19 - De dans van de dochter
Amazing Facts Storacle Guide (1/24)

De vrouw van koning Herodes, Herodias, haatte Johannes de Doper.
De profeet uit de woestijn had het gewaagd haar te beschuldigen van
overspel, omdat ze haar man Filippus had verlaten en in het huwelijk
was getreden met zijn boosaardige, maar rijkere broer. Nu was de
slechte koningin vastbesloten haar invloed over Herodes aan te
wenden om wraak te nemen op Johannes. Eerst bracht ze Herodus
ertoe Johannes gevangen te nemen. Maar toen ze Herodus vroeg
Johannes om te brengen, weigerde hij dit te doen. Hij wist dat
Johannes een ware profeet was en vreesde een opstand bij het volk.
Uiteindelijk bedacht Herodias een feilloos plan. Ze organiseerde een
feest voor Herodes’ verjaardag en nodigde zowel zijn vrienden als de
edelen van zijn rijk uit. Haar dochter Salome, een prachtige jonge
vrouw, zou op het feest een verleidende en betoverende dans
brengen. Herodias hoopte dat Herodes na het drinken van enige
glazen wijn Salome zou vragen wat ze als beloning wilde voor haar betoverende dans. Haar duistere plan
slaagde. Na de dans van Salome maakte Herodes een hoogdravende eed: ‘Wat je van mij ook maar
vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk.’ Markus 6:23. Terwijl de dronken gasten
applaudisseerden om de vrijgevigheid van de koning, gaf de schoonheid haar verbijsterende antwoord. Ze
ontnuchterde iedereen door het hoofd van Johannes op een dienstblad te vragen. Herodes was van zijn
stuk gebracht door dit gruwelijke verzoek, maar al zijn geschokte vrienden staarden hem aan in afwachting
van het antwoord. Bang om bij afwijzing van het verzoek aangezien te worden als een zwakkeling, gaf de
koning met tegenzin het bevel tot onthoofding. Op diezelfde dag werd de machtige profeet Johannes in de
gevangenis onthoofd. Dit was niet de eerste maal dat een team van moeder en dochter de regering
gebruikte om Gods volk te vervolgen.

1. Welke andere moeder spande samen met haar dochter om
Gods volk in het Oude Testament te vervolgen?
1 Koningen 18:13 ... toen ___________ de profeten van de
HEERE doodde?
2 Koningen 11:1 Toen Athalia, … zag dat haar zoon dood was,
stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In het Oude Testament stonden Izebel en Athalia
bekend om het gewelddadige bestuur van de noordelijke en
zuidelijke koninkrijken Israël en Juda, en vanwege het opleggen
van heidense godsdienst aan het volk van God.

2. Wat is de boodschap van de tweede engel in Openbaring
14?
Openbaring 14:8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is
gevallen, zij is gevallen, ________________, de grote stad, omdat

zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Openbaring 14 bevat een dringende drievoudige boodschap die de hele wereld moet horen
voor de wederkomst van Jezus. In deze les zullen we het hebben over het tweede onderdeel van de
boodschap. Gods oordeel over Babylon wordt uitgesproken, omdat ze alle naties heeft laten drinken van
haar bedwelmende wijn. Deze les bevat een aantal directe en misschien verontrustende boodschappen
voor zowel katholieke als protestante gelovigen. Vergeet niet dat de boodschap van de tweede engel een
boodschap is van Jezus, Degene die we allen liefhebben. Open uw hart voor Zijn waarheid, want Zijn enige
bedoeling is om u te redden en te zegenen.

3. Welk symbool gebruikt God voor Babylon in Openbaring
17?
Openbaring 17:18 En de _____________ die u gezien hebt, is de
grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van
de aarde.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In Bijbelse profetie staat de vrouw symbool voor de
kerk. Een reine vrouw stelt Gods ware kerk voor, zoals beschreven in Openbaring 12. Een ontrouwe vrouw
stelt een kerk voor die van het zuivere Woord is afgeweken. We kunnen zeker weten wie deze gevallen
vrouw is, want Openbaring 17:18 zegt dat ze heerste toen Openbaring werd geschreven. De geschiedenis
maakt ons duidelijk dat dit het heidens Rome was (Lukas 2:1), dat later zijn gezag, hoofdstad en macht
overdroeg aan het pauselijk Rome.

4. Welke andere bewijzen geeft Openbaring 17 dat Babylon verwijst naar het pauselijk Rome?
Openbaring 17:3 ... ik zag een vrouw zitten op een
scharlakenrood beest, dat vol van _________________ namen
was.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Ze is schuldig aan godslastering (vers 3).
Ze gaat in purper en scharlaken gekleed (vers 4).
Ze wordt de Moeder genoemd (vers 5).
Ze heeft hoerendochters die ook gevallen zijn (vers 5).
Ze vervolgde en martelde de heiligen (vers 6).
Ze zit op ‘zeven heuvels’ (vers 9).
Ze heerste over de ‘koningen van de aarde’ (vers 18).

Antwoord: ____________________
Aantekening: Het pauselijk Rome past volledig in de beschrijving. Haar hoofdkwartier is gevestigd in
Rome –‘de stad van de zeven heuvels’. Scharlaken is de kleur van de kleren van haar kardinalen, en de
paus draagt de koninklijke purperen kleur bij belangrijke gelegenheden. De Rooms Katholieke kerk geeft
toe dat ze gedurende de Middeleeuwen de heiligen heeft vervolgd en heeft geheerst over de koningen der
aarde. (Het bewijs van haar godslasterlijke gedrag zagen we in les 13.) De symboliek die God gebruikt past
perfect – een gevallen moederkerk van wie de gevallen dochters protesteerden en daarom protestanten
werden genoemd. Luister naar deze uitspraak van Vader James A. O’Brien: ‘Die inachtneming [van de
zondag in de plaats van de zaterdag] blijft een herinnering aan de Moederkerk van wie de niet-katholieke
sekten zich afscheurden.’ The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

5. Welk verband is er tussen de beesten van Openbaring 13 en
17?
Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat
zeven koppen en tien ____________ had, ...en op zijn koppen een
godslasterlijke naam.
Openbaring 17:3 ... ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen
en tien horens.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Het beest van Openbaring 13:1-10 en het beest van Openbaring 17 zijn duidelijk hetzelfde.
Beiden symboliseren ze de Roomse macht. Openbaring 17 wijst op de verbinding tussen kerk en staat, met
de kerk (de gevallen vrouw) die op de staat (het beest) rijdt en deze bestuurt. Openbaring 13 spreekt over
twee beesten die anderen dwingen tot aanbidding. Het eerste beest is dezelfde macht als de ‘moeder van
de hoeren’ beschreven in Openbaring 17. Deze les zal spoedig de identiteit van het tweede beest
openbaren.

6. Wat is de betekenis en oorsprong van het woord
‘Babylon’?
Genesis 11:4,6,7,9 Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en
een toren waarvan de top in de hemel reikt, ... en de HEERE zei:
... Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar
_________________, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen
begrijpen. ... Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar
verwarde de HEERE de taal van heel de aarde.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De termen ‘Babel’ en ‘Babylon’ betekenen beide verwarring. De naam ontstond bij de toren
van Babel, gebouwd door opstandige heidenen na de zondvloed. Ze hoopten de toren zo hoog te bouwen
dat toekomstige vloedwateren hem niet meer zouden kunnen bedekken. Maar de Heer verwarde hun taal,
zodat ze in chaos verkeerden en genoodzaakt werden hun project te stoppen. Later werd Babylon een
afgodisch wereldrijk dat Gods volk vervolgde. In het boek Openbaring wijst de term ‘Babylon’ op een
koninkrijk dat zich voordoet godsdienstig te zijn, maar een vijand is van Gods geestelijk Israël.

7. Hoe beschrijft God Babylon wanneer Hij Zijn volk oproept
haar te verlaten?
Openbaring 18:2-4 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is
_________________, zij is gevallen, het grote Babylon, en een
woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei
onreine geesten ... Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel
hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult
ontvangen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: God zegt dat Babylon gevallen is en een woonplaats is geworden van duivels en boze
geesten. Hij waarschuwt ervoor dat haar zonden zo weerzinwekkend zijn geworden dat Babylon vernietigd
moet worden. Gods volk moet haar vlug verlaten, anders zullen zij in de plagen van Babylon omkomen.

8. Jezus beschuldigt Babylon er herhaaldelijk van de wereld
dronken te maken met haar wijn. Wat is deze wijn?
Openbaring 17:4 ... zij had een gouden drinkbeker in haar hand,
vol van ________________.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Haar wijnbeker is vol van vergiftigende leugens
(Spreuken 12:22) of valse onderwijzingen die mensen geestelijk
dronken maken. Hier volgt een lijst met een aantal van haar
verleidelijke leugens:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

De Tien Geboden zijn niet bindend (zie les 6).
Heiligheid van de zondag (zie les 14).
Geheime opname (zie les 3).
Onsterfelijkheid van de ziel (zie les 9).
Een eeuwige foltering in de hel (zie les 10).
Het belijden van de zonden aan een priester (zie les 13).
Valse doop (zie les 11).
En verwarring van tongen (zie les 23).

De droevige waarheid is dat zodra Babylons boodschappen eenmaal aanvaard worden, iemand geestelijk
dronken wordt en bijna niet meer in staat is te begrijpen wat de Bijbel werkelijk zegt, want deze valse
leerstellingen verzwakken de mogelijkheid om de waarheid te begrijpen.

9. Welke macht zal het beest in de eindtijd ondersteunen?
Openbaring 13:11,12 En ik zag een ___________ beest
opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het
Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van
het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en
zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke
wond genezen was.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Houdt u vast! Dit tweede beest van Openbaring 13
symboliseert de Verenigde Staten van Amerika. Lees de bewijzen maar:
A. De tijd waarin het beest opkwam
God beschrijft de opkomst van deze macht rond de tijd dat het eerste beest gevangen wordt genomen en
zijn dodelijke wond ontvangt (Openbaring 13:10,11). De Verenigde Staten van Amerika ontstonden rond de
tijd dat de pauselijke macht gebroken werd aan het einde van de 1260 jaren, in 1798. Amerika verklaarde
zijn onafhankelijkheid in 1776, verkoos de Grondwet in 1787 en aanvaardde de tien eerste amendementen
(‘Bill of Rights’) in 1791 en was in 1798 door iedereen erkend als wereldmacht.
B. Het kwam op uit de aarde
We hebben al eerder gezien dat de wateren of zeeën waaruit de meeste koninkrijken (beesten) kwamen
symbool staan voor een dichtbevolkt gebied (Openbaring 17:15). De aarde stelt het tegengestelde voor. De
Verenigde Staten zijn inderdaad gesticht in een van origine zeer dunbevolkt gebied.
C. Het had twee horens als dat van een lam
In profetie verwijst een lam naar Jezus en horens stellen macht voor. De twee grote horens
vertegenwoordigen de protestantse beginselen waarop Amerika werd gefundeerd – burgerlijke en
religieuze vrijheid. De pioniers en stichters hadden Europa verlaten om te ontkomen aan de godsdienstige
en politieke vervolgingen. Ze vormden een maatschappij gebaseerd op de beginselen van burgerlijke en
godsdienstige vrijheid – ‘bestuur zonder een koning en godsdienst zonder een paus’.

10. Welke drastische verandering zal er volgens de profetie in
Amerika plaatsvinden?
Openbaring 13:11 ... maar het _________ als de draak.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Spreken als een draak betekent dat de Verenigde
Staten, onder invloed van Satan, de protestantse beginselen van
scheiding van kerk en staat aan de kant zal zetten. Het zal
godsdienstwetten aan het volk opleggen en de mensen verplichten
geloofshandelingen uit te voeren die tegen hun geweten in gaan.
Zij die weigeren zullen economische straffen (verzen 16 en 17) en
uiteindelijk de doodstraf ontvangen (vers 15).

11. Welke drie machten zullen zich in de eindtijd verenigen
tegen Gods volk?
Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek
van het beest en uit de mond van de valse ______________ drie
onreine geesten komen, als kikvorsen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De draak is Satan (Openbaring 12:9), die werkt via
heidense godsdiensten. Het beest van Openbaring 13:1-10 is het
pausdom. De valse profeet in Openbaring 16 is het gevallen
protestantisme in Amerika, dezelfde macht als het beest in Openbaring 13:11-17 dat twee horens heeft als
een lam, maar zal spreken als de draak. Dat is de macht die ‘grote wonderen’ doet en hen misleidt ‘die op
de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest’
Openbaring 13:13,14. (Vergelijk dit met de beschrijving die gegeven wordt van de valse profeet in
Openbaring 19:20.)

12. Zullen deze verschillende organisaties zich ooit feitelijk
verenigen?
Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen,
die tekenen doen en die uitgaan naar de _________________ van
de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de
oorlog van de grote dag van de almachtige God.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Ja, God zegt dat ze zich zullen verenigen. Let er ook
op dat ze verenigd zijn in hun werk van het verspreiden van misleiding en het smeden van een complot
tegen Gods volk. ‘De oorlog van de grote dag van de almachtige God’ is dezelfde strijd als de oorlog die de
draak begon tegen het nageslacht van de vrouw (Openbaring 12:17).

13. Welke doeltreffende methoden zal deze coalitie van de
eindtijd gebruiken?
Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen,
die _____________ doen.
Openbaring 13:13,14 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs
vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van
de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door
middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen

van het beest.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Deze coalitie van de eindtijd zal machtige wonderen verrichten door de macht van geesten
en duivels, en bijna de hele wereld zal overtuigd zijn (Openbaring 13:3) en misleid worden. Openbaring
18:23 zegt: ‘Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid’.

14. Wat zal Gods volk ervoor behoeden misleid te worden?
Jesaja 8:20 ... naar de _____ en het getuigenis! Als zij niet
overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad
zijn.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Gods volk zal alles moeten toetsen aan de Bijbel.
Ze zullen niet misleid worden, daar zij de wonderen en
leerstellingen zullen toetsen om te bepalen of deze van boze
geesten komen of van de Heer.

15. God roept Zijn volk nu uit Babylon naar de veiligheid van
Zijn overblijfsel. Hij zegt dat zij die in Babylon blijven deel
zullen hebben aan haar zonden en haar plagen zullen
ontvangen. In de dagen van Noach gingen maar acht mensen
de ark binnen die God had voorzien voor hun redding. Allen
die buiten bleven kwamen om. Vandaag de dag heeft Hij Zijn
gemeente, het overblijfsel, gegeven als een veilige ark, en
miljoenen gaan er binnen. Jezus nodigt ook u uit ‘Ga in de
ark, u en heel uw gezin’ (Genesis 7:1). Wilt u op Zijn
uitnodiging ingaan?
Antwoord: ____________________

Aanvullende studie
Hoe machtig zijn de Verenigde Staten en Rome?
Openbaring 13 geeft aan dat het pausdom en de Verenigde Staten
zich in de eindtijd zullen verenigen om de gehele wereld te
beïnvloeden het beest te aanbidden. Zijn deze rijken machtig
genoeg om zoiets tot stand te brengen?

Het pausdom is veruit de machtigste politiek-religieuze macht in de
wereld. Bijna elk voornaam land heeft een officiële ambassadeur of
vertegenwoordiger in het Vaticaan. De paus wordt door bijna alle landen geëerd en verwelkomd. Voormalig
leider van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, zei: ‘Alles wat in voorbije jaren heeft plaatsgevonden in
Oost-Europa zou onmogelijk geweest zijn zonder de inspanningen van de paus en de enorme rol, tevens
de politieke rol, die hij op het wereldtoneel heeft gespeeld.’1 De paus heeft meer dan vijftig wereldreizen
gemaakt om zijn doel te bereiken: de wereld te verenigen onder het leiderschap van het pausdom.

Amerika wordt nu beschouwd als de grootste militaire macht en het invloedrijkste land. ‘Amerika is de enige
overgebleven wereldmacht.’2
‘De macht van Amerika zal vanaf nu alle wereldgebeurtenissen bepalen.’ 3 De Bijbelse profetie voorspelt
heel duidelijk dat de Verenigde Staten van Amerika en het pausdom de handen ineen zullen slaan, en de
gebeurtenissen in de wereld tonen duidelijk dat de coalitie tot stand komt.
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