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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie in vier delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor 
het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. 
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan 
is daar ook een mogelijkheid voor. 
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal 
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

         
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen 
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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We willen ons nu eerst bezig houden met het grote Babylon als vrouw, als geestelijk centrum, wat zeer 
belangrijk is. Om het u duidelijk te maken, zullen wij nu eerst gaan zien, wat in het Jeruzalem Gods, het 
hemelse Jeruzalem, het geestelijk centrum is.  
 
Daartoe lezen we Gal. 4:26 “Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder“. Hier zien wij dus het 
hemelse Jeruzalem ook als een vrouw, die de moeder is, moeder van Gods kinderen, de moeder van alle 
heiligen. 
 
Dit vinden wij ook al in het Oude Testament vermeld in Ps. 87:1-7; waar wij zien, dat het Jeruzalem God’s 
moeder is: “Zijn stichting ligt op heilige bergen; de Here heeft Sion’s poorten lief boven alle woningen van 
Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods! Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij 
kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië: deze is daar geboren. (dat is het geheimenis) Ja, van Sion wordt 
gezegd: Ieder van hen (van Gods kinderen) is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Here 
telt bij het opschrijven der volken: deze is daar geboren. En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in U”! 
 
Ja, allen, die uit de volkeren wedergeboren worden, die zijn geboren uit God, in dat Jeruzalem Gods. Wat 
een heerlijke moeder is, het hemelse Jeruzalem!  
 
Maar in Openbaring 17 zien we de tegenstelling: dat grote Babylon, dat ook moeder is, maar de moeder der 
hoeren. Dat lezen we in vers 5 “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde“. 
 
Het is de moeder van alle valse religies en valse erediensten en van alle wereldse cultussen. Maar ook de 
moeder van alle gruwelen en dat wil zeggen van alle afgoderij, waardoor zij haar kinderen verwekt, dus 
kinderen voor de duivel. 
 
Wij begrijpen wel dat deze beide vrouwen zinnebeelden zijn. Wat is een vrouw dan voor een zinnebeeld?   
Wij weten immers, dat God de vrouw als een hulpe voor de man gegeven heeft, opdat de man zich door 
haar nakomelingschap kon verwerven. 
 
Een vrouw moet dus aan een man toebehoren en zij moet, om voor die man nakomelingen te verwerven, 
het zaad van die man in haar schoot opnemen, dat daar bewaren, opdat het in haar tot leven komt en zo 
kinderen geboren worden voor die man, aan wie zij toebehoort en die zich op deze wijze kinderen wil 
verwekken. Dat is het eenvoudige beeld van de vrouw ten opzichte van de man. 
 
En als dus het hemelse Jeruzalem ook onder het beeld van een vrouw wordt genomen, wat wil dat dan 
zeggen? Dat God, Die Man is en Vader wil zijn en ook de Heer Jezus Zich kinderen wil verwekken, kinderen 
Gods. Daarvoor heeft God een geestelijk orgaan, een organisme nodig, de vrouw, bestaande uit ware 
toegewijde gelovigen, dienstknechten en dienstmaagden Gods, aan wie God Zijn zaad, het Woord Gods, 
kan toevertrouwen. Wij lezen immers in de Schriften, dat het zaad van God, het Woord is. 
 
Nu moet dit orgaan, bestaande uit ware gelovigen, allereerst het Woord ontvangen, zoals een vrouw het 
zaad moet ontvangen. Daarom zal het hemelse Jeruzalem allereerst bestaan uit profeten, die het Woord 
van God ontvangen hebben en hebben laten neerschrijven en verkondigen. Maar daarmede is het nog niet 
klaar! 
 
Die vrouw moet niet alleen dat zaad ontvangen van de man, maar zij moet het ook bewaren, zuiver bewaren 
in haar schoot. En daarom bestaat dat hemelse Jeruzalem uit een levend organisme van ware toegewijde 
en door God geroepen dienstknechten, die niet alleen als profeten en zieners, als evangelisten en herders 
het Woord ontvangen, maar die het ook zuiver moeten bewaren in de schoot, d.w.z. er voor zorgen, dat het 
niet verdorven wordt en dood gaat, opdat het leven verwekt aan allen, die onder deze Woord verkondiging 
komen. 
 
Zo zien wij dus, hoe God allereerst zulk een heilsorgaan heeft, wat wij dus ook mogen kennen als het 
hemelse Jeruzalem, waarvoor God zorgt, dat het Zijn kinderen verwekt door alle tijden en eeuwen heen. 
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Satan als anti-god doet hetzelfde, hij heeft ook zulk een geestelijke vrouw, de hoer, de overspelige; en nu 
zien wij door heel de Schrift heen, dat hoererij en overspel het zinnebeeld is van valse godsdienst en afgo-
derij. Daar staat de hele Schrift vol van! 
 
Overal waar men afvalt van het ware geloof, valt men in afgoderij, dat overspel is, geestelijke hoererij. Zo 
heeft de duivel zijn geheimenis, dat grote Babylon, die moeder wordt van alle valse religies en zo de kin-
deren verwekt voor de duivel. Zoals het hemelse Jeruzalem bestaat uit ware volgelingen van God en van de 
Heer Jezus, zo bestaat dat grote Babylon uit volgelingen van de valse religies. 
 
Wij vinden deze beide vrouwen getekend in het boek der Openbaring. In Openb. 12:1-2 vinden wij nog een 
vrouw genoemd: ”En er werd een groot teken in de hemel gezien: en vrouw, met de zon bekleed, met de maan 
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar 
weeën en in haar pijn om te baren”. 
 
Wij zien hier een vrouw, die als alles straks tot eindvervulling komt, zal blijken te bestaan, hoofdzakelijk uit 
ware gelovigen der twaalf stammen Israëls. Maar dat kan pas gebeuren in de tijd, als de Gemeente, het 
Jeruzalem Gods, weggenomen is en deze vrouw dan het orgaan Gods op de aarde zal worden. 
 
Maar deze vrouw is er eigenlijk reeds vanaf den beginne geweest en was samengesteld uit ware gelovigen, 
volgelingen van God door alle eeuwen heen, dus steeds verschillend.    
 
Voor de zondvloed vanaf Seth tot aan Noach, waren dat dus in het bijzonder de aartsvaders; en na de 
zondvloed waren dat de patriarchen met hun profeten en gelovigen; en tenslotte werd deze vrouw, het volk 
Israël. Maar toen Israël verworpen werd, nadat het de Heilige Geest verworpen had, is de Gemeente, de 
ware gelovigen in de Heer Jezus, de vrouw geworden. 
 
Laten we dit goed verstaan, want dat is de boodschap, dat wij geroepen zijn, om als leden van die Gemeen-
te een deel van dit hemelse Jeruzalem hier op aarde te zijn; niet alleen om het zuivere Woord van God te 
ontvangen, maar ook om het zuiver te bewaren, opdat er nieuw leven uit voortkomt. 
 
En niet om het voor onszelf te houden en geen onvruchtbare vrouw te zijn, maar steeds te zorgen, dat er 
nakomelingen verwekt en geboren worden. Zo is dus in deze tijd dat hemelse Jeruzalem hier vertegen-
woordigd in de ware gelovigen, die van de Heer Jezus zijn en zich samen laten gebruiken als die vrouw.    
Gaat u het begrijpen? 
 
Laat u zich zo gebruiken, dat u niet alleen het Woord van God ontvangt, als u wedergeboren bent, maar dat 
u dat ook zuiver bewaart en doorgeeft, opdat anderen daardoor verwekt kunnen worden. Maar straks zal de 
Gemeente weg zijn en dan wordt Israël het weer en dat is die vrouw, die in Openbaring 12 beschreven staat.     
 
Want het is altijd dezelfde vrouw, maar de discipelen, de ware gelovigen, verwisselen natuurlijk steeds.    
Dat is vanzelfsprekend. Maar die vrouw blijft en zij is nog altijd, dat wonderbare orgaan, een geheimenis op 
zichzelf, waaraan God Zijn Woord, Zijn Zaad toevertrouwt, om dat zuiver te bewaren en het altijd weer uit te 
dragen, zodat uit haar schoot steeds nieuwe geboorten komen. 
 
Maar dat brengt dan ook mee, dat zij voortdurend in barensnood is, dat hier in Openbaring 12 ook wordt 
gezegd. Want in vers 17 lezen we over deze vrouw: “En de draak (de duivel) werd toornig op de vrouw en 
ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (van haar kinderen, haar nako-
melingen. En wie zijn dat?), die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben“. Dat zijn 
dus haar kinderen. 
  
Maar de duivel heeft ook zijn vrouw, het grote Babylonen, die is de moeder der gruwelen.  
 
We gaan nu uit de Schrift zien, hoe deze twee vrouwen een overeenkomst hebben en tegelijkertijd een 
tegenstelling. De eerste overeenkomst is, dat beiden moeder zijn: de één is de moeder van degenen, die de  
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geboden Gods bewaren en het getuigenis van de Heer Jezus hebben; de andere is de moeder van de 
hoeren en van allen, die aan afgoderij doen. U ziet dus een overeenkomst en de tegenstelling. 
 
De tweede overeenkomst, die tegelijk weer een tegenstelling is, is deze: Zij zijn beiden prachtig gekleed. In 
Openb. 12:1 zien wij een vrouw als het hemelse Jeruzalem, bekleed met de zon: ”En er werd een groot teken 
in de hemel gezien: een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf 
sterren op haar hoofd“. 
 
En in Openb. 17 zien wij, hoe de andere vrouw gekleed is in vers 4: ”En de vrouw was gehuld in purper en 
scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen“. 
 
Beiden prachtig gekleed, maar wat een tegenstelling! De vrouw, die het orgaan van God is, is bekleed met 
de zon, d.w.z. met hemels licht, dus bekleed met de heerlijkheid Gods. Zo even hebben we al gezegd, dat 
zij allereerst bestaat uit de profeten en de ware leraars en de ware herders.  
 
Hoe zouden zij kunnen profeteren of leren, als zij niet het licht van de hemel ontvingen, het licht van God.    
God wil ook vandaag nog die vrouw altijd gebruiken, om Zich kinderen te verwekken. De duivel weet ook 
heel wat kinderen te verwekken door die grote hoer. Maar kan God Zich vandaag nog kinderen verwekken 
en zijn zij gewillig om uit liefde voor God en voor de Heer Jezus, de rijkdom, die wij van Hem ontvangen 
hebben, door te geven aan anderen, die nog niet door het ware licht, de Heer Jezus beschenen worden. 
 
Willen wij het voor onszelf houden of willen wij met die vrouw, die met dat licht bekleed is, één geheel 
vormen? Dan hebben we er zorg voor te dragen, dat wij verlicht blijven met het licht uit de hemel, om Hem 
dienstbaar te zijn. 
 
Of hebben wij het te druk met de dingen van deze wereld in onze vrije tijd. Een vrouw die in barensnood is, 
krimpt in haar smarten; dat hoort erbij. Ach, dat Gods kinderen weer zouden gaan worden, als die Hanna uit 
het Oude Testament, die haar man zo innig lief had en hij haar, die onvruchtbaar was en er veel leed over 
had. Haar man zegt dan in 1 Sam. 1:8b “ben ik u niet meer waard dan tien zonen”? 
 
Zij kon alles krijgen van haar man, wat zij maar verlangde, maar daar vroeg zij niet om. Juist, omdat zij haar 
man “zo” lief had en een vrouw voor haar man wilde zijn, hem wilde eren, dienen en voor hem vruchtbaar te 
zijn. Daarom smeekte zij de hemel af om een kind, dat voor het Koninkrijk Gods zou zijn. 
 
Daar hebben we het hemels Jeruzalem! Daar hebben we de ware kinderen Gods, die deze gezindheid moe-
ten hebben om voor God en de Heer Jezus vruchtbaar te zijn in deze wereld. Juist omdat wij Hem zo lief 
hebben, moeten wij niet onvruchtbaar willen zijn voor onze Man, de Heer Jezus. En wij moeten Zijn Woord 
niet alleen bewaren, maar uitdragen, opdat wij voor Hem kinderen kunnen baren. 
 
Natuurlijk kost dat pijn en smarten. Dat gebeurt niet, als wij thuis blijven om er ons gemak van te nemen.      
Ziet u dus waarom het gaat? 
 
Nu gaan we verder met die tegenstelling, die de andere vrouw is. Ook zij is prachtig gekleed, wat in Openb. 
17:4 staat: “En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en 
paarlen“. Waarmee is zij prachtig gekleed? Met de produkten van deze aarde. Ziet u de tegenstelling? 
 
Zij, die zich tot het Jeruzalem Gods mogen rekenen, zijn bekleed met hemelse heerlijkheid; maar de grote 
valse wereldkerk is versierd met dingen, die deze wereld geeft. Waar gaat uw hart naar uit mijn broeders en 
zusters? Naar de dingen van de wereld? 
 
We gaan nu verder met de derde overeenkomst. Beide vrouwen hebben van hun man een bepaalde 
machtspositie gekregen. In Openb. 12:1 lezen wij wat de machtspositie is van de vrouw, die als hemels 
orgaan van God, haar man en van de Heer Jezus ontvangen heeft. “En er werd een groot teken in de hemel 
gezien: een vrouw met de zon bekleed met de maan onder haar voeten“. 
 



Bijbelstudie Centrum:  
“Een geheimenis van het grote Babylon  

als de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde” 
studie is in 4 delen   (deel 2-4) 

 5 

 
Wat betekent dat laatste? Wat onder de voeten is, daar heeft men macht over. Het is het zinnebeeld van 
macht. De maan beheerst de nacht en daarom is zij hier het beeld van de heerser van de nacht. En wie is 
dat? Dat is de vorst der duisternis, die hier onder haar voeten ligt, al vervolgt hij haar. Toch heeft zij macht 
over hem, want al vervolgt hij haar en wil haar met haar kinderen verslinden, toch heeft zij macht over hem 
vanwege haar man. Verstaat u dit? 
 
Als de Heer Jezus de 72 uitzendt, dan geeft Hij hun macht over de vijand. En als zij terug komen zeggen 
zijn: ”Here, ook de boze geesten waren ons onderworpen“. Dan zegt de Heer Jezus in Luc. 10:19 ”Zie, Ik heb 
u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en 
niets zal u enig kwaad doen“. 
 
Dat kunnen we lezen in Luc. 10:17-20 “En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: 
Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 
bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen 
de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de 
geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. 
 
Wat wilde de Heer Jezus zeggen met: slangen, schorpioenen en heel de legermacht van de vijand? De 
slangen zijn satan en zijn gevallen engelen; de schorpioenen zijn de demonen, de boze geesten en daarom 
staat er achter: “de gehele legermacht van de vijand”. Dan zegt de Heer Jezus daarop: “Evenwel, verheugt u 
niet hierover  ………. maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen“. 
 
In dat hemelse Jeruzalem. Hoewel de vrouw de maan onder haar voeten had, lezen wij in de volgende 
verzen van Openb. 12, dat zij door de draak vervolgd werd. 
 
Zo werden ook de Heer Jezus Zelf en Zijn discipelen vervolgd; maar zoals de Heer Jezus op het kruis 
overwinnaar werd, zo werden vele van Zijn volgelingen als bloedgetuigen overwinnaars. Van hen was 
Stefanus de eerste bloedgetuige, die zijn leven moest geven. Men zou geneigd zijn te vragen: ”was daar 
dan niet de duivel de baas”? Neen, zeker niet, want hoewel zij gedood werden, waren zij met de Heer Jezus 
overwinnaars. 
 
Toen Stefanus gestenigd werd, was hij geen slachtoffer van satan, maar hij gaf zich als een heerlijk slacht-
offer aan God. Daarom zag hij de hemel geopend en zag de Heer Jezus staan aan de rechterhand Gods en 
was meer dan overwinnaar over al zijn vijanden, want zij moeten hun oren toe stoppen, omdat zij niet langer 
het Woord konden verdragen. Zo zullen ook vandaag allen, die de Heer Jezus volgen, verdrukt en vervolgd 
worden, maar toch overwinnaars zijn, bekleed met Zijn heerlijkheid. 
 
En die andere vrouw? Die had ook macht van haar man, maar hier hebben we de tegenstelling. In Openb. 
17:1b-2 lezen wij: “Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de 
koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van 
harer hoererij“. 
 
Zij zit aan vele wateren, staat er in vers 15 ”De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën 
en menigten en volken en talen “. 
 
Het hemelse orgaan van God heeft de maan onder haar voeten. En wat heeft deze vrouw aan haar voeten?     
De koningen der aarde, de volkeren. Van haar man heeft zij macht over koningen en de machthebbers van 
deze aarde, over de volkeren en natiën. Wie is haar man? 
 
Wij hebben reeds gelezen dat de duivel ook bij de Heer Jezus kwam en Hem al de koninkrijken der aarde 
toonde en hij zei in Luc. 4:6-7 ”U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, 
en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn“.  
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En als die vrouw dus macht heeft over de koningen en machthebbers van deze wereld, dan heeft zij die 
macht van de duivel, want zij knielt voor de duivel. En wie is die vrouw? Dat zijn die afvallige gelovigen, die 
knielen voor de satan. Wat een verschil! 
 
Beide vrouwen hebben van hun man de macht. Van de één ligt de maan van de nacht onder haar voeten, al 
is zij in barensnood; maar de andere heeft de koningen aan haar voeten, maar dat is slechts tijdelijk. Ziet u 
de schijn van de macht van deze wereld?  
 
In 1 Joh. 2:15-17 lezen wij: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief-
heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der 
ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 
begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid“. 
 
Nu gaan we naar de vierde overeenkomst en tegenstelling: beiden worden gedragen en ondersteund.       
Die hemelse vrouw vinden we in Openb. 12:14 “En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend 
gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van 
de slang“. Deze vrouw wordt gedragen op adelaarsvleugels. Wat wil dat zeggen? God zei al tegen Israël: ”Ik 
heb u Israël gedragen op adelaarsvleugels, vanuit Egypte en door de woestijn“. 
 
En we weten ook, dat er staat, dat degenen, die de Here verwachten, zullen de krachten vernieuwen, zij 
zullen opvaren gelijk arenden. Adelaarsvleugels zijn het zinnebeeld van Goddelijke almacht. Ook de 
Psalmist bezingt, hoe wij onder de vleugels van Hem zijn. 
 
Zo wordt deze vrouw gedragen en ondersteund door hemelse vleugels van de adelaar, die de koning van 
de lucht is. De vrouw wordt dus ondersteund vanuit de hemel. En de Heer beveelt zijn engelen om haar te 
ondersteunen. Zo hebben ook altijd de bloedgetuigen ondervonden, dat zij gedragen en ondersteund wer-
den. 
 
Dat was ook het getuigenis van een eenvoudige Christenvrouw uit de tijd van het begin der Gemeente. Zij 
was met haar man vervolgd en gevangen genomen om de marteldood te sterven door in de arena voor de 
leeuwen geworpen te worden. Maar zij was zwanger en naar de Romeinse wet moest zij eerst haar kind 
baren, en daarna zou haar de marteldood wachten. Toen zij in die Romeinse gevangenis in barennood was 
en kreunde van pijn, zeiden haar beulen: ”Wacht maar, als je nu al zo kermt, dan zul je straks pas goed 
kunnen kermen en schreeuwen van pijn“. 
 
“Neen, zei zij, deze pijn moet ik dragen. Maar straks wordt ik gedragen door mijn Heer, mijn Hemelse 
bruidegom“. Zie, dat zijn de vleugels van de grote Arend en daarom kon zij blijmoedig zingende de martel-
dood ingaan. Ja, dat is de Heer, die ons zal dragen. 
  
Ook deze vrouw van Openb 12, die ter wille van de liefde Gods, in barensnood is, om kinderen voort te 
brengen en om bloedgetuige van de Heer te worden, zal vanuit de hemel worden gedragen en ondersteund. 
 
Maar nu die andere vrouw; deze wordt ook gedragen. Maar door wie? Dat lezen we in Openb. 17:3 “En hij 
(die engel) voerde mij in de geest weg naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol was van godlasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens”.  
 
Dan lezen we ook in vers 9 ”Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, 
waarop de vrouw is gezeten”. Maar we moeten vooral vers 7 lezen ”Waarom verbaast gij u? Ik zal u het 
geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt”. 
 
Zij wordt gedragen  en ondersteund door de anti- goddelijke wereldmachten, die uitgebeeld worden in dat 
scharlakenrode beest, met zijn zeven koppen en tien horens. Het zijn dus de wereldheerschappijen, die 
deze vrouw dragen en ondersteunen. Ziet u hier weer de tegenstelling? 
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Beiden worden gedragen, beiden worden ondersteund, maar de één wordt gedragen en ondersteund vanuit 
de hemel en de ander wordt gedragen door de duivelse anti-goddelijke wereldmachten. Ook hier zien wij de 
overeenkomst en de tegenstelling. 
 
Wij komen nu tot de vijfde overeenkomst en tegenstelling: Beide vrouwen dragen hun eigen heerlijkheid op 
hun voorhoofd. Van de hemelse vrouw lezen we in Openb. 12:1b ”en een krans van twaalf sterren op haar 
hoofd“. Een heerlijk diadeem, die twaalf sterren, die spreken van heerschappij van boven.  
 
Is twaalf niet het fundament van God? Waren er niet twaalf aartsvaderen en ook twaalf stammen Israëls?     
En wie denkt niet aan de twaalf apostelen van het Lam en dat straks het hemelse Jeruzalem twaalf poorten 
zal hebben met de namen van de twaalf stammen Israëls? 
 
En het fundament zal bestaan uit twaalf soorten edelstenen met daarop geschreven de namen van de 
twaalf apostelen des Lams. Wat een hemelse heerlijkheid zal dat zijn van die stad, waarvan het getal twaalf 
haar Goddelijk fundament is, waaruit zij is voortgekomen; en daarom draagt zij ook de heerlijkheid van God.    
 
Als wij staan in het geloof van de Heer Jezus, in de verlossing door Zijn bloed en daarin blijven staan, dan 
zullen wij ook straks de naam van God aan onze voorhoofden krijgen en de nieuwe naam van de Heer 
Jezus, die niemand nog weet en ook de naam van de stad van mijn God, het hemelse Jeruzalem. Is dat niet 
heerlijk! 
 
En wat draagt die andere vrouw op haar hoofd? Dat zegt Openb. 17:5 “En op haar voorhoofd was een naam 
geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde“. Op de 
betekenis van die naam komen wij later terug. Zij draagt deze heerlijkheid, die alleen maar een gruwel is 
voor God, want het is een naam, die uit de duivel voortgekomen is. 
 
De zesde overeenkomst en tegenstelling is dat beide vrouwen een belangrijke plaats innemen in de 
wereldgeschiedenis, want zij vervullen een belangrijke rol en hebben ook een bijzondere taak. Dat zal ons in 
het vervolg van deze overdenking duidelijk gaan worden. Dan zullen wij zien, dat zo lang de wereldge-
schiedenis er is, zij beiden een rol daarin spelen. Nu als laatste nog enkele tegenstellingen. 
 
De hemelse vrouw is voortdurend in barensnood en in weeën voor de geboorte der heiligen. Behoort u tot 
haar? U kunt niet allemaal als zendeling uitgaan, maar u kunt wel in uw binnenkamer bidden en smeken 
voor het behoud van zielen, zodat het voor u, a.h.w. een barensnood gaat worden. Er zijn gelukkig nog altijd 
wel veel van zulke bidders geweest. 
 
Weet u, wie zulk een gelovige was? Paulus was er één. Hoort u maar, wat hij zegt in Gal. 4:19 “mijn 
kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft“. Paulus 
was voortdurend aan het worstelen in het gebed tot behoud van deze mensen. Wonderbaar, dat is deze 
vrouw. Zij is voortdurend in barensnood en in de weeën voor de geboorten en het welzijn der heiligen. 
 
Nu die andere vrouw: Zij hoereert met al de wereldmachten en heeft haar gouden beker, wat staat in Openb. 
17:4b ”en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij“. 
 
Wat een tegenstelling! De beker is het zinnebeeld van profeteren, wat vermeld staat in de geschiedenis van 
Jozef en zijn broers. Zie Gen. 44:5 “Is deze het niet, waaruit mijn heer drinkt en waarmede hij de toekomst 
pleegt te voorspellen”?  
 
Het was de beker, die Jozef gebruikte voor de wijn en waarmede hij openbaringen Gods profeteerde. Dat 
was de klare, de hemelse wijn, in tegenstelling met de aardse wijn, die benevelt en dronken maakt. Zo is de 
beker dus het beeld om te profeteren. 
 
Maar de beker van de vrouw is gevuld met de wijn van haar hoererij, d.w.z. met de wijn van satanische 
openbaringen over al de valse religies en cultussen, die de afgrond als fundament hebben: valse open- 
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baringen van valse profeten, van waarzeggers en van sterrenwichelaars, maar ook van de valse profeet 
onder de Gemeente Gods. Met die wijn worden alle volkeren beneveld en dronken gemaakt. 
 
Wat dat precies allemaal inhoudt en hoe dat gebeurt, daar komen we later op terug. Nu nog een volgende 
tegenstelling. De ene vrouw wordt vervolgt, wat wij hebben gelezen in Openb. 12:4-13 “En zijn staart sleepte 
een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die 
baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, 
dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn 
troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 
 
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak 
en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de 
satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een 
luide stem in de hemel zeggen: 
 
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want 
de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij 
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben 
hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde 
en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. En toen 
de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had”. 
 
Zij wordt vervolgd, omdat zij niet meer tot het koninkrijk van satan behoort, maar overgezet is in het 
Koninkrijk van de Heer Jezus. De Here Jezus zegt immers ook, dat dan de wereld ons haten zal, omdat zij 
Hem eer gehaat hebben dan ons. In de wereld zullen wij verdrukking hebben, maar de Heer Jezus zegt 
“Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen“. 
 
Indien wij van de wereld waren, zou de wereld ons lief hebben, maar als wij niet van de wereld zijn, daarom 
zullen wij door de wereld vervolgt worden. Daarom wordt deze vrouw voortdurend vervolgd, totdat het laat-
ste oordeel over die andere vrouw is gekomen. 
 
En die andere vrouw, die duivelse, die leeft in deze wereld in weelderigheid, wat wij duidelijk gelezen heb-
ben in Openb. 17. Daar lezen we immers over haar kleding en over een wereldse valse rust, want zij is in 
aanzien en wordt gedragen door koningen en machthebbers van deze wereld, die haar ondersteunen en 
dragen. 
 
Maar zij is ook de vervolgster van die eerste vrouw, want wat uit het vlees geboren is, vervolgt degene, die 
uit de Geest geboren is. Door wie werd de Heer Jezus het meest vervolgd? Door de heidenen? Neen, want 
die zeiden: “Wij willen wel, dat Hij tot ons komt“. 
 
De Heer Jezus werd het meest vervolgd door het Sanhedrin, door de priesters en overpriesters en door de 
Schriftgeleerden, door de Farizeeën en Sadduceeërs, die wel hun mond vol van God hadden, maar wat 
toch een valse religie was. En dat is nu vandaag de dag nog altijd.  
 
Want van deze vrouw lezen we in Openb. 17:6 “En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van 
het bloed van de getuigen van Jezus“. Ziet u, dat de één vervolgd wordt en de ander de vervolgster is. Dat is 
altijd zo geweest, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het laatste kind van God, dat hier straks de 
marteldood zal sterven in de Grote Verdrukking; dat bewerkt de vrouw, die dronken is van het bloed der 
heiligen en van het bloed der getuigen van de Heer Jezus. 
 
Deze vrouw is niet Rome, wat velen denken, neen, want zij is er geweest vanaf de aanvang der zondeval 
der wereld en daarom staat er in Openb. 18:24 “en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen 
en van allen, die geslacht zijn op de aarde“. Van allen, dus van Abel af. 
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Nu nog een tegenstelling: hun beider toekomst. De één zal na al dat lijden voor eeuwig de heerlijkheid 
beërven, want zij zal ingaan in de stad, die God bereid heeft. Zij zal in het hemelse Jeruzalem niet alleen 
zijn, zoals zij het hier op aarde is. Zij zal samen met al de heiligen het Nieuwe Jeruzalem vormen, dat straks 
uit de hemel zal nederdalen op een nieuwe aarde, als er een nieuwe hemel is. De eeuwige heerlijkheid zal 
haar deel zijn.  
 
Er zullen ook nog vele volkeren straks behouden worden door haar dienst, haar moederschap, die de 
nieuwe aarde zullen bewonen en bevolken, want dat zijn allen rechtvaardigen. Maar zij zelf (de Gemeente) 
zal altijd wonen in de eeuwige stad van God. Wat een heerlijke toekomst, na al dat leed op deze aarde! 
 
En wat is de toekomst van die andere vrouw? Dat lezen we in Openb. 17:16 “En de tien horens (dat zijn die 
tien koningen straks), die gij zag, en het beest (de anti-christ), deze zullen de hoer haten, en zij zullen haar 
berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden“. 
 
Dat is haar einde en de stad, die zij vertegenwoordigt, zal verzinken in de aardbodem en zal in eeuwigheid 
nooit terug gevonden worden, zoals eens Sodom en Gomorra zijn verzwolgen onder het toorngericht van 
God. In dat Babel zal niemand meer kunnen wonen. 
 
Tot zover, volgende week deel 3 van deze studie 
De Heer Zegene u, Amen. 


