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Scène zes: Babylon de hoer (17:1-19:10) 
 

 

 
Opening: 1 Korintiërs 15 
50Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel 
hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de 
onvergankelijkheid. 51Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal 
eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52in een ondeelbaar ogenblik, 
in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, 
zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij 
veranderen. 53Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het 
onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54En wanneer dit 
vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het 
onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en 
overwonnen. 55Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56De angel van de 
dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar laten we God 
danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 
58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 
volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de 
Heer verricht, nooit tevergeefs zijn. 
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Scene zes: Zeven woorden van recht over de Stad Babylon (17: 1-19: 10) 
 

 
 
17: 1 
1ste 
woord 

 

Vrouw op rood beest 
Babylon de hoer (later tegenover Jeruzalem de bruid van God) 
De ontucht waar Babylon toe verleidt, is meer dan seksuele ontucht, het is 
liefhebben van de wereld: aanbidding van de draak in plaats van God. Babylon 
is invloedrijk, aantrekkelijk, slecht, weerzinwekkend. De naam Babylon is 
natuurlijk symbolisch voor de supermacht die Israël onderdrukt. In dit geval te 
lezen als Rome. 
 
Het beest: 

Openbaring 12:3 
Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven 
koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon. 
Openbaring 13:1 
Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen; het 
had een kroon op elke hoorn, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 
Openbaring 17:3 
Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op 
een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien hoorns. 
Openbaring 17:7 
Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die 
vrouw en het beest dat haar draagt, met zijn zeven koppen en tien hoorns. 
Openbaring 17:9 
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. ‘De zeven koppen zijn de zeven heuvels waarop 
de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. 
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17:6 De vrouw is dronken van het bloed van de martelaren. Dit is ook wel een 

duidelijke verwijzigin naar Rome  
17: 7 
2de  
woord 

 

Onthulling van de betekenis (in het Grieks mysterion, geheimenis) 
Het wordt er niet duidelijker op.  
*het beest was, is niet, en rijst weer op en zal vernietigd worden. (8a, 8b en 
11a) De formulering lijkt een variatie op “Hij die was, is en komen zal.” (Openb 
1: 4, 8; 4: 8 
De zeven heuvelen duiden ook op Rome. Symbool voor de grote stad met 
kracht en macht. (Zie onder het plaatje van de munt uit de tijd van 
Vespascianus waar de godin Dea op zeven heuvelen zit. 
Zeven koningen en een achtste koning 
Tien horens zijn tien koningen 
Het Lam zal overwinnen. En wie hem toebehoren? 
Ik ben geneigd de getallen symbolisch te lezen: veel, veel macht etc. 

17: 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag 
over aan het beest. Maar het Lam zal overwinnen. 
(Het Lam is de hoogste Heer en koning (Zie parallel 19: 16, voor de ruiter op 
het witte paard.) 

Hst. 17 en 18 lijken een op zichzelf staand gedeelte te zijn over de val van 
Babylon/Rome… Het is wel gekoppeld aan het voorgaande, omdat een engel met een 
schaal hem de uitleg geeft. Het onderscheidt zich van de andere gedeelten doordat er 
uitleg gegeven wordt over de allegorische en symbolische betekenis van de beelden. 

  
 
 
 
 
 

Keizers in de eerste eeuw… 

1.  Augustus  27 v.Chr.-14 n.Chr. 

2.  Tiberius  14-37 

3.  Caligula 37-41 

4.  Claudius I  41-54 

5.  Nero  54-68 

6.  Galba  68-69 

7.  Otho 69-69 

8.  Vitellius  69-69 

9.  Vespasianus 69-79 

10.  Titus  79-81 

11.  Domitianus  81-96 

 

plaatje van de Dea Roma, 
zittend op de zeven heuvelen 
 

Bij de historisch uitleg wordt geprobeerd 
om de koningen/machthebbers te koppelen 
aan de verschillende keizers in de eerste 
eeuw. Maar het is onduidelijk met wie je 
dan begint, en met wie je eindigt. Dit is 
ook afhankelijk van de datering van 
Openbaring.  
 
Welke vijf koningen zijn omgekomen? 
Welke zit er nog maar voor een korte tijd? 
 
De Symbolische uitleg lijkt meer voor de 
hand te liggen. Dan zou het getal zeven 
een aanduiding zijn van een groot/vol 
aantal macht hebbers. 
 
De waterstromen(vs 1 en 15) staan voor 
de vele landen, volken en stammen. 
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17: 16 
ev.  

De tien koningen en het beest krijgen een afschuw van de hoer. Er wordt 
vooruit gewezen naar hst. 18, de ondergang van Babylon.  

18: 1 
3de 
woord 

De val van de grote stad 
Er is sprake van overvloed en rijkdom. Maar de stad is verlaten en vol 
demonen. 
Vers 1-3 zijn een inleiding, een beschrijving van een visioen. ‘Een andere 
engel’ spreekt. Er zijn drie redenen voor de val van de stad: (1) Ze heeft een 
slechte invloed op de volken, (2) de koningen hebben ontucht met haar 
gepleegd en (3) de handelaren hebben geprofiteerd van haar rijkdom 
 4-20 zijn een rede, gesproken door ‘een andere stem uit de hemel’. Enerzijds 
spreekt die stem over ‘mijn volk’. Anderzijds spreekt die stem over ‘God’ in 
vers 5. Wie spreekt? Is het de stem van Christus, of toch God, of de Heilige 
Geest…. 

18: 4 
4de 
woord 

 

Er komen plagen over de stad 
‘Ga weg uit die stad…’ Doet denken aan uittocht uit Egypte. Denk aan Jer. 51: 
45: Vlucht, mijn volk, ontvlucht de stad, 
laat ieder vluchten voor de brandende toorn van de HEER. (zie heel het 
hoofdstuk.)  
Als je leest in Jesaja 13, 14, 47 of Jeremia 50, 51 en Habakuk 2 zien we dat 
Babel trots is, en weelderig. We lezen ook Jeremia 51: 45 tot slot 
Zou hier ook een oproep staan aan de gemeente in de stad Rome. Gaat het om 
een fysiek vluchten of is het symbolisch afstand houden van de verleidingen 
van de stad? Denk ook aan 2 Kor. 6: 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de 
ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal Ik 
jullie aannemen.  
De stad krijgt terug wat zij anderen heeft aangedaan, ja meer nog. 
Beeld van de koningin en zij die rouwen om haar plotselinge val. 
Verschillende groepen rouwen om haar: 
- de koningen 
- De handelaren 
- De stuurlui 
- De reders  
 

Ondergang Romeinse rijk: het West-Romeinse eindige met afzetting van de laatste 
West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker, een 
Germaanse leider, opgegroeid aan het hof van Atilla de Hun. Hier gingen twee eeuwen 
aan vooraf waarin de keizers hun greep op steeds meer gebieden verloren, het rijk al 
geplunderd was door verschillende volkeren en de Germanen en Visigoten al meerdere 
marionettenkeizers op de troon hadden gezet. De afzetting van de laatste keizer wordt 
dan ook vaak gezien als een symbolisch einde van het eens zo machtige Romeinse Rijk 
waar allang niet meer veel van over was. De val van het West-Romeinse rijk luidde het 
begin van de middeleeuwen in. 
 
18: 21 
5de 
woord 
 

Babylon wordt weggeslingerd 
De derde rede in dit hoofdstuk is van een ‘sterk engel’. Hij slingert een 
molensteen weg.  
Vergelijk de tekst eens met Mat 23: 29-39 waar Jezus een profetie over 
Jeruzalem uitspreekt. De naam Jeruzalem wordt door Johannes alleen gebruikt 
voor het nieuwe Jeruzalem, maar het is duidelijk dat na Rome, Babel, Sodom 
of Tyrus ook het aardse Jeruzalem genoemd kan worden in het rijtje grote 
steden die hun straf niet zullen ontlopen. 
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19: 1 
6de 
woord 

 

Het lied van de menigte 
Vers 1-8 is het laatste gedeelte in Openbaring met lofprijzingen. We worden 
weer meegenomen naar de ‘ruimte’ van vierentwintig oudsten en de vier 
wezens uit scene II. 

19: 6 
7de 
woord 

 

Aankondiging van het huwelijk van het lam 
Na de hoer komt de bruid, in zuiver stralend linnen (zie Fil 2: 12, 13 en Ef. 5: 
25-27; heilig en zuiver)  
(Zuiver linnen: Matteüs 27:59: Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in 
zuiver linnen) Wit linnen is in de Bijbel vaak het symbool van zuiverheid en 
schoonheid.  
De slechte stad Babylon wordt vervangen door Gods stad Jeruzalem 
Er is niet niets, er komt iets nieuws voor wie geloven.  
Daarover gaat de achtste scene 

19: 9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn 
uitgenodigd.”’ (vierde zaligspreking) 
‘hij’ is waarschijnlijk de engel uit 17: 1 die de scene introduceert, een van de 
engelen met de offerschalen. 
‘Want getuigen van Jezus is profeteren.’ Een cryptische zin. Wie spreekt hier? 
Het kan ook betekenen: het getuigenis aangaande Jezus is profeteren. 
 

 
 
Sluiting:  
 
GEZANG 222: 1-3 
 
1 
Jezus is ons licht en leven! 
Hij, die, aan het kruis geheven, 
met zijn bloed ons heeft gekocht, 
heeft nu vorst'lijk overmocht. 
Hij kan niet gebonden wezen; 
als een held is Hij verrezen! 
Halleluja! Halleluja! 
 
2 
Hij heeft ridderlijk gestreden, 
hel en duivel neergetreden; 
woedt de vijand nog zo zeer, 
schaden kan hij ons niet meer. 
Sion moet Hem dank bewijzen 
en met luider stemme prijzen. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3 
't Leven heeft de dood verslonden; 
wat geboeid is, wordt ontbonden. 
Dood, waar is uw overmacht, 
waar uw prikkel, waar uw kracht? 
's Heren vrijgekochten hopen, 
want de hemel gaat hun open. 
Halleluja! Halleluja! 


