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DE VERBORGENHEID VAN BABYLON (4) – Politieke kenmerken
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, zoals ik in de vorige delen van deze studie reeds aangaf, zal
het eindtijd-Babylon, de grote Hoer, niet alleen de (geestelijke) gemeenschap van de Valse
Kerk van schijnchristenen vertegenwoordigen. Babylon zal het Beest, het wereldbeheersende rijk van de Antichrist, berijden en daarom ook een politiek en economisch systeem zijn.
Uit de bijbel kunnen we enkele uiterlijke kenmerken van dit eindtijd-Babylon afleiden. Voor
het gemak heb ik deze politieke kenmerken genoemd. Hieruit kunnen we meer omtrent de
identiteit van het Beest en Babylon te weten komen. In de bijbelverkondigingen “DROMEN
IN HET BOEK DANIËL – wereldrijken” kunt u hier eveneens het een en ander over lezen.
De bedoeling van deel 4 is, dat onze ogen open zullen zijn voor politieke en economische
ontwikkelingen op het wereldtoneel. Opdat wij gereed zullen zijn voor Jezus’ spoedige
Wederkomst. Precies weten wat er allemaal te gebeuren staat, is echter een illusie. Want er
blijven nog veel onbeantwoorde vragen liggen. Maar we mogen verwachten dat Gods Woord
in deze tijd steeds meer zal worden geopenbaard.
Satan, de grote rode draak (Openb. 12:3) en wereldbeheerser (Luk. 4:6), heeft zelf zeven
hoofden en tien hoornen. En uit Openb. 13:2 blijkt dat hij zijn macht aan het Beest, dat wil
zeggen (het rijk van) de Antichrist, zal geven. Satan zal zijn heerschappij, kracht, troon en
macht aan de Antichrist overdragen. Hij kiest de Antichrist uit om te heersen en geeft hem
daartoe ook heerschappij over tien koninkrijken. En daarom heeft óók het Beest zeven
hoofden en tien hoornen. Op die hoornen waren tien koninklijke hoeden, verwijzend naar
koningschap en daarmee naar koninkrijken.
Openb. 13:1-2 – “En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien
hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een
naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als
eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht,
en zijn troon, en grote macht.”
Openb. 17:3 – “En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, 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.”
Zeven hoofden
Openb. 17:9 verklaart de betekenis van de zeven hoofden van het Beest. Ze verwijzen
allereerst naar zeven bergen: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden
zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.”
Veel bijbelonderzoekers denken daarom, dat de Hoer Babylon als eindtijdwereldgodsdienst
in de stad Rome zal zijn gecentreerd. Immers, de stad Rome is op zeven heuvelen gebouwd
en de Romeinen noemden zelf hun hoofdstad Zevenheuvelenstad. Tevens beargumenteert
men dat Johannes van Patmos het boek Openbaring in een tijd schreef, dat Rome met zijn
goddeloze keizers het toppunt van hoererij en afgoderij was, zodat hij in Openb 17:9 een
voor iedereen begrijpelijke toespeling op de relatie tussen Babylon en Rome zou hebben
gemaakt. En men onderbouwt dit standpunt vervolgens met de groet van apostel Petrus in
1 Petr. 5:13 – “U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn
zoon.” Petrus schreef zijn brief vanuit Rome, maar noemde de stad Babylon. Deze naamsverandering vond in de Joodse en vroegchristelijke literatuur vaker plaats, omdat Rome als
dé vijand van jodendom en christendom en als dé verdorven zetel van afgoderij werd gezien.
Met andere woorden, de religieuze hoofdstad van het eindtijdwereldrijk Babylon (dus niet de
politieke hoofdstad) zou Rome zijn. Dit standpunt kunnen we voor kennisgeving aannemen.
Niet alleen omdat er méér steden zijn die op zeven bergen zijn gebouwd, waaronder ook
Constantinopel, hoewel deze steden in het verleden niet dezelfde overheersende betekenis
als Rome hadden. Maar als we ná Openb. 17:9 óók Openb. 17:10-11 lezen, dan ontdekken
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we ook een politieke verwijzing naar de betekenis van de zeven hoofden: “En het zijn ook
zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en
wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet
is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.” De zeven hoofden
zijn blijkbaar óók zeven koningen, dat wil zeggen politieke leiders van koninkrijken of andere
staatsvormen. Vijf van hen zijn gevallen en hebben dus in het verleden geheerst. De zesde
héérste op dat moment, dus ten tijde dat Johannes zijn visioen kreeg. De zevende koning
zou nog moeten komen en op het moment dat deze aan de macht zou zijn, zou hij slechts
een korte tijd blijven. Ten slotte zou er uit de zeven koningen nog een achtste koning
opkomen, namelijk het Beest, dat was en niet is.
Ten tijde van Johannes van Patmos waren er vijf belangrijke koninkrijken gevallen en voorbij.
NB, het gaat om koninkrijken, die een relatie met Gods volk Israël hadden. Sommigen
zeggen dat dit Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië en Griekenland waren. Anderen menen dat
het vijf reeds gevallen koninkrijken betreft, waar de Babylonische afgodendienst in zwang
was. Namelijk het oude Chaldeeuwse rijk, Egypte dat de macht overnam van Chaldea, het
oude Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland. Weer anderen leggen uit, dat er ten tijde van
Johannes volgens de Romeinse historicus Livius vijf regeringsvormen (staatsvormen) van
het oude Romeinse rijk voorbij waren en tot het verleden behoorden. De zesde staatsvorm,
het keizerschap, bestond op dát moment nog.
Het zesde koninkrijk kan niet anders dan het keizerrijk Rome ten tijde van Johannes zijn.
Hier is men het over eens. Want als opvolger van Griekenland was Rome nog aan de macht.
Ook over het achtste koninkrijk is men het wel eens. Dat koninkrijk is volgens Openb. 17:11
namelijk het rijk van het Beest, de Antichrist.
Maar over de identiteit van het zevende koninkrijk (of staatsvorm) is men het niet eens. Het
was ten tijde van Johannes nog niet gekomen en zou worden vervuld in de eindtijd.
Sommigen denken dat dit zevende koninkrijk het rijk van Napoléon was. Volgens anderen
het zgn. Derde Rijk van Hitler. Weer andere uitleggers zeggen, dat dit zevende koninkrijk het
in de eindtijd “herstelde Romeinse rijk” zal zijn (zie “DROMEN IN HET BOEK DANIËL (4) –
wereldrijken”), waaruit dan als achtste koning het Beest (de Antichrist) zal voortkomen. Hij
zal slechts kort regeren (“een weinig tijds blijven”) en dan worden verdelgd door de Here
God. Zij die voor het zevende koninkrijk een rol zien weggelegd voor Napoléon of Hitler,
stellen voorts dat het “herstelde Romeinse rijk” juist het rijk van het Beest is.
In ieder geval ziet men doorgaans in de totstandkoming van het achtste koninkrijk als rijk van
het Beest een belangrijke rol weggelegd voor de huidige EU. Want juist uit de EU zou het
“herstelde Romeinse rijk”en vervolgens het Beest voortkomen. En dat Beest (de Antichrist)
wordt bereden door het eindtijd-Babylon, het onderwerp van deze bijbelstudie.
Tien hoornen
Volgens Openb. 17:3 heeft het Beest, het rijk van de Antichrist, ook tien hoornen. Leest u in
dit verband ook Dan. 2:42 en Dan. 7:24. Deze zijn tien koningen (staatsvormen, machtsblokken) die tegelijkertijd (“op een ure”) met het Beest hun macht ontvangen. Openb. 17:12 –
“En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben
ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.”
Dit is daarom een herkenningspunt, broeders en zusters. Want zodra er in het “herstelde
Romeinse Rijk” een belangrijke regeringsleider aan de macht zal komen en min of meer
tegelijkertijd ook tien andere koningen, dan herkennen wij het Beest, de Antichrist. Deze
andere koningen zullen hun macht en zeggenschap geheel aan het Beest overdragen.
Openb. 17:13 – “Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest
overgeven.” Bedenkt u dat een vergelijkbaar proces zich tegenwoordig in de EU voltrekt!
Samen met het Beest zullen deze tien koningen tegen het Lam van God strijden (Openb.
17:14) en ook zullen zij de grote Hoer Babylon verdelgen. Openb. 17:16 – “En de tien
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hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest
maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.”
De Valse Kerk in de eindtijd zal niet bemerken, dat zij gemanipuleerd en misbruikt wordt door
boze machten. Deze grote Hoer zal slechts tijdelijk op het Beest rijden. M.a.w. het religieuschristelijke wereldsysteem zal slechts tijdelijk het politieke-economische systeem beïnvloeden. Maar de tien koningen zullen uiteindelijk haar macht overnemen en haar vernietigen.
Dan zal haar christelijke schijnheiligheid geheel zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt
voor openlijke afgoderij. Het eindtijd-Babylon zal dan net als het oude Babylon een gecombineerd afgodisch/economisch/politiek wereldrijk zijn. En de Antichrist zal de dictator in dit
wereldrijk zijn en zichzelf tonen alsof hij God is (2 Thess. 2:4). Hij zal dan door alle mensen
worden aanbeden. Openb. 13:3b-4 – “…………..…...; en de gehele aarde verwonderde zich
achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelve?”
Nog enkele kenmerken
Twee aandachtspunten of kenmerken mogen in dit verband niet onaangeroerd blijven.
Allereerst dat vlak voor de ontwikkeling van oud-Babylon tot wereldrijk de mensen door God
(middels de spraakverwarring) over de hele wereld werden verstrooid. We zien nu eigenlijk
hetzelfde gebeuren. Tengevolge van gigantische spraakverwarringen (hongersnoden,
oorlogen, economische crises) trekken nu in onze tijd grote mensenstromen over de wereld
op zoek naar een veilige plaats waar zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun
kinderen grootbrengen. De politieke machthebbers en regeringen trachten de gevolgen van
deze verstrooiing te reguleren en controleren door wereldwijd eenheid op allerlei gebieden
na te streven.
Ten tweede kunnen we constateren dat de haat tegen Israël en de Joden steeds meer toeneemt. Dagelijks worden we er in de media mee geconfronteerd. Maar ook de vervolging van
christenen neemt toe. In werkelijk tientallen en tientallen landen worden christenen reeds
onderdrukt, vervolgd en vermoord. Ook dit betreft politiek geëngageerde haat en onderdrukking. De achterliggende reden is haat tegen God. Dit was in het oude Babylon al zo.
Men kende geen genade voor hen die God liefhadden (Nimrod versus Abraham).
Ook het eindtijd-Babylon zal volgens Openb. 17:6 dronken zijn van het bloed der heiligen en
van het bloed der getuigen van Jezus. Er zullen politiek gestuurde vervolgingen gaan plaatsvinden, want de Joden en de ware christenen zullen niet solidair zijn met de wereldgodsdienst (deel 3). Het nieuwe Babylon zal daarom eveneens géén genade kennen. Wie in het
rijk van de Antichrist niet solidair is, zal eveneens absoluut ten dode opgeschreven zijn
(Openb. 6:9; 7:14; 20:4).
We kunnen Babylon (sec!) als volgt typeren:
Allereerst is Babylon de van de levende God afgevallen, dus religieuze wereld, de Valse
Kerk. Het zal zich tot een antichristelijke systeem ontwikkelen en in zich de eigenschappen
van het afgodische, oude Babylon dragen.
Maar Babylon is ook het wereldwijde eindtijdsysteem, de economische, politieke en sociale
maatschappij. Dit systeem zal met de Antichrist gaan samenwerken en hem als wereldleider
verwelkomen. En uiteindelijk zal de Antichrist worden aanbeden.
Tenslotte is Babylon het eindtijdwereldrijk, tot stand gekomen op grond van politieke overwegingen. Het ligt voor de hand dat de enorme wereldomvattende en schier onoplosbare
problemen van onze tijd hier de aanleiding toe zullen zijn. U kent allen deze problemen.
Problemen als milieuvervuiling, hongersnood, terrorisme, massale vluchtelingenmigratie,
financiële crises, etc. De Antichrist zal dit wereldrijk gaan leiden, doch in eerste instantie
slechts het corrupte, politieke systeem! De Valse Profeet zal dan de machthebber zijn van
het corrupte godsdienstige systeem (Openb. 13:11-18). Uiteindelijk zal de Antichtist ook de
volledige macht over het godsdienstige systeem naar zich toe trekken, want de tien hoornen

4
van het Beest (de Antichrist) zullen zich tegen de grote Hoer keren en haar verdelgen
(Openb. 17:16).
Het land waaruit het rijk van het eindtijd-Babylon zal ontstaan
Broeders en zusters, welk is het land waaruit het rijk van het eindtijd-Babylon, het rijk van de
Antichrist, zal ontstaan? Kunnen we dat land, die natie of unie van staten reeds aanwijzen?
Zoals ik reeds vaker in deze studie over Babylon heb opgemerkt, zal volgens veel bijbelonderzoekers het rijk van de Antichrist ontstaan uit het “herstelde Romeinse rijk”. Hun
mening is gefundeerd op uitleg van de dromen uit het boek Daniël. Omdat het oude
Romeinse rijk voor het belangrijkste deel uit Europees gebied bestond, zeggen zij dat het rijk
van de Antichrist dus óók uit Europees gebied zal bestaan. De kern van dat rijk zou, gezien
de tien hoornen van het Beest, uit tien belangrijke Europese landen bestaan. Het is nu juist
de Europese Unie (EU), welke voor een groot deel op het grondgebied van het oude
Romeinse rijk gesitueerd. En juist de EU vertoont meer en meer overeenkomsten met het
“herstelde Romeinse rijk” (zie “DROMEN IN HET BOEK DANIËL (4) – wereldrijken”).
Toch moet hier een kanttekening worden geplaatst! Want het oude Romeinse Rijk omvatte
niet alleen een groot deel van Europa, maar ook het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En het
is dít oude rijk dat “hersteld” zal worden, dat wil zeggen, opnieuw een politiek-economische
eenheid zal gaan vormen. Voorts moet worden bedacht, dat het Beest uiteindelijk over de
hele wereld zal gaan heersen. Als dan Openb. 17:12-13 zegt, dat tien koningen hun macht
aan het Beest zullen overgeven, is het waarschijnlijker dat het rijk van het Beest weliswaar in
het kerngebied van het oude Romeinse rijk zal ontstaan, maar dat het zal uitgroeien tot een
wereldwijd rijk. Een wereldrijk dat wellicht tien staatsvormen of tien grote machtsblokken zal
omvatten in plaats van tien Europese landen. Op dit moment zijn de verschillende staten
wereldwijd machtsblokken met elkaar aan het vormen of hebben die reeds gevormd. De EU
en de USA omvatten elk tientallen staten. De Magreb in Afrika omvat eveneens een tiental
staten. En ook in Azië en Latijns-Amerika zijn grote economisch-politieke machtsblokken
gevormd als tegenwicht voor de EU en de USA.
Maar het ligt voor de hand, dat het “herstelde Romeinse rijk” zijn middelpunt zal hebben op
het grondgebied van het oude Romeinse rijk.
De EU
Een aantal gebeurtenissen, feiten en tekenen wijzen op een ontwikkeling van juist de EU tot
het “herstelde Romeinse rijk” en vervolgens tot het eindtijd-Babylon (enkele van de tekenen
slaan overigens ook op de USA). In willekeurige volgorde:
•

De EU is voortgekomen uit de op 9-5-1950 opgerichte Europese Gemeenschap van
Kolen en Staal (EGKS). De reden van oprichting was angst voor een nieuwe wereldoorlog. Men dacht, dat als de ijzer- en staalindustrie onder gemeenschappelijk toezicht
zou staan, het moeilijk zou zijn om in het geheim oorlogstuig te produceren. De totstandkoming van de EU heeft dus rechtstreeks te maken met het ijzer, één van de twee
kenmerken, samen met het leem, van het “herstelde Romeinse rijk”. Denk aan de tenen
van ijzer en leem in het beeld van Nebukadnezar en aan de ijzeren tanden van het
vreselijke vierde beest (Dan. 2:41-45; 7:7). Het leem zien we terug in de zwakke eenheid
van de landen van de EU op basis van fragiele overeenkomsten. Ook de kwetbare multiculturele samenleving van Europa met haar grote interne tegenstellingen duidt hier op.
Er is geen sprake van werkelijke eenheid, noch onder de mensen, noch onder de landen.

•

De EU streeft naar de éénwording van Europa en kent inmiddels een gezamenlijke munt,
de euro, terwijl de binnengrenzen zijn opgeheven. Desalniettemin is de besluitvorming in
de EU absoluut ondemocratisch en wordt haar samenleving steeds meer totalitair en
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volledig gecontroleerd. Inmiddels kent de EU ook een vaste president, hoewel nog met
beperkte bevoegdheden.
De overeenkomsten met het oude Romeinse rijk tekenen zich af. Zo was het keizer
Octavianus (met de ere-titel Augustus), die eenheid bracht in het Romeinse rijk. Hij hief
de binnengrenzen op en maakte de Romeinse munt tot geldig betaalmiddel in het hele
rijk. Hij voerde één officiële taal voor het hele rijk in, het Latijn. Iedereen moest worden
ingeschreven en geregistreerd (Luk. 2:2). Vervolgens riep hij zichzelf uit tot “Soteros
Anthropos”, d.w.z. “de Heiland van de mensen” en hij eiste aanbidding (als god) van zijn
onderdanen. NB, alle keizers werden als god aanbeden.
•

Op 29 oktober 2004 ondertekenden de Europese regeringsleiders een nieuwe Europese
grondwet voor de EU in het Capitool te Rome. Het Capitool is gelegen op een van de
zeven heuvels in Rome en fungeerde ooit als politiek en afgodisch centrum van het oude
Rome. Vanaf deze plaats vaardigden de keizers en senatoren van het oude Romeinse
rijk hun wetten uit.
In deze grondwet was geen ruimte meer voor joods-christelijke normen en waarden, op
basis waarvan de Europese landen hun wetgevingen voorheen hadden gebaseerd. In de
inleiding van de grondwet werd nu gesproken over “de gelijkheid van alle mensen en
eerbied voor de rede”. Het (Grieks-)afgodische, humanistische denken is voortaan
leidinggevend. D.w.z.: “De mens wikt én de mens beschikt (dus niet God!)”.
De grondwet kwam er uiteindelijk niet. Onder andere in Frankrijk en in Nederland werd
tegen gestemd. De werking van de grondwet werd er met het Lissabonverdrag echter
toch grotendeels doorgedrukt. Duidelijk is nu, dat het christelijke fundament in Europa
vaarwel is gezegd en dat de EU het christelijke denken volledig heeft uitgebannen. Ziet u
dat de contouren van het afgodische, oude Romeinse rijk weer zichtbaar worden?

•

De EU kent grote welvaart en weelde, luxe en rijkdom, pracht en praal. Daarmee oefent
zij een geweldige aantrekkingskracht uit op de minderbedeelden uit andere werelddelen.
De parallellen met het met purper, scharlaken, goud, edelstenen en paarlen versierde
eindtijd-Babylon zijn ook hierin duidelijk (Openb. 17:4-5; 18:11 e.v.).

•

De EU kent een gigantisch handelsverkeer, waarbij de kooplieden (grote bedrijven) vaak
zelfs nog meer macht hebben dan de politici (Openb. 18:11-13) en is een samenleving
geworden, waarin de wetenschap zich vermenigvuldigt (Dan. 12:4b). Het einde is nabij!

•

Europa kent veel antipathie tegen Israël en tegen Joden. Het antisemitisme neemt erg
toe. De EU steunt openlijk de Palestijnse terroristen en veroordeelt Israël voortdurend.
Maar ook bijbelgetrouwe christenen, die zonden als homosexualiteit, euthanasie of
abortus aan de kaak stellen, komen steeds meer in de verdrukking en zullen uiteindelijk
worden vervolgd (Openb. 17:6).

•

De goddeloosheid in de EU stijgt ten top. Er zijn geen normen en waarden meer.
Integendeel, de mensen menen de tijden en Gods wetten en de christelijke normen en
waarden juist te kunnen veranderen (Dan. 7:25b). De belangstelling voor occultisme
neemt echter hand over hand toe.

•

De moderne maatschappij geniet van bandeloze sex en andere smerigheid en drinkt als
het eindtijd-Babylon uit een drinkbeker vol gruwelijke onreinheid (Openb. 17:4). Inmiddels
is het devies geworden, dat álles moet kunnen. De mens bepaalt immers zelf de norm!

•

Ds. Theo Niemeijer wijst in het Zoeklicht er op, dat het symbool van de Babylonische
hemelkoningin Semiramis een beeld van twaalf sterren op een blauw vlak is. Dit symbool
is in de Rooms-Katholieke Kerk bekend door de Mariaverering, maar is ook de vlag van

6
de EU geworden en is ook in de euro te vinden. We zien dus dat de religieuze, politieke
en economische machten zich verenigen onder dezelfde vlag.
•

Tenslotte de naam Europa! Volgens Van Dale’s etymologisch woordenboek is de Griekse
naam “Europa” ontleend aan het Akkadisch, een oude Semitische taal. Europa betekent
“ondergang” en oorspronkelijk werd er een klein gebied rond de Egeïsche Zee bij
Griekenland mee bedoeld.
Europa wordt ook genoemd “Avondland, Land van de zonsondergang en Land van de
duisternis”. D.w.z. vanuit de optiek van de mensen in het Midden-Oosten is Europa het
gebied waar de zon ondergaat en het duister wordt.
In de Griekse mythologie was Europa een halfgodin. De Romeinse dichter Ovidius
beschreef de volgende sage over Europa. Zij was een mooie Foenicische prinses,
maagd en dochter van koning Agenor en Telephassa, die met haar familie op het strand
van Tyrus speelde. NB. in Ezech. 28 staat overigens een profetie geschreven tegen de
koning van Tyrus, in schaduwbeeld Lucifer, alias Satan.
Plotseling kwam er een schitterend mooie stier uit de zee, die haar naderde en haar
verleidde. Zij streelde en kuste het beest en strooide bloemen op zijn hoofd. Toen de
stier vroeg om op zijn rug te klimmen, deed zij dit, waarna de stier met haar wegzwom.
Op het eiland Kreta aangekomen zijnde, toonde de stier zijn ware gezicht en veranderde
in de Griekse afgod Zeus. Zeus is de oppergod en vader der afgoden. Hij werd later de
belangrijkste afgod Jupiter van de Romeinen. Vanwege zijn argwanende echtgenote
Hera had hij de vermomming van de stier bedacht. Vervolgens verwekte Zeus bij Europa
drie zonen. De godin Aphrodite beloofde vervolgens, dat dit deel van de aarde naar
prinses Europa zou worden genoemd.
Hiermee wordt duidelijk dat Europa zijn oorsprong vindt in de Griekse afgodenwereld. In
deel 3 van deze studie over Babylon’s verborgenheden zagen we, dat zogenaamde
engelvorsten (demonen met een hoge rang) de oude wereldrijken vanuit de geestelijke
wereld bestuurden. Maar als Zeus (Griekenland), alias Jupiter (Rome), is Satan in de
onzichtbare, geestelijke wereld zélf de grote (ver-)leider van Europa.
Naar aanleiding van deze sage wordt Europa vaak als een naakte vrouw op een stier
uitgebeeld. De parallel met de grote hoer van Babylon ligt dan ook voor de hand. Zij rijdt
op het Beest (de Antichrist), dat uit de zee kwam (Openb. 13:1;17:3).

De USA
Interessant is, dat verschillende schrijvers de USA beschouwen als het nieuwe Romeinse
Rijk. En als men bedenkt, dat het rijk van de Antichrist uiteindelijk over de hele wereld zal
heersen, dan kan men niet zonder meer aan deze theorie voorbij gaan.
Zo schreef de antichristelijke columnist en historicus Anton van Hooff op 21-09-2002 in de
Gelderlander dat hij, en inmiddels vele historici met hem, de USA beschouwt als het nieuwe
Romeinse Rijk van de 21e eeuw.
G.F. Mehrtens verdedigt in zijn boek “De nieuwe Romeinen” de stelling, dat de Amerikanen
de Romeinen van vandaag zijn. Volgens hem herhaalt alles wat Rome eertijds teweeg
bracht, zich thans op wereldschaal vanuit de USA.
Op 27 augustus 2003 vertoonde de ZDF-televisieomroep (Duitsland 2) de documentaire
“Allmacht Amerika”. In deze documentaire werd de USA gepresenteerd als het nieuwe
Romeinse Rijk en Washington als het nieuwe Rome.
Wim Kortenoeven schreef in 2002 in het blad Aktueel van Christenen voor Israël, dat de USA
te vergelijken zijn met het oude Romeinse rijk. Washington is volgens hem vergelijkbaar met
het oude Rome, de Amerikaanse president met Ceasar. Dit gezien tal van uiterlijke, politieke,
staatkundige en militaire overeenkomsten. Het Capitool en vele overheidsgebouwen en
nationale monumenten in Washington kennen Romeinse architectuur (zuilen, zuilengangen
en imitatietempels). De wijze van functioneren van de Senaat is Romeins. De legers van de
USA hebben net als de Romeinse legioenen gigantische slagkracht en zijn wereldwijd
present. De president heeft geweldige macht. Net als het oude Rome is Washington een
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economische en militaire wereldmacht, die de eigen cultuur, normen en waarden als vanzelf
sprekend exporteert en oplegt aan andere landen. Kortom, er zijn vele overeenkomsten
tussen Rome en Washington in mentaliteit, levensstijl, wereldtaal, grootheidswaan, imperialisme, technologie en technische superioriteit.
De kleding van het bekende vrijheidsbeeld in de haven van New York, hét economische en
culturele wereldcentrum, beeldt in z’n geheel het Romeinse rijk uit. De zeven punten op de
kroon van de vrouw vertegenwoordigen de zeven werelddelen en de zeven oceanen. En de
fakkel in haar hand vertegenwoordigt de zgn. Verlichting uit de 18e eeuw, toen de mens tot
inzicht kwam dat hij zelf autonoom is (Humanisme).
Willem J. Ouweneel schreef in het Zoeklicht van 17 mei 2003, dat de culturele erfgenamen
van het oude Romeinse rijk niet alleen in Europa wonen, maar óók in Noord- en ZuidAmerika. Het “herstelde Romeinse rijk” uit de bijbel zou daarom best ook wel eens de USA
kunnen zijn of mede kunnen omvatten. De USA werd immers gesticht en opgebouwd door
geëmigreerde Europeanen. Hij schreef voorts, dat de president van de USA en zijn ministers
en adviseurs dromen van een “Pax Americana”, d.w.z. een wereldorde en een wereldvrede
naar Amerikaanse snit, die aan de hele wereld moet worden opgelegd. Hiermee wordt de
USA een echt wereldrijk en is dan direkt vergelijkbaar met het Romeinse rijk, dat zijn “Pax
Romana” (de Romeinse vrede) aan de toenmalige wereld wilde opleggen. Hij denkt dan ook,
dat het “herstelde Romeinse rijk” de westerse wereld (Europa en de USA) zal omvatten.
Wil Verhoeven, hoogleraar Amerikaanse cultuur en cultuurtheorie aan de Rijksuniversiteit
Groningen schreef op 11 september 2003 in de Gelderlander, dat er in kringen van Amerikaanse foreign policy analisten steeds meer geluiden opgaan, dat de wereld toe is aan een
Pax Americana. De gedachte hierachter is, dat een absolute wereldhegemonie van de USA
en de Amerikaanse liberale cultuur de beste garantie zouden zijn voor vrede op aarde en het
welzijn van de mensheid. Er zijn volgens Verhoeven goede redenen om aan te nemen, dat
de Pax Americana-doctrine het hart vormt van het huidige Amerikaanse buitenlandse beleid.
Dit literatuuroverzicht maakte ik al weer een aantal jaren geleden. Inmiddels is de toenmalige
president George Bush vervangen door Barack Obama. Ogenschijnlijk lijkt Amerika’s beleid
zich te hebben gewijzigd. Maar de argumenten waarom (ook) de USA zich (mede) zouden
kunnen ontwikkelen tot het “herstelde Romeinse rijk” blijven toch grotendeels overeind staan.
Maar in dit verband is de volgende opmerking van groot belang:
Hét wellicht belangrijkste kenmerk van het rijk van de Antichrist is, dat dit rijk een zwakke
eenheid is van losse elementen. Lees Dan. 2:31-45. En de voeten met de tien tenen van het
beeld dat koning Nebukadnezar in zijn droom zag, waren gemaakt van ijzer vermengd met
leem. Het rijk van de Antichrist zal dus uit delen bestaan, die geen echte eenheid vormen
maar min of meer als los zand aan elkaar hangen, bijvoorbeeld op grond van gesloten
overeenkomsten. Dit is juist typerend voor de EU. De USA daarentegen zijn zeer nationalistisch en één front in tijden van crisis. Zij zijn nog steeds een christelijke natie met een hoog
percentage aan bijbelgetrouwe christenen, die persoonlijke vrijheid en democratie heel hoog
in het vaandel hebben staan. Dit in ogenschouw nemend, zullen de USA wellicht wel tot het
“herstelde Romeinse rijk” behoren, maar niet de kern er van vormen.
Een mogelijk eindtijdscenario
Van Barneveld schetst het hierna volgende hypothetische scenario. Hypothetisch omdat God
autonoom en soevereign is en alles in Zijn hand heeft. Zeker is wel dat de Antichrist gedurende korte tijd over de wereld zal heersen en dat zijn rijk zich dus logischerwijs over de
gehele wereld zal uitstrekken.
Volgens Van Barneveld zal de EU ééns de enige, grote wereldmacht zijn. Wanneer gebeurt
dat volgens hem? Als de huidige wereldmacht, de USA, Israël zal laten vallen en dan zelf
door Gods wil ten val zal komen! Het politieke klimaat in de USA verschuift de laatste jaren
onder invloed van de media steeds meer in de richting van dit scenario! Samen met de VN
zal dan snel de regering van de Antichrist worden gerealiseerd. De EU is tegenwoordig het
meestal met de standpunten in de VN eens, en dan vaak tégen de USA. Vervolgens zal de
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EU toenadering gaan zoeken tot de Arabische staten. Dat doet het overigens nu reeds.
Uiteraard gaat het om de aardolie. Van Barneveld verwacht deze toenadering. Ook de meest
gangbare en voor de hand liggende interpretatie van de dromen van Daniël leidt tot dezelfde
conclusie (zie “DROMEN BOEK DANIEL (4) – wereldrijken”). Want de Arabische oliestaten
bevinden zich voor een aanzienlijk deel in het gebied waar vroeger de kern van het oude
Babylonische, Griekse en Medo-Perzische wereldrijk was gelegen. En dan moeten we
bedenken, dat de grote Steen van Jezus’ Koninkrijk niet enkel de voeten met de (lemen/
ijzeren) tenen van Nebukadnezar’s beeld verbrijzelde, maar het gehéle beeld (Dan. 2:34-35).
D.w.z. die Steen verbrijzelde niet uitsluitend het Romeinse rijk, maar ook de andere
wereldrijken welke door het beeld werden vertegenwoordigd. Het vernietigde dus het oude
Babylonische rijk (Irak), het rijk van Meden en Perzen (Iran), het Griekse rijk, het oude
Romeinse rijk én het nieuwe “herstelde Romeinse rijk”. Daarom ligt het voor de hand, dat al
die oude wereldrijken in de eindtijd weer op één of andere manier met elkaar zullen zijn
verbonden. Bijvoorbeeld via een soort associatieverdrag. Griekenland en Italië (het oude
Romeinse rijk) maken reeds deel uit van de EU. En de huidige politieke situatie in
ogenschouw nemend, mag verwacht worden, dat er toenadering zal komen tussen de EU en
de Arabische landen (o.a. Iran en Irak).
Geliefde broeders en zusters, als we de politieke ontwikkelingen in de wereld nauwgezet
observeren en analyseren, dan kan het niet anders dan dat we moeten concluderen, dat God
haast heeft om het Koninkrijk van Koning Jezus op aarde te vestigen. De wereldwijde afkeer
van Israël bereikt langzamerhand zijn climax, namelijk een spoedige, breed georganiseerde
aanval op Jeruzalem (Zach. 12:2-3). De gruwelijke zonden van de mensheid, hun afgoderijen en hun onbekeerlijkheid en rebellie moeten welhaast Gods troon in de hemel hebben
bereikt. Hoe lang oefent Hij nog geduld uit? Als we daarnaast bedenken dat het heerlijke
Evangelie vrijwel ieder volk heeft bereikt, dan moeten we ons afvragen hoelang Hij nog
wacht om Jezus naar de aarde te zenden om de Bruid op te halen. Nóg heeft Hij geduld en
verlangt Hij dat ieder mens zich bekeert. Maar hoelang duurt deze genade nog? Daarom,
broeders en zusters, roep ik met klem u op om u te bekeren en in Jezus’ armen te werpen.
Moge onze lieve Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

