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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie in drie 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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Nu zien wij opnieuw een afval, maar nu georganiseerd en geleid door zijn eerste overgeven volgeling, dus 
een zoon des duivels, Nimrod, die daar op die plaats, die satan zich verkoren had, een zichtbare stad gaat 
bouwen om voor zichzelf een naam te maken. En die stad noemt men dan ook: “de poort der goden”.  
 
Wij hebben ook al gehoord, hoe naar de overleveringen die Nimrod dat hemels gezicht heeft gehad, waarin 
hij een kroon zag, die hij liet namaken en op zijn hoofd zette en hoe hij verkondigde, dat hij de verpersoon-
lijking was van deze hemelse luchtkoningen, die hij ook in dat gezicht gezien had. Uit dit alles, zien wij dus 
de heerschappij van de duivel. 
 
Dat Babel later ook een tweede betekenis kreeg, “verwarring”, dat is omdat God ingreep, maar dat doel van 
het bouwen van Babel was, om een naam voor zich te maken en dat is altijd zo gebleven. Aan het eind der 
tijden zal het uitlopen, op wat in Openb. 13:16-17 staat: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 
de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen en verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 
getal van zijn naam heeft“. Er staat dus: “het getal van zijn naam”, van zijn sem dus en dat is de anti-sem,  
de antisemiet. 
 
We zien al, hoe hard wij daar naar toegaan. Het is al reeds klaar gemaakt, een ieder heeft zijn registratie-
kaart en nummer al in Europa en men moet daartoe ook dat merkteken hebben van die anti-sem, waardoor 
een valse eenheid des duivels georganiseerd is geworden. 
 
Wij zien, hoe hard het hier gaat! En dat één persoon het dan in handen krijgt is heel eenvoudig, want ieder-
een krijgt een bepaalde registratiekaart, die allen via computers en de electronische breinen verwerkt word-
en en zo krijgt het beest macht over allen. (zie maar hoe simpel het uiteindelijk werkt: registratie COVID-19-vaccinatie) 
 
In datzelfde Openb. 13 vinden we ook, dat het steeds tegen die andere Naam gaat, de Naam van God, die 
geopenbaard is in de Heer Jezus, die de Naam draagt, de allerhoogste Naam, die boven alle naam verhe-
ven is.  
 
In Openb. 13:6 lezen wij: “En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam (Zijn sem) 
te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen“. U ziet, hoe dat beest de naam, de sem van God, 
lastert, maar zichzelf een naam maakt en waarop het zal uitlopen aan het eind van deze tijd. 
 
We hebben ook al gezien in Openb.13:16 ”En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en 
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd”. Bij 
die naam moet dus een merkteken komen, een herkenningsteken. 
 
Welnu, dat stamt allemaal af van dat eerste Babel van Nimrod, die zich een naam wilde maken; er staat 
immers in Gen. 11:4 “en laten wij ons een naam maken“. Want Nimrod, geïnspireerd door de duivel zelf, wilde 
die anti-goddelijke eenheid stichten, een heerschappij, waarvoor ook een merkteken moest komen, een 
banier, waaronder allen zich moesten scharen. Een merkteken waaraan allen herkend konden worden, die 
zich daar onder stelden en dus volgelingen waren van de anti-sem, van Nimrod, dus van de duivel. (voorloper 
het vaccinatie paspoort?) 
 
Daarom heeft hij dit uitgedacht: het Hebreeuwse woord voor naam is immers sem en het Hebreeuwse 
woord voor groot of hoog of verhoging is rama. Hij wilde zich dus niet alleen een naam maken, maar een 
naam, die hoog zou zijn, verhoogd zou worden. Want ook God heeft de Heer Jezus uitermate verhoogd en 
Hem de Naam gegeven, die boven alle naam is. 
 
Welnu, Nimrod, de tegenpartij, was er al mee begonnen, want hij wilde zich ook een eigen naam maken, die 
verhoogd zou zijn boven allen, wat tevens een banier zou gaan worden, een merkteken, zoals wij in 
Openbaring lezen, wat straks de anti-christ als merkteken, het getal van zijn naam of zijn naam zelf, 
aangeeft. 
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Die verhoogde naam is dus: ”sem-rama”. Er moest dus een ”sem-rama” komen, dat tevens een symbool 
moest worden. En hier ontdekken we het geheimenis van de vrouw van Nimrod, die Samiramis heette. Zij 
werd het symbool van de eenheid van die goddeloze staat en tot symbool van de valse eredienst en cultus, 
die Nimrod invoerde. De Babylonische cultus en cultuur, die vandaag nog in heel de wereld wordt aan-
gehangen en die de gehele wereld, ook een zeer groot deel van de Christelijke wereld (enkele wederom 
geboren Christenen gelukkig niet) viert het geboorte feest van Nimrod, het kerstfeest. (lees daarom onze, helaas 
door velen verguisde, maar zeer interessante en belangrijke Bijbelstudie: “Waarom zwijgt men hierover”)  
 
Welnu, nu gaan we de moeder der hoeren zien. De vrouw van Nimrod (zijn eigen moeder) kreeg dus de 
naam Semiramis, wat verhoogde naam betekent, terwijl zij werd verheven tot hemelkoningin, want hij was 
immers de verpersoonlijking van de hemelgoden en daarom werd zijn vrouw de hemelkoningin. 
 
Daaruit is de verering ontstaan van “de moeder Gods“, die de beschermster van allen is, die zich onder dat 
merkteken willen scharen. Zij werd afgebeeld in die banier, dat merkteken, als “de moeder Gods”, de godin 
met een duif boven haar hoofd; zij was de bekende duifgodin. 
 
De vleugels van de duif vormden tezamen de twee hoornen van de opkomende maan. U ziet dus, dat het 
merkteken van toen, een oud symbool van de duivel verering was. Deze hemelkoningin, deze bescherm-
moeder van alle trouwe volgelingen van Nimrod, die onder haar vleugels kwamen, die zouden welvaart en 
vrede hebben; vandaar die duif boven haar hoofd en die halve maansikkel, die de vleugels vormden.  
 
Zij is de hoofdfiguur van de Babylonisch cultus, de hoofdfiguur van de oorspronkelijke eerste valse religie.    
Haar merkteken vinden we terug in de standaards van alle oude volken, ook aan de Assyrische koningen en 
machthebbers. 
 
Het rijk der Egyptenaren van de Farao’s hadden hetzelfde symbool, “de moeder Gods” in hun standaard, 
wat later werd overgenomen in het Babylonische rijk en daarna in het Medo-Perziche Rijk. Wij vinden het 
ook in al de vele erediensten terug. Haar naam is dikwijls veranderd naar de omstandigheden. 
 
In de Bijbel vindt men die naam als o.a. Melech, later Molech, wat betekent koningin van de hemel. En ook  
in Jeremia 7 en 44 lezen wij ook van de eredienst, die de afvallige Israëlieten hielden voor “de konigin des 
hemels”, haar aanbaden en koeken voor haar bakten. In de oude wereld had zij de naam Astaroth of 
Astarte. In Griekenland Aphrodite en in Egypte Isis. Overal was zij de gevleugelde “moeder Gods”. 
 
In het Romeinse Rijk vinden we haar onder de naam van Venus en ook in de Roomse afdwaling als Maria, 
de hemelkoningin. Dat stamt allemaal vanuit de Babylonische cultus.  
 
Wat hield deze Babylonische eredienst allemaal in? Ik noem enkele dingen. De leden die daar lid van 
waren, vormden een mystieke broederschap, een loge, die hun mysterieën hadden en kenden; en degenen, 
die lid wilden worden en toetraden, die moesten eerst biechten bij de priesters en de hogepriester. 
 
Wij zien dus, dat ook de biecht stamt uit die Babylonische cultus van de moeder der hoeren, het grote 
Babylon. De gedwongen biecht bij de priesters was ingesteld, opdat de priester macht zou hebben over die 
persoon. Wij vinden deze mysterieën ook nu nog terug in alle valse religies, de dochters van de moeder der 
hoeren, o.a. in de Rooms-Katholieke kerk. 
 
Niet alleen vinden we in haar de verering van “de hemelkoningin”, “de moeder gods” als “de middelares”, 
maar wij vinden ook die gedwongen biecht, terwijl zij daar ook hun mysterieën hebben, want zij maken van 
alles een mysterie. Zij hebben het mysterie van de doop, dat, als zij maar een paar druppeltjes van het 
gewijde water op het kind sprengen, het wedergeboren is. 
 
Zij hebben het mysterie van de ouwel, waardoor die ouwel verandert in werkelijk vlees en bloed van de Heer 
Jezus. Wat een gruwelijke afgoderij, die stamt uit Babel, de moeder der hoeren met de Babylonische cultus. 
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En niet alleen hebben zij hun mysterieën, maar ook hun kloosterorden, die ook uit Babylonië afkomstig zijn, 
waar jongens en mannen toegewijd werden aan hun goden, evenals meisjes en vrouwen. Dat is alles uit 
Babel. 
 
Maar zij hadden allen hun eigen riten en mystiek. Maar dit grote Babel is de moeder der hoeren en van alle 
gruwelen der aarde. Alle valse godsdienstige stelsels - en dat zijn er heel wat - en alle afgodische ceremo-
niën over de gehele wereld en van alle tijden, hoe groot onder hen ook het onderling verschil is, zij hebben 
een eenheid van karakter en vertonen een fundamentele gelijkheid, die ons duidelijk doet zien, dat zij van 
een wortel en een bron komen, “de moeder hoer”. Want hoe groot hun onderling verschil ook is, het zijn 
niets anders dan wijzigingen van de eerste uitvinding van dat oorspronkelijke Babel. 
 
Men vindt die verering niet alleen bij de Rooms-Katholieke kerk, maar in alle valse religies van de wereld. 
Men vindt heus niet alleen kloosterorden in de Rooms-Katholieke kerk, maar ook de Boedhisten hebben 
hun monniken en nonnen en hun kloosterorden, maar ook bij sommige protestantse groepen. 
 
Het zijn allemaal niets anders dan wijzigingen van dat oorspronkelijke doel uit Babel, waar men toen ook al 
bijzondere gebedskettingen en vereringen hadden, die wij kennen als de rozekrans, die wij niet alleen vin-
den bij Rome, maar ook de Boedhisten kennen die.  
 
Het zijn allemaal wijzigingen van die eerste uitvinding van Nimrod, van deze opstandeling en dus de voor-
loper van de antichrist, die toen al een vals godsdienstig systeem had ingevoerd. Hier zien we de oor-
sprong en daarom is zij “de moeder der hoeren van alle gruwelen der aarde”. Zoals we lezen in Openb. 17, 
heeft zij met haar wijn alle volkeren beneveld en dronken gemaakt. 
 
Hoe is dat gekomen? Wij vinden in Gen.11, hoe Nimrod dat organiseerde en de eerste grote stad is gaan 
bouwen, dus een zichtbare stad van dat onzichtbare centrum van de duivel, wat in de hemelse gewesten 
was, “de poort der goden”. Maar God heeft dat toen niet toegelaten, want wij hebben gezien, hoe de Here 
nederdaalde om hun spraak te verwarren, want voor die tijd waren alle mensen van één taal en van één 
sprake. Daar ligt dus de aanvang van de verschillende naties, tongen en talen. Maar let nu goed op! 
 
Voordat God de mensenmassa uiteenscheidde door hun taal en spraak te verwarren, zodat er dus verschil-
lende volken en natiën gingen ontstaan, had de duivel al via het eerste Babel zijn duivelszaad in de harten 
van de mensen uitgestrooid en had hij de satanische smetstof al in de harten van de mensen ingegeven. 
 
En toen God hun spraak verwarde en zij verstrooid werden, uit elkaar over de gehele wereld, droegen zij 
deze smetstof uit zaad van de duivel met zich mee. Daarom hebben alle volkeren die smetstof in zich en 
hebben dus allemaal die religies van de wereld, die niets anders zijn dan voortzettingen van dat oorspron-
kelijke Babel, waarvan de bewoners zich verspreid hebben naar het Oosten toe en daarom vinden we 
diezelfde grondslag van de Babylonische religie ook duidelijk bij de volgelingen van Boedha en Confusius. 
 
Maar zij zijn ook verder getrokken en verspreiden zich via de Beringstraat over het Amerikaanse continent, 
wat wij zien aan de ruïnes in Mexico, die duidelijk spreken van wat de Mexicanen vereerd hebben. Daarin 
zien we weer die “moeder gods” verering, alleen met andere namen en wijziging in de eredienst. Maar die 
smetstof is daar naar toe gebracht, zij hebben nog altijd diezelfde soort eredienst, maar het zetelt en komt 
uit één wortel. 
 
Die volken hebben zich vanuit Babylon ook verspreid naar het Westen en wij zien, hoe ook zelfs de 
Christen-volken daarmee besmet zijn. Dat geldt niet alleen voor Rome, want er zijn ook heel wat afgoderijen 
in de protestantse kerken. Het kerstfeest is ook een verering van Nimrod’s goden. Dit is wat de Schrift ons 
leert! 
 
Johannes moet het zeggen in zijn brief: ”kinderkens bewaar uzelf van de afgoden“. Want hij had dat 
geheimenis gezien op Patmos en had zich verbaasd met een grote verbazing over deze hoer, die dronken 
is van het bloed der heiligen. 
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Er is maar één weg, er is maar één mogelijkheid, dat de ware gelovigen zich vrijmaken en vrijhouden van 
alle soort afgoderij, want zij schuilt in ons verdorven hart. Die ene weg is deze: dat wij de Heer Jezus, de 
van God gegevene, geheel de plaats geven, die Hem rechtens toekomt, wat betekent, de Heer Jezus moet 
de eerste plaats krijgen in ons hart en ook de eerste plaats op alle terreinen van ons leven; d.w.z. in ons 
verstand, in ons gedachten- en gevoelsleven, opdat wij Hem zullen kennen in al onze wegen. Er staat im-
mers geschreven “Ken de Heer in al uw wegen“. 
 
De Heer Jezus heeft gezegd, dat, als wij in Zijn Woord blijven, zullen wij de waarheid verstaan en dan ook 
waarlijk een discipel van de Heer kunnen zijn. Want om een vruchtbaar kind van God te zijn, moeten wij 
allereerst het Woord kennen. God zegt immers al in het Oude Testament: ”Mijn volk gaat te gronde door het 
gebrek aan kennis“. 
 
Er is nog altijd een enorme schrikbarende onkunde van het Woord des Heren onder de kinderen Gods. Men 
hoort haast nooit spreken over deze dingen, wat een schromelijk tekort aan Bijbelkennis ten gevolge heeft.  
 
Dan wil men er nog prat op gaan, dat men het volle Evangelie brengt. Daarom zijn er nu ook zovelen, die 
beneveld worden door deze hoer, zelfs onder echt, oprechte kinderen Gods, die het goed menen, maar 
beneveld zijn door de Babelcultus, de verering van Maria als Hemelkoningin. 
 
Vele kinderen Gods vinden het ook nog mooi; maar bidt liever voor hen, opdat hun ogen open gaan, want zij 
worden beneveld van de wijn van die grote hoer, omdat zij het ware Woord niet kennen. Maar niet alleen 
moeten wij kennis hebben van het Woord, want enkel kennis maakt opgeblazen. Daarom zegt de Heer 
Jezus: ”Als gij in Mijn Woord blijft, zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken”.  
 
Dat betekent: niet alleen kennis hebben van het Woord, maar ook doen naar het Woord. Hoeveel kinderen 
Gods moeten op die wijze vrijgemaakt worden, ook vandaag nog en daarom geeft de Heer mij deze 
boodschap telkens weer, omdat het spijze is ter rechter tijd, want ik heb het niet van mijzelf. 
 
Wij moeten niet alleen het Woord kennen, maar ook het Woord bewaren en doen en het ter harte nemen;    
dan krijgen wij de openbaring uit dat Woord, door dat Woord en de Geest. God heeft in het Oude Testament 
al gezegd: ”waar geen openbaring is, verwildert het volk“. 
 
Want dat is het Profetisch Woord, wat ons openbaart de Naam, die boven alle naam is, de ware Naam, de 
Sem, opdat wij vrij worden van die andere, die anti-sem, waar wij van nature mee geïnfiltreerd zijn als mens, 
als kerk en als groep en als kring. 
 
Maar als wij in het Woord blijven, dan zullen wij de waarheid verstaan en de waarheid zal ons vrij maken, 
want wij hebben de openbaring uit dat Woord. En wat is die openbaring? De grote ware Sem, de Heer 
Jezus, de Christus der Schriften! 
 
Wij krijgen Hem geopenbaard, niet alleen als de Christus, die voor onze zonden gestorven is en opgewekt 
tot onze rechtvaardiging, maar ook krijgen wij Hem geopenbaard als Degene, die in onze plaats gestorven 
is; dus zijn wij gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar van nu af aan zullen leven 
voor Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is. Dus de Heer Jezus zal ons leven zijn en blijven en Hij zal 
de plaats moeten krijgen in ons leven, die Hem rechtens toekomt. 
 
Wat is er dan nog van ons zelf? Gelooft u in de Heer Jezus, is Hij uw HEER? Dan is er niets meer van uzelf 
bij, want Hij stierf voor u en bracht u in Zijn dood; zo zijn wij allen die dit geloven, gestorven, want Hij kocht 
ons met de prijs van Zijn bloed. Hij gaf Zijn leven in ruil voor het onze. Daarom heeft de Heer Jezus recht op 
heel onze geest, op heel onze ziel en op heel ons lichaam. 
 
Daarom zal Hij de eerste plaats in ons moeten hebben: in ons hart, in ons verstand, in onze ziel, in onze 
zedelijke vermogens en in heel ons denken, doen en handelen. Als de Heer Jezus die plaats krijgt, die Hem 
rechtens toekomt, dan gaat het oude zuurdesem met al de afgoden er vanzelf uit. 
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Toen de Ark des Verbonds door de Filistijnen geplaatst werd in de afgodentempel van Dagon, viel Dagon 
languit op de grond. Maar toch bleven zij Dagon dienen, ofschoon dat beeld met man en macht weer op zijn 
voetstuk geholpen moest worden. En de volgende dag lag Dagon weer op de grond, maar nu met hoofd en 
handen ervan af, machteloos en krachteloos. Want waar de Heer is, vallen de afgoden. Dan moet er 
natuurlijk een beslissing komen, of de Ark er uit, of de afgod. 
 
Daarom staat er ook: ”Kiest u heden, wie gij dienen zult“. Wij moeten hierin radicaal zijn. Als u de Heer 
Jezus kiest, laat Hij dan ook uw Heer zijn over heel uw leven.  
 
Maar u kunt geen twee heren dienen met God en met de anti-god. Als het de Heer Jezus is, maar dan ook 
geheel, zonder enige achterhouding en zal Hij Heer moeten zijn over alles, wat er in ons leven gebeurt;   
dan zullen de afgoden vanzelf vallen en er uit gaan.  
 
Dan worden de ogen wel geopend en wordt u niet zo gauw misleid door schoonschijnende dingen, ook al 
komt men met de Bijbel en met het Christelijk geloof. Want als wij ons dag en nacht onder de heerschappij 
van de Heer Jezus stellen en onder de heerschappij van Zijn Geest, dan krijgen wij scherpe ogen en onder-
scheiding der geesten en dan laten wij ons niet misleiden en ontdekken direct, waar de wijn van de hoererij 
van Babel is en wat niet uit God is. Dit hebben we vooral in deze tijd zo heel hard nodig. 
 
Wij lezen hier in Openb. 17, hoe deze hoer aan haar eind komt, dat geestelijk orgaan van de duivel, die tien 
koningen en dat beest. Misschien is dat voor u moeilijk te begrijpen. Zij heeft eerst altijd op dat beest 
gezeten, zij is gedragen en ondersteund geworden door deze anti-goddelijke wereldmachten en heerschap-
pijen en nu aan het einde gaan zij haar haten en vernietigen. 
 
Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want het antwoord staat er bij in vers 17: ”Want God heeft in hun hart 
gegeven, zijn zin te volbrengen“. Wat wil dat zeggen? Wat bewerkt God dan ineens in die harten? Al de 
wereldmachten hebben zich tot nog toe laten leiden door deze valse religie, omdat zij haar nodig hadden en 
daarom hebben zij ook met haar gehoereerd. 
 
Maar als straks de anti-christ zijn doel heeft bereikt, de wereldheerschappij zal hebben met die koningen, 
dan zal God het zo in hun hart bewerken, dat zij al de aanbidding en al de macht voor zichzelf opeisen.     
Dan wordt elke bestaande godsdienst geliquideerd door hen, d.w.z. wat die grote hoer dan bezit aan tem-
pels, kathedralen, kerken en gebouwen, bibliotheken, enz., dat wordt allemaal door die koningen en de anti-
christ geconfisqueerd. 
 
Dat zal niet voor het eerst zijn, dat zoiets gebeurt, want in Rusland heeft men dat al gedaan met de 
orthodoxe kerk, doordat zij zelf de macht opeisen. Maar de anti-christ weet heel goed, dat de wereld niet 
zonder religie kan. Daarom zullen alle bestaande godsdienstige stelsels vervallen, als de anti-christ, het 
beest met die tien koningen eenmaal aan de macht is. Dan zal hij een staatsreligie instellen en dat is de 
aanbidding van het beest en zal dat beest gaan zitten in de tempel Gods en zeggen, dat hij god is. 
 
Hij zal een beeld voor zich laten oprichten, dat spreken kan en dat op de televisie gezien en vanuit de radio 
gehoord zal worden, zodat een ieder, die dat beeld ziet en hoort, er voor moet knielen en aanbidden. Van 
deze dingen hebben wij al voortekenen gezien.  
 
We hebben al Rusland aangehaald, daar is een macht opgekomen, waar de meesten geen idee van 
hebben maar ook toen in Duitsland, met dat nationaal–socialisme met zijn bruinhemden en zijn  haken-
kruizen. Hitler is eerst mede door de valse kerk aan de macht gekomen, want zelf had hij niets. Daarvan zijn 
bewijzen genoeg. Want die valse kerk duchtte het rode communisme, maar toen eenmaal Hitler aan het 
bewind was, begon hij ook te confisqueren. 
 
Als hij maar lang genoeg aan de macht was gebleven, dan had hij al die gebouwen met hun schatten 
genationaliseerd en dan was er alleen nog maar het hakenkruis en de aanbidding van de grote führer 
gekomen. Maar dat was Gods tijd nog niet! 
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Want de anti-christ komt niet uit Duitsland en zal ook niet in Duitsland zitten, maar hij zal regeren over de 
tien statenbond en zo ook de wereldmacht krijgen en zijn zetel hebben in het laatste Babel, dat men weer 
gaat opbouwen, dat is het Staatkundig Babel. Dat is een belangrijke zaak! 
 
Heeft u zich wel eens afgevraagd, hoe die anti-christ het toch voor elkaar krijgt, dat er een eenheid komt in 
de staatkundige en economische chaos, die daar overal heerst in die geweldige chaos onder de politieke 
partijen, die steeds meer toeneemt? 
 
Hoe kan hij dat toch allemaal ineens tot een eenheid brengen? Daar is een macht aan het opkomen, waar 
de meesten geen idee van hebben. Maar er is nu al een macht in deze wereld aanwezig, waarmee alle 
koningen en regeringen terdege rekening mee houden en waar allen zich voor buigen.  
 
Dat is die heimelijke opkomende macht van de anti-christ en alles wacht er eigenlijk maar op, dat als die 
grote coördinator verschijnt, het dan meteen bekeken kan zijn. Dan zullen wij zien, hoe die macht waarlijk 
aanwezig is en hoe die macht dwingen zal, dat alle volkeren en regeringen aan hem onderworpen worden. 
 
Er blijven natuurlijk altijd nog vele dingen over, maar lees en herlees de dingen uit de Bijbel. Maar vooral 
gaat het er om, dat wij de waarheid niet alleen volledig zullen verstaan, maar dat die ons ook vrij zal maken, 
opdat wij vruchtbaar kunnen worden in deze wereld en opdat God Zich nog kinderen kan verwekken in deze 
tijd, Zijn Naam ter eer.                       
 
Amen. 
 
 
P.S. 
 
Ons bereikte van verschillende mensen de vraag of ze als Christen kunnen of mogen stemmen bij de komende 
verkiezingen. Zoja, dan wil men van ons graag een stem advies.  
 
Zondag 14 maart brengen wij een studie uit met als thema “Zeven gelijkenissen”. 
 
Deze zeven gelijkenissen uit Matteüs 13 heeft de Heer Jezus op wonderbare wijze het verloop van het Koninkrijk 
getekend, zoals dat zich in de loop der eeuwen heeft geopenbaard.  
 
We zouden het kunnen noemen: de verborgen vorm van het Koninkrijk, waarvan wij hier dus kennelijk het verloop 
vinden van de Christelijke Gemeente vanaf de Pinksterdag tot aan haar voleinding. De Heer Jezus Zelf deelt deze 
gelijkenissen in en wel in vier en drie; wat ook niet toevallig is. 
 
De eerste 4 laten ons de uiterlijke vorm van de Gemeente zien en daarna zien we de schrikbarende afval en het verval 
en verwording der kerken, totdat er niets meer van overblijven zal. In de laatste 3 gelijkenissen laat de Heer zien, hoe 
Hij, ondanks deze uiterlijke verwording, in het verborgene Zijn Bruid daarin toch klaar maakt en tot heerlijkheid zal 
brengen. 
 
Zondag 14 maart gaan wij hier dus uitgebreid op in, op al deze gelijkenissen. 
 
Even alvast een voorproefje betreffende het stemmen tijdens de verkiezingen. 
 
De zuurdesem van Herodes. In Marc. 8:15 zegt de Heer Jezus: ”En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de 
zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes”.  
 
Dit zuurdesem, “de zuurdesem van Herodes”, is de vermenging van de Heer Jezus met de politiek.  
 
Er zijn mensen, die weten aan godsdienst aardig wat te verdienen en een goede plaats te krijgen in deze wereld. De 
vraag is echter, wat heeft de Heer Jezus te maken met de politiek van deze wereld?  
 
De Heer Jezus zegt in Rom. 12:2a “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”. 
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Vraag aan elke nog een heel klein beetje oprechte politicus en hij zal zeggen, dat de politiek één en al vuiligheid is. 
  
De Heer Jezus zegt in Rom. 12:2a “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”. 
 
U ziet ook hier weer die vermenging, het zuurdesem. Ook de zgn. Christelijke politiek (zoals CDA, CU, SGP) is een 
vermenging van zuurdesem. 
 
Uw stem uitbrengen, op wat voor een politieke partij dan ook, al is deze volgens de statuten van die partij 
“Christelijk”, is dus puur werelds (wereldgelijkvormig). 
 
De Heer Jezus zegt in Rom. 12:2a “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”. 
 
Of u kunt of mag stemmen straks, is geheel aan u zelf. 
 
Wij als Bijbelstudie Centrum zeggen alleen tegen u hetzelfde als de Heer Jezus zegt: 
 

“wordt niet gelijkvormig aan deze wereld” 
 “kies heden wie u dienen zult” 

 
 
       

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

 
 
 
 
 


