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enkele inleidende opmerkingen...

1. De eerste stad in "de aeon van deze wereld"* was 
Babel >

* Ef.2:2 - vs. "de toenmalige wereld"; 2Petr.3:6



-Genesis 10-

8 En Kus verwekte Nimrod 
en deze begon 

een machtig man te zijn op aarde.
9 Hij was een machtig jager 

voor het aangezicht van JAHWEH; 
daarom wordt gezegd: 

als Nimrod een machtig jager 
voor het aangezicht van JAHWEH.

10 En HET EERSTE van zijn koninkrijk 
was BABEL, Erek, Akkad en Kalne, 

in het land SINEAR.

tegenwoordig: Hillah, 
hoofdstad van de provincie Babil





BAGDAD



-Genesis 11-

7 Welaan, laat ons neerdalen 
en hun spraakdoen verwarren 

zodat men niet verstaat 
de spraak van zijn naaste.

8 Zo verstrooide JAHWEH hen vandaar 
over heel het aangezicht van de aarde 

en zij zagen af van de bouw van de stad.
9 Daarom noemt men HAAR NAAM BABEL

omdat JAHWEH daar de spraak 
van heel de aarde deed VERWARREN
en JAHWEH hen vandaar verstrooide 

over heel het aangezicht van de aarde.
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enkele inleidende opmerkingen...

2. Ongeveer 1500 jaar later 
(± 600 v. Chr.) werd Babel de 
hoofdstad van het Babylonische rijk; 

▪ daarna een hoofdstad 
in het Medo-Perzische rijk;

▪ en daarna in het Griekse rijk, (na 
verovering door Alexander de Grote) 
ook door hem verklaard tot hoofdstad;

▪ en ten slotte, in het laatste rijk, 
voorafgaand aan het Messiaanse rijk 
wederom wereldhoofdstad.



enkele inleidende opmerkingen...

3. Jesaja 13 en Jeremia 50 en 51 voorzeggen een 
totale verwoesting* van de stad, aangehaald in 
Openbaring 17/18. Een toekomstig gebeuren, nog 
nimmer vervuld! 

* Jesaja 13:19: zoals Sodom en Gomorra
in Openb. 18:10 - in één uur verwoest



enkele inleidende opmerkingen...

4. in Openbaring 17/18 is Babylon het laatste grote 
bolwerk en wordt voorgesteld als een goddeloze 
hoer. Het is de stad van weelde en van "de 
kooplieden der aarde" *

* Openb.18:11-16



enkele inleidende opmerkingen...

5. Zacharia profeteerde ná de terugkeer o.l.v. koning 
Kores en beschrijft in 5:5-11 een visioen waarin 
een goddeloos Joods volk zich vestigt in de streek 
van Sinear...



Zacharia 5

5 En de boodschapper 
die in mij sprak, zei tot mij: 

hef toch je ogen op 
en zie wat dit is, 
dat er voortkomt.



Zacharia 5

6 Ik ik zei: wat is dat? 
En hij zei: dit is de efa die voortkomt...

= een inhoudsmaat gebruikt voor o.a. graan
▪ 1 efa = 10 gomer (Ex.16:36; Lev.5:11);
▪ 1 efa = ± 36 liter;
▪ werd veel mee gesjoemeld (Lev.19:36; 

Deut.25:14,15; Spr.20:10; Ezech.45;10; 
Amos 8:5; Micha 6:10).



Zacharia 5

6 ... En hij zei: dit is hun oog
in heel het land.

> zo ogen zij - dit is hun aanzicht:
de efa als symbool van handel, 
representeert het land



Zacharia 5

7 En zie, 
een loden talent werd opgeheven 

en één vrouw 
zat in het midden van de efa.

Hebr. kikar 
▪ lett. cirkel, ring, kring > deksel
▪ vrijwel altijd vertaald met 'talent' 

= een munt (talenten goud Ex.25:39; 
talenten zilver Ex.38:27)

▪ kikar het symbool van geld



Zacharia 5

7 En zie, 
een loden talent werd opgeheven 

en één vrouw 
zat in het midden van de efa.

Hebr. efer (> ofra)
▪ gewoonlijk vertaald met 'stof' 

(> der aarde; Gen.2:7)



Zacharia 5

7 En zie, 
een loden talent werd opgeheven

en één vrouw 
zat in het midden van de efa.

in zo'n kleine inhoudsmaat?
• of ziet Zacharia een figuur van één vrouw?



Zacharia 5

8 En hij zei: 
deze [vrouw] is de slechtheid...

zoals in Openb.17/18 
de hoer Babylon



Zacharia 5

8 ... En hij wierp haar 
in het midden van de efa 

en hij wierp de loden steen 
op haar mond. 

nl. van de efa



Zacharia 5

9 En ik hief mijn ogen 
en ik zag en zie: 

twee vrouwen gingen uit 
en wind was in hun vleugels...

zoals in: 'de wind in de zeilen'
▪ de twee vrouwen worden niet geïdentificeerd



Zacharia 5

9 ... En zij hadden vleugels 
als de vleugels van de ooievaar... 

= vertaling is onzeker: 
▪ het gaat om een grote, krachtige trekvogel;
▪ hier zijn de vier vleugels een uitbeelding 

van een grote vlucht.



Zacharia 5

9 ... en zij hieven de efa 
tussen de aarde en de hemelen. 

= de 'slechte vrouw' in de efa (=handel) 
met 'de munt' wordt weggevlogen



Zacharia 5

10 En ik zei tot de boodschapper 
die in mij sprak: 

waarheen doen zij de efa gaan?



Zacharia 5

11 En hij zei tot mij: 
om voor haar een huis te bouwen 

in het land van Sinear...

= zuid Irak
▪ de landstreek van Babel
▪ > het goddeloze Joodse volk (met 

haar handel en geld) krijgt een 
vestiging in... Irak - Babel! 



Zacharia 5

11 ... Is dat gevestigd 
dan wordt zij daar neergezet op haar basis.

of 'voetstuk' (Ex.30:18)


