaja 47:9).

Het beeld van Babylon verandert 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
bepaalde groep in de wereldgeschiedenis is of de dag van afrekening en straf voor de hele wereld is (2 Pet 3:10-13).
Dus, zo ‘een dag van de Heer’ kan enig mens op elk moment tijdens de hele nieuwtestamentische periode 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 vreugde. 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.
Grote getallen van haar soldaten en burgers zullen in de oorlogen (zie 6:8a; Mt 24:6) en de hongersnoden (zie 6:5-6; Mt
24:7) sterven. Dit zijn onderdelen van de oordelen van Christus gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Maar
zij zullen allen omkomen in de laatste oorlog (veldslag) bij de wederkomst van Christus (19:17-21). Steden in de wereld
storten ineen gedurende de hele wereldgeschiedenis (Sodom en Gomorra, Nineve en Babylon, enz.). Maar alle steden
zullen samen ineenstorten op de laatste oordeelsdag (16:19). Het beeld van de totale ineenstorting en vernietiging van
Babylon en haar inwoners is het beeld van de totale ineenstorting en vernietiging van het koninkrijk van deze slechte
wereld met haar antichristelijke cultuur, zonden en verleidingen op de laatste oordeelsdag bij de wederkomst van
Christus.
en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. God had beloofd de hele
aarde nooit meer met water te vernietigen (Gen 9:11). Maar God waarschuwde dat hij de hele aarde met vuur gaat
vernietigen (2 Pet 3:10-13; zie 2 Tes 1:7) en hij zal alle mensen die niet in Jezus Christus geloven in de poel van vuur
werpen (21:8; Mt 3:12; 13:42; 25:41; Heb 10:27).
(2) 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. De eerste groep die

een klaaglied aanheffen over de ondergang en vernietiging van Babylon zijn de koningen of de politieke machten op de
aarde. Zij worden in de val en eindoordeel van Babylon ingesloten. Hun droefheid is een wereldse droefheid over hun
politieke verliezen (zie 2 Kor 7:10)! Het zien van de rook van haar verbranding, haar huilen en bedrijven van rouw zijn
symbolen van persoonlijk getuigen zijn en persoonlijk ervaren van de verdoemenis van Babylon. De politieke leiders in
de wereld zullen helemaal bewust zijn van wat er gebeurt op hun oordeelsdag!
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. ‘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. Als mensen die hulpeloos toekijken bij een huis die afbrandt zullen de koningen (satans
antichristelijke regeringen of politieke machten in de wereld met hun heersers) doodsbang en hulpeloos zijn op hun
laatste oordeelsdag. Zij zijn ingesloten in de val van Babylon. Alles wat zij gedurende hun leven hebben opgebouwd
wordt in een 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 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” (Mk 8:36-37)?
(3) 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: (zie Lk 12:16-21; 16:19-31). De tweede groep die een klaaglied aanheffen over de ondergang en vernietiging

van Babylon zijn de kooplieden of de economische machten op de aarde. Ook zij worden ingesloten in de val en
verdoemenis van Babylon. Hun treuren is ook een wereldse berouw over hun economische verliezen (zie 2 Kor 7:10)!
Huilen en treuren zijn symbolen van persoonlijk getuigen zijn en persoonlijk ervaren van de verdoemenis van Babylon.
De economische leiders in de wereld zullen helemaal bewust zijn van wat er gebeurt op hun oordeelsdag!
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,

© 2016 DELTA (www.deltacursus.nl)

Openbaring hoofdstuk 18

pagina 5

18:13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en
wagens, en lichamen en zielen van mensen. Dit is een samenvatting van al hun kostbare edelgesteenten en sieraden

in het minerale koninkrijk; hun bijzondere specerijen, hun beste drank en voedsel in het planten koninkrijk; hun geliefde
kudden in het dieren koninkrijk; en hun slaven in het mensen koninkrijk. Niets van deze dingen hebben een blijvende
waarde in Babylon. (satans antichristelijke wereld)! De apostel Paulus zegt, De gedaante van deze wereld gaat
voorbij” (1 Kor 7:31)!
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 hoogste bestaan 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 zielen van mensen voor hun eigen gewin. Dit gebeurt in overtreding van het belangrijkste
gebod “je naaste lief te hebben als jezelf” (Mk 12:30-31; Jh 13:34-35). 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.
De schildering van Johannes is natuurlijk gebaseerd op de toestanden in zijn eigen tijd (de 1ste eeuw n.C.), maar is toch
essentieel het plaatje van Babylon gedurende de hele wereldgeschiedenis! De boodschap die hij van Christus ontvangt
en doorgeeft is waar voor elke stad in de oudheid (hetzij Nineve, 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. 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 dat pas realiseren als het te laat is (zie Spr 27:1; Jak
4:13-15).
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. 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.
(4) 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.
18:18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
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! De derde groep

die een klaaglied aanheffen over de ondergang en vernietiging van Babylon zijn de zeelieden of de zeemogendheden op
de aarde. Ook zij worden ingesloten in de val en verdoemenis van Babylon. Hun treuren is ook een wereldse berouw
over hun economische verliezen (zie 2 Kor 7:10)! Huilen en treuren zijn symbolen van persoonlijk getuigen zijn en
persoonlijk ervaren van de verdoemenis van Babylon. De economische leiders in de wereld zullen helemaal bewust zijn
van wat er gebeurt op hun oordeelsdag!
Was er ooit een stad als deze grote stad? Toen zij op de aarde leefden en werkten hebben zij Babylon (de satanische
antichristelijke wereld en cultuur) tot hun doel in het leven verheven. Zij hadden God, Zijn Koninkrijk en gerechtigheid
opzij gezet (zie Mt 6:33). Zij hadden al hun hoop op satans antichristelijke wereld met haar verleidingen gezet. Zij
hadden al hun tijd, energie, geld, doelen en plannen gegeven aan wat gedoemd was te vergaan! Op de laatste
oordeelsdag zullen zij zien hoe dit alles voor eeuwig vergaat!
Zij zullen stof op hun hoofden werpen (zie Ezech 27:30). Dit is een uiterlijk teken van hun verschrikkelijke ontzetting,
verslagenheid en ontsteltenis.
DEEL 5. Openbaring 18:20. DE AANSPORING ZICH TE VERBLIJDEN OVER DE VAL VAN BABYLON.

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 uiteindelijk volkomen en volmaakte gerechtigheid zal
geschieden (zie 12:12)! Christenen worden als ‘de heiligen’ bestempeld (zie 14:12; 2 Tim 3:12). De apostelen (zie
21:14; 2 Kor 11:23-27) en de profeten (zie 10:7; 16:6; Mt 5:10-12) werden door heel de wereldgeschiedenis heen op
verschrikkelijke wijze door Babylon vervolgd (zie 6:9; 11:7-10; 13:6,15-16).

18:20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten!

De val en vernietiging van Babylon is Gods oordeel van
verdoemenis over al de goddeloosheid, ongerechtigheid en onrecht die aan christenen en andere mensen aangedaan
werden (zie 2 Tes 1:5-10).

want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.
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DEEL 6. Openbaring 18:21-24. DE ONHERROEPELIJKE FINALITEIT VAN DE GEWELDADIGE VAL VAN
BABYLON.
(1) Uitleg van de symbolen.

Het is duidelijk dat de val van Babylon nog niet plaatsgevonden heeft (zie 18:4-8). De val van Babylon wordt
voorgesteld als een engel die een grote molensteen in de zee werpt zodat het nooit meer gevonden zal worden! Het is
een beeld van de absolute zekerheid, volledigheid en finaliteit van de gewelddadige ondergang van Babylon (satans
antichristelijke wereld en cultuur) bij de wederkomst van Christus. De val van Babylon is degelijk, onherroepelijk en
onherstelbaar.
(2) Gods zesvoudige ontkenning (18:21-23a)
18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee. In het Oude
Testament profeteerde de profeet Jeremia de aankomende finale verdoemenis van de historische stad Babylon. Hij had
al het onheil dat over Babel zou komen in een boekrol geschreven en toen met de kwartiermeester Seraja naar Babylon
gezonden om 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 Rivier werpen en zeggen, “Zo zal Babel
wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen” (Jer 51:59-64). In het Nieuwe
Testament zag Johannes hoe een machtige engel een grote molensteen in de diepte van de oceaan wierp. Deze
molensteen was waarschijnlijk heel groot en werd door een ezel rondgedraaid. En de engel sprak:
en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden
worden. Dit is een visioen over een symbolische handeling die de finale verdoemenis van Babylon (satans

antichristelijke wereld met haar verleidingen) uitbeeld. Hij liet de molensteen niet maar vallen in de zee, maar wierp het
met kracht in de diepte van de zee! Dit is een aanduiding hoe plotseling en spectaculair het oordeel van God zal zijn op
de ganse antichristelijke wereld in haar oppositie tegen de God van de Bijbel. Niemand en niets kan deze catastrofe
vermijden of tegenhouden! Satans antichristelijke wereld en cultuur zullen nooit meer gevonden worden! Het is een
beeld van Gods finale en laatste oordeelsdag.
18:22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord
worden. Dit wordt ook van Juda gezegd tijdens de ballingschap in Babylon (Jer 25:10).
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.
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.

Zes keer wordt de nadruk
gelegd op gebeurtenissen die nooit meer zullen plaatsvinden: Babylon (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 en de mensen die trouwen zullen
nooit meer gevonden worden. In het kort, alles 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 zal zijn (zie 2 Tes
1:8-9; Hd 14:16-17).
(3) Gods drievoudige veroordeling (18:23b-24)

God verdoemt de grote mannen van Babylon, de tovenarijen en de verschrikkelijke vervolgingen.
Al in het Oude Testament veroordeelde God de grote mannen
op de aarde. Tyrus was de stad van vertier (pretmakerij) en stelde koningen aan en zette hen weer af. Haar handelaren
waren prinsen en wereldberoemd. Maar God had besloten alle hoogmoed en trots op wat zij waren en bezaten te
vernederen (Jes 23:8-9). Ook in het Nieuwe Testament veroordeeld God de grote mannen op de aarde. De koningen op
de aarde, de prinsen, de generaals, de rijken en de machtigen, worden samen met slaven en vrije mensen gewaarschuwd
dat de laatste oordeelsdag op de punt staat te gebeuren (6:15). Babylon (satans antichristelijke wereld met haar
verleidingen) is de bron van wereldse macht en wereldse rijkdom. Zij maakte iedereen die met haar omging machtig en
rijk. Door haar politieke en economische macht op de aarde heerste Babylon over al de volken en al de mensen. Op
arrogante wijze nam Babylon de plaats in die alleen aan de God van de Bijbel toekomt!

Want uw kooplieden waren de groten van de aarde.

Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. Al in het Oude Testament veroordeelde God elke vorm van
occultisme. God 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”
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(Dt 18:9-13). Nineve was de stad van bloed, vol leugens, plundering en nooit zonder slachtoffers. Zij had de
verleidelijke schoonheid van een hoer. Zij verkocht de volken met haar hoererijen en de geslachten met haar toverijen.
Maar God zal haar te schande maken en te kijk zetten (Nah hfst 3). Babylon werd beschouwd als de koningin van de
koninkrijken. Maar God daagde haar uit te proberen om de aankomende rampspoed (voorgesteld als een demon) te
ontwijken of te voorkomen door middel van haar toverspreuken, bezweringen en voorspellingen die de astrologen
maken (Jes 47:11-13).
Babylon is de bron van alle niet-christelijke godsdiensten en alle antichristelijke godsdiensten. Zij maakt dat iedereen
die met haar omgaat ongodsdienstig of zelfs antichristelijk wordt. Toverformules zijn een onderdeel van deze
godsdiensten. Zij zijn ontworpen om de volken weg te houden van de Levende God en van Jezus Christus en om allerlei
goddeloosheid te bedrijven.
18:24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad
gevonden. Dit is Gods perspectief op de vervolgingen van Zijn volk op de aarde: alle moorden zijn in Babylon (satans

antichristelijke wereld en cultuur) gepleegd. Babylon vertegenwoordigt niet alleen de historische stad, maar is een
symbool voor de hele satanische en antichristelijke wereld door heel de wereldgeschiedenis heen. Satan is zelf een
mensenmoordenaar vanaf het begin (Jh 8:44). Babylon wordt beschouwd als de bron van alle bloedvergieten, van het
doden van de oudtestamentische profeten en gelovigen, van het doden van de nieuwtestamentische apostelen en
gelovigen, en van het onrechtvaardige en wreedaardige doden van andere mensen op de aarde. Daarom is Gods oordeel
over Babylon volkomen gerechtvaardigd en rechtvaardig!
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