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Babylon = Babylon



de vorige keer...

❑ besproken: Openbaring 17:1-5
❑ werd ingeleid door slot hfst. 16 (de laatste, 

zevende schaal): de val van Babylon
▪ refereert aan Jer.25:26 waar de koning van 

Babel (Sesak > atbash) als laatste de beker van 
Gods toorn krijgt aangereikt



Babylon = Babylon: 7 redenen1

de stad wordt bij herhaling Babylon genoemd, 
dat behóeft geen verklaring - het ís de verklaring



Openbaring 17

18 En de vrouw die je waarnam 
is de grote stad, 

die het koninkrijk heeft 
over de koningen van de aarde.

de vrouw = de beeldspraak
"de grote stad" = de verklaring

1



Openbaring 18

10 ... wee, wee, DE GROTE STAD BABYLON, 
de sterke stad, 

want in één uur kwam uw oordeel.

1



Openbaring 18

21 ... zo zal met geweld 
DE GROTE STAD BABYLON

geworpen worden...

1



Babylon = Babylon: 7 redenen2

dikwijls refereert Openbaring aan profetieën 
die expliciet gaan over het geografische Babylon



1) 17:1   aan grote wateren
2) 17:2   de hele aarde dronken
3) 17:4 een gouden beker
4) 18:2 gevallen is Babylon
5) 18:2 schuilplaats onreine dieren

6) 18:4   ga uit van haar, mijn volk

7) 18:5   tot aan de hemel... oordeel
8) 18:6 vergeld haar
9) 18:8 op één dag
10)18:11 handel gedreven
11)18:21 als een steen in het water
12)18:22 geen stem van vreugde meer
13)18:24 afgeslacht op aarde

Babylon
Jer.51:13
Jer.51:7
Jer.51:7
Jes.21:9
Jes.13:21; 
Jer.50:39
Jes.48:20; 
Jer.50:8
Jer.51:6,45
Jer.51:9
Jer.50:29
Jes.47:9
Jes.47:15
Jer.51:63,64
Jer.25:10
Jer.51:49

2



Babylon = Babylon: 7 redenen3

Babylon zou in één keer compleet worden verwoest, 
wat nog nooit heeft plaats gevonden



Jesaja 13

19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, 
de trotse luister der Chaldeeen, 

zal worden als Sodom en Gomorra, 
toen God ze onderstboven keerde;
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Jeremia 51

63 ... bind er dan een steen aan 
en werp het midden in de Eufraat, 

en zeg:
64 Evenzo zal Babel zinken
en niet weer bovenkomen, 
ten gevolge van het onheil 
dat Ik erover ga brengen.
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Babylon = Babylon: 7 redenen4

Babylons verwoesting zou plaatsvinden 
in de context van "de dag van JAHWEH"



Jesaja 13

6 Jammert, 
want de dag van JAHWEH is nabij; 

hij komt als een verwoesting 
van de Almachtige.

(...)
11 Dan zal ik aan de wereld 

het kwaad bezoeken
(...)
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Jesaja 13

13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen 
en de aarde zal bevend 
van haar plaats wijken

door de verbolgenheid van 
JAHWEH der legerscharen, 

ten dage van zijn brandende toorn.
(...)

19 En Babel (...) zal worden
als Sodom en Gomorra, 

toen God ze onderstboven keerde...
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Babylon = Babylon: 7 redenen5

na haar verwoesting zou Babylon 
nooit meer worden bewoond



Jesaja 13

19 En Babel (...) zal worden 
als Sodom en Gomorra, 

toen God ze onderstboven keerde;
20 het zal tot in de aeon 

niet meer bewoond worden, 
noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; 

geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, 
geen herders zullen daar legeren;



Jeremia 50

39 Daarom zullen er 
boskatten met jakhalzen huizen, 
ook zullen er struisvogels huizen, 
en het zal niet meer bestaan

tot in de aeon, 
noch in stand blijven 

van geslacht tot geslacht.
40 Zoals God Sodom en Gomorra 

met hun naburen onderstboven keerde, 
luidt het woord van JAHWEH, 
zal daar niemand wonen

en geen mensenkind daar verblijven.



Babylon = Babylon: 7 redenen6

zo concreet geografisch 
als "de grote rivier de Eufraat" is, 

zo concreet is "de grote stad Babylon"



Openbaring 9

14 En het zei tot de zesde boodschapper 
die de bazuin had: 

maak de vier boodschappers los 
die gebonden zijn op 

de grote rivier de Eufraat.
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Openbaring 16

12 En de zesde goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat

en zijn water droogde op, 
om de weg gereed te maken 

van de koningen, 
die van de opgang van de zon.
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Babylon = Babylon: 7 redenen7

de hoer in Openb. komt overeen 
met de goddeloze vrouw (Zach.5) 

voor wie een huis wordt gebouwd in Sinear



Zacharia 5

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.

7

door geld gedreven, wordt de vrouw verhuisd



Zacharia 5

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. 

7

= inhoudsmaat (symbool groothandel)
met daarop 'het talent' (> symboliseert geld)



Zacharia 5

10 En ik zei tot de boodschapper 
die in mij sprak: waarheen doen zij de efa gaan?

7

de (goddeloze) vrouw in het land, verhuist...



Zacharia 5

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. 

7

de vrouw die haar zetel had in Jeruzalem 
(= gebouwd op zeven bergen!; Openb.17:9) 
krijgt een huis in Sinear
→ Babylon wordt een filiaal van Jeruzalem



Babylon = Babylon: 7 redenen

1. de stad wordt bij herhaling Babylon genoemd, 
dat behoeft geen verklaring - het IS de verklaring

2. dikwijls refereert Openbaring aan profetieën die 
expliciet gaan over het geografische Babylon

3. Babylon zou in één keer compleet worden 
verwoest, wat nog nooit heeft plaats gevonden

4. Babylons verwoesting zou plaatsvinden in de 
context van "de dag van JAHWEH"

5. na haar verwoesting zou Babylon nooit meer 
worden bewoond

6. zo concreet geografisch als "de grote rivier de 
Eufraat" is, zo concreet is "de grote stad Babylon"

7. de hoer in Openb. komt overeen met de 
goddeloze vrouw (Zach.5) die een woning krijgt in 
Sinear


