A Babilon en haar bondgenote. Openbaring 17:1-2.
❖ Die vrou in Openbaring 12 verteenwoordig die kerk van God, rein en getrou. Babilon
verteenwoordig die afvallige en ontroue kerk op die Eindtyd. Die kerk is die vereniging van
baie kerke.
❖ Volgens verse 1, 2 en 15, is hulle skares, in twee groepe verdeel:
— Die konings van die aarde. Politieke leiers wat Babilon wil ondersteun met politiekegodsdienstige wette.
— Die bewoners van die aarde. Diegene wat dronk is met die valse leerstellings van
Babilon. Hulle aanbid die dier en sy beeld.
B Babilon en die skarlakenrooi dier. Openbaring 17:3-7.
❖ Babilon verteenwoordig 'n godsdienstige mag en die dier verteenwoordig politieke magte.
❖ Teenoor die antieke tye sal godsdienstige en politieke magte maklik in die Eindtyd onderskei
kan word.
C Die skarlakenrooi dier:
❖ Dit was en is nie, en sal opkom. Openbaring 17:8.
— Hierdie dier het sewe koppe en tien horings soos die draak en die dier uit die see. Satan
beheer hierdie dier.
— Dit beweer dat dit God is (Openbaring 1:8), maar 'n bietjie anders:
(1) “Wat was". Dit sluit die koppe in wat tydens die geskiedenis in Johannes se tyd en tot
1798 was.
(2) “Dit is nie" Dit is dodelik gewond.
(3) “Dit sal opkom". Dit sal sy mag terug kry.
❖ Die sewe koppe. Openbaring 17:9-11.
— Die dier word eers geïdentifiseer as Rome, die stad met sewe heuwels (v. 9), maar 'n
tweede interpretasie word bygevoeg (v. 10).
— Die sesde "koning" "is". Dit is Rome (die vierde dier in Daniël 7 en die horing in Daniël 8).
— Daarom is die vyf konings wat "geval het" Egipte (die eerste ryk om God se mense te
onderdruk), Assirië, Babilon, Persië, en Griekeland.
— Die dier is die agste koning (Die Pousdom, herstel van sy noodlottige wond).
❖ Die tien horings. Openbaring 17:12-18.
— Daardie horings word gesien in die konteks van die val van Babilon, en hulle speel in
daardie oomblik 'n belangrike rol (v. 16-17). Hulle kom dus ter sprake tydens die plae, en
word duidelik geïdentifiseer as die konings van die aarde (v. 18).
— Hulle ondersteun aanvanklik Babilon in haar stryd teen die volk van God. Hulle verwerp
haar uiteindelik en verlaat haar gedurende die 5de en 6de plae (v. 16).
— Die drie sataniese magte oorreed hulle om weer teen Christus en Sy volk te veg (v. 17).
D Die oorwinning van Christus. Openbaring 17:14.
❖ Diegene wat hierdie boodskap aanvaar en getrou bly word deur Christus geroep, gekies en
is getrou.
❖ Ons oorwinning word gewaarborg, want die Lam veg vir ons.
❖ Hoekom is dit so belangrik om rein en getrou te wees aan die boodskap wat God ons gegee
het?

