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Babylon, de grote stad
Openbaring 17:1-6



terugblik...

❑ Openbaring 16: zeven schalen van toorn worden 
uitgegoten over de wereld;

❑ de zeven schalen lopen synchroon met de zeven 
bazuinen >



vrede 42 maanden 7 bazuinen
7 schalen 

1000
jaren



terugblik...

❑ Openbaring 16: zeven schalen van toorn worden 
uitgegoten over de wereld;

❑ de zeven schalen lopen synchroon met de zeven 
bazuinen;

❑ bij de zevende schaal, wanneer alles is geschied, 
valt de grote stad Babylon in drie stukken en 
werd het de beker van toorn gegeven (16:17-
19);



terugblik...

❑ Openbaring 16: zeven schalen van toorn worden 
uitgegoten over de wereld;

❑ de zeven schalen lopen synchroon met de zeven 
bazuinen;

❑ bij de zevende schaal, wanneer alles is geschied, 
valt de grote stad Babylon in drie stukken en 
werd het de beker van toorn gegeven (16:17-
19);

❑ dit refereert aan Jeremia 25:26 waar Babylon als 
laatste de beker te drinken krijgt >



Jeremia 25:26

... aan alle koningen van het Noorden, 
die nabij of veraf zijn, 
de een na de ander; 

aan alle koninkrijken der aarde, 
die op de aardbodem zijn, 
en de koning van SESAK

zal na hen drinken.

SESAK = BABEL >



Jeremia 51:41

Ach, hoe is SESAK veroverd
en de roem der gehele aarde ingenomen! 

Ach, hoe is BABEL onder de volken 
tot een voorwerp van ontzetting geworden!

SESAK = BABEL >



Een stijlfiguur onder de naam ATBASH.
Afgeleid van de eerste, laatste, tweede en 
voorlaatste Hebreeuwse letters 
Aleph - Taw - Bet - Shin.

BABEL wordt (encrypt) omgekeerd: SESAK



1 En één uit de zeven boodschappers 
die de zeven schalen hadden, 
kwam en hij sprak met mij en zei...

Openbaring 17



1 ... kom hier, ik zal jou tonen 
het oordeel van de grote hoer, 
die zit op vele wateren, 

Openbaring 17

let op de vrijwel identieke 
formulering in 21:9 >



17:1

En één uit de zeven 
boodschappers die de 
zeven schalen hadden,
kwam en hij sprak met 
mij en zei: kom hier, ik 
zal jou tonen
het oordeel van de 
grote hoer, die zit op 
vele wateren, 

21:9

En één uit de zeven 
boodschappers, die de 
zeven schalen hadden 
die vol waren van de 
laatste zeven rampen,
kwam en sprak met mij 
zeggende: kom hier, ik 
zal je tonen
de bruid, de vrouw van 
het Lammetje.



1 ... kom hier, ik zal jou tonen 
het oordeel van de grote hoer, 
die zit op vele wateren,

Openbaring 17

= de grote stad Babylon 
(14:8; 16:19; 17:18; 18:2)



1 ... kom hier, ik zal jou tonen 
het oordeel van de grote hoer,
die zit op vele wateren, 
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= volken en scharen en menigten en talen.
17:15



2 met wie de koningen van de aarde hoereren
en zij die het land bewonen 
worden dronken gemaakt 
uit de wijn van haar hoererij. 
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= zichzelf voor geld verkopen (ontrouw)



2 met wie de koningen van de aarde hoereren
en zij die het land bewonen 
worden dronken gemaakt 
uit de wijn van haar hoererij. 

Openbaring 17

of: de aarde



2 met wie de koningen van de aarde hoereren
en zij die het land bewonen 
worden dronken gemaakt
uit de wijn van haar hoererij. 

Openbaring 17

bedwelmd, verdwaasd



3 En hij voerde mij 
in geest weg in een woestijn... 
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elders: eenzaam(heid), eenzame plaats
Mat.14;13; Mar.1:35; 6:31,32; Luc.4:42 

Studiebijbel: 

Het verzelfstandigde bijvoeglijk 
naamwoord ERĒMOS betekent 
‘verlaten streek, woestijn’.



3 ... en ik nam waar een vrouw, 
zittend op een scharlakenrood beest, 
boordevol namen van lastering 
en het had zeven koppen en tien horens.
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scharlaken hier:
• materiaal van weelde (Jer.4:30)
• kleur van zonde (Jes.1:18; Joz.2:18)



3 ... en ik nam waar een vrouw, 
zittend op een scharlakenrood beest,
boordevol namen van lastering 
en het had zeven koppen en tien horens. 

Openbaring 17

= zeven achtereenvolgende hoofden 
uitgelegd in vers 9 t/m 11



3 ... en ik nam waar een vrouw, 
zittend op een scharlakenrood beest,
boordevol namen van lastering 
en het had zeven koppen en tien horens. 

Openbaring 17

= tien koningen die tegelijkertijd samen heersen
uitgelegd in vers 12



4 En de vrouw was gehuld 
in purper en scharlaken 
en verguld met goud 
en kostbaar gesteente en parels...
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uitbeelding van extreme weelde



4 ... En zij had een gouden drinkbeker in haar 
hand, boordevol gruwelen
en de onreinheid van haar hoererij.
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> afgoderij



4 ... En zij had een gouden drinkbeker in haar 
hand, boordevol gruwelen 
en de onreinheid van haar hoererij.
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= een vrouw van ontrouw
bij de profeten standaard een metafoor 
voor Juda, Israël (Jer.3:3,8; Ezech. 23; 
Hos.3) en Jeruzalem (Ezech.16)



5 En bij haar oog was een naam geschreven: 
geheim het grote Babylon,
de moeder van de hoeren 
en de gruwelen van de aarde. 

Openbaring 17

of: op haar voorhoofd



5 En bij haar oog was een naam geschreven: 
geheim het grote Babylon, 
de moeder van de hoeren 
en de gruwelen van de aarde. 

Openbaring 17

= het afgodische Jeruzalem heeft zich 
verplaatst naar Babel in Sinear (bij de Eufraat)

= de goddeloze vrouw in Zach.5 >



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. 
6 En ik zei: wat is dat? En hij zei: dit is de efa die 
voortkomt. En hij zei: dit is hun oog in heel het land. 
7 En zie, een talent van lood werd opgeheven en één 
vrouw zat in het midden van de efa. 
8 En hij zei: deze [vrouw] is de goddeloosheid. En hij 
wierp haar in het midden van de efa en hij wierp de 
loden steen op haar mond. 
9 En ik hief mijn ogen en ik zag en zie: twee uitleners
gingen uit en wind was in hun vleugels. En zij hadden 
vleugels als de vleugels van de ooievaar en zij hieven de 
efa tussen de aarde en de hemelen. 
10 En ik zei tot de boodschapper die in mij sprak: 
waarheen doen zij de efa gaan?
11 En hij zei tot mij: om voor haar een huis te bouwen in 
het land van Sinear. Is dat gevestigd dan wordt zij daar 
neergezet op haar basis.



de vrouw in Zacharia 5:5-11:

❑ een vrouw in een efa (= inhoudsmaat) > handel;
❑ een talent (deksel) op de efa > munt;
❑ uitleners (niet: vrouwen!) gedreven door de wind, 

brengen haar naar het land Sinear;
❑ daar wordt voor haar een huis gebouwd om zich 

te vestigen.



5 En bij haar oog was een naam geschreven: 
geheim het grote Babylon, 
de moeder van de hoeren
en de gruwelen van de aarde. 
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in Babylon is de afgoderij begonnen:
het is eerste stad in deze aeon 
(Gen.10:10)



6 En ik nam de vrouw waar, 
dronken van het bloed van de heiligen, 
van het bloed van de getuigen van Jezus... 
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