
Les	  15:	  Wie	  is	  Babel?

Buiten	  Jeruzalem,	  wordt	  eind2jd	  Babel	  (of	  Babylon)	  meer	  vermeldt	  in	  de	  Schri=	  dan	  
welke	  andere	  plaats	  dan	  ook.	  Omdat	  het	  zo	  belangrijk	  is	  dat	  Zijn	  eind2jd	  overblijvers	  
effec2ef	  zouden	  herkennen	  wie	  Babel	  is,	  hee=	  onze	  Hemelse	  Vader	  meer	  dan	  100	  
kenmerken	  aangegeven	  die	  erop	  wijzen	  wie	  ze	  is,	  zodat	  het	  duidelijk	  is.

Sommigen,	  beïnvloedt	  door	  dwaalleer	  van	  religies,	  willen	  simpelweg	  Babel	  zien	  als	  
een	  of	  andere	  kerk	  of	  zelfs	  een	  systeem	  van	  hebzucht.	  Maar	  hoe	  spreekt	  de	  Schri=	  
erover?

Jer	  50:1+3+28
Het	  woord	  van	  Yahweh	  sprak	  tegen	  Babel,	  tegen	  het	  land	  van	  de	  Kassieten	  door	  
Jeremiah	  de	  profeet:	  Want	  een	  naFe	  komt	  op	  tegen	  haar	  vanuit	  het	  noorden,	  
dewelke	  haar	  land	  tot	  een	  woesFjn	  maakt.	  Niemand	  zal	  daarin	  wonen.	  Zij	  zullen	  
vluchten,	  zij	  zullen	  gaan,	  zowel	  mens	  als	  dier.	  De	  stem	  van	  diegene	  die	  vluchten	  en	  
daaruit	  ontsnappen,	  uit	  het	  land	  van	  Babel	  om	  in	  Tzion	  de	  wraak	  van	  Yahweh	  
Éloheinoe	  uit	  te	  roepen,	  de	  wraak	  van	  Zijn	  heiligdom.

Jer	  51:2-‐4
En	  Ik	  zal	  vreemdelingen	  naar	  Babel	  zenden	  die	  haar	  zullen	  ziUen	  en	  haar	  land	  
zullen	  ledig	  maken.	  Want	  in	  de	  dag	  van	  kwaad,	  zullen	  zij	  tegen	  haar	  zijn	  rond	  om	  
rond.	  De	  boogschuVer	  spanne	  zijn	  boog	  en	  steke	  zich	  in	  zijn	  pantser,	  spaart	  zijn	  
jonge	  mannen	  niet,	  slaat	  zijn	  gehele	  leger	  met	  de	  ban,	  dat	  er	  doden	  vallen	  in	  het	  
land	  van	  de	  Kassieten	  en	  doorstokenen	  op	  zijn	  straten.

Op	  18:2
En	  hij	  riep	  in	  een	  sterke,	  luide	  stem,	  zeggende:	  Gevallen,	  gevallen	  is	  Babel	  de	  grote!	  
Het	  is	  	  gevallen	  en	  is	  een	  woonplaats	  geworden	  van	  demonen,	  en	  een	  thuis	  voor	  
alle	  onreine	  geesten,	  voor	  alle	  onreine	  vogels,	  zelfs	  voor	  alle	  onreine	  en	  verfoeilijke	  
dieren.

Opmerking:	  We	  zien	  duidelijk	  vanuit	  de	  Schri=	  dat	  Babel	  een	  land	  is	  en	  niet	  
simpelweg	  een	  kerk	  of	  een	  systeem.	  Het	  hee=	  een	  leider,	  een	  leger	  en	  zoals	  we	  
zullen	  zien	  hee=	  het	  een	  economisch	  systeem	  op	  poot	  gezet	  waardoor	  het	  de	  
marktleider	  is	  van	  de	  wereld	  economie	  in	  de	  eind2jd.

Daarnaast	  is	  het	  ook	  zeer	  belangrijk	  om	  te	  weten,	  dat	  Jeremiah	  50	  &	  51	  nooit	  
hebben	  plaatsgenomen	  tot	  nu	  toe	  in	  de	  menselijke	  geschiedenis.	  Beide	  deze	  
profe2eën	  zijn	  voor	  de	  eind2jd.

Toen	  Cyrus	  de	  Mediër,	  Babel	  innam	  in	  539	  v.	  Ch.,	  leide	  hij	  het	  watersysteem	  weg	  van	  
de	  stad	  en	  ging	  hij	  binnen	  onder	  de	  muur	  waar	  het	  water	  naartoe	  ging.	  Hij	  opende	  
toen	  twee	  gigan2sche	  poorten	  en	  nam	  zo	  Babel	  met	  zeer	  veel	  gemak	  in,	  zonder	  
bloedvergieten	  of	  massamoord.	  Er	  is	  toen	  geen	  totale	  verwoes2ng	  verricht	  waarover	  
we	  lezen	  bij	  eind2jd	  Babel	  in	  Jeremiah	  50	  en	  51.

Is	  er	  nog	  meer	  bewijs	  om	  Jeremiah	  50	  en	  51	  aan	  te	  duiden	  als	  eind2jd	  hoofdstukken	  
en	  dus	  niet	  als	  historische	  gebeurtenissen	  in	  het	  Babylon	  van	  de	  oudheid?

Jer	  50:4-‐5+19-‐20
In	  die	  dagen,	  in	  die	  Fjd,	  zullen	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  komen,	  zegt	  Yahweh,	  zij	  en	  de	  
zonen	  van	  Jehoeda	  samen,	  met	  tranen	  en	  zij	  zullen	  op	  weg	  zoeken	  naar	  Yahweh	  



hun	  Élohiem.	  Zij	  zullen	  de	  weg	  vragen	  naar	  Tzion	  met	  hun	  gezichten	  daarnaar	  
gericht,	  zeggende;	  Kom	  en	  laat	  ons	  aansluiten	  bij	  Yahweh	  door	  een	  eeuwig	  
verbond	  dat	  nooit	  zal	  vergeten	  worden.	  
En	  Ik	  zal	  Jisrael	  opnieuw	  thuis	  brengen,	  en	  hij	  zal	  grazen	  op	  Karmel	  en	  Bashan	  en	  
zijn	  wezen	  zal	  tevreden	  zijn	  op	  de	  berg	  Efraïm	  en	  Gilea'd.
In	  die	  dagen,	  in	  die	  Fjd,	  zegt	  Yahweh,	  zal	  de	  weVeloosheid	  van	  Jisrael	  gezocht	  
worden	  maar	  het	  zal	  er	  niet	  zijn,	  de	  zonden	  van	  Jehoeda	  zullen	  niet	  gevonden	  
worden	  want	  Ik	  zal	  hen	  vergeven,	  diegenen	  die	  Ik	  overlaat	  als	  rest.

Opmerking:	  Het	  zinnetje	  "in	  die	  dagen,	  in	  die	  2jd"	  is	  een	  Judees	  idioom	  dat	  enkel	  kan	  
verwijzen	  naar	  de	  laatste	  dagen	  in	  de	  Schri=.	  Daarnaast	  is	  het	  van	  evenveel	  belang	  
om	  te	  weten	  dat	  deze	  verzen	  spreken	  dat	  zowel	  Jehoeda	  als	  Jisrael	  worden	  hersteld	  
in	  hun	  thuisland,	  Jisrael.	  Dit	  is	  simpelweg	  niet	  gebeurt	  bij	  de	  invasie	  van	  Babylon	  
door	  Koeroesj	  (Hebr:	  Koresj,	  Grieks:	  Cyros-‐Cyrus)	  in	  539	  v.	  Ch.	  want	  Jehoeda	  is	  pas	  
sinds	  1948	  terug	  soeverein	  geworden,	  terwijl	  de	  rest	  van	  de	  stammen	  van	  Israël	  nog	  
steeds	  in	  de	  verstrooing	  zijn	  tot	  op	  de	  huidige	  dag.

Daarnaast	  gingen	  de	  noorderlijke	  stammen	  van	  Israël	  in	  ballingschap	  naar	  Assyrië	  en	  
andere	  plaatsen	  rond	  721-‐718	  v.	  Ch.	  en	  waren	  zelfs	  niet	  aanwezig	  2jdens	  Cyrus	  zijn	  
Babylonische	  invasie,	  zodanig	  dat	  Jeremiah	  50	  &	  51	  niet	  kan	  spreken	  over	  het	  Babel	  
uit	  de	  oudheid	  maar	  slechts	  over	  het	  eind2jd	  Babel.

Een	  andere	  duidelijke	  aanduiding	  wie	  eind2jd	  Babel	  is,	  hee=	  te	  maken	  met	  het	  feit	  
dat	  het	  merendeel	  van	  Juda	  en	  Israël	  in	  het	  eind2jd	  Babel	  wonen	  en	  vandaar	  
terugkeren	  naar	  Israël.

Spreekt	  Jeremiah	  50	  &	  51	  over	  een	  invasie	  van	  Babel	  die	  de	  een	  volledig	  verwoes2ng	  
en	  uitroeien	  teweeg	  brengt?

Jer	  50:13+26
Omwille	  van	  de	  wraak	  van	  Yahweh	  zal	  het	  niet	  bewoond	  worden	  maar	  het	  zal	  ledig	  
zijn.	  Iedereen	  die	  naar	  Babel	  gaat	  zal	  verrast	  zijn	  en	  hissen	  voor	  al	  haar	  plagen.	  
Kom	  op	  tegen	  haar	  van	  het	  einde	  van	  de	  wereld,	  open	  haar	  graanschuren,	  hoop	  
haar	  op	  in	  hopen	  en	  vernieFg	  haar	  volledig.	  Laat	  geen	  rest	  overblijven.
Jer	  51:58+6+43+62
Zo	  spreekt	  Yahweh	  Tzeboath;	  de	  brede	  muren	  van	  Babel	  zullen	  volledig	  blootgelegd	  
worden	  en	  haar	  hoge	  poorten	  zullen	  verbrand	  worden	  met	  vuur.	  En	  de	  mensen	  
zullen	  zullen	  zwoegen	  voor	  ijdelheid	  en	  de	  mensen	  als	  voor	  vuur	  en	  zij	  zullen	  moe	  
zijn.	  
Vlucht	  uit	  het	  midden	  van	  Babel,	  een	  ieder	  verlosse	  zichzelf.	  Wees	  niet	  verstomd	  
door	  haar	  kwaadaardigheid.	  Want	  het	  is	  de	  Fjd	  van	  de	  wraak	  van	  Yahweh.	  Hij	  zal	  
haar	  een	  terechte	  vergoeding	  geven,	  Hij	  zal	  haar	  vergoeden.	  
Haar	  steden	  zijn	  een	  puinhoop	  geworden,	  een	  uitgedroogd	  land	  en	  een	  wildernis,	  
een	  land	  waarin	  geen	  mens	  woont,	  noch	  waar	  enige	  mens	  voorbij	  gaat.
Dan	  zal	  je	  zeggen,	  Yahweh,	  U	  hebt	  gesproken	  tegen	  deze	  plaats	  om	  die	  af	  te	  snijden	  
zodanig	  dat	  er	  niets	  van	  overblijU,	  van	  mens	  tot	  dier	  maar	  het	  zal	  een	  puinhoop	  
zijn	  voor	  eeuwig.

Opmerking:	  De	  verwoes2ng	  waarover	  Jeremiah	  50	  &	  51	  spreekt	  is	  een	  complete	  
verwoes2ng.	  Er	  staat	  daar	  ook	  duidelijk	  dat	  niemand	  er	  ooit	  nog	  zal	  in	  leven,	  na	  de	  
verwoes2ng	  in	  eind2jd	  Babel	  waarover	  de	  twee	  hoofdstukken	  spreken.

Nogmaals,	  toen	  Cyrus	  de	  Mediër	  de	  invasie	  van	  Babel	  realiseerde	  in	  539	  v.	  Ch.	  deed	  



hij	  dat	  met	  groot	  gemak.	  Er	  was	  geen	  massamoord,	  noch	  wegvluchtende	  Judeeërs,	  
noch	  een	  complete	  verwoes2ng	  zoals	  Jeremiah	  omschrij=.	  In	  feite	  waren	  er	  meer	  
Judeeërs	  die	  in	  het	  oude	  Babel	  leefden	  dan	  dat	  er	  Judeeërs	  leefden	  in	  het	  land	  Israël	  
2jdens	  de	  2de	  Tempelperiode.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  Jeremiah	  50	  &	  51	  toekoms2ge	  
profe2eën	  zijn	  en	  niet	  werden	  vervuld	  door	  koning	  Cyrus.

Het	  is	  ook	  belangrijk	  om	  te	  vermelden	  dat	  wanneer	  dit	  eind2jd	  Babel	  vernie2gd	  
wordt	  dat	  het	  nooit	  meer	  opgebouwd	  wordt	  maar	  in	  onze	  2jd	  hee=	  Saddam	  Hussein	  
iets	  van	  het	  oude	  Babel	  heropgebouwd	  waardoor	  Iraq	  duidelijk	  afvalt	  als	  kandidaat	  
voor	  eind2jd	  Babel.	  Meer	  nog,	  het	  is	  onmogelijk	  dat	  deze	  eind2jd	  profe2eën	  over	  het	  
huidige	  Iraq	  gaan,	  desondanks	  dat	  sommigen	  dat	  menen	  te	  denken.	  Eind2jd	  Babel	  
wordt	  volledig	  vernie2gd	  waar	  niemand	  meer	  in	  zal	  wonen	  voor	  eeuwig	  maar	  
modern	  Iraq	  zal	  in	  feite	  onderdeel	  worden	  van	  het	  beloofde	  land	  2jdens	  de	  regering	  
van	  de	  Messias	  zoals	  Genesis	  15:18	  ons	  vertelt	  en	  andere	  verzen.

Daarom	  zien	  we	  dat	  zowel	  Jeremiah	  50	  &	  51,	  als	  mede	  Openbaring	  17	  &	  18,	  allen	  
spreken	  over	  deze	  eind2jd	  Babel,	  samen	  met	  nog	  meer	  verzen.

Wat	  zijn	  een	  paar	  van	  de	  duidelijke	  kenmerken	  van	  eind2jd	  Babel?

Op	  17:5	  En	  op	  haar	  voorhoofd	  was	  een	  naam	  geschreven:	  Mysterie,	  Babel	  de	  grote,	  
de	  moeder	  der	  hoeren	  en	  afschuwelijkheden	  der	  aarde.

Opmerking:	  In	  het	  bovenstaande	  vers	  wordt	  Babel	  een	  "mysterie"	  genoemd.	  Als	  het	  
om	  het	  oude	  Babel	  of	  moderne	  Iraq	  gaat,	  waar	  is	  dan	  het	  mysterie?	  Er	  is	  nog	  meer	  
wat	  aanduid	  wie	  precies	  eind2jd	  Babel	  is.	  Ze	  wordt	  Babel	  "de	  grote"	  genoemd,	  het	  
Aramese	  woord	  "rabatha"	  duidt	  op	  een	  "grote	  kracht".	  Daarom	  zien	  we	  duidelijk	  dat	  
eind2jd	  Babel	  een	  'grote	  speler'	  is	  op	  het	  wereldtoneel	  en	  niet	  zomaar	  een	  
bescheiden	  na2e.

Zijn	  er	  nog	  meer	  duidelijke	  kenmerken	  van	  eind2jd	  Babel?

Hab	  1:6-‐11
Want	  zie,	  Ik	  laat	  de	  Kaldeeërs	  komen,	  dat	  grimmige	  en	  onstuimige	  volk,	  dat	  de	  
breedten	  der	  aarde	  doortrekt	  om	  woonsteden	  in	  bezit	  te	  nemen,	  die	  de	  zijne	  niet	  
zijn.	  Schrikkelijk	  en	  vreselijk	  is	  het,	  zijn	  recht	  en	  zijn	  hoogheid	  gaan	  van	  hemzelf	  uit.	  
Zijn	  paarden	  zijn	  vlugger	  dan	  panters	  en	  sneller	  dan	  avondwolven,	  zijn	  rossen	  en	  
zijn	  ruiters	  komen	  aan	  in	  galop,	  zij	  komen	  van	  verre	  aangevlogen	  als	  een	  arend,	  die	  
toeschiet	  om	  te	  verslinden.	  Heel	  dat	  volk	  komt	  om	  geweld	  te	  bedrijven,	  het	  
aanstormen	  van	  zijn	  voorhoede	  is	  een	  oostenwind	  en	  het	  verzamelt	  gevangen	  als	  
zand.	  Met	  koningen	  drijU	  het	  de	  spot	  en	  machthebbers	  zijn	  hem	  een	  belaching.	  Het	  
lacht	  om	  elke	  vesFng,	  het	  werpt	  er	  aarde	  tegenop	  en	  neemt	  haar	  in.	  Dan	  snelt	  het	  
voort	  als	  de	  wind	  en	  trekt	  verder,	  zo	  maakt	  hij	  zich	  schuldig,	  wiens	  kracht	  zijn	  
élohiem	  is.

Opmerking:	  Het	  eerste	  wat	  hier	  opvalt	  bij	  eind2jd	  Babel	  is	  hoe	  het	  een	  mach2ge	  
na2e	  werd.	  Vers	  zes	  legt	  uit	  dat	  zij	  woonsteden	  in	  bezit	  neemt	  die	  de	  hare	  niet	  zijn.	  
Dit	  komt	  exact	  overeen	  met	  hoe	  Amerika	  een	  na2e	  werd,	  want	  doorheen	  de	  VS	  nam	  
zij	  land	  in	  bezit	  dat	  aan	  de	  Amerikaanse	  Indianen	  toebehoorde.

Daarna	  wordt	  er	  verder	  vertelt	  wat	  voor	  een	  mach2ge	  vechtmachine	  Babel	  eigenlijk	  
is.	  Hun	  paarden	  zijn	  sneller	  of	  beter	  dan	  alle	  tegenstanders.	  Zij	  zullen	  ook	  vliegen	  als	  
een	  arend,	  waarbij	  ze	  hun	  krach2ge	  luchtmacht	  tonen.	  Zij	  zullen	  gevangen	  vangen	  als	  



zand.	  Dit	  stemt	  exact	  overeen	  met	  hoe	  Amerika	  in	  de	  Golf	  oorlog,	  Iraq	  en	  Sadam	  
Hussein	  overviel.	  Men	  kon	  dan	  waarnemen	  hoe	  duizenden	  hun	  wapens	  neerlegden	  
zoals	  zand,	  grote	  getallen	  gingen	  dan	  gevangen	  mee	  met	  het	  eind2jd	  Babel	  of	  de	  
Verenigde	  Staten	  van	  Amerika.

Daarna	  dreven	  zij	  de	  spot	  met	  koningen	  (leiders)	  en	  machthebbers	  (wereldleiders)	  
zouden	  niets	  betekenen	  in	  de	  ogen	  van	  Babel.	  Welk	  ander	  land	  in	  de	  wereld	  vandaag,	  
behalve	  Amerika	  dan,	  voert	  militair	  alles	  uit	  wat	  zij	  denken	  dat	  gerechtvaardigd	  is?	  
Welk	  land	  drij=	  de	  spot	  met	  de	  VN	  en	  toont	  zijn	  kracht	  aan	  iedereen	  die	  het	  maar	  
denkt	  om	  ertegen	  op	  te	  staan?

Er	  zijn	  andere	  dictators	  geweest,	  zoals	  Saddam	  Hussein,	  die	  probeerden	  om	  een	  
grote	  mond	  op	  te	  zefen	  maar	  uiteindelijk	  is	  het	  enkel	  Amerika/Babylon	  die	  de	  
militaire	  macht	  hee=	  in	  de	  laatste	  dagen	  om	  de	  militaire	  daden	  uit	  te	  voeren	  die	  
eind2jd	  Babel	  doet.

Laten	  we	  nog	  meer	  kenmerken	  van	  eind2jd	  Babel	  bekijken.

Op	  17:1+15
En	  een	  van	  de	  zeven	  boodschappers	  die	  de	  zeven	  schalen	  hebben,	  kwam	  en	  sprak	  
met	  mij,	  zeggende:	  Kom,	  ik	  zal	  jou	  het	  oordeel	  tonen	  van	  de	  grote	  hoer	  ziVende	  
aan	  vele	  wateren.	  En	  hij	  zei	  tot	  mij:	  De	  wateren	  die	  jij	  zag,	  waar	  de	  hoer	  zit,	  zijn	  
volkeren	  en	  menigten,	  naFën	  en	  talen.

Jer	  50:37
Een	  zwaard	  is	  op	  zijn	  paarden	  en	  zijn	  koetsen	  en	  de	  gehele	  gemengde	  bevolking	  in	  
haar	  midden.	  En	  zij	  zullen	  worden	  als	  vrouwen.	  Een	  zwaard	  is	  aan	  haar	  schaVen	  en	  
zij	  zullen	  beroofd	  worden.

Opmerking:	  We	  zien	  dat	  in	  zowel	  Jeremiah	  als	  Openbaringen,	  Babel	  een	  grote	  
smeltpot	  is	  van	  vele	  mensen	  met	  verschillende	  ethniciteiten	  in	  haar	  land.	  Er	  is	  geen	  
grotere	  smeltpot	  in	  de	  geschiedenis	  van	  de	  wereld	  dan	  de	  VS.	  Wanneer	  Saddam	  
Hussein	  het	  oude	  Babel	  aan	  het	  opgraven	  was,	  vonden	  zij	  een	  heel	  oud	  cuneiform	  
schrijven	  uit	  het	  oude	  Babel.	  Dit	  schrijven	  is	  heel	  interessant	  want	  voordien	  dacht	  
men	  dat	  Isjtar	  (van	  haar	  komt	  de	  Engelse	  naam	  voor	  christelijk	  pasen)	  simpelweg	  een	  
cul2sch	  gewijde	  hoer	  was	  maar	  wat	  bleek	  is	  dat	  zij	  eigenlijk	  de	  moeder	  van	  
immigranten	  was.	  Zij	  had	  een	  kroon	  met	  zeven	  spijkers	  en	  ofwel	  een	  gouden	  beker	  of	  
fakkel	  in	  haar	  hand.	  In	  haar	  ander	  hand,	  hield	  zij	  de	  wet	  van	  Hammurabi	  vast.	  Dit	  lijkt	  
sprekend	  op	  het	  alom	  bekende	  'vrijheidsbeeld'	  dat	  zich	  vandaag	  in	  New	  York	  bevindt,	  
de	  grootste	  idool	  ter	  wereld.	  De	  naam	  is	  ontleend	  van	  de	  Romeinse	  godin	  'Libertas',	  
die	  genoemd	  werd	  naar	  de	  Griekse	  godin	  Diana,	  die	  in	  wezen	  de	  godin	  Isjtar	  
voorstelde.	  De	  wateren	  slaan	  op	  zeehavens,	  wat	  ontbrak	  aan	  het	  oude	  Babel	  in	  Iraq	  
maar	  alom	  tegenwoordig	  is	  in	  de	  VS.

Wat	  ook	  kenmerkend	  is	  voor	  eind2jd	  Babel,	  is	  het	  feit	  dat	  Babel	  de	  wereldwijde	  
poli2e	  is.

Jer	  50:33	  Hoe	  de	  hamer	  (supermacht)	  van	  de	  hele	  aarde,	  afgesneden	  is	  en	  
afgebroken!	  Hoe	  Babel	  een	  puinhoop	  is	  geworden	  onder	  de	  naFën!

Opmerking:	  Deze	  uitspraak	  in	  het	  onderliggende	  Hebreeuws	  is	  een	  Hebreeuws	  
idioom	  dat	  doelt	  op	  een	  wereldwijde	  poli2e,	  namelijk	  een	  die	  met	  een	  hamer	  de	  
aarde	  slaat	  en	  daarop	  klopt.	  Als	  iemand	  eerlijk	  is	  met	  zichzelf,	  is	  er	  geen	  twijfel	  



mogelijk	  dat	  de	  moderne	  superkracht	  die	  haar	  militaire	  en	  economische	  macht	  hee=	  
gebruikt	  om	  te	  kloppen	  op	  diens	  tegenstanders,	  toch	  wel	  de	  VS	  is.	  Hetzij	  
opgedrongen	  financiële	  sanc2es	  bij	  de	  VN	  of	  militaire	  invasies	  zoals	  we	  zagen	  in	  
Kosovo,	  Bosnië,	  Iraq,	  Afghanistan,	  Grenada,	  Sudan,	  Libya,	  etc.,	  Amerika	  hee=	  op	  hen	  
allemaal	  geklopt,	  allen	  die	  opstonden	  tegen	  hen	  in	  deze	  moderne	  2jden.

Er	  wordt	  ook	  geprofeteerd	  dat	  eind2jd	  Babel	  geen	  dictatorschap	  zou	  zijn	  maar	  een	  
democra2e,	  waar	  wereldleiders	  elkaar	  zouden	  ontmoeten	  in	  eind2jd	  Babel	  om	  de	  
wereld	  haar	  problemen	  te	  bespreken.

Jes	  47:13	  Jullie	  zijn	  vermoeid	  door	  jullie	  vele	  plannen.
Jer	  51:44	  En	  Ik	  zal	  Bel	  straffen	  in	  Babel,	  en	  Ik	  zal	  uit	  zijn	  mond	  voortbrengen	  
datgene	  hij	  ingeslikt	  heeU.	  En	  de	  naFën	  zullen	  niet	  meer	  samen	  komen	  naar	  hem,	  
de	  muur	  van	  Babel	  zal	  vallen.
Op	  17:18-‐18	  En	  de	  vrouw	  die	  jij	  zag	  is	  de	  grote	  stad,	  die	  de	  heerschappij	  voert	  over	  
de	  koningen	  der	  aarde.

Opmerking:	  Enkel	  in	  New	  York	  City	  in	  de	  VS,	  bevindt	  zich	  de	  VN	  waar	  alle	  na2ën	  
samenkomen	  te	  Babylon	  om	  de	  wereld	  haar	  problemen	  (proberen)	  op	  te	  lossen.	  
Wanneer	  Babel	  vernie2gd	  wordt,	  zullen	  zij	  moeten	  samenkomen	  op	  een	  andere	  
loca2e.	  Openbaringen	  17:9	  spreekt	  van	  Babylon	  die	  zit	  op	  de	  zeven	  bergen.	  In	  de	  
Schri=,	  staan	  bergen	  symbool	  voor	  grote	  landmassa's	  en	  dit	  vers	  toont	  dat	  Babel	  
controle	  hee=	  over	  alle	  zeven	  landmassa's,	  hetgeen	  wij	  nu	  'con2nenten'	  noemen.	  
Sommigen	  hebben	  fou2ef	  dit	  vers	  gebruikt	  om	  Rome	  aan	  te	  duiden	  omdat	  Rome	  op	  
zeven	  heuvels	  rust.
Maar	  een	  heuvel	  is	  een	  totaal	  ander	  woord	  in	  zowel	  Hebreeuws,	  Aramees	  als	  Grieks	  
dan	  het	  woord	  voor	  berg,	  waar	  hierover	  gesproken	  wordt	  is	  dus	  bergen	  en	  niet	  
heuvels.

Het	  werd	  ook	  geprofeteerd	  dat	  eind2jd	  Babel	  een	  ruimtevaartprogramma	  zou	  
hebben.

Jer	  51:9	  Want	  haar	  oordeel	  rijkt	  tot	  aan	  de	  hemelen,	  het	  wordt	  opgeliU	  (NiSA)	  tot	  
aan	  de	  lucht.
Jer	  51:53	  Alhoewel	  Babel	  zou	  opgaan	  tot	  aan	  de	  hemelen,	  en	  alhoewel	  ze	  haar	  
hoogten	  zou	  versterken,	  plunderaars	  zullen	  van	  Mij	  uitgaan	  naar	  haar,	  zegt	  
Yahweh.

Opmerking:	  Het	  Hebreeuwse	  woord	  vertaald	  met	  opli=en	  is	  raar	  maar	  waar	  "NiSA",	  
wat	  dus	  maar	  één	  klinker	  verschil	  is	  met	  het	  Amerikaanse	  ruimtevaart	  programma	  
genaamd	  NASA.

Bedriegt	  eind2jd	  Babel	  ook	  de	  mensen	  met	  diens	  voorschri=	  'medicijnen'	  en	  
dergelijke?

Op	  18:23	  Want	  jouw	  koopliederen	  waren	  de	  groten	  der	  aarde,	  want	  door	  jouw	  
tovenarij	  (farmakaia)	  zijn	  alle	  naFën	  bedrogen.

Opmerking:	  De	  mensen	  in	  eind2jd	  Babel	  zouden	  bedrogen	  worden	  door	  de	  
Babylonische	  tovenarij.	  Dit	  Aramese	  woord	  werd	  in	  het	  Grieks	  vertaald	  met	  
"farmakaia",	  vanwaar	  ook	  het	  hedendaagse	  woord	  farmacie	  komt.	  De	  hedendaagse	  
medische	  wereld	  is	  niet	  echt	  geïnteresseerd	  in	  het	  genezen	  van	  mensen	  door	  de	  



oorzaak	  van	  ziekten	  aan	  te	  pakken	  maar	  slechts	  de	  symptonen.

Hoeveel	  Amerikanen	  of	  zelfs	  Belgen	  moeten	  niet	  dagelijks	  verschillende	  pillen	  slikken	  
onder	  het	  mom	  dat	  zo	  hun	  ziekte	  wordt	  genezen	  of	  onder	  controle	  wordt	  gehouden	  
en	  dit	  voor	  de	  rest	  van	  hun	  leven,	  doch	  zonder	  hen	  echt	  te	  genezen?	  	  Gigan2sche	  
drug	  of	  farma	  bedrijven	  zoals	  Merck,	  Johnson	  and	  Johnson	  of	  Pfizer	  voorziet	  
miljoenen	  en	  miljoenen	  mensen	  dagelijks	  van	  drugs,	  van	  cholesterol	  tot	  hart	  
aandoeningen	  tot	  diabetes,	  etc.
Zelfs	  miljoenen	  kinderen	  worden	  dergelijke	  drugs	  voorgeschreven	  zoals	  Ritalin	  en	  
Paxcil.
Onze	  Hemelse	  Vader	  hee=	  aan	  de	  mensheid	  de	  bladeren	  van	  bomen,	  planten	  en	  alle	  
soorten	  natuurlijke	  geneesmiddelen	  gegeven	  om	  elke	  ziekte	  te	  genezen	  (Op	  22:2)	  
maar	  Babel	  hee=	  de	  wereld	  bedrogen	  door	  de	  farmaceu2sche	  industrie,	  hetgeen	  de	  
Schri=	  klassificeert	  onder	  tovenarij.	  De	  meeste	  gezondheidsproblemen	  die	  vandaag	  
in	  Amerika,	  maar	  evengoed	  in	  België,	  voorkomen	  worden	  veroorzaakt	  door	  
ongezonde	  voeding,	  mits	  de	  meeste	  mensen	  houden	  van	  fast	  food	  en	  suiker,	  hetgeen	  
het	  immuun	  systeem	  kapot	  maakt.

Er	  is	  nog	  een	  ander	  interessant	  kenmerk	  en	  resultaat	  die	  voortvloeit	  uit	  het	  bedrog	  
dat	  eind2jd	  Babel	  hee=	  gebracht	  bij	  de	  mensen	  door	  hen	  verslaafd	  te	  maken	  aan	  
drugs/farmaceu2sche	  medicijnen,	  fast	  food,	  wife	  suiker	  en	  wife	  bloem	  producten.

Jer	  50:11	  Omdat	  je	  verheugt,	  omdat	  je	  jubelt,	  vernieFgers	  van	  Mijn	  erfenis	  want	  je	  
bent	  dik	  als	  de	  

Opmerking:	  Overgewicht	  in	  de	  VS	  en	  zelfs	  België,	  is	  een	  serieus	  probleem.	  Zelfs	  
Amerikaanse	  kinderen	  vandaag	  hebben	  last	  van	  overgewicht.	  Amerika	  hee=	  de	  beste	  
dokters	  en	  medische	  voorzieningen	  ter	  wereld	  en	  gaat	  toch	  gebukt	  onder	  
overgewicht	  en	  is	  de	  ongezondste	  maatschappij	  ter	  wereld.	  Super	  size	  in	  restaurants	  
en	  “all	  you	  can	  eat”	  buffets	  zijn	  standaard	  geworden	  in	  het	  moderne	  Amerika/
Babylon.	  Sta2s2eken	  tonen	  aan	  dat	  de	  gemiddelde	  persoon	  te	  veel	  prik	  drinkt,	  
ongeveer	  gelijk	  aan	  82	  theelepels	  suiker.	  Suiker	  kan	  ook	  verslavend	  werken	  zoals	  
cocaïne,	  de	  reden	  waarom	  Coca	  Cola	  zich	  zo	  noemt	  is	  doordat	  er	  een	  kleine	  
hoeveelheid	  cocaïne	  aanwezig	  was	  in	  het	  drankje.

Maar	  er	  is	  eigenlijk	  nog	  een	  kenmerk,	  i.v.m.	  eind2jd	  Babel	  dat	  nog	  meer	  uitsteekt	  
dan	  al	  de	  rest.	  Eind2jd	  Babel	  is	  de	  motor	  van	  de	  wereld	  economie.	  Ze	  hee=	  door	  haar	  
democra2sche	  ruilsystatus,	  een	  globaal	  economisch	  systeem	  op	  poot	  gezet	  die	  de	  
wereld	  nog	  niet	  kende.	  Ze	  hee=	  alle	  andere	  wereldleiders	  en	  handelaars	  door	  haar	  
wereldwijde	  en	  mach2ge	  economische	  machine,	  rijk	  gemaakt.

Op	  18:3+9-‐19
Omdat	  de	  wijn	  der	  woede	  van	  haar	  hoererij	  alle	  naFën	  dronken	  heeU	  gemaakt,	  
zelfs	  de	  koningen	  van	  de	  aarde	  hebben	  hoererij	  met	  haar	  gepleegd	  en	  de	  
handelaars	  van	  de	  aarde	  zijn	  rijk	  geworden	  door	  haar	  handel.
En	  de	  koningen	  van	  de	  aarde	  zullen	  huilen	  voor	  haar	  en	  zullen	  weeklagen	  over	  
haar,	  diegene	  die	  gehoereerd	  en	  verrijkt	  werden	  met	  haar	  wanneer	  zij	  de	  rook	  zien	  
als	  zij	  in	  brand	  staat,	  staande	  van	  ver	  af	  door	  de	  vrees	  van	  haar	  pijn,	  zeggende:	  
Way!	  Way	  aan	  de	  grote	  provincie,	  Babel,	  de	  sterke	  provincie!	  Want	  in	  één	  uur	  is	  
jouw	  oordeel	  gekomen.
En	  de	  handelaars	  van	  de	  aarde	  huilen	  en	  klagen	  over	  haar	  want	  niemand	  koopt	  nog	  
hun	  koopwaar.	  Nooit	  meer	  zal	  er	  geruild	  worden	  in	  goederen	  van	  goud,	  zilver,	  



edelgesteente,	  paarlen,	  fijn	  linnen,	  purper,	  zijde	  en	  scharlaken,	  allerlei	  welriekend	  
hout	  en	  allerlei	  snijwerk	  van	  ivoor	  en	  allerlei	  voorwerpen	  van	  het	  kostbaarste	  hout,	  
van	  koper,	  ijzer	  en	  marmer,	  kaneel,	  specerij,	  reukwerk,	  mirre,	  wierook,	  wijn,	  olie,	  
bloem	  en	  tarwe,	  lastdieren,	  schapen,	  paarde	  en	  wagens	  en	  lichamen	  van	  mensen.	  
En	  het	  ooU,	  waarnaar	  jouw	  wezen	  verlangde,	  al	  het	  heerlijke	  en	  kostelijke	  is	  van	  
jouw	  weggevlucht	  en	  verloren	  gegaan	  voor	  jou	  en	  je	  zal	  hen	  niet	  nogmaals	  
beziVen.
De	  handelaars	  van	  deze	  dingen,	  diegenen	  die	  verrijkt	  werden	  door	  haar,	  zullen	  van	  
veraf	  staan	  kijken,	  door	  de	  vrees	  van	  haar	  pijniging,	  huilende	  en	  rouwende,
en	  zeggende:	  Way!	  Way	  de	  grote	  provincie	  die	  gekleed	  werd	  in	  linnen,	  purper	  en	  
scharlaken	  en	  rijk	  versierd	  was	  met	  goud	  en	  edelgesteente	  en	  paarlen	  want	  in	  één	  
uur	  is	  al	  die	  zo	  grote	  rijkdom	  verwoest!	  En	  iedere	  stuurman	  en	  iedere	  kustvaarder	  
en	  de	  zeelieden	  en	  allen	  die	  de	  zee	  bevaren,	  bleven	  van	  verre	  staan	  en	  riepen	  toen	  zij	  
de	  rook	  van	  haar	  verbranding	  zagen,	  zeggende:	  Welke	  provincie	  was	  aan	  deze	  grote	  
provincie	  gelijk!	  En	  zij	  wierpen	  stof	  op	  hun	  hoofden	  en	  riepen,	  wenend	  en	  rouw	  
bedrijvend,	  zeggende:	  Way,	  way	  die	  grote	  stad	  waarin	  allen,	  die	  schepel	  op	  zee	  
hadden,	  door	  haar	  kostbaarheden	  rijk	  geworden	  zijn	  want	  zij	  is	  in	  één	  uur	  
verwoest!

Opmerking:	  Deze	  verzen	  leggen	  duidelijk	  uit	  wie	  eind2jd	  Babel	  kan	  zijn.	  Het	  noemt	  in	  
feite	  25	  dingen	  specifiek	  op	  die	  in	  Babel	  meer	  geruild	  worden	  dan	  in	  welk	  ander	  land	  
dan	  ook.	  Enkel	  de	  VS	  hee=	  een	  warenruil	  waar	  men	  alle	  25	  opgesomde	  items	  kan	  
ruilen.

Daarnaast,	  geen	  twijfel	  mogelijk,	  is	  de	  VS	  en	  de	  Amerikanen	  diegenen	  die	  de	  wereld	  
haar	  goederen	  importeren,	  waardoor	  de	  handelaars	  van	  de	  aarde	  zouden	  "huilen	  en	  
weeklagen"	  indien	  zij	  niet	  langer	  op	  de	  kaart	  stonden.	  Als	  iemand	  eerlijk	  is	  met	  
zichzelf,	  is	  er	  geen	  andere	  na2e	  die	  meer	  goederen	  importeert	  en	  consumeert	  uit	  alle	  
landen	  van	  de	  wereld,	  dan	  de	  VS.	  China	  groeit	  weliswaar	  op	  de	  globale	  export	  markt	  
maar	  zij	  zijn	  verkopers,	  geen	  kopers	  en	  consumenten	  zoals	  de	  Amerikanen	  dat	  zijn.	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  er	  slechts	  één	  na2e	  vandaag	  op	  aarde	  is	  die	  past	  bij	  de	  
bovenstaande	  omschrijving	  en	  dat	  is	  de	  Verenide	  Staten	  van	  Amerika.	  Tot	  1981,	  
waren	  er	  maar	  een	  handjevol	  beurzen	  wereldwijd	  maar	  nu	  hee=	  bijna	  elk	  land	  op	  
aarde	  het	  Amerikaanse/Babylonische	  ruilsysteem	  geassimileerd	  bij	  zichzelf.

Kijk	  ook	  naar	  vers	  14	  waar	  staat	  "de	  rijpe	  vruchten	  die	  jouw	  wezen	  naar	  verlangde,	  
zijn	  van	  jou	  weggevlucht	  en	  al	  het	  heerlijke	  en	  kostelijke	  is	  verloren	  voor	  jou"	  .	  Op	  de	  
meeste	  plaatsen	  ter	  wereld	  eet	  je	  niet	  jouw	  favoriete	  voedsel	  heel	  het	  jaar	  door,	  
enkel	  wanneer	  ze	  in	  seizoen	  zijn	  bij	  de	  lokale	  verkopers.

Maar	  in	  de	  VS	  eet	  men	  wat	  uit	  andere	  landen	  wordt	  aangevoerd	  heel	  het	  jaar	  door,	  
zodanig	  dat	  men	  hun	  favoriete	  voeding	  al2jd	  kan	  eten.

Naast	  's	  werelds	  grootste	  consument	  te	  zijn	  en	  de	  motor	  van	  de	  wereldwijde	  
economie,	  is	  eind2jd	  Babel	  ook	  wereldbekend	  voor	  haar	  luxieuze	  levenss2jlen	  en	  
hun	  plezier	  zoekende	  houding.	  Trots	  en	  plezier	  zoeken	  zijn	  belangrijke	  aanwijzingen	  
om	  te	  ontdekken	  wie	  eind2jd	  Babel	  is.

Jes	  47:6-‐10
Ik	  was	  boos	  op	  Mijn	  volk,	  Ik	  verontreinigde	  Mijn	  erfenis	  en	  gaf	  hen	  in	  jouw	  hand.	  Je	  
gaf	  hen	  geen	  genade,	  je	  maakte	  jouw	  juk	  op	  de	  ouderen,	  heel	  zwaar.	  En	  je	  hebt	  
gezegd,	  Ik	  ben	  een	  minnares	  voor	  eeuwig,	  totdat	  je	  deze	  dingen	  niet	  op	  jouw	  hart	  



schreef	  en	  ze	  niet	  herrinerde	  tot	  het	  einde.	  Nu	  dan,	  luister	  naar	  dit:	  Plezier	  zoeker,	  
die	  zonder	  zorgen	  leeU,	  die	  zegt	  in	  haar	  hart;	  "ik	  ben	  hét,	  en	  niemand	  anders,	  Ik	  zal	  
niet	  als	  een	  weduwe	  worden,	  noch	  zal	  ik	  her	  verlies	  van	  kinderen	  kennen".	  Maar	  
deze	  twee	  dingen	  zullen	  plots	  op	  jou	  anomen,	  in	  één	  dag;	  verlies	  van	  kinderen	  en	  
weduwschap,	  naar	  de	  voleinding	  die	  op	  jou	  komt,	  omwille	  van	  jouw	  vele	  tovenarij	  
en	  de	  kracht	  van	  jouw	  krachFge	  bezweringen.	  Want	  je	  vertrouwde	  in	  het	  kwade,	  je	  
zei,	  niemand	  ziet	  mij.	  Jouw	  wijsheid	  en	  jouw	  kennis,	  het	  keert	  terug	  naar	  jou,	  en	  je	  
zegt	  in	  jouw	  hart:	  "ik	  ben	  het	  en	  niemand	  anders".

Op	  18:6-‐9
Geef	  aan	  haar	  terug	  zoals	  zij	  terug	  gaf	  aan	  jou,	  en	  verdubbel	  het	  voor	  haar,	  naar	  
haar	  werken.	  De	  beker	  welke	  zij	  mengde,	  meng	  die	  dubbel	  voor	  haar.	  
Waardoor	  ze	  haarzelf	  verhoogde	  en	  verrijkte,	  geef	  aan	  haar	  terug	  pijninging	  en	  
rouwen.	  Want	  ze	  zegt	  in	  haar	  hart;	  "ik	  zit	  als	  een	  koningin,	  en	  ik	  ben	  geen	  weduwe	  
en	  ik	  zal	  geen	  onheil	  zien".
Daarom	  komen	  haar	  plagen	  in	  één	  dag,	  dood,	  rouw	  en	  hongersnood	  en	  zij	  zal	  
verteerd	  worden	  met	  vuur	  want	  Yahweh	  Élohiem	  die	  haar	  oordeelt	  is	  sterk.
En	  de	  koningen	  van	  de	  aarde	  zullen	  om	  haar	  huilen,	  en	  weeklagen	  voor	  haar,	  
diegenen	  die	  met	  haar	  gehoereerd	  hebben	  en	  verrijkt	  zijn	  door	  haar,	  wanneer	  zij	  
de	  rook	  zien	  wanneer	  ze	  in	  brand	  staat.

Op	  18:16-‐17
en	  zeggende:	  Way!	  Way	  de	  grote	  provincie	  die	  gekleed	  werd	  in	  linnen,	  purper	  en	  
scharlaken	  en	  rijk	  versierd	  was	  met	  goud	  en	  edelgesteente	  en	  paarlen	  want	  in	  één	  
uur	  is	  al	  die	  zo	  grote	  rijkdom	  verwoest!

Opmerking:	  Kan	  er	  nog	  iemand	  betwisten	  dat	  deze	  verzen	  duidelijk	  spreken	  over	  de	  
VS?	  Er	  is	  geen	  enkele	  andere	  na2e	  op	  aarde	  die	  de	  levensstandaard	  van	  de	  VS	  kan	  
benaderen.	  Meeste	  mensen	  in	  het	  Westen	  hebben	  geen	  flauw	  idee	  wat	  wereldwijde	  
democra2e,	  dewelke	  Amerika/Babel	  hee=	  gebracht,	  de	  meerderheid	  van	  de	  mensen	  
op	  aarde	  hee=	  aangedaan.

Terwijl	  de	  NAFTA	  en	  GATT	  verdragen	  in	  de	  jaren	  90'	  onder	  Bill	  Clinton,	  wijdverbreide	  
voorspoed	  in	  het	  gros	  van	  de	  VS	  bracht	  en	  een	  ongeziene	  groei	  in	  de	  New	  York	  
beurzen,	  kon	  dat	  niet	  gezegd	  worden	  voor	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  Terwijl	  iemand	  in	  
New	  York	  een	  Gucci	  jurk	  van	  $100	  of	  meer	  kan	  kopen,	  staat	  er	  op	  het	  label	  te	  lezen	  
'gemaakt	  in	  Honduras'	  of	  'Filipijnen'.	  De	  armzalige	  die	  de	  jurk	  hee=	  gemaakt	  werkt	  
aan	  zo	  een	  20	  cent/uur	  terwijl	  Amerikaanse	  bedrijven	  miljarden	  verdienen.

Dit	  is	  wat	  Babel	  hee=	  gebracht	  wereldwijd	  door	  democra2e.	  Arme	  vrouwen	  in	  Afrika	  
die	  thee	  bladeren	  plukken	  met	  hun	  babies	  op	  hun	  rug,	  een	  hele	  dag	  lang	  en	  voor	  een	  
volle	  mand	  een	  magere	  10	  cent	  krijgen.	  Als	  ze	  echt	  hard	  werken	  kunnen	  ze	  er	  
misschien	  twee	  of	  drie	  vullen	  in	  de	  brandende	  zon.	  Of	  nog	  erger,	  ouders	  in	  India	  of	  
de	  Ivoorkust,	  verkopen	  hun	  kinderen	  voor	  $50	  als	  slaven,	  mits	  ze	  zodanig	  arm	  zijn	  dat	  
ze	  niet	  eens	  voedsel	  genoeg	  hebben	  voor	  het	  kind.

Daarom	  kunnen	  we	  begrijpen	  dat	  onze	  Hemelse	  Vader	  zo	  woedend	  is	  op	  Babel	  mits	  
zij	  haarzelf	  verrijkt	  door	  haar	  zogezegde	  "vrije	  handel".	  70%	  van	  de	  wereld	  of	  
misschien	  wel	  meer,	  hee=	  zelfs	  geen	  drinkbaar	  water,	  voedsel	  of	  een	  degelijk	  
inkomen	  waarvan	  men	  kan	  leven.	  70%	  van	  de	  wereld	  vandaag,	  moet	  het	  doen	  met	  
een	  $5	  per	  week,	  en	  de	  nummer	  één	  job	  vandaag	  is	  werken	  in	  rijstvelden	  en	  
dergelijke,	  waarbij	  men	  een	  mager	  loon	  krijgt	  waarmee	  hun	  familie	  onderhouden	  



wordt.

Veel	  mensen	  leven	  in	  landen	  zoals	  de	  Filipijnen	  of	  Sri	  Lanka,	  waar	  men	  hun	  gezin	  
jarenlang	  moet	  achterlaten	  om	  overzees	  te	  werken	  aan	  $40-‐50	  voor	  een	  week	  werk,	  
waarna	  men	  al	  het	  geld	  terug	  naar	  huis	  zendt	  in	  de	  hoop	  dat	  het	  hun	  kinderen	  zal	  
helpen	  om	  een	  beter	  leven	  te	  leiden	  dan	  zij	  zelf.	  Alhoewel,	  hierdoor	  zien	  ze	  hun	  eigen	  
kinderen	  niet	  opgroeien	  en	  soms	  weten	  de	  kinderen	  zelfs	  niet	  wie	  hun	  ouders	  zijn.	  
De	  Babylonische	  economische	  kracht	  maakt	  de	  handelaars	  en	  bankiers	  van	  de	  wereld	  
rijk	  maar	  ten	  koste	  van	  miljarden	  arme	  mensen	  wereldwijd.

Dit	  is	  de	  echte	  sleutel	  om	  te	  begrijpen	  waarom	  Yahweh	  zo	  woedend	  is	  op	  eind2jd	  
Babel	  want	  Babel	  hee=	  niet	  enkele	  vernie2ging	  gebracht	  door	  haar	  overvloeiende	  
levenss2jl	  en	  hebzuch2ge	  houding,	  maar	  het	  hee=	  zo	  mensen	  tot	  slaven	  gemaakt.	  
(Op	  18:13)

Zegt	  de	  Bijbel	  ons	  wat	  de	  straf	  zal	  zijn	  voor	  de	  na2e	  Babel,	  omwille	  van	  de	  serieuse	  
misdrijven	  die	  zij	  hee=	  gepleegd	  voor	  Yahweh?

Jer	  50:2-‐3
Maak	  het	  bekend	  onder	  de	  naFën,	  dat	  ze	  luisteren,	  en	  een	  banier	  opheffen.	  Zorg	  
dat	  ze	  luisteren,	  verberg	  het	  niet,	  zeg;	  Babel	  is	  gevangen,	  Bel	  is	  ten	  schande	  
gemaakt,	  Merodach	  is	  in	  stukken	  geslaan,	  haar	  beelden	  zijn	  ten	  schande,	  haar	  
idolen	  zijn	  gebroken	  in	  stukken.
Want	  een	  naFe	  komt	  tegen	  haar	  op	  uit	  het	  noorden,	  dewelke	  haar	  land	  een	  
woesFjn	  zal	  maken,	  niemand	  zal	  daarin	  wonen.	  Zij	  zullen	  vluchten,	  zij	  zullen	  gaan,	  
zowel	  mens	  als	  dier.
Jer	  50:13+26
Omwille	  van	  de	  wraak	  van	  Yahweh	  zal	  het	  niet	  bewoond	  worden	  maar	  het	  zal	  ledig	  
zijn.	  Iedereen	  die	  naar	  Babel	  gaat	  zal	  verrast	  zijn	  en	  hissen	  voor	  al	  haar	  plagen.	  
Kom	  op	  tegen	  haar	  van	  het	  einde	  van	  de	  wereld,	  open	  haar	  graanschuren,	  hoop	  
haar	  op	  in	  hopen	  en	  vernieFg	  haar	  volledig.	  Laat	  geen	  rest	  overblijven.
Jer	  51:58+6+43+62
Zo	  spreekt	  Yahweh	  Tzeboath;	  de	  brede	  muren	  van	  Babel	  zullen	  volledig	  blootgelegd	  
worden	  en	  haar	  hoge	  poorten	  zullen	  verbrand	  worden	  met	  vuur.	  En	  de	  mensen	  
zullen	  zullen	  zwoegen	  voor	  ijdelheid	  en	  de	  mensen	  als	  voor	  vuur	  en	  zij	  zullen	  moe	  
zijn.	  
Vlucht	  uit	  het	  midden	  van	  Babel,	  een	  ieder	  verlosse	  zichzelf.	  Wees	  niet	  verstomd	  
door	  haar	  kwaadaardigheid.	  Want	  het	  is	  de	  Fjd	  van	  de	  wraak	  van	  Yahweh.	  Hij	  zal	  
haar	  een	  terechte	  vergoeding	  geven,	  Hij	  zal	  haar	  vergoeden.	  
Haar	  steden	  zijn	  een	  puinhoop	  geworden,	  een	  uitgedroogd	  land	  en	  een	  wildernis,	  
een	  land	  waarin	  geen	  mens	  woont,	  noch	  waar	  enige	  mens	  voorbij	  gaat.
Dan	  zal	  je	  zeggen,	  Yahweh,	  U	  hebt	  gesproken	  tegen	  deze	  plaats	  om	  die	  af	  te	  snijden	  
zodanig	  dat	  er	  niets	  van	  overblijU,	  van	  mens	  tot	  dier	  maar	  het	  zal	  een	  puinhoop	  
zijn	  voor	  eeuwig.

Jes	  13:19-‐20
En	  Babel,	  de	  glorie	  der	  koninkrijken,	  de	  schoonheid	  van	  de	  trots	  der	  Kassieten,	  zal	  
zijn	  zoals	  toen	  Élohiem,	  Sodom	  en	  A'mora	  verwoeste.
Er	  zal	  eeuwig	  niet	  meer	  in	  gewoond	  worden,	  noch	  zal	  er	  in	  geleefd	  worden,	  van	  
generaFe	  tot	  generaFe.	  En	  de	  woesFjn	  wandelaar	  zal	  er	  zijn	  tent	  niet	  opslaan,	  noch	  
zal	  de	  herder	  daar	  zijn	  kudde	  hoeden.



Jer	  51:29+37+43
En	  het	  land	  beeU	  en	  heeU	  pijn.	  Want	  elk	  doel	  van	  Yahweh	  zal	  gedaan	  worden	  op	  
Babel,	  om	  het	  land	  Babel	  een	  woestenij	  te	  maken	  zonder	  dat	  iemand	  daarin	  leeU.	  
En	  Babel	  zal	  een	  ruïne	  worden,	  een	  thuis	  voor	  jakhalzen,	  een	  schrik	  ,	  zonder	  maar	  
één	  inwoner.	  Haar	  steden	  zijn	  een	  puinhoop	  geworden,	  een	  droog	  land	  en	  een	  
wildernis,	  een	  land	  waarin	  geen	  mens	  woont,	  noch	  waar	  enige	  zoon	  des	  mensen	  
langskomt.

Opmerking:	  Duidelijk	  zien	  we	  in	  de	  Schri=	  dat	  eind2jd	  Babel	  effec2ef	  een	  land	  is	  en	  
niet	  zomaar	  een	  religie	  en	  daarnaast	  wordt	  dit	  land	  compleet	  vernie2gd.	  De	  Schri=	  
vertelt	  ons	  dat	  zelfs	  niet	  één	  mens	  het	  zal	  overleven.	  Het	  is	  interessant	  om	  op	  te	  
merken	  dat	  Jesaja	  spreekt	  over	  een	  volledige	  vernie2ging	  van	  eind2jd	  Babel	  als	  
zijnde	  voor	  de	  eind2jd	  mits	  verzen	  6	  &	  9	  duidelijk	  aantonen	  dat	  deze	  verwoes2ng	  
komt	  2jdens	  de	  "Yom	  Yahweh"	  wat	  gelijk	  staat	  met	  Zijn	  wraak	  ten	  2jde	  van	  de	  laatste	  
zeven	  schalen	  van	  Openbaring.

Er	  zijn	  verschillende	  codes	  die	  worden	  gebruikt	  voor	  Babel	  in	  Jeremiah	  50	  &	  51.	  
Codes	  zijn	  geheime	  betekenissen	  in	  woorden,	  die	  de	  iden2teit	  aantonen	  van	  iets.	  Een	  
voorbeeld	  is	  "marathajiem"	  wat	  betekent	  dubbele	  straf.	  Daarnaast	  lezen	  we	  in	  
Openbaring	  18	  dat	  er	  haar	  dubbel	  weergegeven	  wordt	  zoals	  "zij	  aan	  jou	  hee=	  
gegeven".	  Een	  dubbele	  straf	  voor	  eind2jd	  Babel	  dus.	  De	  eerste	  straf	  zal	  zijn	  dat	  haar	  
macht	  over	  alle	  koningen	  der	  aarde	  wordt	  afgenomen	  en	  het	  tweede	  is	  de	  complete	  
verwoes2ng	  bij	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua,	  waarbij	  zelfs	  niet	  één	  persoon	  ooit	  nog	  
in	  haar	  woont.

Het	  moet	  gezegd	  worden	  nu	  dat	  het	  niet	  de	  prach2ge	  landschappen	  van	  de	  VS	  zijn	  
waartegen	  Zijn	  woede	  zich	  richt.	  Alhoewel	  Babel	  een	  na2e	  is,	  zoals	  al	  gestaafd	  werd	  
met	  verzen,	  ligt	  het	  dus	  aan	  het	  wereldwijde	  democra2e	  systeem	  die	  eind2jd	  Babel	  
hee=	  opgezet	  in	  de	  wereld	  waarbij	  alle	  na2ën	  verdorven	  werden,	  waardoor	  Yahweh	  
woedend	  is.

Babel	  is	  een	  succesie	  van	  wereldsystemen	  geweest,	  beginnend	  bij	  Nimrod	  en	  de	  
toren	  van	  Babel.	  Daarna	  nam	  Egypte	  het	  over	  als	  het	  Babylonische	  wereldrijk,	  daarna	  
was	  het	  de	  beurt	  aan	  Assyrië,	  daarna	  Babel,	  de	  Perzen,	  na	  hen	  de	  Grieken,	  dan	  Rome	  
het	  zesde	  en	  nu	  is	  de	  VS	  die	  de	  NWO	  leidt,	  het	  zevende	  wereldwijde	  regeersysteem	  
geworden.	  Wanneer	  Amerika/Babel	  wordt	  vernie2gd	  door	  'het	  beest'	  van	  
Openbaring	  13	  en	  17,	  dewelke	  zij	  hee=	  gemaakt	  en	  nu	  op	  rijdt,	  zal	  het	  beest	  het	  
achtste	  wereld	  regeringssysteem	  worden	  maar	  het	  komt	  uit	  het	  7de	  (Op	  17:7-‐9),	  mits	  
het	  nu	  al	  deel	  is	  van	  het	  wereldwijde	  regeringssyteem	  die	  Amerika/Babel	  hee=	  
opgezet	  genaamd	  de	  VN	  in	  1948.

Het	  beest	  (de	  VN)	  dat	  Amerika/Babel	  hee=	  opgezet	  hee=	  7	  koppen	  (5	  vaste	  leden,	  
een	  draaiende	  voorzifer	  en	  een	  secretary	  general)	  en	  2en	  horens	  (2en	  draaiende	  
leden	  bij	  de	  veiligheidsraad	  die	  elke	  maand	  samenkomt	  met	  de	  vijf	  vaste	  leden),	  zal	  
uiteindelijk	  Babel	  haten	  die	  op	  hem	  rijdt	  (de	  macht	  over	  hen	  hee=)	  en	  haar	  
vernie2gen.

Zegt	  de	  Schri=	  eigenlijk	  wie	  eind2jd	  Babel	  effec2ef	  vernie2gt?

Dan	  5:28	  Jouw	  koninkrijk	  wordt	  verdeeld	  en	  gegeven	  aan	  de	  Meden	  en	  Perzen.

Jer	  51:11	  Reinig	  de	  bogen,	  neem	  de	  schilden,	  Yahweh	  heeU	  de	  geest	  opgewekt	  van	  
de	  koningen	  der	  Meden.	  Want	  Zijn	  plan	  is	  tegen	  Babel,	  om	  het	  te	  vernieFgen	  want	  



het	  is	  de	  wraak	  van	  Yahweh,	  de	  wraak	  van	  Zijn	  heiligdom.

Opmerking:	  De	  Schri=	  gee=	  ons	  een	  heel	  gedetailleerde	  weergave	  van	  de	  eind2jden	  
in	  het	  boek	  van	  Daniël.	  Daniël	  werd	  geschreven	  als	  een	  schaduw	  om	  aan	  te	  tonen	  
wat	  er	  te	  gebeuren	  staat	  in	  de	  eind2j	  (Dan	  2:28,	  44	  +	  Dan	  7:17-‐18,	  Dan	  8:17-‐19,	  Dan	  
10:14).	  In	  Daniël's	  eind2jd,	  werd	  er	  geprofeteerd	  dat	  er	  vier	  delen	  zouden	  zijn	  van	  
dat	  beest	  regime,	  die	  eind2jd	  zouden	  zijn.	  Deze	  bestaan	  uit	  Babel,	  Medo-‐Perzië,	  
Griekenland	  en	  Rome	  (wereld	  regering).

De	  parallel	  die	  we	  vandaag	  hebben	  met	  Daniël's	  boek	  is	  het	  gouden	  hoofd	  Amerika/
Babel,	  zoals	  al	  aangetoond	  werd.	  De	  na2ën	  die	  Babel	  zullen	  vernie2gen,	  daarvan	  
wordt	  gezegd	  dat	  zij	  Meden	  en	  Perzen	  zijn.	  Als	  je	  deze	  landen	  opzoekt	  op	  gelijk	  maar	  
welke	  Bijbelse	  landkaart,	  valt	  het	  op	  dat	  dit	  voornamelijke	  de	  Iraniërs	  (Perzen)	  en	  
Russen	  zijn,	  gesteund	  door	  Oekraïne	  en	  andere	  ex-‐Sovjet	  landen	  die	  hen	  helpen	  
(Meden).

Dit	  is	  heel	  interessant	  gezien	  de	  geo-‐poli2eke	  situa2e	  die	  vandaag	  zich	  voordoet.	  Iran	  
die	  Amerika	  "de	  grote	  satan"	  noemt	  en	  Israël	  "de	  kleine	  satan",	  hee=	  Washington	  
D.C.	  uitgedaagd	  als	  geen	  andere	  leider	  in	  onze	  2jd,	  exclusief	  misschien	  Saddam	  
Hussein.	  Het	  is	  ook	  interessant	  dat	  sinds	  de	  Amerikaanse	  inval	  van	  Iraq	  in	  2003,	  
Amerika/Babel	  het	  gebied	  bezet	  van	  het	  oude	  Babel	  in	  Iraq.	  

De	  vorige	  president	  van	  Iran	  hee=	  herhaaldelijk	  verwezen	  naar	  de	  wederkomst	  van	  
de	  Mahdi,	  dat	  is	  de	  moslim	  messias.	  Hij	  zei	  dat	  zijn	  komst	  pas	  kan	  verwezelijkt	  
worden	  indien	  de	  hele	  wereld	  in	  volledige	  chaos	  is.	  Hij	  was	  een	  "12er",	  dewelke	  een	  
elite	  vormt	  binnen	  de	  Islam	  en	  wiens	  volledige	  bestaan	  is	  gewijd	  aan	  het	  op	  gang	  
brengen	  van	  de	  Mahdi	  zijn	  wederkomst.	  Daarnaast	  zijn	  zij	  bezig	  om	  een	  nucleaire	  
macht	  te	  worden.	  Zij	  hebben	  geprobeerd	  om	  EMP	  wapens	  te	  ontwikkelen	  die	  alle	  
elektronica	  in	  Amerika	  kan	  uitschakelen,	  waardoor	  het	  leven	  daar	  voorgoed	  anders	  
wordt.

Rusland	  (Medië	  uit	  de	  oudheid),	  aan	  de	  andere	  kant,	  hee=	  een	  militaire	  
overeenkomst	  getekend	  met	  Iran,	  waarbij	  het	  beloo=	  om	  hen	  te	  helpen	  in	  een	  
militair	  conflict.	  Zij	  hebben	  ook	  een	  veel	  zwaardere	  posi2e	  ingenomen	  in	  de	  
wereldscene	  en	  hebben	  veel	  wrijving	  gekend	  met	  de	  VS	  de	  laatste	  jaren.

Hee=	  de	  vernie2ging	  van	  eind2jd	  Babel	  ook	  iets	  te	  maken	  met	  de	  na2e	  van	  Israël?

Jer	  51:49+35-‐37
Zoals	  Babel	  valt	  voor	  de	  verslagenen	  van	  Jisrael,	  zo	  zal	  Babel	  vallen	  voor	  de	  
verslagenen	  van	  de	  gehele	  aarde.
Het	  geweld	  dat	  mij	  aangedaan	  werd,	  aan	  mijn	  vlees	  is	  op	  Babel,	  diegene	  die	  woont	  
in	  Tzion	  zal	  zeggen	  en	  Jeruzalem	  zal	  zeggen:	  "mijn	  bloed	  is	  op	  diegenen	  die	  leven	  in	  
Kaldea.	  Zo	  spreekt	  Yahweh:	  Zie,	  Ik	  zal	  voor	  jou	  uitgaan	  en	  wraak	  nemen	  voor	  jou.	  
En	  Ik	  zal	  de	  zee	  opdrogen	  en	  haar	  put	  droog	  maken.	  
En	  Babel	  zal	  een	  puinhoop	  worden,	  een	  tehuis	  voor	  jakhalzen,	  een	  schrik	  en	  
verschrikking,	  zonder	  ook	  maar	  één	  inwoner.

Indien	  Amerika	  een	  vriend	  is	  van	  Israël	  en	  echte	  supporter	  is	  van	  Israël,	  waarom	  lijkt	  
de	  Schri=	  dan	  te	  zeggen	  dat	  Amerika/Babel	  hen	  hee=	  verraden?

Joe	  3:1-‐2
Want	  zie,	  in	  die	  dagen,	  en	  in	  die	  Fjd,	  wanneer	  Ik	  opnieuw	  de	  ballingen	  van	  Jehoeda	  



en	  Jeroeshalajiem	  terugbreng,	  zal	  Ik	  alle	  naFën	  vergaderen	  en	  hen	  brengen	  bij	  de	  
vallei	  van	  Jehoshafath.	  En	  Ik	  zal	  hen	  daar	  oordelen,	  omwille	  van	  Mijn	  volk	  en	  Mijn	  
erfenis,	  Jisrael,	  wie	  zij	  verstrooid	  hebben	  onder	  de	  naFën	  en	  Mijn	  land	  verdeeld	  
hebben.

Zech	  1:18-‐21
Toen	  hief	  ik	  mijn	  ogen	  op	  en	  keek	  en	  zag,	  vier	  horens!
En	  ik	  zei	  tot	  de	  Boodschapper	  die	  met	  mij	  sprak;	  Wat	  zijn	  deze?	  En	  hij	  antwoordde	  
mij:	  Dit	  zijn	  de	  horens	  die	  Jehoeda,	  Jisrael	  en	  Jeroeshalajiem	  hebben	  verstrooid.	  En	  
Yahweh	  zorgde	  ervoor	  dat	  ik	  vier	  metselaars	  kon	  zien.
En	  ik	  zei;	  Wat	  zijn	  dezen	  die	  dit	  komen	  doe?	  En	  Hij	  sprak,	  zeggende:	  Dit	  zijn	  de	  
horens	  die	  Jehoeda	  hebben	  verstrooid,	  zodat	  geen	  mens	  zijn	  hoofd	  omhoog	  doet.	  
Maar	  dezen	  zijn	  gekomen	  om	  hen	  te	  verschrikken,	  om	  de	  horens	  van	  de	  naFën	  
neer	  te	  gooien	  die	  hun	  horens	  tegen	  het	  gebied	  van	  Jehoeda	  hebben	  opgehoffen,	  
om	  het	  te	  verstrooien.

Eze	  17:12-‐14
Zeg	  nu	  tegen	  het	  rebelse	  huis:	  Ken	  jij	  de	  betekenis	  hiervan	  niet?	  Maar	  spreek,	  zie,	  
de	  de	  koning	  van	  Babel	  is	  naar	  Jeroeshalajiem	  gekomen	  en	  heeU	  diens	  koning	  
genomen	  en	  diens	  regeerders	  en	  heeU	  bij	  zichzelf	  gebracht	  in	  Babel.	  En	  hij	  nam	  het	  
koninklijke	  zaad	  en	  heeU	  een	  verbond	  met	  hem	  gesneden	  en	  heeU	  hem	  een	  eed	  
doen	  zweren.	  En	  hij	  nam	  de	  machFgen	  des	  lands,	  zodat	  het	  konkrijk	  onbeduidend	  
werd,	  en	  het	  zijn	  hoofd	  niet	  kon	  omhoog	  houden	  maar	  het	  verbond	  moet	  houden	  
om	  te	  kunnen	  blijven	  staan.

Opmerking:	  Het	  is	  heel	  duidelijk	  uit	  de	  Schri=	  dat	  Amerika/Babel	  de	  leiding	  zal	  
nemen	  om	  een	  valse	  vredesdeal	  te	  sluiten	  met	  de	  Pales2jnen	  waarbij	  Israël	  
gedwongen	  zal	  worden	  om	  concessies	  te	  doen	  op	  Yahweh	  Zijn	  verbondsland,	  
hetwelke	  enkel	  Hem	  toebehoort	  (Lev	  25:23).	  Zoals	  we	  zien	  in	  Joël	  3,	  doordat	  
Amerika/Babel	  Jeruzalem	  zal	  verdelen,	  wordt	  zij	  gestra=	  en	  erna	  komt	  uiteindelijke	  
de	  "Yom	  Yahweh"	  en	  Zijn	  wraak	  wordt	  dan	  uitgestort	  op	  een	  onberouwvolle	  wereld.	  
Het	  is	  ook	  opmerkelijk	  dat	  Zecheria	  1	  het	  hee=	  over	  4	  metselaars	  die	  samenwerken	  
om	  Israël	  te	  verdelen	  en	  Juda	  te	  verstrooien.	  Vandaag	  is	  er	  een	  groep	  genaamd	  het	  
quartet	  (de	  "vier")	  waaronder	  Amerika,	  Rusland,	  de	  VN	  en	  de	  EU.	  De	  taak	  van	  deze	  
groep	  draait	  er	  rond	  om	  een	  vredesdeal	  af	  te	  dwingen	  met	  Israël	  door	  het	  land	  van	  
Israël	  te	  verdelen	  in	  'twee	  staten',	  namelijk	  één	  Joodse	  staat	  en	  één	  Pales2jnse	  staat.

Wat	  dan	  met	  Zijn	  volk	  die	  in	  Amerika	  lee=,	  in	  eind2jd	  Babel?	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  
deze	  mensen	  wanneer	  Yahweh	  de	  VS	  vernie2gt?	  Waarschuwt	  Yahweh	  Zijn	  ware	  
verbondsvolk	  om	  iets	  te	  ondernemen?	  

Jer	  50:8	  Vlucht	  uit	  het	  midden	  der	  Babel,	  ga	  weg	  uit	  het	  land	  der	  Kassieten,	  en	  
wees	  als	  bokken	  voor	  de	  kudde	  uit.	  Want	  zie,	  Ik	  roep	  en	  breng	  een	  gezelschap	  van	  
grote	  naFën	  uit	  een	  noorderlijk	  land	  tegen	  Babel.	  En	  zij	  zullen	  zichzelf	  klaarmaken	  
tegen	  haar.	  Zij	  zal	  gevangen	  worden	  daar,	  hun	  pijlen	  zullen	  zijn	  als	  de	  sterke,	  
getrainde	  man,	  zij	  zullen	  niet	  met	  lege	  handen	  terugkeren.	  De	  stem	  van	  diegenen	  
die	  gevlucht	  zijn	  en	  ontsnapt	  zijn	  uit	  het	  land	  Babel	  om	  te	  laten	  weten	  in	  Tzion	  over	  
de	  wraak	  van	  Yahweh	  Éloheinoe,	  de	  wraak	  van	  Zijn	  heiligdom.
Vlucht	  uit	  het	  midden	  van	  Babel,	  iedereen	  redde	  zichzelf.	  Wees	  niet	  sFl	  in	  haar	  
ongerechFgheid.	  Want	  het	  is	  een	  Fjd	  van	  wraak	  van	  Yahweh.	  Hij	  zal	  haar	  een	  
correcte	  verloning	  geven,	  Hij	  zal	  haar	  betalen.
Mijn	  volk,	  ga	  weg	  uit	  haar	  midden,	  en	  iedereen	  redde	  zichzelf	  van	  de	  brandende	  



toorn	  van	  Yahweh.

Zech	  2:7	  Oi	  Tzion!	  Ontsnap	  toch	  jij	  die	  leeU	  met	  de	  dochter	  van	  Babel.

Op	  18:4-‐5
En	  Ik	  hoorde	  nog	  een	  stem	  uit	  de	  Hemel	  zeggen:	  verlaat	  haar	  land,	  Mijn	  volk,	  zodat	  
je	  geen	  deel	  hebt	  aan	  haar	  zonden	  en	  zodat	  je	  haar	  plagen	  niet	  ontvangt	  want	  haar	  
zonden	  zijn	  samengebonden,	  en	  reiken	  zelfs	  tot	  aan	  de	  Hemel	  en	  Yahweh	  weet	  
haar	  onrechtvaardige	  daden.

Opmerking:	  Yahweh	  brengt	  nooit	  oordeel	  tenzij	  Hij	  eerst	  Zijn	  verbondsvolk	  
waarschuwt.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  Hij	  een	  waarschuwing	  gee=	  aan	  Zijn	  verkozenen	  om	  
het	  land	  van	  Babel	  te	  ontvluchten	  vooraleer	  Zijn	  verwoes2ng	  over	  haar	  komt.

Zal	  er	  nog	  een	  toevluchtsoord	  zijn	  binnen	  Babel	  voor	  mensen	  die	  weigeren	  te	  
vluchten?

Jer	  51:9+43+62
Wij	  zouden	  Babel	  genezen	  hebben	  maar	  ze	  is	  niet	  te	  genezen.	  Verlaat	  haar	  en	  laat	  
ons	  gaan,	  iedereen	  naar	  zijn	  land.	  Want	  haar	  oordeel	  reikt	  tot	  aan	  de	  hemelen	  en	  
wordt	  opgeliU	  tot	  de	  lucht.	  Haar	  steden	  zijn	  een	  puinhoop	  geworden,	  een	  droog	  
land	  en	  een	  wildernis,	  een	  land	  waarin	  geen	  mens	  woont,	  noch	  komt	  daar	  enige	  
mens	  of	  dier	  voorbij.
..	  dan	  zal	  je	  zeggen,	  Yahweh,	  U	  hebt	  gesproken	  dat	  deze	  plaats	  zou	  afgesneden	  
worden	  zodat	  niemand	  daarin	  overblijU,	  van	  mens	  of	  dier	  maar	  dat	  het	  een	  
eeuwige	  puinhoop	  blijU.

Opmerking:	  Het	  is	  overduidelijk	  uit	  alle	  verzen	  die	  worden	  geciteerd	  in	  deze	  studie	  
dat	  er	  geen	  één	  profe2e	  de	  kleinste	  hint	  nog	  niet	  gee=	  dat	  er	  een	  soort	  van	  
toevluchtsoord	  zal	  zijn	  in	  eind2jd	  Babylon.	  Het	  omgekeerde	  is	  waar.	  Het	  wordt	  
duidelijk	  uitgelegd,	  keer	  op	  keer,	  dat	  er	  geen	  toevluchtsoord	  zal	  zijn	  in	  Babel	  maar	  
dat	  Yahweh	  Zijn	  verbondsvolk	  wil	  zien	  vluchten	  uit	  dit	  land	  om	  hun	  levens	  te	  redden,	  
zodanig	  dat	  niet	  één	  persoon	  overblij=	  in	  het	  land	  Babel.

De	  2ming	  wanneer	  men	  vlucht	  in	  de	  eind2jd	  is	  van	  levensbelang.	  Als	  je	  in	  het	  oude	  
Egypte	  leefde	  2jdens	  Israëls	  eerste	  Pesah,	  zou	  je	  niet	  willen	  riskeren	  om	  een	  dag	  te	  
laat	  het	  bloed	  aan	  jouw	  deurpost	  aan	  te	  brengen	  want	  anders	  zou	  de	  doodsengel	  jou	  
gedood	  hebben.	  Daarnaast	  diende	  je	  ook	  niet	  te	  vroeg	  te	  vertrekken	  om	  dan	  terug	  in	  
Babel	  te	  staan	  zoals	  Israël	  in	  de	  wildernis	  leerde,	  namelijk	  dat	  het	  terugkeren	  een	  
zware	  zonde	  is	  tegen	  Yahweh.

Sommige	  mensen	  roept	  Yahweh	  uit	  Babel	  weg	  als	  bokken	  de	  kudde	  uit	  (Jer	  50:8)	  
maar	  andere	  maakt	  Hij	  klaar	  voor	  een	  latere	  exodus,	  net	  voor	  het	  land	  verwoest	  
wordt.	  Uit	  de	  Schri=	  zien	  we	  dat	  de	  meeste	  Babel	  ontvluchten	  wanneer	  het	  in	  elkaar	  
zakt	  mits	  de	  Schri=	  zegt	  "ren	  voor	  je	  leven".

De	  leer	  en	  standpunten	  van	  Congrega2on	  of	  Yahweh	  Jerusalem	  is	  om	  de	  waarheid	  
van	  de	  Schri=	  te	  prediken,	  waaronder	  valt	  dat	  Amerika	  aan	  alle	  kenmerken	  en	  verzen	  
voldoet	  i.v.m.	  eind2jd	  Babel	  en	  dat	  het	  land	  effec2ef	  Babel	  is.

Daarnaast	  zijn	  er	  zeven	  rechtstreekse	  geboden	  om	  het	  land	  Babel	  te	  ontvluchten,	  
niet	  slechts	  om	  het	  fysieke	  leven	  te	  redden	  maar	  om	  te	  voorkomen	  dat	  men	  deel	  
hee=	  aan	  haar	  zonden	  (Op	  18:4).	  Wanneer	  men	  in	  Babel	  lee=	  dan	  ondersteunen	  ze	  



het	  systeem	  van	  Babel	  door	  handel	  te	  drijven	  op	  dagelijkse	  basis.	  Goederen	  
aanschaffen,	  belas2ngen	  betalen	  en	  goederen	  consumere	  is	  wat	  Babel	  haar	  fininciële	  
sterkte	  gee=	  om	  wereldwijd	  democra2e	  te	  brengen.	  Die	  belas2ngs	  dollars	  worden	  
gebruikt	  om	  abortus	  legaal	  uit	  te	  voeren	  en	  ook	  om	  Amerika	  de	  oorlogsmachine	  te	  
maken	  die	  ze	  nu	  is.	  Dit	  is	  de	  hoofdreden	  waarom	  Yahweh	  Zijn	  verkozenen	  uit	  dat	  
systeem,	  en	  uiteindelijk	  de	  na2e	  zelf,	  roept	  want	  die	  zal	  verwoest	  worden	  door	  
datgene	  wat	  dat	  systeem	  de	  hele	  wereld	  hee=	  aangedaan.

Zijn	  Woord	  vertelt	  ons	  in	  Mafheüs	  7	  om	  niet	  te	  veroordelen,	  zodat	  wij	  zelf	  niet	  
veroordeeld	  worden.	  Daarom	  is	  het	  standpunt	  van	  Congrega2on	  of	  Yahweh	  
Jerusalem	  om	  geen	  enkele	  broeder	  of	  zuster	  te	  veroordelen	  die	  nog	  niet	  uit	  Babel/
Amerika	  is	  vertrokken,	  omdat	  wij	  weten	  dat	  het	  Zijn	  2ming	  is	  die	  Zijn	  verbondsvolk	  
zal	  redden.	  De	  Congrega2on	  of	  Yahweh	  Jerusalem	  gee=	  daarnaast	  geen	  geestelijke	  
voorkeursbehandeling	  aan	  diegenen	  die	  wel	  al	  Babel	  hebben	  verlaten.

Het	  doel	  van	  het	  begrijpen	  wie	  eind2jd	  Babel	  is,	  houdt	  in	  dat	  men	  eerst	  en	  vooral	  uit	  
het	  systeem	  van	  wereld	  democra2e	  stapt	  die	  satan	  hee=	  geschapen	  door	  eind2jd	  
Babel.	  Wij	  als	  gelovigen	  dienen	  ook	  werk	  te	  maken	  om	  uit	  het	  religieuze	  Babel	  te	  
komen	  en	  de	  heidense	  gewoonten	  van	  georganiseerde	  religies	  af	  te	  zweren.	  Daarna	  
is	  het	  aan	  de	  individu	  of	  gezinnetje	  om	  voor	  zichzelf	  de	  beslissing	  te	  maken,	  door	  
bidden	  en	  vasten,	  wanneer	  Yahweh	  hen	  fysiek	  uit	  het	  land	  Babel	  leidt	  en	  waar	  Hij	  
hen	  naartoe	  brengt.

Het	  is	  ook	  extreem	  belangrijk	  om	  eerst	  goed	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  welk	  land	  men	  
van	  plan	  is	  om	  te	  gaan.	  Veel	  landen,	  zoals	  Israël,	  staan	  slechts	  toe	  dat	  bezoekers	  
maximum	  3	  maanden	  in	  een	  kalender	  jaar	  mogen	  blijven.	  Veel	  landen	  verbieden	  
bezoekers	  ook	  om	  te	  werken.

De	  sleutel	  van	  het	  onderwerp	  Babel	  ligt	  er	  in	  dat	  men	  vertrouwen	  in	  Yahweh	  hee=	  
verruild	  voor	  vertrouwen	  in	  de	  regering	  en	  het	  Babylonische	  systeem.	  Uitkeringen	  en	  
staatsonderwijs	  en	  de	  gezondheidszorg	  zijn	  slechts	  de	  eerste	  dingen	  waar	  men	  naar	  
kijkt	  en	  kan	  zien	  hoe	  ayankelijk	  mensen	  in	  het	  algemeen	  zijn	  geworden	  van	  de	  
regering	  en	  hun	  systeem,	  terwijl	  de	  ayankelijkheid	  van	  Yahweh	  Almach2g	  
afgenomen	  is.	  Vergeet	  niet	  dat	  slechts	  VERTROUWEN	  in	  Yahweh	  iemand	  door	  de	  
eind2jd	  zal	  helpen	  waarin	  wij	  leven.	  Fysiek	  Babel	  verlaten	  moet	  een	  daad	  uit	  geloof	  
zijn,	  niet	  uit	  trots	  of	  ingenomenheid.

Te	  onthouden:

1)	  Babel	  is	  een	  land,	  niet	  slechts	  een	  systeem,	  een	  kerk	  of	  een	  bepaalde	  leer
2)	  Babel	  is	  de	  militair	  sterkste	  kracht	  in	  de	  wereld
3)	  Babel	  is	  de	  motor	  van	  de	  wereld	  economie
4)	  Babel	  hee=	  de	  hoogste	  levensstandaard	  ter	  wereld
5)	  Babel	  wordt	  terecht	  gewezen	  voor	  haar	  trots	  en	  arrogan2e
6)	  Babel	  wordt	  compleet	  vernie2gd	  vóór	  de	  komst	  van	  het	  Koninkrijk
7)	  Yahweh	  waarschuwt	  Zijn	  verbonds	  verkozenen	  om	  het	  land	  Babel	  te	  ontvluchten	  
en	  om	  niet	  deel	  te	  hebben	  aan	  haar	  zonden	  en	  plagen


