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de 10 koningen & Babylon
Openbaring 17:12-18
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terugblik...

❑ Babylon = Babylon: de stad aan de Eufraat, waar 
het huidige Hilla ligt;

❑ Babylon opereert als 'hoer': het is een dependance 
van Jeruzalem (dat gebouwd is op zeven bergen);

❑ Babylon is het hoofdkwartier van "het Beest": het 
laatste wereldrijk van deze aeon;

❑ "de zeven koppen" van "het Beest" zijn behalve 
zeven bergen (> Jeruzalem) ook zeven 
achtereenvolgende koningen:
▪ vijf vallen, 
▪ de zesde wordt gedood en korte tijd vervangen 

door nummer zeven; 
▪ dan hersteld nummer zes wonderbaarlijk, en 

wordt de achtste.



12 En de tien horens die je waarnam 
zijn tien koningen, 
die nog geen koninkrijk ontvingen...

Openbaring 17

"de zeven koppen" zijn zeven 
achtereenvolgende leiders van het Beest-rijk
▪ "de tien horens" zijn tien leiders die 

tegelijkertijd zullen heersen o.l.v. de één 
van "de zeven koppen" - een federatie



12 En de tien horens die je waarnam 
zijn tien koningen, 
die nog geen koninkrijk ontvingen...

Openbaring 17

m.a.w. de tien koningen zullen pas optreden in 
de tijd van het achtste (= het herstelde) hoofd 



12 ... maar als koningen 
één uur autoriteit ontvangen met het Beest.  

Openbaring 17

"Het Beest" is hier niet het rijk 
als geheel, maar de achtste vorst.





Daniël 7 (NBG51)

19 Toen wilde ik de ware zin weten 
van het vierde dier, 

dat van die alle verschilde, 
dat buitengewoon vreselijk was 

met zijn ijzeren tanden 
en zijn koperen klauwen, 

dat at en vermaalde 
en wat overbleef met zijn poten vertrad,



Daniël 7 (NBG51)

20 en van DE TIEN HORENS, 
welke op zijn kop waren, 

en van die andere, 
die zich verhief 

en waarvoor er drie uitvielen, 
terwijl deze horen 

met ogen en een mond vol grootspraak, 
er groter uitzag dan de andere.



Daniël 7 (NBG51)

21 Ik zag, dat die horen strijd voerde 
tegen de heiligen en hen overmocht,
22 totdat de Oude van dagen kwam 

en recht verschaft werd 
aan de heiligen des Allerhoogsten 

en de tijd naderde, 
dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.



Daniël 7 (NBG51)

23 Hij sprak aldus: 
Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, 

dat op aarde zal zijn, 
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, 

en dat de gehele aarde zal verslinden 
en haar zal vertreden en vermorzelen.

dezelfde term als in 2:40
▪ = het vierde koninkrijk met Babylon als 

hoofdstad
1. Babylonsche rijk (>Nebukadnezar)
2. Medo-Perzische rijk (> Kores)
3. Griekse rijk (> Alexander de Grote) 



Daniël 7 (NBG51)

23 Hij sprak aldus: 
Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, 

dat op aarde zal zijn,
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, 

en dat de gehele aarde zal verslinden 
en haar zal vertreden en vermorzelen.

of: het gehele land
(:25 > "de heiligen van de 
Allerhoogsten te gronde richten")



Daniël 7 (NBG51)

24 En DE TIEN HORENS; 
UIT dat koninkrijk 

zullen tien koningen opstaan, 
en na hen zal een ander opstaan; 
die zal van de vorige verschillen 

en drie koningen ten val brengen.

dus: eerst het vierde koninkrijk
en daaruit komen tien koningen voort



Daniël 7 (NBG51)

24 En DE TIEN HORENS; 
uit dat koninkrijk 

zullen tien koningen opstaan,
en NA HEN zal EEN ANDER opstaan; 

die zal van de vorige verschillen
en drie koningen ten val brengen.

dus: een 11-de



Daniël 7 (NBG51)

24 En DE TIEN HORENS; 
uit dat koninkrijk 

zullen tien koningen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan; 
die zal van de vorige verschillen

en drie koningen ten val brengen.

in welk opzicht?
• qua afkomst? (een Palestijn?)
• religieus? 
• qua stijl?
• enz.



Daniël 7 (NBG51)

24 En DE TIEN HORENS; 
uit dat koninkrijk 

zullen tien koningen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan; 
die zal van de vorige verschillen

en drie koningen ten val brengen.

maar ook vervangen: 
want tien koningen zullen met hem regeren
Openb.17:12 



Daniël 7 (NBG51)

25 Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, 

en de heiligen des Allerhoogsten 
te gronde richten...

= deze elfde hoorn = "het Beest" 
(lees: het achtste hoofd)

Openb.13:5
En het werd een mond gegeven, 
grote [woorden] en lasteringen sprekend 
en aan hem werd autoriteit gegeven dit 
twee en veertig maanden te doen.



Daniël 7 (NBG51)

25 Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, 

en de heiligen des Allerhoogsten 
te gronde richten; 
hij zal er op uit zijn 

tijden en wet te veranderen, 
en zij zullen in zijn macht gegeven worden 
voor een tijd en tijden en een halve tijd;

de inzettingen i.v.m. de tempeldienst



Daniël 7 (NBG51)

25 Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, 

en de heiligen des Allerhoogsten 
te gronde richten; 
hij zal er op uit zijn 

tijden en wet te veranderen,
en zij zullen in zijn macht gegeven worden 
voor een tijd en tijden en een halve tijd;

= jaar, twee jaren en een half jaar
= 42 maanden
= niet de lengte van zijn regeringstermijn 
maar van de macht die hij heeft de 
heiligen te gronde te richten





Daniël 2 (NBG51)

41 En dat gij de voeten 
en DE TENEN gezien hebt 

deels van pottenbakkersleem 
en deels van ijzer, 
betekent, dat dit 

een verdeeld koninkrijk wezen zal:

teen > tien
corresponderend met de tien 
koningen van het vierde koninkrijk



Daniël 2 (NBG51)

41 En dat gij de voeten 
en DE TENEN gezien hebt

deels van pottenbakkersleem
en deels van ijzer, 
betekent, dat dit 

een verdeeld koninkrijk wezen zal:

"pottenbakkersleem" 
elders beeld van "het huis van Israël" 
(Jer.18:6)



Daniël 2 (NBG51)

41 ... wel zal het iets van de hardheid 
van het ijzer aan zich hebben, 

juist zoals gij gezien hebt 
ijzer gemengd met kleiachtig leem,

twee elementen die zich niet laten mengen:
:43 "geen samenhangend geheel":

1. kleiachtig leem - de rol van Israël 
(geruggesteund door VS?) in "het vierde 
koninkrijk" - via de stad Babylon

2. hard ijzer - de rol van de Arabische 
(moslim) staten



13 Dezen hebben één mening 
en zij geven hun macht 
en autoriteit aan het Beest.  

Openbaring 17

het achtste hoofd van de federatie



14 Dezen zullen oorlog voeren
tegen het Lammetje
en het Lammetje zal hen overwinnen...

Openbaring 17

= tijdens de zesde schaal: Harmageddon
Openb.16:14-16



42 maanden 
grote verdrukking

7 bazuinen
7 schalen

1000 jr

1   2   3   4   5   6   7



14 ... (omdat hij [de] Heer van heren 
en [de] Koning van koningen is) 
en zij die met hem zijn, 
geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. 

Openbaring 17



15 En hij zei tegen mij: 
de wateren die je waarnam 
waarop de hoer zat, 
zijn volken en scharen en menigten en talen.

Openbaring 17



16 En de tien horens die je waarnam 
en het Beest, 
dezen zullen de hoer haten... 

Openbaring 17

= de (Joodse) stad Babylon
• verklaart ook de verdeeldheid van het 

koninkrijk
• eigenaardig: "de valse profeet" (= "het 

Beest uit het land") wordt niet genoemd



16 ... en haar tot woestenij maken en naakt 
en haar vlees zullen zij eten 
en zij zullen haar verbranden in vuur. 

Openbaring 17

waarna de aardbeving van 16:18,19
▪ Babylon verwoest tijdens de zevende schaal 

(van Godswege);
▪ de grootste aardbeving sinds mensenheugenis



16 ... en haar tot woestenij maken en naakt
en haar vlees zullen zij eten
en zij zullen haar verbranden in vuur. 

Openbaring 17

= haar (Joodse!) inwoners ombrengen



17 Want God geeft in hun harten 
zijn mening te doen
en één mening te doen...

Openbaring 17

Babylons verwoesting door de tien koningen 
sluit naadloos aan bij Gods mening
▪ zonder dat zij zich daarvan bewust zijn 



17 ... en het koninkrijk van hen te geven 
aan het Beest 
totdat de woorden voleindigd zullen worden.

Openbaring 17

nl. van de tien koningen



17 ... en het koninkrijk van hen te geven 
aan het Beest 
totdat de woorden voleindigd zullen worden.

Openbaring 17

totdat ook hij gegrepen wordt (19:19,20)
▪ eveneens tijdens de zevende schaal



18 En de vrouw die je waarnam 
is de grote stad, 
die het koninkrijk heeft 
over de koningen van de aarde. 

Openbaring 17

"de vrouw" = figuurlijk
"de grote stad" is letterlijk
▪ 18:2 "de grote stad Babylon"



18 En de vrouw die je waarnam 
is de grote stad, 
die het koninkrijk heeft 
over de koningen van de aarde.  

Openbaring 17

de stad Babylon domineert heel de wereld 
vanwege haar rijkdom en weelde (18:3)


