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Die Vrouw Izebel

HET VERWIJT

`
 Openb. 2:20 “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat  

 begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn 

knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.”

 Nu, bij dit vers wil ik u confronteren met vers 23 en u het bewijs 

voor een grote waarheid leveren, die ik steeds weer onder uw aandacht 

gebracht heb. “En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle 

gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, Die nieren en harten doorzoek.” 

Steeds weer heb ik gezegd dat er feitelijk twee gemeenten zijn, alhoewel 

de Geest tot beide spreekt in elk tijdperk als waren zij slechts één. Hier 

wordt klaar en duidelijk gesteld dat er gemeenten zijn, en even duidelijk, 

dat sommige van deze gemeenten klaarblijkelijk NIET weten dat Hij 

Degene is, Die de nieren en harten doorzoekt. Hij gaat hen bewijzen, dat 

dit zo is. Welnu, welke gemeenten zullen het zijn, die de waarheid niet 

kennen? Natuurlijk is het de groep van de valse wijnstok omdat de ware 

gelo vigen voorzeker weten, dat het oordeel bij het huis Gods begint, en 

daar zij Godvrezend zijn, oordelen zij zichzelf, opdat zij niet veroordeeld 

worden.

 Waarom nu noemt God deze gemeenten Zijn gemeenten, hoewel zij 

toch de valse wijnstok zijn? De waarheid ligt in het feit dat zij Christenen 

zijn. Maar zij zijn geen Christenen naar de Geest. Zij zijn Christenen naar 

het vlees. Zij dragen de Naam tevergeefs. Markus 7:7 “Tevergeefs eren 

zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.” Maar toch 

zijn het Christenen, want wat kunnen zij anders zijn? Een mohammedaan 

is een mohammedaan. Dat is zijn godsdienst, ongeacht hoe hij het 

beleeft, omdat hij in theorie onderschrijft wat de Koran leert. Zo is ook 

een Chris ten een Christen, zolang hij het feit onderschrijft dat Jezus de 

Zoon van God is, geboren uit een maagd, gekruisigd werd en stierf en 

weer op stond, dat Hij de Redder der mensheid is enz. (In feite zullen er 

in het tijdperk van Laodicea mensen zijn, die zich Christenen noemen 
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omdat zij de mooie hoedanigheden van Jezus onderschrijven, terwijl zij 

zich het recht voorbehouden Zijn Godheid te loochenen. De Christian 

Scientists hebben dat reeds gedaan, evenals ontelbare lieden, die een 

sociaal Evangelie prediken). Hij is een naam-Christen en behoort tot de 

kerk. Maar hij is niet een WAAR of Geestelijk Christen. Zulk een gelovige 

is iemand, die gedoopt is in het lichaam van Christus en een lid van Hem 

is. Maar niettemin is het volgens Gods orde zo, dat het onkruid opgroeit 

met de tarwe en niet uitgerukt moet worden. Dat is Gods bevel. Hun dag 

van verzameling en verbranding is aanstaande, maar nu nog niet. 

 De Geest spreekt dus tot deze gemengde groep. Enerzijds prijst Hij 

en anderzijds bestraft Hij. Hij heeft gezegd wat er goed is bij de ware 

gelovige. Nu waar schuwt Hij wat de valse wijnstok moet doen, wil zij 

gerechtvaardigd voor de Here staan.

DIE VROUW IZEBEL

 De apostel Jacobus toonde ons hoe de weg is, die de zonde gaat. 

Jac. 1:14-15 “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit 

de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte 

bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de 

dood voort.” Dit is nu precies een beeld van wat er in de Gemeente-

tijdperken plaats vindt. Zoals de zonde begon met niets anders dan 

een gevoel, zo deed de dood haar intrede in de kerk door de kleine, 

nauwelijks opgemerkte werken der Nicolaïeten. Van de werken kwam 

het tot een dogma. Na het dogma om helsde het de macht van de staat 

en de invoering van het heidendom. In dit tijdperk nu komt het tot haar 

eigen profetes (lerares) en zo gaat het door, totdat het zich in de poel 

des vuurs bevindt, want daar zal het  precies op uitlopen, op de tweede 

dood.

 Nu wordt alles wat God uitroept tegen dit vierde tijdperk, gevonden 

in Zijn aanklacht tegen deze profetes, Izebel. En om goed te verstaan 

waarom Hij haar zo aanklaagt, moeten wij haar geschiedenis in de Bijbel 

opzoeken en wanneer wij dan nagegaan hebben wat zij destijds deed, 

dan zullen wij ook weten wat er in deze tijd aan de hand is.
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 Het eerste en zeer belangrijke feit, dat wij over Izebel te weten 

komen is, dat zij GEEN dochter van Abraham is en dat zij ook niet is 

ingeplant in de stammen Israëls door een geestelijke toelating zoals bij 

Ruth, de Moabi tische, het geval was. Neen, integendeel. Deze vrouw 

was de dochter van Ethbaäl, koning van Sidon (I Kon. 16:31), die de 

priester voor Astarte was. Hij had de troon verkregen door moord op 

zijn voorganger, Pheles. Wij zien dus, dat zij de dochter was van een 

moordenaar. (Dit doet ons aan Kaïn denken). En de wijze waarop zij een 

deel van Israël werd, was niet via de geestelijke kanalen, die God had 

ingesteld voor de toelating van de heidenen; maar zij kwam binnen door 

een HUWELIJK met Achab, de koning over de tien stammen Israëls. 

Deze verbintenis nu was, zoals wij reeds zagen, niet geeste lijk, maar 

politiek. En deze vrouw, die dus doorkneed was in de afgodendienst, 

had dan ook niet het minste verlangen de Ene Ware God te aanbidden, 

maar zij kwam zelfs met de openlijke bedoelingen Israël van de Here af 

te trekken. Nu wist Israël (de tien stammen) reeds wat het betekende, 

de gouden kalveren te aanbidden, maar zij waren nog niet geheel 

overgegeven aan afgoderij, want God werd vereerd en de wet van Mozes 

in acht ge nomen. Maar vanaf het moment dat Achab in het huwelijk trad 

met Izebel, nam de afgoderij schrikbarende vormen aan. Toen deze 

vrouw priesteres werd in de tempels, die zij oprichtte voor Astarte (Venus) 

en Baäl (de zonnegod), kwam Israël op het keerpunt van zijn leven.

 Met dit in gedachten kunnen we nu gaan zien wat de Geest Gods 

naar voren brengt in dit tijdperk van Thyatira. Hier is het.

 Achab trad in het huwelijk met Izebel en wel als politieke 

manoeuvre om zijn koninkrijk te verstevigen en te beveiligen. Precies zo 

heeft de kerk gehandeld, toen zij in het huwelijk trad onder Constantijn. 

Beiden ver enigden zich uit politieke overwegingen, ofschoon men er 

een geestelijk tintje aan gaf. Nu kan niemand mij er van overtuigen dat 

Constantijn een Christen was. Hij was een heiden met een christelijk 

tintje. Hij schil derde witte kruisen op de schilden der soldaten. Hij was 

de vader van de Ridders van Columbus. Hij plaatste een kruis op de 

koepeltoren van de St. Sophia, hetgeen aanleiding gaf tot het begin van 

een traditie. 
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 Het was het denkbeeld van Constantijn, allen tezamen te brengen, 

de heide nen, de naam-Christenen en de ware Christenen. En een 

ogenblik leek het erop, dat het zou lukken, want de ware gelovigen 

kwamen erbij om te zien of zij diegenen, die van het Woord waren 

afgedwaald, konden terug brengen. Toen zij bemerkten, dat zij hen niet 

konden doen terugkeren tot de waarheid, werden zij gedwongen te 

breken met het politieke lichaam. Toen ze dit deden, werden ze voor 

ketters uitgemaakt en vervolgd.

 Laat ik er hier onmiddellijk dit bij zeggen, dat wij nu precies hetzelfde 

meemaken. De mensen komen allen tezamen. Zij zijn bezig een Bijbel 

te schrij ven, die allen schikt, of het nu Jood, katholiek of protestant is. 

Zij hebben hun eigen Concilie van Nicea, alleen noemen ze het de 

Oecumenische Be weging. En weet u wie door al deze organisaties 

bestreden worden? Zij bestrijden de ware pinkstermensen. Ik heb het 

hier niet over de organisatie die Pinksteren wordt genoemd. Ik bedoel 

degenen, die Pinksteren zijn, omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest 

en in hun midden de tekenen en gaven hebben, omdat zij in waarheid 

wandelen.

 Toen Achab uit politieke overwegingen met Izebel in het huwelijk 

trad, verkocht hij zijn geboorterecht. Indien u zich bij een organisatie 

aan sluit, broeder, dan verkoopt u uw geboorterecht, of u het wilt geloven 

of niet. Iedere protestantse groep die er ooit uit kwam en dan terugging, 

verkocht zijn geboorterecht, en als u uw geboorterecht verkoopt, bent 

u aan Ezau gelijk _ u kunt roepen en berouw hebben zoveel u wilt, het 

zal niets baten. U kunt slechts één ding doen en dat is dit: “Gaat uit van 

haar, mijn volk, en hebt niet langer deel aan haar zonden!” Mocht u nu 

denken, dat ik ongelijk heb, geef mij dan antwoord op deze ene vraag. 

Kan iemand mij zeggen welke kerk of welke beweging van God ooit een 

opwekking had en terugging nadat ze is overgegaan tot organisatie en 

een denominatie werd? Lees uw geschiedenisboeken. U zult er niet één 

kunnen vinden _ neen, niet één.

 Het was het middernachtelijk uur voor Israël toen het zich bij de 

wereld voegde en het Geestelijke liet varen voor het politieke. Het was 
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het middernachtelijk uur te Nicea, toen de kerk precies eender handelde. 

Ook thans, nu de kerken tezamen komen, is het het middernachtelijk 

uur. 

 Nu, toen Achab Izebel huwde, stond hij haar toe het geld van de 

staat te nemen en twee geweldige bedehuizen voor Astarte en Baäl op 

te richten. Dat wat voor Baäl opgericht werd, was zo groot, dat heel het 

volk Israël erin kon en er kon aanbidden. En toen Constantijn en de kerk 

een huwelijk aangingen, schonk hij aan de kerk gebouwen en richtte hij 

altaren en beelden op en organiseerde hij de hiërarchie, die reeds tot 

ontwikkeling begon te komen.

 Toen Izebel de macht van de staat achter zich kreeg, drong zij haar 

gods dienst aan de mensen op en doodde de profeten en priesters van 

God. Het werd zo erg dat Elia, de boodschapper voor zijn tijd, meende, 

dat hij als enige overgebleven was; maar God had nog 7000 anderen, 

die hun knieën niet gebogen hadden voor Baäl. En juist nu zullen er uit 

die denominaties, van baptisten, methodisten en gereformeerden, etc., 

sommigen komen, die teruggaan naar God. Ik wil u zeggen, dat ik nooit, 

ook nu niet, iets tegen de mensen heb gehad. Het zijn de denominaties 

- het georganiseerde stelsel - waar ik mij tegen keer. Ik móet mij er 

tegen keren, want God haat ze.

 Laten we hier nu een ogenblikje stilstaan en herhalen wat wij over 

de aan bidding in Thyatira naar voren hebben gebracht. Ik zei, dat zij 

Apollo (die de zonnegod was) aanbaden, tezamen met de keizer. Deze 

Apollo nu werd de “afwender van het kwaad” genoemd. Hij wendde het 

kwaad van de mensen af. Hij zegende hen en was een echte god voor 

hen. Hij werd verondersteld het volk te leren. Hij legde de aanbidding en 

de tempelriten uit, de diensten aan de goden, de offeranden en dood 

en het leven na de dood. Dit deed hij door middel van een profetes, die 

in een toe stand van trance op een stoel met drie poten zat. O! Kunt u 

het nu zien? Hier is die profetes, genaamd Izebel en zij geeft onderricht 

aan het volk. En haar onderwijs verleidt de dienstknechten Gods en 

doet hen hoererij be drijven. Nu betekent hoererij: ‘afgodendienst’. Dat 

is de geestelijke beteke nis ervan. Het is een onwettige verbintenis. 
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Zowel Achabs verbintenis als Constantijns verbintenis waren onwettig. 

Zij pleegden beiden geestelijke hoererij. Iedere overspeler zal zijn deel 

hebben in de poel des vuurs. Dat heeft God gezegd.

 Nu dan, het onderricht der katholieke kerk (de kerk is vrouwelijk, 

het is een vrouw) verloochent het Woord Gods. De paus, die in letterlijke 

zin Apollo is, maar dan in een moderne uitvoering, heeft de mensen 

geleerd zich te verbinden met afgoden. De roomse kerk is nu een valse 

profetes geworden voor het volk, omdat zij het Woord des Heren heeft 

weggeroofd van het volk en haar eigen denk beelden, aangaande de 

vergeving der zonden, en het verkrijgen der zege ningen van God, ervoor 

in de plaats heeft gegeven; en de priesters zijn zo ver gegaan, dat zij 

zonder meer stellen, dat ze niet alleen macht hebben in het leven, maar 

ook in de dood. Zij leren op eigen gezag, dat er een vagevuur is, maar 

men kan dit niet in het Woord vinden. Zij leren, dat gebeden en missen 

en geld u uit het vagevuur zullen helpen en in de hemel brengen. Het 

gehele stelsel, waarop haar leer is gebaseerd, is vals. Het is niet gegrond 

op het zekere fundament van de openbaring Gods in Zijn Woord, maar 

op het drijfzand van haar eigen duivelse onwaarheden. 

 De kerk ging rechtstreeks van organisatie over tot denominatie en 

vervolgens kwam zij terecht in valse leringen. Dat is waar. De rooms-

katholieken ge loven niet, dat God in Zijn Woord is. O neen. Zouden ze 

dat geloven, dan zouden ze zich moeten bekeren en deze waarheid 

voorstaan; zij zeggen evenwel dat God in Zijn kerk is. Dat zou de Bijbel 

tot de geschiedenis der katholieke kerk maken. Dat is niet waar. Kijk 

alleen maar wat zij met de waterdoop hebben gedaan. Zij namen haar 

weg als de Christelijke doop en maakten er een heidens gebruik van 

met titels. Laat ik u een ervaring vertellen, die ik met een katholieke 

priester had. Een meisje, dat ik destijds had gedoopt werd katholiek, dus 

de priester wilde een onderhoud met mij hebben over haar. Hij vroeg 

wat voor doop zij had gehad. Ik zei hem, dat ik haar in de Christelijke 

Doop gedoopt had, die naar mijn beste weten de enige juiste is. Ik had 

haar begraven in het watergraf in de Naam van de Here Jezus Christus. 

De priester merkte op, dat de katholieke kerk dit vroeger ook gedaan 

heeft. Meteen vroeg ik hem, wanneer de katho lieke kerk dat gedaan 
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had, want ik heb hun geschiedenisboeken gelezen en kon van hetgeen 

hij zei niets vinden. Hij vertelde mij, dat dit in de Bijbel stond en dat Jezus 

de katholieke kerk had georganiseerd. Ik vroeg hem, of hij meende dat 

Petrus werkelijk de eerste paus was. Met nadruk zei hij, dat Petrus dit 

inderdaad was. Ik vroeg hem, of men missen in het Latijn las om er zeker 

van te zijn dat zij correct waren en nimmer zouden veranderen. Volgens 

zijn zeggen was dit juist. Ik zei hem, dat ik dacht, dat zij een eind waren 

afgedwaald van wat zij in het begin hadden, ik liet hem weten dat, indien 

de katholieke kerk waarlijk het boek Handelingen geloofde, ik dan een 

ouderwetse katholiek was. Hij zei mij, dat de Bijbel het verhaal van de 

katholieke kerk was en dat God in de kerk was. Ik was het niet met 

hem eens, want God is in Zijn Woord. God zij waarachtig en ieder mens 

leugen achtig. Zo u van dat Boek afneemt of er aan toevoegt, heeft God 

beloofd dat Hij de plagen zal toevoegen aan hen, die aan hun deel van 

het Boek des Levens toedoen of er vanaf te durven nemen. Openb. 

22:18-19.

 Laat ik slechts aantonen, hoe de rooms-katholieke kerk gelooft, 

dat God in de kerk is, in plaats van in het Woord. Hier volgt een uittreksel 

van het dagboek van paus Johannes XXIII: “Mijn ervaring gedurende 

deze drie jaar als paus, sedert ik “met vreze en beving” deze dienst uit 

louter gehoor zaamheid aan de wil van de Here aanvaardde, welke mij is 

overgedragen door het Heilige Officie van kardinalen in conclaaf bijeen, 

bevestigt deze stelregel en is een krachtige en blijvende reden voor mij 

er trouw aan te zijn, in volledig vertrouwen in God, in alles wat het heden 

betreft, en volmaakte gerustheid voor wat de toekomst betreft.” Deze 

paus stelt, dat God sprak door de kerk om Zijn wil te openbaren. Hoe 

onjuist is dit. God is in Zijn Woord en openbaart Zijn wil door het Woord 

te spreken. Hij verklaarde eveneens, dat hij een absoluut vertrouwen 

had in het woord van mensen en er dientengevolge met gerustheid 

aan gehoor zaamde. Het klinkt allemaal zo mooi, maar wat is het in feite 

onjuist. Het is precies dezelfde verdraaiing als in de Hof van Eden. 

 Laten we nu overgaan naar Openb. 17 en letten op deze vrouw, 

de kerk die leeft van valse profetieën en niet van het Woord Gods. In 

vers 1 noemt God haar de grote hoer. Waarom is zij een hoer? Omdat 
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zij in overspel leeft. Zij houdt daarin ook het volk gevangen. Wat is het 

geneesmiddel tegen overspel? Het Woord van God. Deze vrouw is 

dus een hoer, omdat zij het Woord heeft verlaten. Daar zit zij aan vele 

wateren, waaronder “menigten van mensen” wordt verstaan. Dit kan niet 

anders zijn dan de valse kerk, omdat de gemeente Gods klein is - wei-

nigen zijn er die haar vinden.

 Merk op, hoe zij er in de ogen van God uitziet; het doet er niet toe 

hoe prachtig de mensen haar vinden en hoe wijsgerig haar woorden 

klinken. Zij is stomdronken van haar hoererij. Nu was zij dronken van 

het bloed der martelaren. Net als Izebel, die de profeten en de priesters 

doodde en het volk van God, dat het hoofd niet wilde buigen om de 

Baäl te aan bidden, verdelgde. En dat is precies wat de katholieke kerk 

ook deed. Zij doodde degenen, die het hoofd niet wilden buigen voor 

de pause lijke overheersing. Degenen, die het Woord Gods prefereerden 

boven het woord van mensen, werden ter dood gebracht, gewoonlijk op 

gruwelijke wijze. Maar deze kerk, die zich zo ophield met het doden van 

mensen, was zelf dood en wist het niet. Er was geen leven in haar en 

teke nen hebben haar nooit gevolgd.

TIJD OM ZICH TE BEKEREN

 Openb. 2:21 “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar 

zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.” Weet u dat deze kerk in feite 

nog goddelozer was dan Achab? Weet u dat hij zich voor een ogenblikje 

bekeerde en ootmoedig voor Gods aangezicht wandelde? U kunt dat 

niet van de rooms-katholieke kerk zeggen. Neen, in geen geval. Zij heeft 

zich nooit bekeerd, maar heeft hardnekkig iedereen omgebracht, die 

probeerde haar tot bekering te bewegen. Dat leert de geschiedenis. Nu 

ging God niet alleen voort met het verwekken van boodschappers aan 

ieder tijdperk, maar Hij verwekte ook enige wonderbare helpers voor die 

boodschappers. Hij gaf elk tijdperk enige wonderbare mannen Gods 

en zij deden al het mogelijke om de kerk terug te brengen tot God. 

God heeft haar stellig gelegenheid en hulp gegeven om tot bekering te 
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komen. Heeft ze zich echter ooit bekeerd en lieten haar vruchten dit dui-

delijk zien? Neen. Ze heeft zich nooit bekeerd en zal zich nooit bekeren. 

Zij is dronken. Zij heeft haar zintuigen voor geestelijke zaken verloren.

 Raak nu niet in de war door te gaan denken dat de kerk van Rome 

zich bekeerd heeft van haar slachtpartijen van de heiligen, omdat zij 

zich met de protestanten probeert te verenigen, door haar dogma’s 

met die der prote stanten in overeenstemming te brengen. Niet eenmaal 

heeft zij ooit haar excuus aangeboden en gezegd, dat zij verkeerd was 

geweest met haar massamoorden. En zij zal het ook nooit doen. En hoe 

zachtaardig en poes lief ze zich juist nu ook moge voordoen, zij zal toch 

opstaan om te moor den, want de lust tot moorden ligt in haar boze en 

onbekeerde hart.

HET VONNIS WORDT OVER DE HOER UITGESPROKEN

 Openb. 2:22-23 “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met 

haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet 

van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven 

en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten 

doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.”

 Wat nu? Heeft deze vrouw kinderen? En zij is een hoer? Indien 

het zo is dat zij kinderen had uit haar hoererij, dan moet zij, zoals het 

Woord zegt, met vuur verbrand worden. Dat is precies waar. Dat is haar 

einde want zij zal met vuur verbrand worden. Haar einde is de poel 

des vuurs. Maar laten we een ogenblikje bij deze kinderen stilstaan. 

Kinderen worden uit een vrouw geboren. Het is duidelijk dat uit deze 

vrouw kinderen zijn voortgekomen, die precies eender handelden als 

zij. Toon mij één kerk, die ooit is losgekomen uit de organisatie en 

niet rechtstreeks tot haar terug keerde. Er is er niet één. Niet één. De 

luthersen kwamen eruit van daan en keerden vervolgens weer terug tot 

de organisatie en thans gaan zij hand in hand met de oecumenische 

beweging. De methodisten maakten zich los, kwamen ook weer terug, 

doordat zij zich organiseerden. De pink stermensen maakten zich ook los, 

maar ook zij keerden terug door zich te organiseren. Er zal er zich nog 
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één losmaken en, prijst God, zij zal niet teruggaan naar een organisatie, 

omdat zij de waarheid kent. Die groep mensen zal de bruid zijn van de 

laatste dagen.

 Nu wordt er hier gezegd, dat deze hoer kinderen heeft. Wat voor 

kinderen? Zij waren dochters, want zij waren kerken net zo als zij. Dit 

is hier uitermate interessant. Izebel en Achab hadden een dochter. Die 

dochter trouwde met Joram, de zoon van Josafat, en in II Koningen 

8:16 staat: “Joram wandelde in de wegen van zijn schoonvader.” Door 

dit huwelijk werd hij onmiddellijk bij de af godendienst betrokken. Hij 

bracht het godvrezende en godvererende Juda tot afgoderij. Precies zo 

hebben ook al deze dochterkerken gehandeld, zo als ik u reeds duidelijk 

heb gemaakt. Zij beginnen in de waarheid en komen door huwelijk in 

een organisatie terecht en verlaten het Woord voor een traditie, dogma’s, 

etc. Laat ik dit wat verduidelijken. In Hebr. 13:7 wordt gezegd: “Houdt 

uw voorgangers in gedachtenis, die het Woord Gods tot u hebben ge-

sproken.” Het is het Woord dat ons leidt, geen mensen. Een man nu is 

als echtgenoot het hoofd der vrouw. Hij leidt haar. Maar de gemeente is 

ook een vrouw en haar Leidsman is het Woord. Jezus is het Woord. Als 

ze het Woord verwerpt en een ander als hoofd aanvaardt, dan is zij een 

overspeelster. Noem mij één kerk, die het Woord niet heeft prijsgegeven 

voor tradities en belijdenis geschriften. Het zijn allemaal overspeelsters _ 

zo moeder, zo dochter.

 Wat zal de straf zijn voor de hoer en haar kinderen? Wel, het zal een 

twee voudige straf zijn. Allereerst zei Hij: “Ik werp haar te bed.” Volgens 

het laatste gedeelte van vers 22 zal dit een bed van verdrukking zijn, 

ofwel de grote verdrukking. Zo wordt het ook door Jezus gezegd in 

Matth. 25:1-13. Er waren tien maagden. Vijf waren wijs en vijf waren 

dwaas. De vijf wijzen hadden olie (de Heilige Geest), maar de andere 

vijf hadden die olie niet. Toen de roep weerklonk: “Ziet, de Bruidegom 

komt,” moesten de vijf dwaze maagden haastig olie gaan zoeken, ter-

wijl de vijf wijze maagden de bruiloftszaal ingingen. De vijf, die buiten 

bleven, waren prijsgegeven aan de grote verdrukking. Dat zal gebeuren 

met al diegenen die niet opgenomen worden. Dat zal komen over de 

hoer en haar dochters. In de tweede plaats wordt er gezegd, dat hij hen 
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de dood zal doen sterven, of, zoals een meer letterlijke vertaling zegt: 

“Laat hen ter dood gebracht worden door de dood.” Dit is een vreemde 

uitdrukking. Wij zouden zeggen: “Breng een mens ter dood door hem 

op te hangen of door de elektrische stoel of op andere wijze.” Maar 

hier wordt gezegd: “Laat hen ter dood gebracht worden door de dood.” 

De dood zelve is de oorzaak van hun sterven. Ik wil nu, dat u dit goed 

ziet en ik zal dus opnieuw ter illustratie de dochter van Izebel nemen, 

die door haar huwelijk het huis van Juda binnenkomt en het daardoor 

rechtstreeks in de afgoderij stort, waardoor ze God dwingt, Juda aan 

de dood over te geven. Ditzelfde deed Bileam. Hier was dus Izebel met 

haar heidendom. Aan de overzijde van de grens vereert Juda God op de 

juiste manier en leeft onder het Woord. Dus huwelijkt Izebel haar dochter 

uit aan Joram. Op het moment dat dit gebeurt, maakt Joram het volk tot 

afgodendienaars. Op het moment dat dat huwelijk werd voltrokken, was 

Juda dood. Geestelijke dood deed zijn intrede. Op het moment dat de 

eerste kerk van Rome zich organiseerde, stierf zij. Op het moment, dat 

de lutherse kerk zich organiseerde deed de dood zijn intrede en stierven 

zij. Tenslotte kwamen de pinkstermensen en zij organiseerden zich. De 

Geest trok Zich terug, ofschoon zij dit niet geloven. Maar Hij ging. Dat 

huwelijk veroorzaakte de dood. Toen kwam het licht van de Eenheid 

van de Godheid. Ook zij kwamen tot een organisatie en stierven evenzo. 

Toen daarna het vuur Gods in 1933 op de Ohio rivier viel, kwam er een 

genezingsopwekking over de wereld, maar deze kwam nimmer door 

enige organisatie tot stand. God ging buiten de pinkstergroe peringen 

om, buiten organisaties om, en wat Hij in de toekomst gaat doen zal ook 

buiten enige organisatie om plaatsvinden. God kan niet wer ken door 

de doden. Hij kan alleen werken door de LEVENDE leden. Die levende 

leden zijn buiten Babylon.

 Dus, u ziet het, “Dood” of “Organisatie” kwam en de kerk stierf, of, ter 

verduidelijking, de dood werd een inwoner daar waar kort tevoren alleen 

het LEVEN heerste. Zoals de eerste Eva de dood over de mensheid 

bracht, zo bracht nu organisatie de dood voort, want organisatie is het 

voortbrengsel der beide verdervers, het Nicolaïetisme en het Bileamisme, 

ge propageerd door de profetes Izebel. Eva had nu eigenlijk verbrand 
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moeten worden, tezamen met de slang, vanwege hun verschrikkelijke 

daad. Maar Adam kwam tussenbeide, door haar snel tot zich te nemen 

en haar zo doende te redden. Maar wanneer deze satanische religie haar 

loop door de eeuwen heeft volbracht, zal er niemand zijn om tussenbeide 

te komen en zij zal verbrand worden samen met haar verleider, want de 

hoer en haar kinderen en de antichrist en satan zullen hun deel hebben 

in de poel des vuurs.

 Juist hier loop ik mijzelf vooruit en misschien moest ik dit eigenlijk 

bewaren voor de boodschap over het laatste tijdperk, maar het lijkt mij 

goed het hier nu naar voren te brengen, omdat het hier zo duidelijk 

gaat over orga nisatie en wat daardoor zal geschieden. En ik wil u 

waarschuwen. Openb. 13:1-18 “En ik zag uit de zee een beest opkomen 

met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op 

zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was 

een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de 

muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en 

grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, 

en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 

verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest 

de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is 

aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd 

een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en 

hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En 

(het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam 

te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd 

ge geven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; 

en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het Boek des Levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grond legging der wereld. Indien iemand een 

oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat 

hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan 

moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding 

en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de 
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aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de 

draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen 

uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste 

beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet 

grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de 

aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de 

aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor 

de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, 

dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het 

zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om 

aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van 

het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het 

beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

[en] dat niemand kan kopen of ver kopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: 

wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een 

getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

 Dit hoofdstuk laat de macht der rooms-katholieke kerk zien en wat zij 

zal gaan doen door middel van organisatie. Denk eraan dat dit de valse 

wijn stok is. Laat haar de Naam des Heren noemen, zij liegt er alleen maar 

om. Haar hoofd is niet de Here, maar de satan. Tenslotte is zij geheel 

en al vereenzelvigd met het beest. De hoer, die op het scharlaken-rode 

beest rijdt, toont klaar en duidelijk aan dat haar macht, de god van de 

kracht is (satan) en niet onze God, de Here Jezus Christus.

 In vers 17 wordt met nadruk vermeld dat zij de handel op de aarde 

volkomen zal gaan beheersen, want niemand zal kunnen kopen of 

verkopen buiten haar om. Dit wordt nog gestaafd door Openb. 18:9-17 

waar haar relatie tot konin gen, vorsten en kooplieden wordt aangeduid, 

die allen met Rome en de handel te maken hebben.

 In Openb. 13:14 vernemen wij, dat het beest zijn invloed verspreidt 

door het beeld dat voor hem werd opgebouwd. Het beeld, dat gemaakt 

wordt, is een wereldwijde oecumenische raad, waarin alle georganiseerde 
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ker ken tezamen zullen komen met de rooms-katholieken (men is hier 

reeds mee bezig). Het is heel goed mogelijk, dat deze eenheid zal komen 

om de macht van het communisme tegen te houden. Maar aangezien 

het communisme, evenals Nebukadnezar, verwekt is om het vlees van 

de hoer te verbranden, zal Rome overwonnen en verdelgd worden. Merk 

op dat, waar de roomse kerk ook heen is gegaan, het communisme 

haar is nage volgd. Zo moet het nu eenmaal geschieden. En laat ik u 

hier waarschuwen: begin niet te denken, dat het communisme uw enige 

vijand is. Geenszins. De katholieke kerk is dat ook, en zelfs in een nog 

grotere mate.

 Laten we nu eens Openb. 13:1-4 lezen en dit gedeelte vergelijken 

met Openb 12:1-5. Openb. 13:1-4 “En ik zag uit de zee een beest 

opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien 

kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik 

zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil 

als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon 

en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, 

en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 

verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest 

de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is 

aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?” Openb. 

12:1-5 “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, 

met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans 

van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in 

haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in 

de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en 

tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een 

derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En 

de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind 

gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk 

wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind 

werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.” Satan en zijn 

satanische gods dienst zijn in deze beide beesten. In Openb. 14 lezen wij 

dat het beest, dat ten dode toe gewond werd maar weer herleefde, het 
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keizerlijke heidense Rome is, dat bezweek onder de woeste aanvallen 

der barbaren en daardoor haar tijdelijke macht verloor. Maar zij herkreeg 

die in het pauselijke Rome. Ziet u het? Het rijk, dat regeerde door allen 

te vertreden en dat het sterk ste rijk werd dat ooit gekend werd, werd 

tenslotte ten dode toe gewond. De macht ervan was lichamelijk gezien 

verdwenen in zoverre het haar over heersing betrof door legers, enz. Maar 

onder Constantijn kwam ze weer tot leven, want het pauselijke Rome 

is in de gehele wereld doorgedrongen en de macht ervan is absoluut. 

Zij gebruikt koningen en kooplieden en in haar dodelijke religieuze en 

financiële kracht, regeert zij als godin van deze tegenwoordige eeuw. 

Zij is eveneens de draak, die stond te wachten om het mannelijk kind 

te verslinden. Herodus probeerde de Here Jezus te doden, doch kon 

er niet in slagen. Later werd Jezus gekruisigd door Romeinse soldaten, 

maar Hij is nu weggevoerd naar de troon.

 Denk nu na over wat ik zoëven heb gezegd, over het visioen van 

Daniël. Het laatste gedeelte van het beeld, de laatste wereldmacht, was 

in de voeten. Dat was ijzer en leem. Het ijzer is het Romeinse keizerrijk. 

Maar nu is het niet langer zuiver ijzer. Het is vermengd met klei. Toch 

is het er en doet wereldlijke zaken, zowel in de democratisch als in de 

meer des potisch geregeerde landen. De roomse kerk bevindt zich in 

ieder land. Ze heeft zich in alle gemengd.

 Laat ik u iets zeggen over klei en ijzer. Herinnert u zich, dat Chroesjtsjov 

met zijn schoen op tafel sloeg in de Verenigde Naties? Welnu, daar 

waren vijf oosterse en vijf westerse naties vergaderd. Chroesjtsjov sprak 

voor het oosten en president Eisenhower voor het westen. Chroesjtsjov 

is het Rus sische woord voor klei en Eisenhower betekent ijzer. De twee 

voornaamste leiders van de wereld, de twee grote tenen van de voet van 

ijzer en leem zaten naast elkaar. Het einde aller dingen is nabij.

 In vs. 4 wordt gevraagd: “Wie kan oorlog voeren tegen het beest?” 

Er zijn heden ten dage enige grote namen in de wereld. Er zijn een paar 

machtige naties, maar ook nu voert Rome de hoogste toon. De paus is 

de koetsier. En zijn macht neemt steeds meer toe. Niemand kan oorlog 

tegen hem voeren.
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 Vs. 6: “En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God.” 

(Het leert leringen en geboden van mensen, verraderlijk, roekeloos, 

opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, mensen, die 

een gedaante van god zaligheid hebben, maar de kracht daarvan 

verloochend hebben). Hij lasterde de Naam van God _ door die Naam 

te veranderen in titels en te weigeren anders te doen.

 Vs. 7: “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren.” 

Vervolging _ dood aan de ware gelovige en dat alles in de Naam des 

Heren, opdat de Naam van God gelasterd worde, even als in Rusland 

gebeurt, tengevolge van de dingen, die de katholieke godsdienst er deed.

 Vs. 8: “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, 

ieder, wiens naam niet geschreven is in het Boek des Levens van het 

Lam, dat ge slacht is, sedert de grondlegging der wereld.” 

 Gode zij dank, de schapen zullen hem niet aanbidden. Een ieder, met 

uitzondering van de uit verkorenen, zal verleid worden. Maar zij zullen niet 

verleid worden. Want zij horen de stem van de Herder en zij volgen Hem. 

 Nu dan, zie wat wij aldoor getracht hebben u duidelijk te maken. 

Dit zaad des doods, dat begon in het eerste tijdperk, _ dit zaad van 

organisatie is tenslotte tot de boom uitgegroeid, waarin allerlei onrein 

gevogelte ver blijf houdt. Ondanks haar bewering, dat zij de gever is van 

leven, is zij de gever van dood. Haar vrucht is DOOD. Zij die deel aan 

haar hebben zijn dood. Dit machtige stelsel van de wereldkerk, dat de 

wereld wijsmaakt, dat in haar lichamelijke en geestelijke verlossing is, 

misleidt de massa en richt ze te gronde. Maar zij is niet alleen de per-

sonificatie van de dood, maar dit dode-kadaver-kreatuur zal zelf door 

de dood ter dood gebracht worden, en wel in de poel des vuurs. Och, 

dat men zou mogen verstaan wat hun einde zal zijn, indien men in haar 

blijft. “Gaat uit van haar, want waarom zoudt gij sterven?”

EEN LAATSTE WAARSCHUWING

 Openb. 2:23 “En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle 

gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; 

en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.” 
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 God ziet het hart aan. Dat is nooit veranderd. En het zal nooit 

veranderen. Hier zijn, zoals door alle tijdperken heen, twee groepen, 

die beide hun openbaring van Godswege en hun verhouding tot God 

verkondigen. “Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit 

zegel: De Here kent degenen, die de Zijnen zijn.” II Tim. 2:19. “De Here 

onderzoekt de nieren.” Het woord ‘onderzoeken’ betekent ‘nasporen’ of 

‘nagaan’. God spoort onze gedachten (nieren) na; Hij weet wat er in ons 

hart is. Hij ziet onze werken, die een beslissende uiting zijn van wat er in 

ons schuilt. Uit ons hart komt of gerechtigheid of slechtheid voort. Onze 

motieven, onze bedoelingen _ alle zijn Hem bekend, daar Hij iedere 

handeling gadeslaat. En iedere handeling, ieder woord zal in het oordeel 

gebracht worden wanneer het oordeel over ons leven wordt gegeven. 

Geen vreze Gods stond de valse wijnstok voor ogen en zij zullen dat 

duur betalen. Laten allen, die Zijn Naam dragen, zo leven als heiligen 

betaamt. Wij kunnen mensen misschien bedriegen, maar de Here zullen 

wij nimmer kunnen bedriegen. `
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