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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 27 – Openbaring 18-19 
d.d. 12-01-2019 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer 
2. De ondergang van Babylon (18:1-24) 
3. Lofprijzing in de hemel (19:1-4) 
 

1. Samenvatting vorige keer (17:1-18) 
➢ Het Babylon uit Opb. 17 kunnen wij als volgt identificeren: 

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. 
➢ Lezen: 17:3 > Dat de grote hoer op het beest zit, duidt erop dat haar glorie bestond bij de gratie van 

wereldlijke macht en onderdrukking vanuit goddeloosheid en immoraliteit. Zie ook 17:15 (Lezen); 
➢ Overigens kunnen wij in Babylon de moedergodin terugzien (bijv. Isis (Egypte), Astarte (Fenicië), 

Artemis (Grieken)). Zie ook Jer. 44:16-18 (Lezen), dit is Isjtar (Babylonisch) of Astarte (Fenicië); 
➢ Lezen: 17:5 > Babylon ziet (hoe je de komma ook zet) op een geheimenis. Deze naam heeft 

historisch/profetisch een verborgen betekenis; 
➢ Lezen: 17:9-10 > Het goddeloze rijk komt voort uit een dynastie van rijken. Profetisch/geestelijk 

gezien hebben zij de volgende betekenis: De 7 koppen duiden op een volheid van (uiteindelijk 
vergankelijke) wereldmacht en de 8e koning duidt 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 > Lezen: 17:14; 

➢ Uiteindelijk zal de macht die Babylon draagt haar vernietigen > Lezen: 17:16. 
➢ Bij de ondergang van Babylon staan wij nu stil. 
 

2. De ondergang van Babylon (18:1-24) 
➢ Het gedeelte valt in drie stukken te verdelen: 

1) Oordeel over Babylon I (18:1-8) 
2) Klaagzangen over Babylon (18:9-19) 
3) Oordeel over Babylon (18:20-24) 

 
1) Oordeel over Babylon I (18:1-8) 

• 18:1 > Een andere engel spreekt het oordeel over Babylon uit. Deze engel brengt licht, wat 
door de duisternis van Babylon niet verdragen wordt. Het wijst ook op het licht van Christus’ 
aanstaande wederkomst; 

• 18:2 > “krachtige stem” & “Zij is gevallen, zij is gevallen” geeft extra nadruk aan de boodschap. 
Evenals het repeterende karakter vanuit 14:8, 16:19 en 18:21 (Lezen); 

• De val van Babylon staat ook in de profeten beschreven > Lezen: Jes. 13:17-22 (zie verder Jes. 
21:9 en Jer. 50-51); 

• “het is een woonplaats van demonen geworden, een gevangenis voor elke onreine geest, een 
gevangenis voor allerlei onrein gevogelte, [en een gevangenis voor allerlei onrein en gehaat 
gedierte].” > Babel vervalt letterlijk tot een ‘spookstad’, een plaats waar demonen wonen en 
alles wat slecht is bewaard wordt > Lezen: Jer. 50:39-40; 

• 18:3 > Hier wordt de reden van haar oordeel weergegeven > Babylon heeft alle volken 
vergiftigd met de opbruisende wijn van haar afgoderij > In ruil voor haar verering gaf zij hen 
rijkdom. Vgl. Ezech. 26:1-4, 27:2-3+33-36 + 28:18-19 (Lezen);   

• 18:4 > Vgl. met Jes. 48:20-22 (positief gezien), Jer. 51:6-10 (negatief) en ook 2 Kor. 6:16-18 
(Lezen). Denk ook aan Lot zijn vlucht uit Sodom. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet en 
het kwaad genees je niet door er compromissen mee te sluiten; 
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• 18:5 > Letterlijk: “de zonden van Babylon zijn aan elkaar vastgehecht tot aan de hemel.”. Vgl. 
verder 18:5b met 16:19b (Lezen); 

• “God herinnerde” > Als God Zich herinnert/gedenkt, komt hij tot daden > Lezen: Gen. 8:1, 
19:29, Hos. 8:13 en Ps. 98:3. Komen wij uit ons denken aan God en anderen tot handelen? Vgl. 
met Ex. 24:7 (Lezen) (“gehoorzamen” = ter harte nemen); 

• 18:6 > Hier volgt de opdracht op het ‘gedenken’ > Er volgt straf overeenkomstig Gods wet > Vgl. 
Ex. 21:23-25, Ex 22:4,7,9 en Jer. 16:18 (Lezen). Vgl. met 14:8-10 (Lezen); 

• 18:7 > Het is niet alleen het gedrag van de hoer, maar ook haar gezindheid die afgestraft wordt. 
Vgl. Jes. 47:5-10 (Lezen). God houdt niet van arrogantie > Lezen: Jes. 3:16-17; 

• 18:8 > Die grote machtige stad met die lange historie wordt in 1 dag verwoest. Zie ook Jer. 
50:31-32, 51:30, 51:58 (Lezen). Zie ook Hab. 2:12-14 (Lezen) (‘vuur’ = oordeel). 

 
2) Klaagzangen over Babylon (18:9-24) 

• Er zijn drie klaagzangen: 
I. Klaagzang van de koningen (18:9-10) 

II. Klaagzang van de kooplieden (18:11-16) 
III. Klaagzang van de zeelieden (18:17-19) 
 

I. Klaagzang van de koningen (18:9-10) 

• Johannes vertelt alles alsof hij er daadwerkelijk bij was (en dat was hij ook in de geest); 

• 18:9 > Dit zullen andere koningen zijn dan de tien uit 17:16 (Lezen). Het zijn zeg maar de 
verenigde naties van de wereld. De strekking is dat zij zichzelf zullen beklagen;  

• Het met vuur verbrand worden, ziet op vernietiging; 

• 18:10 > De machthebbers willen wel delen in haar rijkdom, maar niet in haar oordeel; 

• “Wee, wee” > Lezen: 18:16+19 en Ezech. 16:23+15-17+20-22 (Jeruzalem). Jeruzalem wacht 
echter herstel > Ezech. 16:60-63 (Lezen). Babylon echter niet > Opb. 18:21 (Lezen). Waarom 
Jeruzalem wel en Babylon niet? > God heeft Zich aan Israël verplicht door het verbond. 

 
II. Klaagzang van de kooplieden (18:11-16) 

• 18:11 > Ook de kooplieden reageren uit eigen belang (‘waren’ = vracht). Denken wij bij 
stijgende olieprijzen als gevolg van oorlog ook niet vaak eerst aan ons eigen belang?; 

• 18:12-13 > In Rome werden al deze goederen geïmporteerd uit o.a. India, China, Noord Afrika, 
Spanje en Griekenland; 

• “lichamen en zielen van mensen” > Dit ziet op de slavenhandel die mensenlevens en gezinnen 
kapot maakte. Denk aan de mensonterende toestanden in landen waar onze spullen goedkoop 
gemaakt worden; 

• 18:14 > Babylon wordt nu direct aangesproken: Zij kan niet meer genieten van de oogst van 
heerlijke producten en ook niet meer van alle prachtige kleding; 

• 18:15 > Een herhaling van 18:11 met de toevoeging van de vrees voor pijniging zoals wij deze 
ook in 18:10 vinden. Vgl. met Ezech. 27:35-36 (Tyrus) (Lezen); 

• 18:16 > Net als de koningen roepen ook de kooplieden hun afschuw uit over het lot van 
Babylon, daarbij wordt dezelfde beschrijving als in 17:4 gebruikt (Lezen); 

• “Want in één uur is die grote rijkdom verwoest” > Dit ziet waarschijnlijk op 16:18-19 (Lezen). Dit 
is één deel van de plagen van 18:8 (Lezen). 

 
III. Klaagzang van de zeelieden (18:17-19) 

• 18:17-18 > Er wordt hier historisch gerefereerd aan Rome dat met de Middellandse Zee 
verbonden was via de havenstad Ostia (vgl. ook met Ezech. 27:25-36 waar het over Tyrus gaat); 

• “Welke stad was aan deze grote stad gelijk?” > Vgl. 13:4 (Lezen) > Er wordt geduid op ultieme 
wereldmacht en mondiale invloed. Zie ook hier Tyrus > Lezen: Ezech. 27:32; 

• 18:19 > Het derde dubbele wee complementeert het getuigenis. Ook hier is weer rouw 
vanwege eigenbelang, net als in 18:11. Vgl. Mat. 6:19-21 (Lezen). 
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3) Oordeel over Babylon II (18:20-24) 

• 18:20 > Onverwacht klinkt er een stem (van wie?) die de gebeurtenissen in een heel ander 
kader plaatst: Gods vonnis (oordeel) is voltrokken aan Babylon. Dit geeft vreugde aan: 
o Hemel > De hoofdstad van het satanische rijk is vernietigd. De aarde is klaar voor haar 

Koning en het hemels Jeruzalem. Zie ook 19:2 (Lezen); 
o Apostelen > Zij werden vervolgd vanwege hun boodschap, dat het fundament vormt van de 

komende nieuwe hemel en aarde > Lezen: Opb. 21:14; 
o Profeten > De profetie van de val van Babel is vervuld. 

• 18:21 > De beeldspraak van de molensteen duidt op de totale ondergang en verdwijning van 
Babylon. Vgl. Jer. 51:61-64 (Lezen). Het feit dat een sterke engel dit doet, ziet wellicht op het 
feit dat deze medeverantwoordelijk zal zijn voor het voltrekken van het oordeel; 

• 18:22-23a > Er zal geen geluid van vrolijkheid, aankondiging van nieuws, ambachtswerk, malen 
van koren meer in de stad zijn (daarbij is er indirect ook geen gedachtenis meer voor de 
doden). Ook zal er ’s avonds geen licht meer aangedaan worden en wordt er niet meer 
getrouwd. Kortom, er is geen leven meer in de stad. Vgl. met Jer. 25:10-11 (Jeruzalem) (Lezen). 
Babylon (welk rijk ook bedoeld) treft hetzelfde lot als waarmee zij Israël getroffen hebben; 

• 18:23b > Het kapitalistische systeem van Babylon wordt hier verbonden aan de afgoderij 
(namelijk de verering van het beest) > Kapitalisme gaat altijd ten koste van normbesef; 

• 18:24 > Vgl. met 17:6 (Lezen). Babylon wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 
profeten, gelovigen en alle anderen die als gevolg van haar doen en laten omgekomen zijn. Dit 
is ook hoe Babylon herinnerd dient te blijven. Deze herinnering dient de mensheid in de 
toekomst te weerhouden van soortgelijke daden. Dit gebeurt echter niet > Lezen: Opb. 20:7-10. 

 

3. Lofprijzing in de hemel (19:1-4) 
➢ Openbaring 19 vormt een kantelpunt: Er wordt van verdrukking overgegaan naar verlossing; 
➢ 19:1 > Wij gaan van de aarde (waar wij sinds 16:1 waren) weer terug naar de hemel. Wij vinden 

hier een contrast met de smerigheid en ondergang van Babylon; 
➢ Bij Babylon spraken de koningen, kooplieden en zeelieden. Hier een grote menigte, de 

vierentwintig ouderlingen en een stem uit de troon (een doxologie, eerbetoon aan God); 
➢ “een grote menigte” > Vgl. 7:9 (Lezen). Zij staan tegenover “allen die geslacht zijn” (18:24); 
➢ “Halleluja” > Laten wij de HERE prijzen. Dit woord komt in het NT en Openbaring alleen voor in 

19:1,3,4,6. Het is verbonden met de ondergang van het satanisme en de komst van Christus; het 
moment dat Christus’ vijanden gemaakt worden tot een voetbank onder Zijn voeten; 

➢ God wordt erkenning gegeven voor de redding die Hij geeft, de heerlijkheid die Hem eigen is, de 
eer die Hem toekomt (voor wat hij deed) en de kracht die Hij getoond heeft. De reden hiervan staat 
in het volgende vers; 

➢ 19:2 > God oordelen zijn ‘waar’ en ‘eerlijk’. Wellicht overeenkomstig de wet? Vgl. met 18:6 (Lezen). 
In ieder geval is overeenkomstig haar werken geoordeeld > Zij richtte de aarde ten gronde en 
bracht Gods dienstknechten om > Lezen: 6:10, 11:18 en Jer. 51:24; 

➢ 19:3 > Het eerste Halleluja is om God Zelf te loven, het tweede om Hem te prijzen voor de 
vernietiging van Babylon; 

➢ “En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid” > Dit onderstreept het definitieve karakter van de 
ondergang van Babylon, vgl. 18:21 en zie ook 14:11 (Lezen); 

➢ De opstijgende rook van Babylon contrasteert met de opstijgende rook uit 8:3-4 (Lezen); 
➢ 19:4 > Wij worden min of meer mee terug genomen naar Opb. 4 (Lezen: 4:9-10), voor het openen 

van de zeven zegels. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het openen van de zegels, blazen van de 
bazuinen, uitgieten van de schalen, getuige het “Amen Halleluja!”. Vgl. het einde van het 4e Boek 
van de Psalmen (Thema: Numeri, Israël in de woestijn) > Lezen: Ps. 106:43-48. Het 5e Boek van de 
Psalmen handelt over het verblijf in het Beloofde Land; 

➢ Vervolg: In de volgende verzen wordt de Inauguratie & Bruiloft van Christus beschreven. Het beest 
& zijn stad hebben plaats gemaakt voor het Lam & Zijn stad. Lezen: 19:5-9; 

➢ Besluit: Wij delen in een heerlijkheid van dezelfde soort > Lezen: Filip. 3:20-21 + Kol. 1:12-14.  


