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Het oordeel over Babylon
door Jb. Klein Hanveld, 1971
Enige jaren geleden stond er in één der dagbladen, dat er plannen waren tot herstel van de oude stad en toren van Babel. Deze
werd reeds gebouwd in het begin der menselijke historie, door
Nimrod, de eerste grondlegger van een wereldmacht; later herbouwd door Nebukadnezar, de koning van het Babylonische rijk.
Er stond in bedoeld dagblad ook een tekening bij, hoe moderne
stedebouwkundigen een idee weergaven, hoe deze stad en toren
van Babel pyramide-gewijs moest worden herbouwd. Als wij zulke dingen lezen en zien, herinneren wij ons het Profetisch Woord
en weten hieruit, dat deze dingen moeten geschieden. Het is een
bewijs, dat de krant de Bijbel bevestigt en dat het hele wereldgebeuren zich in de eindtijd gaat richten naar het Profetisch Woord,
zoals God eeuwen te voren in de Bijbel heeft aangegeven.
Het is een merkwaardig feit, dat de
oude stad Babel, één van de oudste
steden ter wereld, ook in onze tijd aan
bevolking gaat toenemen. Het ligt nog
altijd aan de oudste rivier, de rivier de
Eufraat. Wanneer we over Babel
spreken - en de Bijbel spreekt veel
over Babel, veel meer dan bv. over
Rome of andere steden - dan weten we
dat Babel niet alleen een herinnering

geeft aan een historische stad of een
historische plaats, maar dat het
woord "Babel" ook een begrip is. Het
is de belichaming, zou men kunnen
zeggen, van een ideaal, dat altijd onder de mensen heeft geleefd en zijn
beste weergave vond in de stad Babel,
zowel in die van Nimrod, als later in
die van Nebukadnezar. Babel is ten
onder gegaan. Ooit was het de hoofd-
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stad der wereld, waarvan Nebukadnezar zei: "Is dit niet het grote Babel, dat
ik gebouwd heb?" Dan. 4:30
Jeruzalem, de stad Gods, was aan Babel ten onder gegaan. Want het was
Nebukadnezar, de koning van Babel,
die de heilige stad Jeruzalem betrad,
vernietigde en de tempel afbrak, zodat geen steen meer op de andere
overbleef.
Maar ook Babel is ten onder gegaan
in het rijk van de Meden en Perzen.
Doch hoewel de stad grotendeels is
verdwenen, is het Babylonisch streven nimmer opgehouden en heeft altijd voortgeleefd onder de wereldmachten in de loop der geschiedenis.
Babels begin vinden we in het eerste
bijbelboek Genesis en Babels einde
vinden we in het laatste bijbelboek
Openbaring. Daar is een merkwaardige parallel tussen deze beide genoemde bijbelboeken. Genesis is het
boek der geboorte. Daarin kunnen we
lezen, dat er een stad wordt gebouwd
met een toren, welks opperste in de
hemel reikte.
Een stad en een toren
"En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor
ons een stad bouwen en een toren,
welks opperste in de Hemel zij; en laat
ons een naam voor ons maken, opdat
wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden." Gen. 11:4
Men wilde twee dingen bouwen. Niet
alleen een toren, maar ook een stad.
En die twee begrippen moeten we
vasthouden. Een stad is altijd een
symbool van een politieke of staatkundige macht, terwijl een toren al-

tijd een beeld is van een godsdienstige macht. Een toren, waarvan de bouwers zeiden, dat de top daarvan in de
hemel moest reiken. Die toren was
een uitdrukking van de mens, die de
hemel wilde betreden door eigen verdienste, door eigen werk en door eigen
middelen. Het waren de hemelbestormers van de oude tijd. Het was in wezen dezelfde gedachte als die vanKain, die met een bloedloos offer
meende tot God te kunnen naderen.
Het waren mensen, die van elders
probeerden in te klimmen, waarvan
de Bijbel zegt dat zij dieven en moordenaars zijn. Joh. 10:4 Wij zien dus dat
deze eerste toren van Babel moest dienen om als het ware het contact tussen de hemel en de aarde te herstellen. En dat contact werd niet hersteld
door God, van boven uit, maar door de
mens, van onder af.
Een toren is, zoals reeds gezegd, altijd
een uitdrukking van een godsdienstig
begrip. Dat is het heden ten dage nog.
Denk maar aan de vele kerktorens.
Een stad is vaak de zetel van de regering. Een stad is altijd een vertoon
van macht en we denken bv. aan New
York, Moskou enz., begrippen, die
spreken van geweldige wereldmachten. Maar het bijzondere is, dat de
mensen uit Genesis 11:4 dachten aan
een stad en een toren tegelijk. Een toren die het liefst in het midden van de
stad zou worden gebouwd. De stad als
centrum van een wereldrijk en een
toren als centrum van die stad. Het
ideaal van die mensen in het begin der
menselijke historie was, om stad èn
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toren, staat èn godsdienst samen te
doen gaan, hand in hand. Een staat
die afhankelijk is van de godsdienst,
maar ook omgekeerd, nl. een godsdienst, die afhankelijk is van de staat.
Dat was hun beginsel. Want deze
oude machthebbers, gelijk Nimrod,
wisten al, dat zij nooit over de wereld
zouden kunnen heersen, als die wereld niet eerst één godsdienst beleed.
Dit Babel is ondergegaan door de
spraakverwarring. Toen zij een bepaalde hoogte bereikten, zeide God:
"Tot hiertoe en niet verder." En het
menselijk streven werd verijdeld door
de verwarring van hun spraken, zodat
zij elkander niet meer konden verstaan. Gen.11:7-9
Nebukadnezar
Vele eeuwen later was er een Nebukadnezar, die, op dezelfde plaats waar
eens Nimrod zijn stad en toren bouwde, de hoofdstad vestigde van zijn
groot machtig Babylonische wereldrijk. Het grootste, het machtigste, het
rijkste en het weelderigste wereldrijk,
dat de wereld ooit gekend heeft. Dit
rijk is in de droom van Nebukadnezar
getekend als het beeld met het gouden
hoofd. Dan.2 Alle andere wereldrijken
waren minder in aanzien dan het rijk
van Babel. Wanneer we de geschiedschrijvingen nagaan, zien we dat Babel een enorme, grote sterke wereldstad was, de uitdrukking van de rijkdom en de macht van het Babylonische Rijk in de tijden der heidenen.
Maar er stond ook in Babel een toren,
herbouwd op de fundamenten waar

eens Nimrod aan gebouwd had. Boven
op deze toren, die zich meters hoog
boven de muren verhief, was een grote tempel gebouwd, gewijd aan de god
der Babyloniërs, nl. Baäl of Bel. Zo
zien we dus, dat stad en toren weer
waren verenigd. Het merkwaardigste
was, dat in dat rijk van Nebukadnezar, hijzelf het hoofd van de staatkundige macht was en zijn vrouw het
hoofd van de godsdienstige macht, zodat stad en toren, staat en godsdienst,
vertegenwoordigd waren door man en
vrouw, met elkaar in het huwelijk verbonden.
Vergelijk ook de bijbelse koning
Achab en zijn vrouw Izebel, die aan
het hoofd stond van de dienst aan
Baäl.
Ook dat Babel van Nebukadnezar
ging ten onder, nl. aan het rijk van de
Meden en Perzen, later aan de Grieken en nog later aan de heersers van
het Romeinse rijk. Maar het ideaal,
dat Nebukadnezar nastreefde en dat
Nimrod reeds zag aan het begin der
menselijke historie, is nooit uitgestorven. In de geschiedenis waren er grote figuren, die hetzelfde voor ogen
stond. We denken dan aan een werelddictator als Adolf Hitler, die zich
in zijn hoofd had geprent, één wereld
met één kerk en één leider. De mensen moesten als het ware worden omgeschoold en de godsdienst moest geheel worden aangepast aan de staat.
Predikanten en priesters, van welke
kerk dan ook, moesten in wezen
staatsambtenaren worden.
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Heden en toekomst
In de eindtijd, ná de opname der gemeente en vóór de definitieve wederkomst van Jezus Christus, zullen de
idealen van Nimrod en het hoge ideaal van Nebukadnezar vervuld worden, nl. het hand in hand samengaan
van staat en godsdienst. En dat wordt
in Openbaring 17 uitgebeeld door
twee figuren. In de eerste plaats door
het beest met de zeven hoofden en
tien hoornen, de politieke macht van
het rijk van de antichrist, Vgl.Op. 13:1-10 en
daarnaast een hoer, waarvan staat,
dat zij op het beest zit. Die hoer is een
beeld van alle valse godsdiensten. Een
vereniging daarvan is één wereldkerk, één wereldgodsdienst, wereldomvattend, die door de staat wordt
gesteund. Het beest, het staatkundige beest, wordt bereden door de hoer,
die op het beest zit. Het samengaan
van wereld en godsdienst, politiek en
religie.
Er is reeds in deze tegenwoordige tijd
een merkwaardig streven, dat we onder allerlei oecumenische leuzen kunnen ontdekken, nl. het samengaan.
In de eerste plaats in de kerken, die
het "verticale" loslaten en overgaan
tot het "horizontale" en het christendom willen maken tot één of andere filantropische instelling of een beweging tot verbetering der wereld. Het
is een beginsel van de staat, dat de
wereld best aanspreekt. En naarmate de tijd vordert, zullen we een samengaan van alle godsdiensten zien
onder één noemer en tegelijkertijd
een samenwerking met de ongeredde,

staatkundige, politieke wereld, dat we
vinden uitgebeeld in Openbaringen
13. Enerzijds in het beest dat uit de
zee opkomt en het andere beest, dat
uit de aarde opkomt, nl. de valse profeet. Het werk van de valse profeet,
die met een valse prediking, een vals
en sociaal evangelie, het gelukt is om
één wereldreligie te stichten en daarin alle "kerken" samen te brengen, onder het motto van "medemenselijkheid en naastenliefde". Dit is precies,
wat we in Openbaring 17 en 18 vinden
uitgebeeld. Deze valse godsdienst
wordt samengevat onder één naam,
de "hoer".
"En op haar voorhoofd (nl. van de
hoer) was een naam geschreven, namelijk een verborgenheid: het grote
Babylon, de moeder der hoererijen en
der gruwelen der aarde." Op. 17:5
Dat wil zeggen, dat al de geestelijke
hoererij van onze tijd zijn moeder
vindt in het oude Babel van Nimrod
en Nebukadnezar.
In de tweede plaats zullen we ook ontdekken de verhouding tussen de hoer
en het beest uit de wereld. Er zijn enkele belangrijke tegenstellingen tussen de relatie van de hoer met Babel
en de verhouding van de ware gemeente, die uit wedergeboren mensen
bestaat, ten aanzien van deze wereld.
Er wordt in Openbaring 17 gezegd,
dat de hoer op het beest zit. Babel, een
stad van de wereld, is verbonden met
het beest van de eindtijd. De gemeente van Jezus Christus heeft geen enkele relatie met het Babel van deze
wereld. Zij heeft geen domicilie op
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aarde. Zij is "mede gezet in de hemel
in (met) Christus Jezus." Ef.2:6 Zij heefthemels burgerschap. Fil.3:20 Het is Gods
wil, dat wij geen ongelijk juk aangaan
met de wereld. 2Kor. 6:14 De gemeente is
geen sociale of wereldse instelling en
zij is geen instituut dat bepaalde
raakvlakken heeft met de wereld. De
gemeente is niet met Babel verbonden, maar met "Jeruzalem, dat boven
is, hetwelk is ons aller moeder." Gal.4:26
De gemeente is verbonden met Jeruzalem, "de stad des levenden Gods".
Heb. 12:22
Babel is de hoogste openbaring
van de mens en Jeruzalem is de hoogste openbaring van God, waarvan Hij
de "Kunstenaar en Bouwmeester" is.
Heb.11:10
Men kan niet tegelijkertijd
Jeruzalem én Babel dienen, want het
zijn twee anti-polen. Laten wij dit
nooit vergeten. Wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld.
Joh.15:19; 17:14, 16
God trekt ons uit deze tegenwoordige wereld. Gal.1:4 Wij zijn niet
beter dan deze wereld, maar wel anders. Wij zijn wederom geboren en
hebben een nieuwe natuur en mogen
ons kinderen van God noemen. We
hebben de Heilige Geest in ons en
hebben daarom een ander levensbeginsel. Niet de verheerlijking van ons
"ik", maar de verheerlijking van Hem,
Christus Jezus.
Wat zijn er heden ten dage veel mensen, die aan "Babel" bouwen, terwijl
ze menen, dat ze aan "Jeruzalem"
bouwen. Er zijn mensen, die ver gaan
in het oecumenisch streven, door samenwerking te zoeken met andere
godsdiensten en daarmede menen een

Gode welgevallig werk te doen. In werkelijkheid bouwen zij aan de residentie van de duivel, want Babel is de residentie van de troon van satan in
de persoon van de antichrist.
Rijkdom
Ook moet het ons opvallen, dat deze
hoer, het valse christendom, de valse
godsdienst, ontzaglijk rijk is. Dit blijkt
uit haar gewaden.
"En de vrouw was bekleed met purper
en scharlaken en versierd met goud
en kostelijk gesteente en paarlen en
had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen van onreinigheid harer hoererij". Op. 17:4
Het kenmerk van deze hoer is, dat ze
schatrijk is. De hoer verdient goed
aan haar luguber werk. De gemeente
is niet rijk, zij is in wezen altijd arm
geweest.
"Want gij ziet uw roeping, broeders,
dat gij niet vele wijzen zijt naar het
vlees, niet vele machtigen, niet vele
edelen..... Het verachte en het onedele heeft God uitverkoren."1Kor. 1:26-28
In tegenstelling tot Israël zijn aan de
Gemeente nooit aardse rijkdommen
en zegeningen beloofd. God heeft de
gemeente gezegend met geestelijke en
hemelse zegeningen. Ef.1:3 De gemeente is niet een openbaring van aardse
pracht en schoonheid, maar zij is altijd arm geweest. Pracht en schoonheid gaan voorbij, maar de rijkdom
der gemeente is Christus. En die rijkdom is reëel, ook in materiële armoede. En door de eeuwen heen is de rijk-
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dom door Gods kinderen beleefd, in
vervolgingen, in gevangenissen en in
concentratiekampen. In allerlei nood
en ellende was er de getuigenis van de
gemeente, dat zij, hoewel zij afstand
deed van alles wat van de wereld was,
zich verblijdde en verheugde in de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.
Ef.3:8

Een naam
We lezen dat de hoer op haar voorhoofd een naam draagt. Op. 17:5 De Gemeente draagt geen naam op haar
voorhoofd. Wel is het waar dat vele
mensen, ook christenen, altijd graag
met een "naam" te koop lopen. De eerste torenbouwers van Nimrod zeiden:
"Laat ons een naam voor ons maken".
Gen.11:4
Wij zijn zo gauw geneigd om één
of andere groep van gelovigen, één of
andere kerk, een stempel van een
naam op te drukken. Namen, die het
wezen niet dekken. Eén Naam is onze
hope. Eén in de Naam van Jezus. Men
moet bij de gemeente van Christus
behoren, iets anders is er niet. Al het
andere is mensenwerk. Veel mensen,
die werken voor een bepaalde groep,
secte of beweging, menen dat zij bezig zijn in het werk des Heeren, terwijl zij echter bezig zijn hun eigen
aanhangers te vermeerderen. Ook
loopt men zoveel met namen te koop,
zoals "Ik ben van Paulus, ik ben van
Apollos en ik ben van Cephas". 1Kor.1:12;
3:4
Dit is allemaal het beginsel van Babel. En wee de dienstknecht van God,
die zijn naam op de gemeente wil
drukken. Wie een "naam" draagt is de
hoer. Een Christen kent maar één

Naam, dat is Jezus. We lezen van de
gemeente van Filadelfia: "Gij hebt
Mijn Woord bewaard en hebt Mijn
Naam niet verloochend." Op. 3:8 En Jezus zeide: "Want waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar
ben Ik in het midden van hen." Mat. 18:20
Vergaderen in de Naam van Jezus
betekent, dat men al de gelovigen verwelkomt, die de Naam van Jezus belijden als hun persoonlijke Heiland en
Zaligmaker. Maakt men onderscheid,
dan voegt men andere namen aan die
éne Naam toe. Dit moet men goed voor
ogen houden. Aardse namen verbleken, maar één Naam verbleekt niet en
dat is de Naam van onze Heere Jezus
Christus. Grote namen zijn ondergegaan, ook onder de christenen, maar
één Naam blijft eeuwig bestaan. In die
wonderbare Naam moeten wij elkaar
kunnen vinden. Wat zal het wonderbaar zijn, als Gods kinderen dat in de
praktijk zullen brengen en in die
Naam zullen samen komen en elkaar
willen aanvaarden.
Anders is het met de hoer, die met
namen te koop loopt. Dat is Babel. Dit
Babylon is een heel machtige organisatie en heeft een grote invloed op het
politieke wereldgebeuren.
Organisatie of organisme?
"Hier is het verstand, dat wijsheid
heeft. De zeven hoofden zijn zeven
bergen, op welke de vrouw zit". Op. 17:9
De vrouw zit erg op haar gemak op dat
beest. Ze kan het er best vinden.
Daarvoor is het ook een hoer. Verder
hebben we van haar gelezen, dat ze in
een beker al de gruwelen harer hoe-
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rerijen had verzameld, die er in het
verleden zijn geweest. Op.17:4 Een overkoepelende macht van alle valse godsdiensten, valse idealen en beginselen,
die in de loop der eeuwen openbaar
geworden zijn. Die macht vindt zijn
hoogtepunt wanneer "de wederhouder" is verdwenen en alle remmen zijn
weggeslagen. 2Thes.2:7

maken dan te herstellen. De Bouwer
van de gemeente is Christus Zelf, door
de Heilige Geest. Mat.16:18 Maar tegenover dat geestelijke organisme, dat
God aan het bouwen is, stelt satan
zijn machtige organisatie, die hij ook
"kerk" noemt en die hij veelal ook
"christelijk" noemt, maar in wezen
"anti-christelijk" is.

De Gemeente is geen organisatie.
Wanneer de wereld iets groots maakt,
moet er een organisatie worden gemaakt. En heel wat mensen denken
dat wanneer alles organisatorisch
klopt, dit een bewijs is van geestelijk
leven. Er moet in de gemeente soms
wel iets worden georganiseerd, anders komt er weinig van terecht. Maar
heel vaak is een gemeente of kerk uiterlijk alleen maar een christelijke organisatie, waar alles keurig is geregeld. Daar is een kerkeraad, een voorganger, een voorzitter, leden; er worden bestuursvergaderingen en verkiezingen gehouden en er zijn jongerenafdelingen en de organisatie klopt.
Men moet grote bewondering hebben
voor deze organisaties. Maar organisatie is geen bewijs van leven. De Gemeente is geen organisatie, maar een
organisme. De Gemeente is niet het
werk van mensenhanden, maar van
Gods Geest. Hand. 2:47

Uit-geroepen
Het woord kerk of gemeente is ontleend aan het Griekse "ecclesia", hetgeen "uitgeroepen" betekent. De Gemeente is een lichaam van uitgeroepenen, waartoe alleen wedergeboren
mensen behoren. Men kan alleen
maar tot de "ene heilige algemene
christelijke Kerk" behoren, wanneer
men behouden is. En daarmee geroepen uit en buiten de wereld. Een
plaatselijke gemeente kan alleen
maar de uitdrukking zijn van die "onzichtbare Gemeente", van dat mystieke Lichaam van Christus, door onderling bijeen te komen. En deze "onzichtbare" gemeente wordt pas zichtbaar als die gelovigen "de gemeenschap der heiligen" gaan beleven. Een
van de gevaarlijkste dingen van onze
tijd is, dat er veel mensen lid van een
kerk worden, zonder dat er door de
voorganger of door de kerkeraad gevraagd wordt: "Bent u wedergeboren?" Bent u behouden?" of "Bent u
gered?"

"En de Heere deed dagelijks toe - tot
Christus en daarmee tot de Gemeente - die zalig werden." Hand.2:47; 5:14
Zodra wij iets aan Zijn bouwwerk willen meehelpen, veranderen of toevoegen, lopen we het risico meer kapot te

Heel veel mensen zijn lid van een
kerkgenootschap zonder wederom
geboren te zijn. Men kan dan niet van
een "kerk" spreken, in Bijbelse zin.
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Het is het beginsel van Babel. Dat zijn
mensen, waarvan Paulus zegt: "Hebbende een gedaante van godzaligheid,
maar die de kracht derzelve verloochend hebben." 2Tim. 3:5
Deze mensen zijn zelfs dogmatisch
onderricht, orthodox in hun opvattingen en en zeggen te geloven in de inspiratie van de Heilige Schrift, maar
zijn nooit gekomen tot een persoonlijk
aanvaarden van de Heere Jezus
Christus. Zij zijn wel christelijk, maar
zij zijn geen christen. Men kan dan
ook met hun geen christelijke gemeenschap oefenen, de gemeenschap
der heiligen, want zij nooit uit gegaan.
Het zal best kunnen zijn, dat iemand
die dit leest, zegt: "Zo is het ook met
mij. Ik doe wel of ik er bij hoor, maar
ik ben niet behouden." De enige voorwaarde om tot de Gemeente van
Christus te behoren, is dat men tot
geloof komt, door het persoonlijk aanvaarden van de Heere Jezus Christus.
"Die in de Zoon gelooft, die heeft het
eeuwige leven." Joh. 3:36
En wanneer u vandaag in de Zoon
gaat geloven, gaat de Heilige Geest u
dopen in het Lichaam van Jezus
Christus. Dan behoort u tot de "ene
algemene Christelijke Kerk". Een
Kerk, die door God erkend wordt met
een Goddelijk gezag, maar met geen
aardse erkenning. Want de ware Gemeente van Christus, die nog altijd
door de wereld wordt verworpen, is
gebouwd op de Hoeksteen, door de
bouwlieden verworpen, maar door
God gesteld tot een hoofd des hoeks.
Ps. 118:22; Ef. 2:20

Een vraag ter beantwoording: "Bent u
behouden? Behoort u tot de Kerk van
Jezus Christus, tot dat levend organisme, dat door de Geest van God ook nu
nog steeds wordt gevormd?"
De valse kerk, de wereldreligie van de
eindtijd komt tot de aanbidding van
het beest. Op. 13:12 De valse profeet wekt
tot de aanbidding van het beest, maar
de Gemeente aanbidt het Lam.
"En ik zag en zie, in het midden van
de troon en van de vier dieren en in
het midden van de ouderlingen een
Lam, staande als geslacht". Op. 5:6
Bij Babel komt het beest uit de afgrond op, maar het Lam daalde uit de
hemel neer. Het zijn twee tegengestelde beginselen. De één komt uit de aarde, de andere vanuit de hemel. Men
kan onmogelijk tegelijkertijd in Jeruzalem en ook in Babel verkeren. Het
één sluit het andere uit.
Bloed
In Openbaring 17:6 wordt gezegd "dat
de vrouw dronken was van het bloed
der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus". De valse kerk is de
eeuwen door met bloed bevlekt. De
eerste valse kerk zien we in Kain, die
met een valse godsdienst kwam.
Kains handen waren bevlekt met het
bloed van de heilige Abel, een getuige en type van Jezus. Ook de godsdienstige leiders van het volk Israël
hebben hun handen bevlekt met het
bloed van de Ene, Waarachtige, Volmaakte, Heilige Jezus van Nazareth.
Zij zeiden: "Zijn bloed kome over ons
en over onze kinderen." Mat. 27:25
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Zijn ook niet in de middeleeuwen de
handen van de rooms katholieke kerk
bevlekt met het bloed van de heiligen?
Het is een feit, dat ware heiligen,
Christenen, meer last hebben gehad
van het godsdienstige Rome, dan van
het heidense Rome der ceasars. Zodra
de kerk een grote organisatorische
macht werd, kwamen ook de geloofsvervolgingen. Denk maar aan de dagen van de inquisitie.
Er zijn helaas heel wat protestantse
christenen, die de naam "protestant"
niet meer waardig zijn, want zij protesteren niet meer en vinden het
prachtig met "Rome" samen te werken, terwijl de roomse kerk zijn wezen nog nooit heeft veranderd en dat
ook niet kan. Zij kan wel van taktiek
veranderen, maar het wezen verandert niet. Er zullen onder de rooms
katholieken wel waarachtig gelovige
mensen zijn - God ziet het hart aan maar het beginsel van "Rome" vinden
wij het best bevestigd in het beeld
van de hoer. Luther dacht in zijn tijd
dat Rome de "hoer" was. De apostel
Johannes zal het wellicht ook gedacht hebben in zijn tijd en Calvijn
dacht dit eveneens. Ook moderne
Maranatha-predikers, zoals Dr. C. I.
Scofield en Dr. L. S. Chafer zeiden
dat Rome de "hoer" was. Toegegeven
moet worden, dat de overeenkomst
tussen het oude "Rome" en wat er
van de "hoer" wordt gezegd, soms
heel veel op elkaar lijkt. Doch "Babylon" vinden we niet alleen in de roomse kerk, maar ook in de protestantse
kerken.

Herstel van het rijk van Babel
Dit Babylon is de moeder aller hoererij en zij verzamelt in haar beker
alle valse godsdiensten. Het is een
combinatie van godsdiensten, die
straks een geweldig godsdienstig
centrum gaat bouwen, niet in het vaticaan, maar aan de Eufraat, in het
herbouwde Babel van de eindtijd, dat
staat tegenover het herbouwde Jeruzalem van God. In de dagen van Nebukadnezar stond het oude Babel tegenover het oude Jeruzalem en in de
eindtijd staat het nieuwe Babel tegenover het nieuwe Jeruzalem. De
contouren van dat nieuwe Babel beginnen zich nu reeds af te tekenen in
het duivelse streven om te komen tot
één algemene godsdienst, één wereldreligie. Zij die het merkteken dan
niet dragen, zullen worden geboycot
en de grootste geloofsvervolgingen
zullen uitbreken, als deze wereldkerk een feit is. Op.13:15-17
De gelovigen uit die tijd zullen de gelovigen uit Israël en de volkeren zijn,
die in de grote verdrukking behouden
worden. En aan Babel, de moeder der
hoererijen, zal straks opnieuw bloed
kleven en zij zal dronken zijn van het
bloed van deze heiligen.
Ga uit van haar
In de eerste plaats moeten wij ons afvragen in welke sfeer wij ons bevinden. In Babel of in Jeruzalem? Er
komt een keuze, òf te behoren tot het
Koninkrijk van Christus òf te behoren
tot hen die geinfecteerd zijn met de
geest van Babel.
"En ik hoorde een andere stem uit de
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hemel, zeggende: Gaat uit van haar,
Mijn volk, opdat gij aan haar zonden
geen gemeenschap hebt en opdat gij
van haar plagen niet ontvangt." Op. 18:14
Er staat niet dat wij haar de hand der
gemeenschap op grond van naastenliefde moeten geven. Er staat duidelijk: "GA UIT VAN HAAR." Hebt geen
gemeenschap aan haar zonden.
Dat is een ernstige boodschap. Maar
zoals het hier staat, is het niet van
toepassing op de tijd waarin wij leven.
Het is een boodschap voor de dagen
waarin het zichtbare Babel wordt gebouwd aan de Eufraat. Een geweldig
handelscentrum, een centrum van
cultuur met daarin de zetel van de
"hoer", de moeder der hoererij, centrum van de valse godsdienst, de valse kerk. Bedoeld "Babel" als stad, als
ideaal van de wereld, is nog niet verwezenlijkt, omdat er nog altijd de wederhoudende macht is. 2Thes.2:7
Op veel dingen zouden wij vandaag
het stempel "Jeruzalem" of "Babel"
kunnen drukken. De opdracht van
God is nog altijd, ook vandaag, voor
ons: Gaat uit het midden van haar.
Dat zei Paulus ook tegen de Korinthiërs "Wat gemeenschap heeft het
licht met de duisternis?" 2Kor.6:14

Wij leven vandaag in een tijd, dat kinderen Gods inderdaad hun houding
moeten bepalen en misschien soms
moeten herzien, hetgeen moeilijk zou
kunnen zijn.
Het boek der Openbaringen is een
waarschuwing voor elke heilige, om
met de beginselen van Babel geen gemeenschap te hebben, maar positief
kleur te kiezen, houding te bepalen en
zich solidair te verklaren met de Heere Jezus en met de Zijnen, die uitgegaan zijn tot Hem, buiten de legerplaats. Heb.13:13 Mensen, die ten koste
van familieverhoudingen en van menselijke relaties en vrienden, uitgaan
tot Jezus en Zijn smaadheid delen.
In deze tijd van toenemende afval,
waar onze universiteiten en middelbare scholen eigenlijk niet anders zijn
dan instituten van Babel, is het belangrijk dat wij als kinderen van het
hemels Jeruzalem, de gemeenschap
der heiligen gaan beleven en "volhardende zijn in de leer der apostelen en
in de gemeenschap en in de breking
des broods en in de gebeden", Hand. 2:42
opdat de Heere ook vandaag nog menigeen uit "Babel" moge trekken en
toevoegen aan die éne gemeente, die
zalig wordt.
© NBC

't HARDE zaterdag 3 mei, 10:00 uur;
't Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp:

Babel en Jeruzalem
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Studie-vakantiereisnaar Egypte,JordaniëenIsraël
Het grote enthousiasme na onze groepsreis in 2007 naar Israël en Jordanië,
waarbij ook een bezoek werd gebracht aan de overblijfselen van Sodom en
Gomorra, heeft ons doen besluiten opnieuw een reis te organiseren. Deze keer
beginnen wij in Egypte, om daarna de woestijnreis van Israël uit Egypte te
volgen tot aan de locatie van de doortocht door de Schelfzee. Na hier een dag
te hebben doorgebracht reizen wij verder per boot naar Akaba en van daar
weer per bus naar Petra voor het traditionele bezoek van drie dagen aan die
plaats. Vervolgens staan nog Jeruzalem en Galilea op het programma.
Het voorlopige programma is als volgt:
Maandag 16 maart 2009: Amsterdam – Wenen - Cairo
Wij vliegen met de lijndienst van Austrain Airlines vanuit Amsterdam, via
Wenen, naar Cairo. Vanaf de luchthaven is er een transfer naar ons hotel in
Cairo. Diner en overnachting in Hotel Grand Pyramids in Cairo.
Dinsdag 17 maart 2009:Dagexcursie Cairo: Egyptisch museum en Gizeh
De dag wordt begonnen met een uitgebreid bezoek aan het wereldberoemde
Egyptisch Museum in het centrum van het moderne Cairo. Alles bekijken is
volstrekt onmogelijk; de collectie omvat meer dan 120.000 objecten! De wandeling door de zalen waar de vondsten uit het graf van Toetanchamon worden bewaard, zal wellicht het hoogtepunt zijn. ’s Middags bezoeken wij Gizeh, net buiten Cairo, met de indrukwekkende piramides van de farao’s Cheops, Chefren en Mykerinos, met de mogelijkheid ook het inwendige van de
Grote Piramide te bezichtigen. Bovendien zien wij natuurlijk de legendarische grote sfinx. Diner en overnachting in Hotel Grand Pyramids in Cairo
Woensdag 18 maart 2009: Dagexcursie Cairo – Suez kanaal – Nuweiba
Na het ontbijt verlaten wij het hotel en rijden, in de voetsporen van de kinderen Israels tijdens de Exodus dwars door de zgn. Sinaiwoestijn naar Nuweiba, de plaats van de doortocht door de Schelfzee (Golf van Akaba). Daar aangekomen maken wij een excursie naar enige markante locaties die herinneren aan de doortocht. Diner en overnachting in Hotel Nuweiba Village of het
Regina Resort in Nuweiba
Donderdag 19 maart 2009: Dag ter vrije besteding in Nuweiba
Bezoek aan het historische strand tussen de bergen en de zee. Gelegenheid
tot snorkelen en wellicht duiken! Diner en overnachting in Hotel Nuweiba
Village of het Regina Resort in Nuweiba
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Vrijdag 20 maart 2009: Nuweiba – veerboot naar Aqaba – Petra
Om 13.00 uur gaan wij met de veerboot vanuit Nuweiba, via de plaats van de
doortocht, naar Aqaba, in Jordanie. De aankomst in de haven van Aqaba is
om 14.30 uur, waar een bus klaar staat om ons aansluitend naar Petra te brengen. Overnachting in Hotel Crowne Plaza in Petra.
Zaterdag 21 maart, zondag 22 maart en maandag 23 maart 2009: Petra
Deze drie dagen brengen wij door in Petra. Na een korte paardentrip bereiken wij de Siq, een nauwe kloof, alwaar wij te voet verder gaan naar de in de
roze-rode rotswanden uitgehouwen oude hoofdstad der Edomieten en Ismaelieten (Nabateeën). Beschermd door onneembare bergen vormde Petra honderden jaren lang de hoofdstad van een machtig rijk. Pas in 106 na Chr. wisten de Romeinen deze stad te veroveren. Zij troffen een unieke schitterende
stad aan die ook nu nog een grote aantrekkingskracht heeft. Het bezoek aan
Petra zal dan ook één van de hoogtepunten van onze reis worden. Diners en
overnachtingen in Hotel Crowne Plaza in Petra
Dinsdag 24 maart 2009: Petra – Madaba - Mount Nebo – Allenby grens – Jeruzalem
Omdat wij vandaag de Allenby grens met Israel moeten oversteken, verlaten
wij het hotel al om 07.00 uur om via "de koninklijke weg" (The Kings Highway)
naar het noorden te rijden. Onderweg maken wij een stop bij Madaba, dat bewoond is sinds het Bronzen Tijdperk ( 2.000 v. Chr.) en van strategisch belang was tijdens het IJzeren Tijdperk. De Kings Highway voert ons naar de
berg Nebo, waar Mozes het Beloofde Land heeft gezien. Van hier hebben wij
een prachtig uitzicht op de Jordaanvallei, de Dode Zee en bij helder weer Jeruzalem. Aansluitend rijden wij naar de Allenby grensovergang, waar de grensprocedure best enige tijd in beslag kan nemen. Aan de Israelische kant staat
een bus voor ons klaar, die ons naar ons kibbutz-hotel in Jeruzalem brengt.
Diner en overnachting in de kibbutz Maale Hachmisha, omgeving Jeruzalem.
Woensdag 25 maart 2009: Dagexcursie Jeruzalem Oude Stad
Wij gaan eerst naar de Olijfberg, voor een prachtig gezicht op de Oude Stad
en de ‘skyline’ van Jeruzalem. Op de hellingen ligt de hof van Gethsemane.
Door de Leeuwenpoort, één van de 8 poorten van Jeruzalem, betreden wij de
Oude Stad. Direct hierachter ligt het bad van Bethesda. Op het Tempelplein
staan de El Aksamoskee en de "Dome of the Rock" met zijn imposante goudkleurige koepel (momenteel niet te bezoeken). Wandelend over de Via Dolorosa bereiken wij via het Lithostrotos de Grafkerk. Via de sukh, de oriëntaalse bazaar komen wij bij de Damascuspoort en verlaten de Oude Stad. De dag
wordt afgesloten met een bezoek aan de Graftuin. Diner en overnachting in
de kibbutz Maale Hachmisha, omgeving Jeruzalem
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Donderdag 26 maart 2009: Jeruzalem - Beit Shean – Berg Tabor - Nazareth - Tiberias
Na het ontbijt verlaten wij Jeruzalem om op weg te gaan naar het noorden.
De komende dagen logeren wij in Tiberias. Wij rijden door de Jordaanvallei
naar Beit Shean. Deze stad speelde een rol in de geschiedenis van Saul en
Jonathan. Archeologen vonden er een goed bewaard Romeins theater. Vervolgens gaan wij via de Jizreel-vallei, één van Israëls meest belangrijke landbouwgebieden, naar de berg Tabor, de berg van de Verheerlijking. Met taxi’s
gaan wij naar boven; voor de bus is de weg te steil! De laatste bestemming
vandaag is Nazareth. Centraal in deze bedrijvige stad staat de kerk van de
Aankondiging, ook wel de kerk van de Mariaboodschap genoemd. Door de heuvels van Galilea rijden wij dan naar Tiberias. Diner en overnachting in de kibbutz Maagan in Tiberias
Vrijdag 27 maart 2009: Boottocht - Capernaum - Tabgha – Berg der Zaligsprekingen –
Megiddo – Caesarea – Tiberias
Wij beginnen de dag met een boottocht over het meer van Tiberias. Na afloop
een bezoek aan de synagoge van Capernaum, daterend uit de 3e eeuw. Vlakbij Capernaum herinnert een kerkje in Tabgha aan de Wonderbare Spijziging.
Indrukwekkend is de rust op en rondom de Berg der Zaligsprekingen, de plaats
waar Jezus de Bergrede uitsprak. De volgende stop is de opgravingsheuvel
van Megiddo (Armageddon). Vanwege de strategische ligging - het was onderdeel van de Via Maris, de oude weg van Egypte naar Syrië - is Megiddo
vaak het toneel geweest van veel strijd. Archeologen hebben een aantal van
de 21 woonlagen blootgelegd en vonden daarbij o.a. de stallen van Salomo. U
sluit de dag af met een bezoek aan de havenstad Caesarea, de zetel van de
stadhouders in de Romeinse tijd. Uit deze tijd dateren de burcht, het theater
en de aquaducten. Diner en overnachting in de kibbutz Maagan in Tiberias
Zaterdag 28 maart 2009: Tiberias – Tel Aviv – Wenen – Amsterdam
Na het ontbijt hebben wij nog wat vrije tijd in de kibbutz. De bus brengt ons
aan het einde van de ochtend naar Ben Gurion Airport. Met de lijndienst van
Austrian Airlines vliegen wij, via Wenen, terug naar Amsterdam
Deelname
Door allerlei onzekerheden in de reiswereld en de verhogingen van alle tarieven in Jordanie is het ons nog niet gelukt een definitieve deelnameprijs
vast te stellen. Wij verwachten echter dat die zeker niet hoger zal zijn dan
• 1945,00 pp. op basis van half pension. Dat is exclusief luchthavenbelasting van ca. • 140, en uitreisbelasting van ca. • 12,50. Wij zijn nog in onderhandeling. Nadere informatie en opgaven bij br.
Klaas Boersma, Pater Schuurmanstraat 6, 8701 CX Bolsward. 0515-573468
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De Koning Komt
Het NBC is er weer helemaal klaar voor. Het gaat voor de vierde keer op
tournee met de evangelisatietent. Tijdens vorige tournees kwamen mensen tot levend persoonlijk geloof in Christus en ontstonden bijbelstudie groepen die nog steeds bestaan en groeien. ‘De Koning Komt’ is deze zomer het
thema.
De tournee start zondag 11 mei met een zesdaagse campagne op Urk
Urk. Daarna
gaat de tent in elk geval naar Oldebroek (18-23 mei), Almere (24-30 mei),
Nieuwleusen (1-6 juni), Stadskanaal (8-13 juni), Opperdoes (14-20 juni),
Vroomshoop (30 augustus-5 september), Oud-Beijerland (7-11 september),
Katwijk aan Zee (13-19 september). Halverwege wordt de toer onderbroken in
verband met onder meer de jaarlijkse conferentie van het NBC in Wuppertal.
In elke tentweek spreekt Klein Haneveld zelf drie keer. Naast diverse andere sprekers werken aan de avondsamenkomsten (20.00 uur) weer verder tal
van solisten, gospelkoren en bands muzikaal mee, zoals: Daan Kroeze, Wim
Pols, Twice, BBC Combo, Ruach Musterion, Freedom Song, One Voice, Piet
Smit (Zuid-Afrika), Spirit of Joy, Albert & Minke Korving, Rejoice en vele anderen. Op de meeste woensdagen brengt de BBC Combo, waarvan ook Klein
Haneveld deel uitmaakt, de avondvullende mini-musical 'Mensen van Morgen.' De inhoud sluit helemaal aan bij de het centrale thema van de tournee:
de wederkomst van Christus, een volgens het NBC tegenwoordig nogal onderbelicht onderwerp in de prediking.
De wederkomst van Christus
De eschatologie is in de huidige evangelische beleving bijna geheel afwezig,
constateert hij. "Terwijl de Bijbel gelovigen juist aanspoort elkaar te troosten met wat staat te gebeuren. Van de apostelen en overleden evangelisten
als Johannes de Heer, Jan Kits en mijn vader Jabob Klein Haneveld waren
de geprofeteerde toekomstige gebeurtenissen een vast element in hun prediking. Je zou dus kunnen zeggen dat de toekomst in het verleden leefde."
Hij signaleert in hedendaagse evangelische kringen een sterk op ervaring
in het 'hier en nu' gerichte manier van geloven. "Maar wij mogen leven in de
Bijbelse verwachting van de komende Koning, Die eerst Zijn Gemeente opneemt in heerlijkheid en daarna orde op zaken stelt op de aarde, met Israël
en de volken. Wij roepen tijdens de tentcampagnes iedereen op in Hem en
Zijn Woord te geloven."
Behalve de avondsamenkomsten zijn er koffieochtenden voor vrouwen, bijeenkomsten voor senioren en speciale programma’s voor kinderen.
Actuele informatie is te vinden op www.bijbelstudie.nl
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 15/29 mei,
2/16/30 okt, 13/27 nov, 11 dec,
19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen

't HARDE zaterdag 3 mei, 10:00 uur;
't Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp:
Babel en Jeruzalem

APELDOORN zondag 11 mei,
14 sep, 21 dec,10:30 uur,
P. Saenredamstr. 15

LEERDAM zondag 4 mei, 1/29 jun,
10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 1e brief van Johannes

BEVERWIJK zondag 25 mei, 7 dec,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 18 mei, 15 jun,
13 jul, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A,
Het boek Esther
DRACHTEN donderdag 8/22 mei,
9/23 okt, 6/20 nov, 4/18 dec,
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd
DRACHTEN zondag 26 okt,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 7/28 mei,
1/15/29 okt, 12/26 nov, 10 dec,
20:00 uur; C.Huygens College,
Strausslaan 1
EMMEN maandag 5/19 mei,
6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec,
19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Het boek Handelingen

LINSCHOTEN maandag 26 mei,
29 sep, 13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec,
20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
De profetie van Amos
OLDEBROEK dinsdag 13 mei,
30 sep, 14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec,
20:00 uur; Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 4 mei, 29 jun,
13 jul, 10/24 aug, 21 sep, 5/19 okt,
2/16/30 nov, 14 dec, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
OUD-BEIJERLAND zondag 8 jun,
10:00 uur,
Karel Doormanstraat 11
URK dinsdag 6/20 mei, 7/21 okt,
4/18 nov, 2/16 dec, 20:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
URK zondag 22 jun, 28 sep, 23 nov,
10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
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Geliefde lezer,
De voorkeur voor een toch vooral 'praktische boodschap' heeft tot gevolg een uitermate gereduceerde belangstelling voor de
bijbelse profetieën. Wat rest is een vaag vermoeden van aanstaande rampspoed en oordelen Gods. Maar deze gerichtheid op het
praktische heden is juist kenmerkend voor
de natuurlijke mens. Hij is kippig. "Van verre niet ziende….. blind." 2Pet.1:9
Zeker, de Schrift heeft heel wat te zeggen
over leven en werken van een christen.
Maar meer nog over leven en werken van
onze Heiland. Ik maak mij zorgen over het
gebrek aan kennis onder 'bijbelgetrouwen'
van het tegenwoordige werk van Christus.
Van aard en wezen van de Gemeente, met
haar hemelse roeping, positie en erfenis.
Wie daar wèl weet van heeft zal als vanzelf
belangstelling hebben voor het vervolg van
de heilsgeschiedenis in "de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft." Hand.3:21 En andersom: Wie de toekomst kent zal willen weten wat God dan in
's hemelsnaam vandáág doet. Jakobus vat
het samen in één zin: God roept Zich éérst
een volk UIT de heidenen om daarna weder te keren om de troon van David te herstellen. Hand.15:14, 16 En Paulus voegt er aan
toe dat aangezien Christus zal wederkeren
om de wereld te oordelen mèt de Gemeente, 1Kor.6:2 deze Hem dus eerst tegemoet zal
gaan. 1Thes.4:16, 17 De Koning komt! Maar vóór
Hij komt gaan wij! Hem tegemoet. Dat is
onze zalige hoop en roeping. Tit.2:13
Moge vervolgens onze wandel deze roeping
waardig zijn. Ef.4:1

Ab Klein Haneveld

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
stelt zich ten doel de kennis van
de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar
doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties,
studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de
uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
Postbank 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward
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