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Overwinnaars van het Beest zingen het lied van Mozes en het Lam
Openbaring 15: 2-4
bijbelgedeelte
S.V. Openbaring 15:2-4 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd, en die de
overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, (en) van het getal
van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het
gezang van Mozes, de dienstknecht van God en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en
wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw
wegen, Gij Koning der heiligen (heidenen) Wie zou U niet vrezen,Heere, en Uw Naam (niet)
verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen, en voor U
aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
Brouwervertaling: Openbaring 15; 2-4 “En ik zag als een kristallen zee, gemengd met vuur,
en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam. Zij staan
aan de kristallen zee en hebben de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht
van God, en het lied van het Lam: Groot en wonderbaar zijn uw werken, o HEERE God, gij
heerser van het heelal; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, o koning der volkeren.
Wie zou, o HEER, niet vrezen en Uw Naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig!
Want al de volkeren zullen komen en zullen u aanbidden; immers uw gerechte oordelen zijn
openbaar geworden.”
Inleiding
Vandaag en volgende week wil ik spreken over het bovenstaande onderwerp.
Openbaring is een boek voor overwinnaars: Dat kom je meermalen tegen ook in de tekst voor
vandaag.
Velen lezen niet meer dan the Happy End van het boek.
Het is het enige boek met een inleiding die begint met ZALIG DIE LEZEN, HOREN EN
BEWAREN. Om, volgens Spurgeon, de mensen tot lezen, begrijpen en beoefenen te
bewegen.
Zonder het EERSTE TESTAMENT is Openbaring niet te begrijpen. Dan hangt het maar een
beetje in de lucht en kun je er alles van maken wat je maar maken wilt. Het is dan net een
toneelstuk zonder DECOR. Je mist ‘het verhaal’
Lezen Openbaring 15:1-8
Oordeel is rechtspreken
1. In de Parasje hebben we het gelezen: Wat een geweldige geschiedenis; Israëls uittocht en
doortocht door de Rode Zee. Zie ze daar staan aan de zee. Mozes heft een lied aan, Mirjam
speelt op de tamboerijn, de meisjes en vrouwen dansen in een reidans en het hele volk zingt
Mozes na: Ik wil de Heere zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte
hij in zee.” Uit een gruwelijke zware slavernij vrijgekocht. Uit een onmogelijke situatie, met
de dood op de hielen, bergen links en rechts en voor hen de zee werd de Israëlieten gezegd:
Zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Want God gaat RECHTSPREKEN, zijn
MISJPAT doen gelden. Dat kom je vaak tegen in bijvoorbeeld Ps 119:20 het verlangen naar
MISPAT, recht/oordelen, vs.62 het loven van God voor de ‘rechten Uwer gerechtigheid,”
Hij handhaaft het recht. Het geschonden recht door Farao en Egypte wordt hersteld. Er was
een KRISIS, dat is de Griekse vertaling van MISPAT. Dat komt van een werkwoord dat
betekent; Scheiding, snijden, ziften, oordelen, besluiten, richten, beslissen (bijv in een
veldslag) Gerichten in de betekenis van ‘recht zetten’.
Bij ons in de KRISIS vallen ook belangrijke beslissingen, er vindt scheiding plaats.
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De HEERE brengt ook scheiding, de Heere discrimineert. Voor Israel loopt de weg niet dood,
voor Farao en zijn legermacht wel. Israel staat hoog en droog aan de overkant als de golven
en bliksemen Farao en zijn leger OORDEELT. Dat zien de Israelieten met eigen ogen.
Vb. Vergelijking oorlog met Hamas, heel veel doden, Israël enkele; toch achter Israël. Het is
rechtvaardig. Niet juichen over doden wel zeggen; er is hier sprake van RECHT doen
Het lied van Mozes
2. En dan gaan ze zingen van Gods Kracht, “Hij is tot heil, Jesjoea geworden, tot
overwinning geworden. O HEERE Uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht....O
HEERE wie is als U onder de goden, wie is als U verheerlijkt in heiligheid, vreselijk
(geducht) in lofzangen doende wonder. Gij hebt U rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen
verslonden....” Er is geen sprake van een wraaklied of van “lekker pu!, boontje komt om zijn
loontje” (er is een Joodse oud verhaal, verteld door Klaas Goverts, dat de engelen mee willen
zingen met Mozes en de kinderen van Israel, maar op het moment dat zij hun eerste noot
zingen, komt God tussenbeide en zei: Stop.Vandaag wordt er niet gezongen, want weet je wel
wat er gebeurd is, Die Egyptenaren , die schepselen van Mij, zijn ten ondergegaan in de zee,
daar kunnen jullie niet bij gaan zingen;)
Alleen degenen die ZELF uit de diepte komen, de kinderen van Israel, die mogen zingen En
volgens oude Joodse wijsheid, moeten ze het zingen met tussenpozen. Daarom is er nog
steeds een stukje wit in de Hebreeuwse tekst. Af en toe een adempauze, want op die dag kun
je niet zomaar ononderbroken zingen (zie Exodus Kl.Goverts blz 125)
(Toen begreep ik ook opeens Openb 14:3 het lied dat de 144.000 zingen op de berg Sion; EN
NIEMAND KON DAT GEZANG LEREN, DAN DE 144.000, DIE VAN DE AARDE
GEKOCHT WAREN. Speciale verzegelden, speciale verlossing, speciaal lied.)
Lezen Openbaring 14: 6-13 en 15:1-4
Overwinnaars aan de glazen zee
3. Nu hebben we een ander beeld. In Egypte een waterzee, nu een vuurzee: Een glazen zee
met vuur gemengd. Daar wordt ook bijgezongen, door overwinnenden (letterlijk uit Grieks,
‘overwinnende’ *2) van het beest, het beeld en het merkteken en het getal van zijn naam.
a. Zoals de kinderen Israéls aan de Rode zee stonden, zo staan de overwinnaars aan de glazen
zee met vuur vermengd.
b. Zoals de kinderen Israéls de redding van God uit het ‘goddeloze’ Egypte ondervonden
hadden, zo ondervinden ook de ‘overwinnaars’ redding uit het ‘goddeloze’ Babylon, dat
geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte.
c. Zoals de Israëlieten Gods oordeel aan Egypte dichtbij voltrokken zag, zo zullen de
overwinnaars het oordeel over het Beeld en Zijn beeld zien.
d. Zoals de Israëlieten de ondergang van hun vijanden zagen, zo zien de overwinnenden dat
de schalen (fiolen) van Gods toorn over het rijk van de Antichrist worden uitgegoten.
e. Zoals de kinderen van Israël God prijzen met het lied van Mozes, zo ook de overwinnaars
met het lied van Mozes én van het Lam.
f. Zoals voor de Israëlieten de ingang in het land Kanaan gewaarborgd was, zo ook voor de
overwinnenden de ingang in het Koninkrijk, het vrederijk, het 1000-jarig rijk. (moet allemaal
nog uitgelegd worden)
Overwinnen
4. Wie wil er niet overwinnen? Zijn hier mensen die bij de verliezers willen horen? Die zich
het meest gelukkig voelen als ze na een spel verloren hebben? Nee he, zit niet in ons bloed. In
gewone leven niet. Zo is de natuurlijke mens.
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En wat betreft ons geestelijk leven? Het geheim dat we van Jezus leren is; dat als we
verliezers willen zijn in deze wereld, we winnaars zijn. Als we alles willen verliezen voor
Hem, we alles met Hem ontvangen. Overwinnaars worden geprezen, verliezers geoordeeld.
Overwinnaars zijn dat nu niet in de ogen van de ongelovigen en zelfs niet in de ogen van vele
gelovigen. Als we Hem volgen in gehoorzaamheid worden we verliezers volgens wereldse, en
zelfs kerkelijke en evangelische maatstaven. De levende verwachting van het Koninkrijk van
de Messias is bij de massa in de kerken en groepen ver zoek. Er is zelfgenoegzaamheid, een
goedkoop Evangelie zonder gehoorzaamheid, oppervlakkigheid, gebrek aan ‘vreze des
Heeren’, diep ontzag voor God. Hoe kan je dan overwinnen?
Bovendien kun je niet overwinnen; 1.als je je vijand niet kent 2. als je geen strijd geleverd
hebt.
Als we opgeroepen worden tot overwinning is de eerste vraag: Wie is de vijand? Als je niet
weet wie of wat of waar de vijand is valt er niet te strijden en is er ook geen overwinning. Wie
is het beest en het beeld, het merkteken en het getal van zijn naam? Dat zal ik later uitleggen.
Eerst worden jullie uitgedaagd aan het werk te gaan.
Pamfletten
5. In de Gazaoorlog strooide Israël waarschuwingspamfletten uit. Wat zou jij gedaan hebben
als je in Gaza woonde en je kreeg zo’n pamflet in je handen die het Isr leger had uitgestrooid
met de tekst: Ga zo ver mogelijk bij de Hamasdoelen vandaan? Wat zou je dan doen? Toch
onderzoeken waar zitten die terroristen, waar zijn hun wapens, waar hun raketinstallaties, of
niet soms? Ken het gevaar. En ga er daarna zover mogelijk vandaan.
Openbaring is ook zo’n pamflet. Vandaag worden pamfletten uitgestrooid. Want als Gods
woord nu zegt in Openb 18:4: “Gaat uit van haar (Babylon), heb geen deel aan haar zonden
dan zul je ook geen deel hebben aan de plagen/de slagen die over haar komen.”
Wie wil overwinnaar worden/ zijn en ook aan de glazen zee van oordeel komen te staan en het
lied van Mozes en het Lam meezingen? Onze tekst niet los van hdst 13, 16, en 17, 18, 19.
Beest uit de zee + Beest uit de aarde = Beest uit de zee + Beeld = Beest uit de zee + hoer =
Beest + valse profeet = BABYLON
Wat ga je dan vanaf vandaag doen? Heb de moed onderzoek te doen. Jongelui ontplooi
spionageactiviteiten, wees een geestelijke rechercheur. Soms moet je je werk ondergronds
doen. Omdat de vijand niet stil zit. Bidden en zoeken, wie en wat is Babylon en waar zij zit.
En als je dat ontdekt heb, vraag God: “Hoe heb ik geen deel aan haar zonden en krijg
daardoor ook geen deel aan haar plagen.” Hij zal antwoorden. Dan kan je ook overwinnaar
zijn/worden. Dan kom je ook aan de overkant te staan, aan de glazen zee als overwinnaar.
Worshippers en Workers en Warriors (WWW)
6. Wie waren de overwinnaars toen dat Beeld van Nebukadnezar daar stond en iedereen
geknield lag. Behalve de 3 spelbrekers, Hananja Misjael en Azarja, (Sadrach,. Mesach en
Abednego). Zij eindigden in het vuur. En zelfs als zij verbrand waren, waren zij daar de enige
overwinnaars hoor en zullen zij ook bij de ‘glazen zee staan”.
Zijn we nog wel het zout er aarde? Vroeg Jan Willem van der Hoeven zich af. Of zijn we het
zoet der aarde, zijn we zoetsappig? Zijn we ‘W’, dubbelyou, christenen? ‘Worship’christenen
i.p.v ‘WW’, dubbeldubbelyou christenen? Worship and Workers? Dat behoren we te zijn.
Vandaag voeg ik er nog een ‘W’ dubbelyou bij. Warriors, Strijderss: Dat moeten we
zijn/worden.
De apologeten schreven en schreven net als Calvijn, talloos zijn zijn brieven. Nacht en dag
was hij aan het werk. Calvijns levensdivies was: “Ik wil branden voor mijn Heer!” En die van
jullie? Wat is jullie levensdivies; Willen jullie ook branden voor de Heer. Of willen jullie
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‘luieren’ ‘worshippen’ ‘vakantie vieren’ ‘ontspannen met computer en films’. Ook voor de
Heer? Is jou devies: Ik wil uitgedoofd worden? Nee toch.
Gods Geest is aan het werk en strooit pamfletten naar Gods kinderen. Wordt wakker en ga de
strijd in. Of slapen we liever maar door en denken we al slapend te overwinnen. Vergeet het
maar.
“Wat God is deze tijd zoekt, dat is een jeugd (en ook ouderen) die strijdt.”
We zijn er bijna broeders en zusters. Alles maakt zich op voor het slotakkoord, waar
Openbaring ook naar toe werkt. Nog de laatste voorbereidingen en dan, komt de afrekening
van Babylon en allen die op een of andere wijze nog met haar verbonden zijn. Staan wij dan
straks ook aan de glazen zee met vuur vermengd? Dat kan echt hoor. Vele overwinnaars zijn
ons voorgegaan, mensen net als jij en ik, zij deden geen water bij de wijn. Zij leefden het
leven van overwinning op of van of uit het beest. Heerlijk om te lezen in bijvoorbeeld het
martelarenboek. Ze werden gepijnigd gefolterd, hun vrouwen en kinderen bedreigd en
gemarteld en toch zij hielden aan de Waarheid aan Jezus vast.
Geen eigen fantasieën
7. Volgende week D.V. wil ik inhoudelijk in gaan op het Beest, Zijn Beeld, het merkteken en
het getal van zijn naam.
Ik zal een doorsnee proberen te geven van Openbaring. Want je kunt dit gedeelte alleen
begrijpen als je de grote lijnen begrijpt.
Velen doen aan speculaties en eigen uitleggingen als het gaat over wie het Beest en de hoer
zijn die haar berijd. Ze laten hun eigen fantasieen erop los, wie Babylon is bijvoorbeeld. Dat
is vanzelf niet toegestaand. (Zie 2 Petrus 1:20 en 21 Dit eerst wetende dat geen profetie der
Schrift is van eigen uitlegging...) Zo zijn er nog steeds die denken dat Babylon in Irak te
vinden zou zijn, sorry dat getuigt niet van enige kennis van de profetie en haar vervulling.
Jezus legt het zelf uit. In hdst 17 verschillende keren:
“Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt.”(vs 7)
“Hier is het verstand, dat wijsheid heeft (hier komt het aan op de geest die ‘wijsheid’ bezit):
de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 7 koningen.” (vs
9)
“En de tien hoornen, die gij gezien hebt zijn tien koningen....”(vs 12)
“De wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit zijn volken en scharen en natien en tongen.”
(vs 15)
“en de vrouw die gij gezienhebt is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der
aarde (vs18)
Rechtvaardige vergelding
8. In Egypte werden de goden geoordeeld. Maar ook de goden in onze tijd zullen worden
geoordeeld; materialisme, de beurs/economie, kapitalisme, sportverdwazing, valse oecumene,
schijnvroomheid, zedeloosheid, homofilie, god-loosheid en vooral Babylon, de afvallige kerk,
hoer genoemd, Rome.
Haar rechtvaardige straf wacht nog steeds. De zielen van degenen die gedood zijn om het
Woord van God roepen met grote stem (heeft Johannes gehoord, toen hem het vijfde zegel
geopend werd); “Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons
bloed niet van degenen die op de aarde wonen?” Staat in Nieuwe Testament hoor. Sterker
nog deze Openbaring is gegeven aan de Pinksterevangelist Johannes, toen hij op Patmos
gevangen zat. Dacht je dat God vergeetachtig was?
In hdst 17 :1 en2 lezen we hier meer over: “Ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die
daar zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde
bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”
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Of vinden we het alleen rechtvaardig dat al het rechtvaardige bloed dat vergoten is van het
bloed van de rechtvaardige Abel tot op het bloed van Zacharia op Jeruzalem en het Joodse
volk terecht kwam in het jaar 70? Dat zegt Jezus namelijk in Mattheus 23: 25.
En denken wij dat wij hier in het westen en Amerika verschoond blijven van Gods
Rechtvaardige Rechtspraak, terwijl alle koninkrijken hier honderden jaren lang gehoereerd
hebben/ontucht bedreven hebben met de grote hoer/ontuchtige vrouw, Rome, Babylon.
Tenminste dat staat op haar voorhoofd; Mysterie/een geheimenis; het grote Babylon. Nou dat
is het zeker: het grote Babylon, de moeder van de ontuchtige vrouwen/hoererijen en van de
gruwelen van de aarde. Zij is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen van de
aarde. De opvolgster van het Romeinse rijk, het Roomse Pausdom windt al eeuwen de hele
wereld om haar vingers. De staten van de wereld zijn bedweld door de wijn die zij schenkt.
De wijn van hoererij (Openb 17:2 Met haar hebben de koningen der aarde gehoereerd en die
de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij/ontucht)
Watchman Nee: “Moeder van de hoererijen” betekent: Zij (Rome w.v.)is zelf de
grote hoer en alles wat uit haar voortkomt zijn hoeren. Dit zijn de staatkerken,
want haar institutionele systemen zijn gelijk aan die van Rome. “Gruwelen”
wijzen altijd naar idolen verering; Maria, engelen, apostelen, heiligen enz. (Deut.
7:25,26)

Lied van Mozes en het Lam
9. Nu gaan we vandaag nog naar de tekst terug: Johannes ziet de glazen zee met vuur
gemengd met op haar oevers de overwinnaars die overwonnen hebben van/uit de macht van
het beest en zijn beeld en het merkteken.
De glazen zee in hdst 4:6 bevindt zich voor de troon. Deze glazen zee is met vuur gemengd en
lijkt op de aarde (omdat in vers 1 (voorafgaand) en in vers 5 erop volgend nadrukkelijk de
plaatsbepaling wordt genoemd, alsof het een andere is dan ‘de glazen zee’nl in de hemel.
Deze verzen hebben zeer grote gelijkenis met de situatie in Exodus 14 en 15. Daar Israëlieten
door de zee verlost van de macht van de Egyptenaren, die er in omkomen. En die daarna
lofliederen zingen voor God begeleid met muziekinstrumenten.
Nu staan er opnieuw verlosten aan de oever van Gods oordelen en zingen een loflied begeleid
door muziekintrumenten. Met harpen van God; dat zal mooi en zuiver klinken. Het is een
herhaling van het gebeuren aan de Rode Zee. De overwinnaars zingen het lied der verlosten
‘het lied van Mozes’ genoemd. Zelfs wordt in vers 3 de titel van Mozes uit Exodus 14:31
overgenomen nl ‘knecht Gods’. Maar ondertussen wordt het lied der verlosten behalve het
lied van Mozes ook van het Lam genoemd. We moeten aan twee liederen denken.
Samengevoegd tot één. Openbaring gaat steeds uit van het Oude (Eerste) Testament als
achtergrond en laat vervolgens zien dat het OT bekroond en vervuld wordt in de Messias. De
eerste verlossing waarbij Mozes middelaar was wordt erkend als een heel belangrijke daad
van God. Maar Gods verlossingswerk komt (in eerste en tweede komst van de Messias) pas
tot voleinding.
Het is eigenlijk één aaneengeschakeld verlossingswerk. Daarom wordt het lied van Mozes en
het Lam in eenheid gezongen.
(Watchman Nee: Waarom zingen zij het lied van Mozes? Als zij het beest en zijn beeld hadden
aanbeden, waren zij de wet van Mozes en de geboden van God ongehoorzaam geweest. Maar zij
hebben het beeld van het beest niet aanbeden; daarom zingen zij het lied van Mozes. Hij Die hen de
kracht gaf geen beelden te vereren is het Lam en daarom zingen zij het lied van het Lam.)
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Vers 3 lijkt op Ex 15:11 ‘Groot en wonderlijk zijn uw werken.” En: “O Heere Wie is als U
onder de goden? Wie is als U verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende
wonder?”
(Zie ook hdst 16:5 “Gij zijt rechtvaardig...dit geoordeeld” 6: “Bloed der heiligen” 7:”Uw
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig” en hdst 19: 1 “Halleluja, de zaligheid en de
heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. 2:” Want Zijn oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig”5: ‘Looft onze God...gij al zijn dienstknechten, gij die Hem
vreest, BEIDEN KLEIN EN GROOT.”)
En het lijkt een gedeelte op een vers uit het tweede lied van Mozes in Deut.32:4
“Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen” “Hij is de Rotssteen, wiens werk volkomen is,
want al Zijn wegen zijn gerichte. (MISJPAT) God is waarheid en is geen onrecht,
rechtvaardig (TSADDIEK) en recht (JASJAR) is Hij.”
(Ik hoorde pas in een preek waarin de voorganger zei: God is liefde en Hij is alléén Liefde? Is
dat zo?)
Alle heidenen zullen komen
10. Verder ook Jeremia 7:10 “Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het
komt U toe..... en Psalm 86:9 Alle heidenen die U gemaakt hebt zullen komen en zich voor
Uw aanschijn nederbuigen en Uw Naam eren. Want U bent groot en doet wonderwerken. Gij
alleen zijt God.” (KOL GOJIEM ASJER ASIETA) Wat een geweldige profetie dat alle
volken zich zullen gaan bekeren? Wanneer? Als ze gezien zullen hebben de rechtvaardige
oordelen en Gods heerlijkheid in Jesjoea! (Er zijn ook handschriften die hebben in Openb1
15:4 Koning der tijden) Dit is het positieve doel. Het zal net zo’n uitwerking hebben als de
plagen over Egypte en de doortocht door de Rode Zee en het oordeel over Farao! Diep ontzag
voor de God van Israël, diep ontzag voor de OVERWINNAAR DE MESSIAS.
Na de oordelen wordt er gezongen. Nu het beest overwonnen is, geoordeeld is, zoals we dat
verder uitgewerkt zien in Openbaring 17 en 18, nu kan het rijk van de Messias pas baanbreken
over de hele aarde.
Denk aan de steen tegen de voeten van het beeld van Neb rolt en alles vernietigt en daarna DE
HELE AARDE VERVULT. Hallelujah.
De draak samen met het beest en de valse profeet zullen nog een keer alles op alles zetten,
zoals Farao nog een keer alles op alles zette om Israel er onder te krijgen.
De bijbel noemt dat ‘de grote krijg van de Almachtige God’
“Dezen zullen tegen het Lam krijgen en het Lam zal hen overwinnen (want HET is een Heere
der heren en een Koning der koningen) en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen
en gelovigen.” 17:14
Op naar de overwinning. “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 de dood
toe.”12:11
“Hier is de lijdzaamheid der heiligen (br. Hier komt het aan op het standvastig wachten der
geheiligden) Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” 14:12
“Ziet Ik kom haastiglijk, zalig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek
bewaart.”22:7
(misschien punt 11 nog?)
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DEEL 2 Overwinnaars van het Beest zingen het lied van Mozes en het Lam
Wie of wat is het beest, het beeld, het merkteken en het getal van zijn naam?
Lezen Openbaring 13 en 17 en 18: 1-8
En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel...
Vs. 2b “En hij riep krachtelijk met een grote stem; zij is gevallen, zij is gevallen, het grote
Babylon.”
Vs. 3a “Dewijl uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben.”
Vs. 4 “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: Gaat uit van haar Mijn volk,
opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”
Vs. 8 “Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw, en honger en zij zal met
vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”
Inleiding
11. Vooraf wil ik graag zeggen: Wij strijden (weten jullie nog de driedubbele WWW;
Worshippers, Workers en Warriors?) nooit “tegen vlees en bloed, maar tegen de aanvoerders,
tegen de machten, de wereldbeheerders van de duisternis rondom ons, tegen het rijk der boze
geesten in de lucht”.
Richt je met het inzicht dat je ontvangt niet tegen mensen, maar VOOR de mensen, geef in
liefde de waarheid door; met het Woord van God als zwaard.
Geest Gods wijst de antichrist aan
12. Het is de Openbaring van Jezus Christus om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die
haast geschieden moeten.
Openbaring is natuurlijk niet voor de laatste 3 ½ of 7 jaar van de 2000 jaar geschreven. De
eindtijd is al 2000 jaar aan de gang. De tijd tussen zijn eerste en tweede komst worden “de
laatste dagen’ genoemd. De grote verdrukking is er al sinds de val van Jeruzalem en is bijna
teneinde. Of dachten jullie dat het allemaal nogal meegevallen was met het Joodse volk in de
laatste 2000 jaar? Of dat de ware gelovigen nog niets hebben meegemaakt onder het Roomse
juk? Ik hoop vandaag te mogen meewerken dat jullie Openbaring met een andere bril gaan
lezen.
Leef niet uit angst voor een grote verdrukking en antichrist die nog komt. Zij die dit leren zien
niet dat zij hiermee nog verbonden zijn met het Beest en de hoer die op haar rijdt. Want Rome
heeft de grond gelegd voor deze leer. Om de aandacht van zichzelf af te wijzen. De grootste
leugen en verleiding van Rome is dat de antichrist nog zou moeten komen terwijl al 1500 jaar
lang de hoer op het beest zit en als valse profeet de ene na de andere leugen verkondigd.
Ongelofelijk.
Calvijn zegt bij Joh 2:8 “Alle tekenen, waarmede de Geest Gods de antichrist aanwijst,
blijken klaarlijk in de paus. Maar de antichrist van drie jaren houdt die dwaze papisten
(volgelingen van de paus/paapw.v.) zo bezig, dat ze ziende niet zien.Laat ons dan gedenken
dat de antichrist niet alleen van Gods Geest verklaard is, maar daarbenevens/daarnaast met
zulke tekenen beschreven is, dat men hem lichtelijk kan onderscheiden.” Nou lichtelijk?
Gemakkelijk? Wie ziet het tegenwoordig nog? Mogen wij het zien?
Doorsnee van Openbaring
Zeven gemeenten als prototype voor de Nieuw-Testamentische gemeente, de Messiaanse
gemeente de eeuwen door. Elke gemeente krijgt bemoedigingen en/of vermaningen en/of
vertroosting. En elke brief eindigt met Wie overwint...krijgt een beloning, die op het eind
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wordt uitgedeeld. Eten van de boom des levens of die komt niet in de tweede dood, of die
mag eten van het verborgen manna of krijgt een witte keursteen met een nieuwe naam of die
overwint (en Zijn werken tot het einde toe vasthoudt) “Ik zal hem macht geven over de
heidenen” “Ik zal hem de morgenster geven.” Of die wordt met witte klederen bekleed of hij
wordt gemaakt tot een pilaar in de tempel van God of hij/zij mag zitten met Jesjoea in Zijn
troon, zoals Hij zit met Zijn Vader in Zijn troon ook omdat Hij overwonnen heeft.
Dan krijgen we de hemelse troongezichten en het boek met de zeven zegelen. Het Lam is
alleen waardig ze te openen. Deze verzegelde boekrollen gaan open. Zij een dwarsdoorsnee
van de geschiedenis; de hele periode tot de openbaring van het Lam van God als Koning zal
er veel oorlog zijn, wordt er veel honger geleden, sterven er veel mensen een vroegtijdige
dood en komen er velen om door de wilde dieren. Maar er zijn ook gelovigen bij die gedood
zijn om het Woord van God. Zij verlangen naar RECHT/MISJPAT, dat God hun bloed gaat
wreken; Het vijfde zegel. Het zesde boek openbaart de gebeurtenissen op aarde, de catastrofe
die de Terugkomst van de Heer inluidt. Bij het breken van de zegel van het zevende boek
worden 7 engelen met sjofars gezien. Zij kondigen aan het oordeel/gericht over de aarde
waarbij één derde van de aarde wordt getroffen. Als de laatste, de zevende sjofar geblazen
wordt is het grote gericht over de aarde achter de rug; de Koninkrijken van de wereld zijn nu
van Jesjoea.
Ondertussen worden beelden ingelast over hoe het de vrouw Israël vergaat en vergaan zal, hoe
de Antimessias zich ontwikkelt; getoont d.m.v de twee beesten.
Er wordt strijd geleverd met de heiligen en in Openbaring 17, waar dit tweede beest de hoer
van Babylon wordt genoemd, lezen hoe zij dronken is van het bloed van de heiligen envan het
bloed van de getuigen van Jezus. Hoofdstuk 14, 15, 16 17, en 18 beschrijven het rechtvaardig
oordeel dat over dit Beest, over deze hoer en haar invloedsfeer wordt uitgegoten.
De engelen met de bazuinen kondigen dit oordeel aan. De engelen met de 7 schalen, gevuld
met de toorn van God, voeren het uit. Het zijn niet twee verschillende oordelen of catastrofes,
maar één en dezelfde.
Lees maar bazuin 1 en schaal 1 (oordeel over de aarde) bazuin 2 en schaal 2 (oordeel over de
zee) enz.
Als deze zullen zijn uitgegoten, deze laatste slagen/plagen, dan zal de toorn Gods geëindigd
zijn, tot rust gekomen zijn. Dan heeft er MISJPAT een rechtvaardig oordeel plaatsgevonden
over Babylon
En kan de bruiloft van het Lam beginnen, breekt het Koninkrijk op aarde aan en daalt het
hemelse Jeruzalem neer. Heerlijke tijd. Zalig wie dat mag beleven. Wees overwinnaar van het
beest, zijn beeld, het merkteken en zijn getal.
In de plaats van
13. Nog niets lijkt er veranderd na Pinksteren: Gods verlossing, Gods Koninkrijk van
bevrijding van Israel en de hele planeet wordt geproclameerd, nu al 2000 jaar lang. Tenminste
dat zou zo moeten zijn. Maar wordt Gods Koninkrijk nog wel verwacht en gepreekt?
Verwachten we de Messias van de Schriften?
De duivel heeft niet stil gezeten en heeft een ANTIMESSIAS in het leven geroepen. Anti in
de zin van niet alleen tegen maar wat het vaak ook betekent: IN DE PLAATS VAN.
Rome in plaats van Jeruzalem,
eigen eredienst met misoffer in plaats van het enige offer van Jesjoea,
de ‘broodgod’ of zonnekoekje in plaats van de Hogepriester,
de Paus in plaats van de Heilige Geest als plaatsvervanger van Jesjoea,
De kerk i.p.v Israël.
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Zonnedag i.p.v sjabbat.
Eigen van oorsprong heidense feesten i.p.v de feesten des Heeren.
Babylon in plaats van het Koninkrijk van God,
kerkelijke wetboeken, concilies in plaats van het Woord van God,
afgoderij in plaats van Gods-dienst,
pracht en praal in plaats van eenvoud,
merktekenen; doopsel, vormsel, wijding, kruisteken in plaats van verzegeling door de Heilige
Geest.
De draak, satan in plaats van God.
Het Beest
14. De overwinnaars, zo zagen we vorige week, zijn overwinnaars van het beest en van zijn
beeld en van zijn merkteken. Zij kenden de vijand. Wie is het beest, en zijn beeld en zijn
merkteken?
Wie is het beest dat overwonnen moet worden? Even een opfrisser. In vorige preken heb ik
sleutels aangereikt voor het kennen van wie de antichrist is, of het beest. Die sleutels staan in
het bijbelboek Daniël. Laten we kort even kijken naar het beeld dat Nebukadnezar te zien
kreeg en daarna de dieren die Daniël zelf in een visioen te zien kreeg.
PLAATJE 1 BEELD VAN NEBUKADNEZAR (hdst 2)
1. Gouden hoofd, Babylonische rijk (1e u bent dat hoofd van
goud)
2. Zilveren borst: Medisch-Perzische (2e na u een ander
koninkrijk)
3. Koperen buik: Griekse rijk (3e daarna, zal heersen over de hele
aarde)
4. IJzeren benen: Romeinse rijk (4e hard als ijzer, vermorzelt
alles)
5. IJzer & klei, de voeten en tenen: Een verdeeld koninkrijk; het
voortgezette Rom.Rijk; deels hard, deels broos.
6. De Steen die tegen het beeld slaat, het vermorzelde
en de hele aarde bedekte
Het gouden beeld van Nebukadnezar heeft van boven naar beneden gouden, zilveren, bronsen,
ijzeren en ijzer vermengd met klei lichaamsdelen, eindigend met de voet met 10 tenen.
De betekenis is voor iedereen (alle bijbeluitleggers) duidelijk; Babylonische, Meden en
Perzische, Griekse en Romeinse rijk opgevolgd door de het verdeelde Romeinse rijk in 10
rijken. En dan komt de steen zonder mensenhanden uit de berg gehouwen, die slaat tegen de
voeten van ijzer en leem en toen werd het hele beeld vermorzeld.
Dat is het Koninkrijk van de Messias. Of duidelijker Jezus in Zijn terugkomst zal deze
koninkrijken vernietigen. Dit beeld geeft de aaneensluitende geschiedenis van de machten
weer tot de wederkomst.
PLAATJE 2
HET VISIOEN VAN DANIEL (hdst 7)
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1stedier:Een leeuw (met 1 kop)

-

Babylon 605-538 v. Chr.

2de dier: De beer (met 1 kop)`

-

Medo-Perzië 538-331 v. Chr.

3de dier:De panter (met 4 koppen)

-

Griekenland 331-168 v. Chr. (met 4
rijken)

4de dier: Het verschrikkelijke
dier (met 1 kop)

-

het Romeinse Rijk
168 v. Chr. – 476 n. Chr (laatste keizer)

De 10 hoornen
(vergelijkbaar met de 10 tenen)

-

Het uiteenvallen van het Romeinse rijk in 10
rijken; West-romeinse rijk bestond nog tot 545 n. Chr. en
was toen op sterven na dood. Daaruit ontstaan 10 staten

De hoorn die klein begon
(Tussen de 10 hoornen):

-

De antichrist, die 3 van de 10 koninkrijken
verdrijft; Roomse kerk

In Daniel 7 hebben de 4 dieren dezelfde betekenis van de 4 wereldmachten;
De Leeuw = Babylon,
De beer = het Medisch-Perzisch rijk,
De luipaard(panter) = het Griekse rijk
Het vierde dier, schrikkelijk en gruwelijk = het Romeinse rijk.
De 10 hoornen op DIT BEEST staan gelijk met de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar.
Daniel krijgt echter iets meer geopenbaard: tussen de hoornen groeit een klein hoorntje uit tot
een geweldige goddevijandige macht; met ogen als mensenogen en een mond, grote dingen
sprekende.
Een ook bij Daniel is dat het laatste voor de Wederkomst: Want totdat de “Oude van
dagen” beter de “ Onvergankelijke’ van jaren Zich zette. En Hem werd de heerschappij
gegeven en eer en het Koninkrijk. (7; 13,14)
In verband met het onderwerp noem ik ook wat er van Hem, de Messias, de
‘Onvergankelijke’ gezegd wordtt: En ‘ een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit...
(7:10) Dat is hetzelfde vuur als waar het over gaat in Openbaring!
Openbaring 13
15. Met deze sleutels in ons achterhoofd gaan we naar Openbaring 13. Straks meer over de
structuur van Openbaring.
Zonder enige twijfel is met het eerste beest in Openbaring 13 (uit de zee) met zijn 7 koppen
en 10 hoornen gelijk aan het vierde dier; het Romeinse wereldrijk.
Het beest is opgebouwd a.h.w. met de kentekenen van de vorige wereldrijken, met
lichaamsdelen van de vorige rijken.
In omgekeerde volgorde nu weergegeven;
Het beest lijkt op: heeft het lichaam/gedaante van een luipaard (Griekse rijk)
De voeten zijn ALS van een beer (Med.Perz.rijk)
En de mond als van een leeuw (Het Babylonische rijk): Het oude, afgodische en wrede,
hoogmoedige Babel herleeft in Rome.
Opmerkelijk bij voorbereiding van Zacharia kreeg ik een mooie bevestiging uit een Duits
boek Der Prophet Sacharja van R.Muller-Kersting: Zo maar tussen alle uitleg over de wagen
en paarden van hoofdstuk 6 van Zacharia: “In Offenbarung 13 vereinigt das vierte Tier alle
drei Charaktere der drei Tiere, die ihm vorausgingen.”
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-

beest uit de zee (Openbaring 13:1-10)
10 hoornen
7 koppen
diademen/kronen op de 10 hoornen
1. Lijkt op: een luipaard/panter = Griekse invloed
2. Poten als: een beer = Meden-Persische invloed
3. Muil als: een leeuw = Babylonische invloed

één van koppen dodelijk gewond, wond geneest
Kenmerken:
beest uit de zee
kleine hoorn
mond om grote dingen te spreken
een mond die grote dingen sprak
(in Grieks/ Septuagint identiek dezelfde zin)
godslasteringen
kwam in opstand tegen de hoogste God/
meent tijden en wet te veranderen
42 maanden
tijd, tijden en een halve tijd
strijd tegen de geheiligden
de heiligen van de hoogste onderdrukken
macht over alle volken
overgeleverd aan zijn heerschappij

De zeven hoofden
16. De 10 hoornen zijn gelijk als bij het verschrikkelijk vierde dier bij Daniël; het Romeinse
rijk zagen we. De zeven hoofden/koppen zijn nieuw en hebben tweeërlei betekenis:
Volgens Openbaring 17: 9 stellen dat de zeven bergen voor op welke de vrouw zit.
Spurgeon schrijft hierbij:
Vs 9 (de vrouw zit op zeven bergen) “Elke schooljongen weet dat Rome op zeven heuvelen
gebouwd is.”
Het betekenen ook zeven koningen/machthebbers waarvan er ten tijde van Johannes al 5
geweest waren, de zesde er was en de zevende (van belang in verband met de verdere
ontwikkeling) nog komen moest.
En het beest zoals het worden gaat beheerst door de hoer, die is uit de zeven en is wordt zelf
de achtste genoemd. Het is de voortzetting van het beest uit de zee dus, het Romeinse rijk.
Over die hoofden wil ik nog meer studie doen en later nog eens op terug komen D.V.
Het beest is de kleine hoorn
17. Nu komt het eenvoudige en toch ook zo moeilijke voor velen blijkkbaar:
De kleine hoorn die opkomt tussen de 10 hoornen bij Daniël is dezelfde zoals die bij Johannes
in TWEE BEESTEN wordt getekend. De eerste is de politieke kant van de kleine hoorn, het
tweede beest de geestelijke kant;
Kenmerken:
beest uit de zee
kleine hoorn
mond om grote dingen te spreken
een mond die grote dingen sprak
(in Grieks/ Septuagint identiek dezelfde zin)
godslasteringen
kwam in opstand tegen de hoogste God/
meent tijden en wet te veranderen
42 maanden
tijd, tijden en een halve tijd
strijd tegen de geheiligden
de heiligen van de hoogste onderdrukken
macht over alle volken
overgeleverd aan zijn heerschappij
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Het beest uit de zee wordt aan een van zijn hoofden gewond, maar die dodelijke wond wordt
genezen.
De dodelijke wond van het Romeinse rijk, als het keizerrijk in stort en het verdeeld raakt over
10 koninkrijken, wordt genezen. Doordat de bisschop van Rome zich langzamerhand als
Hoofd van de kerk ontwikkelt. Heel het vervallen oude Romeinse rijk (waarin Babylon volop
leeft) HERLEEFT in het Pauslijke Rome.
Het is het tweede beest die alle macht van het eerste beest uitoefent in de tegenwoordigheid
van haar. (in haar parousia, in hun samen aanwezig zijn, daar zit heel duidelijk het
‘TEGELIJKERTIJD AANWEZIG’ in).

Tweede beest is de inspirerende macht
18. Eerst zagen we dus het beest uit de aarde met de 10 hoornen en daarna het tweede beest
met de lamshoornen. Dit is het beest uit de aarde. Ze zijn er tegelijkertijd, of althans, het
tweede beest doet het eerst herleven.
Het eerste beest is dus gelijk aan het vierde verschrikkelijke dier met de 10 hoornen in Daniel;
het Romeinse rijk dus.
Het tweede beest is degene die het eerste beest weer in het zadel helpt. Het maakt dat de aarde
en die daarin wonen,het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.
Zo uitgelegd zijn zij beiden gelijk aan de hoorn die groeit tussen die 10 hoornen; die grote
dingen spreekt en die oorlog voert tegen de heiligen.
Het tweede beest wordt de inspirerende kracht van het eerste beest als die dodelijk gewond
raakt. Zij oefent macht uit in haar tegenwoordigheid en maakt dat iedereen op aarde het eerste
beest aanbidden. Het doet grote tekenen, verleid iedereen en maakt dat er een BEELD voor
het beest wordt opgericht.
Zij staat zij aan zij met eerste beest,
zij handelen samen in alles,
zij is ‘de profeet’vanhet beest maar zij is ‘vals’,
zij dwingt onderwerping af aan haar nieuwe hoofd,
zij vestigt een afgodisch aanbidding als goddelijke macht.
Zij bewerkt valse wonderen en brengt vuur te voorschijn als imitatie van de profeten en dood
miljoenen met haar banvloek en –vuur.
Zij veroorzaakt veroordelingen, verbanningen excommunicatie en brengt mensen ter dood.
Zij laat niet toe van hen te kopen en te verkopen aan hen die haar niet onderworpen zijn. Die
niet het merkteken (zie *8) willen ontvangen of meedoen aan het getal van haar naam (zie *9)
Het Pausdom is het beeld
19. Zoals Nebukadnezar van het beeld wat hij zag in de droom een gigantisch grote kopie
maakte, waar iedereen voor had te buigen. Zo heeft het tweede beest het eerste beest nieuwe
macht gegeven en ook een beeld gegeven, dat spreken kan. Dat is het Pausdom
Het Pausdom is een macht met een nog grotere, politieke en geestelijke autoriteit dan ooit de
keizers hadden. De Paus noemt zich ook God op aarde. Hij vertegenwoordigt de Zoon van
God. VICARIUS FILII DEI: Zo staat geschreven in zijn drievoudige kroon de Tiara en zo
wordt hij geeerd als God op aarde. De paus noemt zich de Plaatsvervanger van de zoon van
God (zie *9)
En wie hem daarin niet erkend, hem niet de autoriteit geeft van god op aarde te zijn, die dus
macht heeft Gods wetten te veranderen en mensen voor zich te laten buigen, wie dat niet doet
of het merkteken niet ontvangt wordt uitgesloten van het burgerlijke verkeer en wordt zelfs
gedood.
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Andere namen voor het tweede beest
20. Apart dat het tweede beest uit de aarde, maar één keer zo genoemd wordt in
Openbaring,in hdst 13 vanaf vers 11. Zij wordt dus maar één keer bij deze naam genoemd.
Verdwijnt dit beest dan vanhet toneel. O,nee, zij is hoofdspeelster. Zij kent daarom vele
namen.
In de andere hoofdstukken van Openbaring waar het over het beest uit de zee gaat wordt dit
tweede beest bij andere namen genoemd; dat zal ik aantonen.
Let op want dit is ook een belangrijk gegeven in het begrijpen van de combinatie van het
eerste en het tweede beest.
1. het beeld (van het beest) (zie Openbaring 14: 9, 11; 15;2),
2. de grote hoer of gewoon de vrouw zittend op dat beest (zie Openb 17;1,3,6,7,16)
3. of de valse profeet (zie Openbaring 16 :13,20) Daar staat van de valse profeet precies
hetzelfde als dat we lezen van het beest uit de aarde: “Die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan heeft, door welke hij verleid had, die het
merkteken vanhet beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden.” Zie ook
vers 14 van hdst 13: “En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen,
die aan hetzelve gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest.”
4. En tenslotte ‘BABYLON” Openb 17:5 dat staat op haar voorhoofd. 18; 2 Zij is
gevallen 2x het grote Babylon....en de koningen der aarde met haar gehoereerd
hebben. Zie vers 2 van hoofdstuk 17, daar wordt hetzelfde van de grote hoer gezegd:
Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben.
5. En verder nog de namen, niet genoemd in Openbaring; kleine hoorn en antichrist.
Andere woorden voor dit beest zijn dus de antichrist (hoewel in Openbaring niet gebruikt), de
kleine hoorn (van Daniël), de hoer, de valse profeet, Babylon.

Dronken van bloed
21. Laten we naar Openbaring 17 gaan, daar ziet Johannes iets waarover hij zich verwonderd
met grote verwondering. Een vrouw, een hoer zittend op een scharlaken rood beest met die 7
hoofden en 10 hoornen. Dat is gelijk duidelijk. Maar die vrouw..nee niet te geloven...een
ontuchtige vrouw, bekleed met allerlei purper, scharlaken, versierd met goed kostelijke
gesteente enz. en in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid
van haar hoererij. Een vrouw, als beeld van Gods volk, de gemeente, een afvallige gemeente,
maar zo erg!!!
Deze vrouw is dronken, niet van wijn, maar van bloed. En van wat voor bloed? Het bloed van
de heiligen én van Het bloed van de getuigen van Jezus. Opmerkelijk wat Watchman Nee zegt
in zijn boek “Come, Lord Jesus” (verklaring van Openbaring); “The word ‘Saints” here
include also the Jews, for in the future not only those who have the testimony of Jesus but also
those who are Jews will suffer persecution from the hand of the Roman Church.” Het woord
heiligen sluit ook de Joden in, omdat in de toekomst niet alleen zij die het getuigenis van
Jezus hebben, maar ook zij die Joden zijn vervolgingen zullen ondergaan door de hand van de
Roomse kerk. (Watchman Nee zag veel nog toekomstig o.i.v. the Brethren)
De stad Rome druipt van bloed; de eerste eeuwen van het bloed van christenen die de keizer
niet wilden vereren met een wierookoffer, toen het Pausdom deze macht opvolgde, volgde het
bloed van 1000-den Joodse mensen in Europese landen, wanneer zij zich niet wilden laten
tekenen met het kruisteken op hun voorhoofd (de zogenaamde doopbesprenkeling). (Zie * 12
uit Werner Keller)
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Ook de uitmoording van de zes miljoen Joden in de Holocaust was een rijpe vrucht van
Romes antisemitisme, nog afgezien van het feit hoe Rome zelf in deze oorlog de hand gehad
heeft. (Zie * 3 Hitlers uitspraak)
En heeft Rome ook nog de dood van zeker 50 miljoen ware gelovigen op haar geweten; de
grote schare die niemand tellen kan, met witte klederen. (zie *7 Bloedbruiloft)
“Wie zijn zij? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen....en God zal alle tranen van
hun ogen afwissen.” Openbaring 7:14
Rome kan het lichaam doden, maar de ziel niet. Allen die door haar vervolgd zijn of zelfs
omgebracht, zij zullen de overwinnaars zijn en zij zullen straks terecht meezingen:
“Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij de Heere, onze
God.Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, dewijl hij de grote hoer geoordeeld
heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van
haar hand gewroken heeft.” Openb 19: 1en 2.
Drinken van de Zijn toorn
17. Die wraak van God, of het RECHTSPREKEN VAN GOD komt over haar, net als over
Farao en zijn leger. Over Babylon en haar invloedssfeer komt het oordeel van God. Daarom
moeten we loskomen van Babylon, omdat God niet wil dat Zijn volk omkomt in haar
ondergang. Heb geen gemeenschap hoe dan ook met haar, dan zal je ook niet van haar plagen
ontvangen. Die komen zeker.
Johannes krijgt het getoond; “Ik zal het laten zien,het oordeel van de grote hoer, die daar zit
op vele wateren. (dat zijn volken, scharen, natiën en talen volgens Openb17 vs.15) Daarom
zullen haar plagen op één dag komen, dood, en rouw,en honger en zij zal met vuur verbrand
worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.” Die recht over haar spreekt.
En in 14:9 en 10 staat: “Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het
merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn
van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van Zijn toorn en hij zal
gepijningd worden met vuur en sulfer voor de (ogen van) heilige geesten/engelen en het
Lam.” En vs. 12: “Hier is de lijdzaamheid der heiligen (br. Hier komt het aan op het
standvastig wachten der geheiligden) Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het
geloof van Jezus.”
Slot:
18. Zijn we bereid alle verbinding met het Beest te verbreken? God wrikt Zijn volk los uit alle
demonische machten. Dat zag/zie je letterlijk vervuld worden aan het Joodse deel; De Islam
werd verblind zodat zij de Joodse mensen die onder haar waren, heeft laten gaan. Prijs de
Heer. Het Communisme moest vallen om het Joodse volk naar huis te kunnen laten gaan.
“God bestaat niet”, zei het communisme maar Hij bracht haar wel op de knieën. Alle goden
van onze tijd zullen ervan langs krijgen; techniek, wetenschap, beursen, de goklustige
beursen, het materialisme,
We zijn bezig de maat van zonde vol te maken. Als alle negatieve krachten, (de onreine
geesten genoemd in Openbaring 16: 14) zich nog eenmaal bundelen tegenover Israél is het
gedaan met het westen en Amerika, met het gebied van de wereld waar Babylon het voor het
zeggen heeft.
Openbaring 16:14en 15: “En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest, en
uit de mond van de valse profeet,drie onreine geesten, de vorsen gelijk. Want het zijn geesten
der duivelen, en zij doen tekenen,welke uitgaan tot de koningen der aarde en de gehele
wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de Almachtige God.”
Deze strijd om Jeruzalem zal zo uit de hand lopen dat een totale wereldcatastofe een derde
deel van de aarde zal vernietigen; Babylon zal met vuur verbrand worden en voorgoed vallen.
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Rome met haar dochters worden geoordeeld.
Er is maar één weg naar de overwinning. Volkomen loskomen van het Beest, onderwerp je
alleen aan de Messias en niet aan zijn zog.plaatsvervanger hier op aarde; het Pausdom.
Denk niet, wat heb ik daar nog mee te maken. Vele christenen zien het niet, omdat ze de
verkeerde kant uitkijken wat betreft de antichrist. Ze zien ook niet de ernst van de situatie, dat
wij leven op nucleair gevaarlijk terrein. Maar de Heere zal degenen die Hem blijven
verwachten niet beschamen. Hoop op God

*1. Liefde en waarheid
In een tijd waarop termen zoals liefde en eenheid een beroep wordt gedaan, is het goed te beseffen dat LIEFDE
ZONDER WAARHEID HOERERIJ IS EN EENHEID ZONDER WAARHEID AFGODERIJ. In de kwestie als
er gekozen moet worden tussen eenheid en waarheid, moet eenheid onderworpen worden aan waarheid, want het
is beter verdeeld te zijn door de waarheid dan verenigd te zijn in leugen.

*2. Bijbelverklaring van Dächsel
“Overwinnende”= zij hebben de vermenging met de dienst van het beest vermeden, zij hebben zich niet laten
besmetten, maar liever smaad en vervolging en tenslotte de dood verdragen dan de Naam van hun God en
Heiland verloochend.
‘van het beest’ = in de grondtekst eigenlijk ‘uit’, ‘van het beest weg’ ‘uit zijn strikken’ ‘uit enige betrekking tot
hem’ ‘uit de macht van’
*3.Als Hitler in een gesprek met een bisschop kan zeggen: “Wat de Joden betreft, ik ga gewoon door met
dezelfde politiek die de katholieke kerk al 1500 jaar heeft aangenomen, toen ze de Joden als gevaarlijk
beschouwde en hen in ghetto;s stopte. ..Ik zie het gevaar van de tegenwoordigers van dit ras voor Kerk en staat
en misschien doe ik christendom een groot plezier.”dan zegt dat genoeg.

*4. Uit de brief van Daniël Gerrets aan familie en vrienden, als verantwoording dat hij de sjabbat is gaan
vieren: Als je aan iemand die de leer van de katholieke kerk aanhangt vraagt welke dag de bijbelse sabbat is zal
hij ongetwijfeld antwoorden dat dit de zaterdag is. Als je dan vraagt waarom deze dag niet in acht genomen
wordt, komen ze niet met een ‘bijbelse onderbouwing’ voor het veranderen van de sabbat, maar vertellen ze je
dat de roomse kerk deze wet veranderd heeft naar de zondag. Daar blijft het echter niet bij… De roomse kerk is
ook trots op het feit dat veel kerken(en dus veel mensen) haar volgen in het heiligen van de zondag i.p.v de
sabbat. Leest u de volgende beweringen maar:
“Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de
Katholieke kerk.”
(Plain talk about the Protestantism of today,” door Monsigneur Segur, blz 113)
Vraag: Als Protestanten werelds werk doen op zaterdag... volgen zij dan de Bijbel als hun enige geloofsregel?
Antwoord: Integendeel, zij hebben slechts de autoriteit van traditie, voor deze praktijk. Door de zaterdag te
ontheiligen overtreden zij één van Gods geboden, die Hij duidelijk nooit heeft afgeschaft: "Gedenk de
sabbatdag, dat gij die heiligt".
The Convert's Catechism of Catholic Doctrine,[De Catechismus van Katholieke leerstellingen voor
Bekeerlingen], 3e editie pag. 50:
“Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen? Antwoord: Juist
daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten erkennen, waardoor zij
zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste andere feestdagen, die door
diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen" (Uit "Abridgement of Christian Doctrine" van H.Tuberville,
Donay-Kolleg, 1649 blz.58).
"De zondagviering is altijd slechts een menselijke instelling geweest" (Neanders Kirchengeschichte, band I
blz.399).
(Ondanks het feit dat de rooms-katholieke kerk afschrikwekkende en verwerpelijke leringen handhaaft is zij op
dit punt toch zeker oprechter dan de protestantse kerken. De roomse kerk geeft toe dat zij zelf het vierde gebod
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veranderd heeft, en probeert geen bijbelse onderbouwing te vinden voor een verandering die niet bijbels te
onderbouwen is. D.G.)
*5. In Codeword Barbylon blz 473 Kardinaal Gibbons d.m.v. secretaris Albert Smith: “Als protestantent
de Bijbel zouden volgen zouden ze God aanbidden op Sabbat. In het houden van de zondag zijn ze
volgelingen van de wet van de Katholieke kerk.”

*6. De Schriftuitlegger voor het Huisgezin door C.H. Spurgeon (Spurgeon is de bekende baptist)
Bij Openb 14:9-11: “Een een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand

het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die
zal ook drinken ui de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker Zijns
toorns.....
“Het zal iets ontzettends wezen op enigerleiwijze met het pausdom vereenzelvigd te worden. De
waarschuwing hier gegeven, is schrikkelijk. Laat ons elke vorm van papisterij vlieden, zoals Lot
Sodom ontvlucht is.
Bij 14 Vs. 12 “: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het

geloof van Jezus.”
“Myriaden zijn door de kerk van Rome gemarteld, maar hun bloed zal gewroken worden.”
Bij 14 vs 19 en 20:”En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard
der aarde, en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods.
En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de
tomen van de paarden, duizend zes honderd stadiën ver.”
In dit ontzettend symbool wordt de algehele verdelging der goddelozen voorgesteld, in het
bijzonder met betrekking tot de vervolgzieke kerk van Rome. Bijbeluitlegger Fox: “De Papisten
snoefden (schepten op), dat zij tot de zadelriem van hun paarden in het bloed van de Lutheranen
zouden rijden. Hoe schrikkelijk zal wreedheid door de Heere gestraft worden.”
Bij Openb.17:3 “En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest (in letterlijke en geestelijke zin
staat Rome in een woestijn) “En ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was
van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.”
“Namen der godslastering zijn overvloedig in die kerk, welker hoofd zich ONFEILBAAR durft
noemen.”
Bij 17 Vs 5: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Verborgenheid het grote
Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde”
”Deze woorden zijn als een fotografie van het pausdom, geen portret kon een treffender
gelijkenis vertonen.”
Bij 17 Vs. 8 Het beest , dat gij gezien hebt, was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ten
verderve gaan.”
“Het dier denkt men de oude keizerlijke heerschappij van Rome te zijn, op welke de geestelijke
macht reed als op een rijk opgetuigd paard.”
Bij 17 Vs 9 (de vrouw zit op zeven bergen)
“Elke schooljongen weet dat Rome op zeven heuvelen gebouwd is.”
17 Vs. 12 en 13: “En de tien hoornen, die gij gezienhebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet
hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest. Deze hebben enerlei
mening, en zullen hun kracht enmacht het beest overgeven.”
“Waarschijnlijk zijn dit de koninkrijken, die ontstaan zijn na de ondergang van het Romeinse
rijk, en die allen vazallen werden van de Pauselijke macht.”
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Bij 17 Vs 15-17 (de tien hoornen zullen de hoer haten en zullen haar woest maken, en zij zullen haar
met vuur verbranden)
“Het pausdom zal ten onder gebracht worden door de koningen, die het eens ondersteunt
hebben. Reeds is zijn tijdelijke macht weggevaagd, en bij schier (bijna) alle volken zijn de
heersers besloten om zijn aanmatiging te keer te gaan (tegen te gaan)”
Bij 17 Vs. 18 (de vrouw is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde)
“Dit moet Rome zijn, want geen andere stad heeft zulk een heerschappij uitgeoefend en de
koningen der aarde tot hare vazallen (onderdanen) gemaakt. Moge de val van het Roomse
bijgeloof nabij en verpletterend zijn.”
Bij Openb.18: 4 “Ga uit van haar, Mijn volk opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en
opdat gij van haar plagen niet ontvangt”
“Laat af van de symbolen van Rome, verafschuw haar leerstellingen, mijd haar geest, haar
gezindheid. Ga uit, ga voor goed uit van haar.”
Bij 18 Vs 8:”Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, rouw, honger en zij zal
met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”
“Het plotselinge gaat gewoonlijk gepaard met strengheid. Rome zal gespaard worden, totdat
haar grote maat van zonden vol is, maar ook geen ogenblik langer. Dat tijdstip kan niet meer
veraf zijn, want met kan zich nauwelijks een goddelozer stelsel denken dan het stelsel van het
pausdom, inzonderheid zo als het door de Jezuïeten nog versterkt is. Indien een misdadiger,
zoals de kerk van Rome niet voorbeeldig gestraft is, waar zou Gods rechtvaardigheid dan zijn?
Haar einde zal het mensdom in verbazing brengen.”
Bij 18 Vs 11-18 (Niemand koop hun waren meer: goud, zilver kostelijk gesteente, paarlen, fijn
lijnwaad, purper, zijde, scharlaken, welriekend hout, ivoren vaten, kostelijkste hout, koper, ijzer,
marmersteen, kaneel, reukwerk, welriekende zalf enz....want in één ure is zo grote rijkdom verwoest)
“Treedt een van de rijke kerken van Rome binnen, en ziet of hier niet een nauwkeurige lijst
gegeven is van hetgeen daar te zien is. Het is alsof men de lijst van den schatter voor zich heeft.
Als al die dingen niet meer gebruikt zouden worden in de Roomse eredienst, dan zou dit voor de
handel grote schade wezen. In de middeleeuwen bloeide de handel door de weelde van de
Roomse kerk, van daar het weeklagen van de zeelieden om haar val.”
Bij 18 Vs. 24 “En in haar is gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en al dergenen die
gedood zijn op de aarde.”
“Dat is haar grote, haar monsterachtige zonde. De Roomse kerk is in haar aard en wezen
vervolgziek. In elk land heeft zij gedorst naar het bloed van het getrouwe volk van God, en zij
beroemt er zich op, dat zij nooit verandert. Haar oordeel is verzegeld, ere zij God hiervoor. Hoe
eerder zulk een stelsel met al wat er toe behoort van de aarde wordt weggevaagd, hoe beter het
zal zijn.”
Openb 19 :4 (Halleluja, de grote hoer is geoordeeld)
“De algehele omverwerping van het pausdom zal de hemel zelf met uitnemende vreugde
vervullen, en nieuwe heerlijkheid toebrengen aan God. Laat ons dagelijks hierom bidden.”

*7. Toen in de Bartholomeusnacht in Parijs (ook wel bloedbruiloft genoemd) 10.000
hugenoten verraderlijk werden vermoord en in heel Frankrijk een bloedige vervolging
losbarstte, kreeg de Paus deze boodschap. De kardinaal gaf de boodschapper al 1000 kronen
als beloning, vreugdeschoten werden afgevuurd, kerkklokken geluid als op een feestdag. De
Paus ging plechtstatig in processie naar de kerk om God te danken voor zijn goedheid en het
Te Deum; Grote God wij loven U, te zingen.”
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Ter ere van deze blijde gebeurtenis werd een gedenkpenning geslagen met op de ene kant de
beeltenis van de Paus en op de andere kant een verderfengel die de Hugenoten neerdaalde.
Daar om heen stond: De slachting van de Hugenoten.
Enzovoort enz.
Rome is niet veranderd, zie haar laatste daad een priester wordt gerehabiliteerd, die notabene
de Holocaust een leugen noemt. Rome kan vleien, daarom ishet een mystery en bedwelmt zij
de koninkrijken, volken en individuen. Zij strijkt nu met haar fluwelen poten, maar de nagels
zitten er nog steeds hoor.
*8 Het kruisteken
Het belangrijkste symbool van de Roomse kerk is het kruisteken. Kerken, daken, torens,
altaren, kleding staan er vol mee. Overal kruis vereert op honderden manieren.
Wanneer een kind besprenkelt wordt, maakt de priester het kruisteken op het voorhoofd;
“Ontvang het teken van het kruis op je voorhoofd’ zegt hij dan. Ook bij het ontvangen van het
heilig vormsel. Op aswoensdag wordt de as gebruikt om het kruisteken op de voorhoofden
van de kerkleden aan te brengen. Bij het binnenkomen van een kerk dopen zij wijsvinger in
gewijd water en raken daarmee voorhoofd, borst en linker- en rechterschouder aan en slaan op
die manier een kruis. Bij maaltijden idem. Bij mis 16x kruisteken, het altaar wordt 30x met
kruisteken gezegend. Dit kruisteken heeft niets met het offer van Jesjoea te maken maar met
de mysteriegodsdiensten in Babel. Het is het symbool van (de eerste letter T van) Tammuz
(de herrezen zoon van de zonnegod Nimrod of Baäl) Het mystieke Tau symbool dat door
Chaldeeën en Egyptenaren als hoogheilig symbool werd gebruikt. (Het Griekse woord
‘stauros’ dat in onze vertalingen door ‘kruis’ is vertaald, is afgeleid van een ww dat ‘sta’
betekent. In verklarend woordenboek van NT staat: Stauros betekent niets anders dan
rechtopstaande balk...en stellig onderscheiden dient te worden van het kerkelijke symbool
met de dwarsbalk.”
*9 Vicar = plaatsvervanger
VICARIUS FILII DEI = Plaatsvervanger (stadhouder)van de Zoon (van) God in het
Romeinse?Latijnse schrift
V= 5
I = 1
C = 100
A= 0
R= 0
I = 1
U= 5
S= 0
F= 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1
D = 500
E= 0
I = 1
_______
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666
Er zijn veel meer mogelijkheden, zoals LATEINOS, voor het eerst door Ireneus geopperd, in
het Grieks heeft elke letter een cijferwaarde net zoals in het Hebreeuws;
L = 30
A= 1
T = 300
E= 5
I = 10
N = 50
0 = 70
S = 200

____
666
Opmerkelijk van de 2000 Griekse zelfstandige naamwoorden in het Nieuwe Testament zijn er
slechts twee woorden die de nummerieke waarde hebben van 666;
EUPORIA = WEELDE en
PARADOSIS = TRADITIE
Dit zijn de twee grote kenmerken die Rome uiterlijk kenmerken: weelde tegenover matigheid
traditie tegenover Schrift
* 10 Waarom is het allemaal zo belangrijk om los te komen van Babylon?
Het Messiaans geloven/terug naar Bijbelse wortels slaat drie vliegen in één klap:
1. het ziet de eenheid met het Joodse volk en staat achter haar.
2. we worden voorbereid op de Wederkomst en gaan er naar verlangen
3. we maken ons los van de laatste resten van Babylon.
4. we ontkomen aan het oordeel dat over haar komt
*11 Openbaring 19: 1-5 En na deze hoorde ik als een grote stem ener grote schare in de hemel,
zeggende: Hallelujah, de zaligheid, en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere, onze God,
Want Zijn oordelen (CRISIS) zijn waarachtig en rechtvaardig dewijl Hij de grote hoer geoordeeld
heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren vanhaar hand
gewroken heeft. En zij zeiden ten tweede maal: Hallelujah enhaar rook gaat op in alle eeuwigheid. En
de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren vielen (neder en aanbadenGod, Die op de troon zat,
zeggende; Amen Hallelujah. En een stem kwam uit de troon:Looft onze God, gij al Zijn
dienstknechten, en gij die Hem vreest, beiden klein en groot.”
Openbaring 19 11-16 En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard en Die op hetzelve zat, was
genaamd Getrouw en waarachtig en Hij oordeelt en voert krijg ingerechtigheid. En Zijn ogen waren
als een vlam vuurs en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden en Hij had een naam geschreven,
die niemand wist, dan Hij zelf.
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was, en Zijn Naam wordt genoemd het
Woord Gods. En de heirlegers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn
lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij
zal hen hoeden met een ijzeren roede en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en der
gramschap van de almachtigen God. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven; Koning der
koningen en Heere der heren.”
*12 De Joden hadden zich eeuwen lang met landbouw, handel en handwerk bezig gehouden. Ze
hadden de Europese landbouw veel geschonken; wijnbouw, olijvencultuur, maar ook de techniek van
bodembewerking en bevloeiing enz. Ook op het gebied van de handel waren het de Joden die oosterse
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specerijen en Chinese zijde naar Europa brachten enz De christelijke samenleving van de
Middeleeuwen had geen plaats meer voor hen: ze mochten geen christelijk beroep meer uitoefenen. Ze
werden verjaagd uit de landbouw, zonder arbeidskrachten was het niet meer mogelijk, want christenen
mochten ze niet in dienst nemen. In de steden werd het leven en werken steeds moeilijker Door de
gilden werd bepaald wie een handwerk mocht beoefenen. KOOP EN VERKOOP waren tot de gilden
beperkt en slechts christenen konden als lid toetreden. Venetië bijvoorbeeld kende een verbod van het

verschepen van waren en goederen die aan Joden toebehoorden. Wat restte hen nog voor
bezigheid; het door het christendom verachte en zondig beschouwde bedrijf van lenen tegen
rente.
*13 Wat door de Romeinen de eerst christenen werd ten laste gelegd, nl dat zij hun kinderen
vermoordden om hun bloed voor rituele doeleinden te gebruiken werd eensklaps tegen de
Joden gerichtl; zij zouden christenen doodmartelen en christenjongeren ontvoeren, martelen
den doden en zijn bloed gebruiken voor hun matses met Pesach.
Ëen voorbeeld: in de winter van 1181 waren in Wenen drie jongens niet van het ijs terug
gekeerd. Enkele christenen zeiden (zwoeren) dat de Joden hen in een huis hadden gelokt en
als offerdieren geslacht. Er werd de Joden een proces aangespannen en 300 stierven op de
brandstapel. Toen het ijs inhet voorjaar ontdooide, viste men de gave lijken van de drie
kinderen op uit de Donau. Zij waren verdronken....
Het hostieschenden; Onder het bijgelovige volk begon sprookje van wonderdadige hostie (=
slachtoffer of offerande; zonnekoek) Joden zouden gewijde hosties kopen of stelen, ze met
messen doorboren uit haat tegen Christus of in een vijzel fijn stampen. Uit vele op die wijze
geschonden hosties zou dan bloed met een wonderdadige geneeskracht vloeien. Waar zo’n
wonderdadige hostie ontdekt werd, bouwde men een nonnenklooster en weldra verdrongen
zich scharen van mensen die genezing zochten in de zalen.
Deze geruchten over zulke vergrijpen tegen hosties leiden in 1298 in Zuid-Duitsland tot
verschrikkelijke slachtingen onder de Joden: in Rothenburg 500 doden. In Wurzburg van de
meer dan 1000 inwoners, slechts enkelen in leven. Van de lente tot het najaar van 1298 vielen
164 joodse gemeenten ten offer aan de bloedbladen. De klaagliederen spreken van 20.000
doden. Hier volgt er een: “O hemel zijn wij dan slechter dan andere volken? Is ons
weerstandsvermogen dan gelijk aan dat van steen of is ons vlees van ertst,dat wij zulke
rampen moeten verdragen?Reeds 1230 jaar belaagt ons de vijand (verwoesting van Jeruzalem
en nog steeds wurgt hij ons om ons te vernietigen: hij grijpt naar het zwaard, naar vuur en
water. Kleinen en groten, vrouwen en kinderen, grijsaards en jongelingen, bruiden en
bruidegoms worden verbrand en geslacht... vraagt allen die op aarde wandelen; heeft ooit een
volk zo moeten lijden?
Als gevolg van de beschuldiging dat Joden de pest hadden veroorzaakt vonden gruwelijke
jodenslachtingen plaats in het Heilige Roomse rijk Duitsland; de balans was dat in meer dan
350 Joodse gemeenten waren Joden op beestachtige wijze omgebracht: verdronken, gewurgd,
opgehangen, geradbraakt of levend begraven. 60 grote en 150 kleine gemeenten waren
verwoest. “Alle Joden van Straatsburg ondergingen op 14 febr. Ophun eigen begraafplaats de
vuurdood, op een houten stellage. Het waren er bijna 2000. hun die zich lieten dopen, schonk
men evenwel het leven.Vele kleine kinderen werden tegen de wil van hun ouders uit het vuur
gered en gedoopt. De buit werd onder de burgers verdeeld. ‘

