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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 26 – Openbaring 17 
d.d. 01-12-2018 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer 
2. De grote hoer (17:1-6) 
3. Het beest en de hoer (17:7-18) 
 

1. Samenvatting vorige keer 
➢ De zeven schalen (16:12-21) 

o 6e Schaal (16:12-16) > De Eufraat droogt op zodat de koningen uit het Oosten op kunnen 
trekken naar Armageddon.  

o Eufraat > vormde de grens van het Romeinse Rijk. Historisch woonden ten oosten van de 
Eufraat de Romeinen vijandig gezinde Parten. De Eufraat vormt ook de door God bedoelde 
grens van Israël; 

o Armageddon > Dal ten zuiden van het gebergte van Meggido op de doortrek van de 
handelsroute van noord naar zuid. Het dal van Meggido was historisch gezien een slagveld; 

o 16:13-15 > Vormt een intermezzo tussen 16:12 en 16:16 waarin gelovigen gewaarschuwd 
worden en wij bepaald worden bij de sterkere geestelijke werkingen in de eindtijd; 

o 7e schaal (16:17-21) > “Het is geschied” duidt op de voltooiing van de zeven schaalgerichten; 
o Het draait hier om 16:19b (Lezen), dus Babylon (vanuit chiastische structuur). Dit gedeelte 

vormt de opmaat tot Opb. 17 en 18. 
➢ Inleiding op Opb. 17 en 18 – Babylon de grote hoer 

o Babylon zag historisch op het goddeloze Rome uit de tijd van Johannes; 
o Babylon ziet profetisch op een nog nader te bepalen toekomstige God vijandige stad; 
o Babylon valt in onze tijd nog niet concreet terug te zien, maar er zijn in de Westerse wereld wel 

steden die kenmerken hebben van het Babylon uit Openbaring. 
 

2. De grote hoer (17:1-6) 
➢ Lezen: 17:1-6 
➢ 17:1 > Hier vinden wij het begin van wat in 16:19b staat beschreven (zie ook ‘Indeling 4:1-20:15’), 

maar zie ook 14:8 (Lezen); 
➢ De term “grote hoer” (enkel nog in 19:2) duidt op de exceptionele omvang van haar goddeloosheid, 

zoals nooit eerder vertoond. Haar identiteit wordt in 17:5 onthuld (Lezen), namelijk Babylon 
(‘verwarring’); 

➢ Het historische Babylon lag letterlijk aan de vele zijrivieren van de Eufraat (Jer. 51:13). Dit 
symbolische Babylon heeft in beeldspraak connecties met vele volken. Dit vinden wij in 17:2+8 
terug (Lezen); 

➢ 17:2 > De machthebbers van de wereld hebben met Babylon samengespannen en hebben zich 
demonisch door haar laten beïnvloeden > Lezen: 18:3 (“de wijn van het opbruisen van haar 
hoererij”). Zij hebben indirect een pact met de duivel gesloten. Zie ook Jer. 51:13+6-7 (Lezen); 

➢ “de bewoners van de aarde” > de van God afgevallen mensheid; 
➢ 17:3 > Johannes wordt in geestvervoering weg gebracht naar een eenzame plaats (van God 

verlaten en zonder vruchtbaarheid), waar hij de grote hoer aantreft > Zie Jes. 21:1 en vgl. 21:9 met 
Opb. 18:2 (Lezen); 

➢ De vrouw zit op een scharlakenrood beest. Dit beest is het rijk uit 13:1 (Lezen). De scharlakenrode 
kleur was favoriet bij de Romeinen, maar ziet hier op zondigheid (Jes. 1:18), getuige ook de 
godslasterlijke namen. 

➢ Historische betekenis: De glorie van Rome bestond bij de gratie van wereldlijke macht en 
onderdrukking vanuit goddeloosheid en immoraliteit; 

➢ Profetische betekenis: Idem historische betekenis, maar dan betrekking hebbend op een nog 
komende rijk; 
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➢ 17:4 > De vrouw is koninklijk (”purper”) en rijk (”goud”, etc.) bekleed, maar ook met scharlaken, 
wat haar verbindt met het beest en duidt op haar zondigheid.; 

➢ De drinkbeker ziet op datgene wat een verbond met de vrouw met zich meebrengt (metafoor voor 
lotsbestemming) > De buitenkant is goud en ziet daarmee op rijkdom. De binnenkant is vol met 
gruwelen (afgoderij) en onreinheid (zonden) vanwege haar hoererij (afgoderij/pact met de duivel). 
Hoe anders is de drinkbeker van het nieuwe verbond? > Lezen: Luk. 22:20, vgl. met Luk. 22:42; 

➢ Aan de beker van de vrouw kleeft uiteindelijk een desastreus lot > Lezen: 18:6-8; 
➢ 17:5 > De dubbele punt kan zowel voor als na ‘geheimenis’ komen >  

o “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis Babylon…”.  
o “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis: Babylon…”.  
Babylon ziet daarmee niet op de letterlijk stad, maar op een geheimenis. Dit geheimenis wordt 
vanaf 17:7 uitgelegd (Lezen), waar wij later op terug komen; 

➢ De naam op het voorhoofd vinden wij ook terug in 7:3 en 13:16 (Lezen). Het is een 
onderscheidingsteken wat uiteindelijk ook een zeker lot inhoudt > Lezen: 9:4 en 14:9-10. Voor 
Babylon geldt wat in 18:21 staat (Lezen). Zie voor onze lotsbestemming Efe. 1:13-14 (Lezen); 

➢ 17:6 > De vrouw is zo bloeddorstig, dat het leidt tot dronkenschap (denk aan de euforie in de 
arena’s van Rome bij het bloedvergieten). Vgl. met 16:6 (Lezen); 

➢ Er worden twee groepen genoemd, die zowel afzonderlijk als samen genomen kunnen worden > 
‘de heiligen’ ziet op hun afzondering t.o.v. de bewoners van de aarde (door het bloed van het Lam), 
‘de getuigen van Jezus’ ziet op het vasthouden aan het geloof in Jezus. Vgl. met 12:11 (Lezen); 

➢ Johannes verwondert zich met grote verwondering als hij deze vrouw ziet: Wie is zij? Waar komt zij 
vandaan? Waar gaat zij naar toe?; 

➢ In ieder geval kan gezegd worden dat wij hier opstandigheid tegenover God en vervolging van 
gelovigen in ultieme vorm zien. Zie voor de uitwerking hiervan Ps. 79:1-3+10-13 (Lezen). 

 

3. Het beest en de hoer (17:7-18) 
➢ Lezen: 17:7-18 
➢ 17:7 > De engel reageert op de verwondering van Johannes en stelt dat hij de verborgenheid zal 

verklaren. De uitleg volgt in de volgende verzen. Zie 17:8, 12, 15, 16, 18 (Lezen); 
➢ 17:8 > Nu wordt eerst het beest verklaard. Dit is het beest uit Opb. 13, de antichrist, Lezen: 13:1; 
➢ “was en niet is” > Als tegenbeeld van God, Die is en Die was en Die komen zal. Maar ziet wellicht 

ook op 13:3 (Lezen); 
➢ “het zal opkomen” > Kan ook: ‘het staat op het punt op te komen’; 
➢ “en naar het verderf gaan” > apooleia > ‘vernietigd worden’ > Vgl. 17:11 (apooleia) + 19:20 (Lezen);  
➢ “En zij die op de aarde wonen” > Zoals eerder uitgelegd zijn dit goddelozen en vijanden van God; 
➢ “vanaf de grondlegging (…) levens” > Gods voorzienigheid wist voor de schepping wie toebehoren; 
➢ “dat was en niet is” > Men ziet het beest als Goddelijk, mede door zijn herrijzenis van de wond; 
➢ 17:9 > Vgl. met 13:18 (Lezen): In de tijd van Johannes leek 666 te wijzen op Nero (getalswaarde van 

Nero Caesar in het Hebreeuws is 666). Symbolisch gezien: Schrijfwijze van 666 is cxv (chi, xi, sigma). 
Dit is de afkorting van Christus' naam in het Grieks (cv) met het teken van de slang (x) er tussenin. 
Oftewel hij is de antichrist; 

➢ De zeven koppen (beeldspraak) zijn zeven bergen/heuvels (betekenis, dus geen beeldspraak, maar 
letterlijk). De godin Roma werd op 7 heuvelen afgebeeld; 

➢ Profetisch lijkt e.e.a. erop te wijzen dat de hoer en de antichrist voort zullen komen uit een Rijk met 
de geest van Rome (en op de achtergrond ook van Babylon). Zie ook Dan. 2:40-43 en 7:7 (Lezen); 

➢ Geestelijk duidt het hier op een satanisch rijk dat dood en verderf onder gelovigen zaait; 
➢ 17:10 > De zeven koppen (beeldspraak) zij ook zeven koningen/koninkrijken (letterlijk). Het is 

ondoenlijk om hier de Romeinse keizers in te zien, omdat er discussie is wie wel/niet meetelt; 
➢ Men zou e.e.a. kunnen verklaren vanuit Daniël 7, echter ook dat levert moeilijkheden op; 
➢ Een andere optie is om hierin de voor Israël belangwekkende rijken te zien: 1. Egypte, 2. Assyrië, 3. 

Babel, 4. Griekenland, 5. Meden en Perzen, 6. Rome, 7. Komend Rijk. Kritiek: Wijkt af van Dan. 2+7 
en Nero zou de antichrist niet kunnen zijn, omdat hij de 6e is en na hem de 7e moet komen. Of 
wordt hier de nog niet geopenbaarde tussenfase van Gods Heilsplan in meegenomen?; 
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➢ Historisch gezien staan wij hier voor een enorm uitlegkundige uitdaging, dit wordt nog lastiger als 

wij Dan. 7 er naast leggen > Lezen: Dan. 7:23-27; 

➢ Feit is dat de rijken bekeken moeten worden vanuit Israëls historisch perspectief. In Daniël 2 
worden die rijken als wereldrijk aangeduid die dat vanuit Israëls perspectief waren (Chinese Rijk 
was tussen 400 BC en 100 AD ook heel groot, maar komt in de Bijbel niet voor); 

➢ Profetisch/Geestelijk gezien duiden de 7 koppen op een volheid van (uiteindelijk vergankelijke) 
wereldmacht en duidt de 8e koning op imitatie van Christus. Deze wereldmachten zijn enkel uit op 
de ondergang van andere rijken en op eigen gewin. Echter, het Lam zal hen overwinnen; 

➢ 17:11 > Het beest dat zich als God presenteert zal Christus imiteren in zijn herrijzenis nadat hem 
een dodelijke wond is toegebracht; 

➢ 17:12-13 > Het beest zal een bondgenootschap sluiten met tien koningen. Zij zullen voor een uur 
(wellicht de duur van de strijd?) delen in de macht van de antichrist, dit doen zij door hem hun 
kracht en macht over te dragen; 

➢ 17:14 > Het beest en de tien koningen trekken samen ten strijde tegen het Lam, Die hen zal 
overwinnen. De reden: Hij is de Here der Heren (t.o.v. het beest) en de Koning der Koningen (t.o.v. 
de tien koningen); 

➢ “die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” > Het is één groep mensen die 
dit kenmerk draagt, vgl. Rom. 8:28-30 (Lezen); 

➢ 17:15 > De wateren beelden alle mensen van de wereld uit. Lezen: Ps. 65:8 en Jes. 8:6-8; 
➢ T.a.v. Jes. 8:6-8: 

o ‘dit volk’ = Juda;  
o ‘Siloah’ = vijver gevuld met water uit bron van voet tempelberg;  
o ‘Rezin’ = Koning van Aram waar de HEERE Juda tegen wilde beschermen, maar koning Achaz 

wees dit af; 
o Juda vertrouwde liever op Assyrië, maar uit die hoek kwam uiteindelijk het gevaar.  

➢ De wateren waren in de tijd van Openbaring de toenmalig bekende volken. Momenteel zijn haast 
alle volken/stammen van de wereld bekend (mede ook door GPS). In ieder geval heeft het denken 
en handelen van de hoer invloed op de wereldbevolking; 

➢ 17:16 > Hoer en beest vormen een eenheid. Beest en tien koningen werken uiteindelijk samen. 
Maar de tien koningen keren zich uiteindelijk tegen de hoer > Lezen: 18:8. Er ontstaat burgeroorlog 
> Is dit een economische belang? Denk aan de tenen van leem en ijzer. Denk ook aan VS en Irak > 
Eerst bondgenoten en wapenleveranties, later vijanden. Maar nog sterker aan Nazi Duitsland aan 
het einde van de oorlog; 

➢ Betekenis van oordelen over de hoer: 
o “verwoest en naakt maken” > Stad verwoesten nadat de muren neergehaald zijn; 
o “haar vlees eten” > Inwoners doden; 
o “haar met vuur verbranden” > Stad plat branden.  

➢ 17:17 > De onderlinge verdeeldheid is door God ingegeven. Doel? > Het vergroot het eigenbelang 
en het destructieve karakter van het antigoddelijke rijk uit. Vgl. Ex. 8:19 met Ex. 9:12 en zie ook Ex. 
9:16 (Lezen). Vgl. Joh. 18:36-40 (Lezen); 

➢ “totdat de woorden van God volbracht zijn” > Heeft betrekking op de profetieën t.a.v. de 
ondergang van Babylon > Lezen: 19:1-5 (de bevrijding wordt gevierd); 

➢ 17:18 > Nogmaals worden wij (na 17:9, Lezen) bepaald bij de historische identiteit van de hoer, 
namelijk Rome (waarbij opgemerkt dat in die tijd onder gelovigen ‘Babylon’ en schuilnaam was 
voor ‘Rome’);  

➢ Afsluiten met Psalm 137 (Lezen). 


