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TWEE STEDEN, ÉÉN KEUZE!
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, de geestelijke weg die wij bewandelen, is bepalend voor onze
eindbestemming. De bijbel zegt dat er vlák voor Jezus’ Wederkomst twee absoluut totaal
verschillende groepen van mensen zullen zijn. Twee kampen als het ware! Één groep van
mensen is verzameld in de geestelijke stad, welke het Nieuwe Jeruzalem wordt genoemd.
De andere groep heeft zich verzameld in de geestelijke stad Babylon.
Deze twee steden zijn elkaars volkomen tegenpolen. De mensen in deze steden eveneens!
En het mooie is, dat de mensen mogen of kunnen kiezen in welke stad zij willen vertoeven.
Wie in het Nieuwe Jeruzalem wil wonen, zal daar een weloverwogen keuze voor moeten
maken. Je kunt ook bewust kiezen voor Babylon. Maar wie helemaal niet kiest, komt
automatisch in Babylon terecht.
Waarin verschillen de inwoners van beide geestelijke steden? Daarvoor wil ik met u een
tekst lezen, die het voor u in een klap duidelijk maakt. Ik citeer eerst uit de Statenvertaling en
daarna uit de NBG51-vertaling om elk misverstand uit te sluiten over hetgeen de bijbel
bedoelt te zeggen.
Openb. 22:11 (SVV) – “Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog
vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij
nog geheiligd worde.”
Openb. 22:11 (NBG51) – “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde
nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij
worde nog meer geheiligd.”
Onmiskenbaar blijkt uit het schriftdeel, dat er zich twee kenmerkende stromen van mensen
ontwikkelen. Een stroom van reine, heilige, rechtvaardige mensen én een stroom van vuile,
onheilige, onrechtvaardige mensen. Het frappante is dat die twee stromen steeds verder uit
elkaar groeien. Want wie vuil is, wordt nóg vuiler en wie heilig is, wordt nóg heiliger.
Zij die in de onreine stroom zitten, zullen terecht komen in de geestelijke stad Babylon.
Zij die in de reine stroom zitten, komen terecht in de geestelijke stad het Nieuwe Jeruzalem.
Wat is Babylon eigenlijk? Babylon is het economische/commerciële/politieke/monetaire/
financiële/religieuze systeem van de wereld. Het is het systeem waarop deze wereld draait.
Het voert in het kader van deze prediking te ver om hier nu op in te gaan, maar wél wil ik
benadrukken dat het óók een religieus systeem is. Godsdienstigheid maakt onderdeel uit van
het systeem. Dit is niet zo moeilijk te verstaan, want we zien dat godsdienstigheid best wel in
de wereld wordt aanvaard. Het is alleen het geloof in Jezus’ Kruisoffer als de enige Weg tot
behoud, dat wordt verworpen. Jezus wordt afgewezen, maar niet religie op zich. Traditionele,
grote kerken zoals bijvoorbeeld de Rooms-katholieke kerk, de Grieks-orthodoxe kerk, de
Anglicaanse kerk hebben grote politieke en economische macht en invloed. Hun invloed en
macht worden ook aanvaard. En het wordt in de wereld aanvaard, dat mensen geloven in
hogere machten (een god of verschillende goden). Ook is er een zeer invloedrijke Wereldraad van Kerken. Hun doel is om alle wereldgodsdiensten onder één gemeenschappelijke
noemer te vergaderen. Zij onderzoeken dan ook niet de verschillen tussen de godsdiensten,
maar juist het gemeenschappelijke dat hen samenbindt, om vervolgens tot één gemeenschappelijke wereldreligie te kunnen komen. U begrijpt dat Jezus’ kostbare, voor de zonden
vergoten Bloed en Zijn Opstanding uit de doden beslist niet in zo’n wereldreligie passen.
Maar tóch werken vele kerken daar aan mee. Het is daarom niet verwonderlijk dat er in die
kerken dominees prediken, die zelfs niet meer geloven in de Opstanding van Jezus. Velen
verwerpen ook het lijden van Jeus voor onze zonden. Mensen moeten zélf de gevolgen van
hun zonden dragen. Waarmee ze de heerlijke Verzoening die Jezus ons bracht, afwijzen.
Broeders en zusters, het is belangrijk om het onderscheid goed te zien.
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Waarom vindt de wereld het prima, dat u bent geboren in een christelijk gezin (protestants,
gereformeerd, katholiek) en dat u af en toe, bijvoorbeeld met Pasen of Kerstmis, naar de
kerk gaat? Dat u zelfs enigermate religieus bent? Maar waarom dan worden wedergeboren
kinderen Gods door de wereld gehaat? Omdat zij de zonden aan het licht brengen (door de
werkingen van de Heilige Geest) en daarmee de duisternis openbaren.
Waarom worden wedergeboren kinderen Gods óók in bepaalde traditioneel-christelijke
kringen verworpen? Omdat ze té fanatiek zijn! Omdat het gaat om het geloof in de verlossende Kracht van Jezus’ Bloed tégenover ongeloof en onverschilligheid. Omdat het gaat om
lauw zijn tégenover vurig zijn voor Jezus. Omdat het gaat om het niet kennen van Jezus
versus het hebben van een intieme relatie met je Verlosser en Heer, Die je zo innig liefhebt.
Er zijn kerken waar het Licht van Jezus is gedoofd en dan wordt er grote schade aangericht.
Mensen die worden geconfronteerd met de Waarheid van Gods Woord, maar zich niet
bekeren, zullen óf weglopen van het Licht óf proberen om de Lichtbron in diskrediet te
brengen. En Wie is het Licht? Dat is onze Jezus!
Zolang wij lauwe christenen blijven, vindt de wereld het prima én vindt satan het ook goed.
Laten we lezen, wat Gods Woord over Babylon zegt. Openb. 17:1-6 – “En een uit de zeven
engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de
koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden
van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een
vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en
had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en
versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden
drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was
een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der
hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed
der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar
zag, met grote verwondering.”
Babylon wordt dé grote Hoer genoemd. Dit is een belangrijke aanwijzing dat naamchristenen
en lauwe, onverschillige christenen deel uitmaken van Babylon. Want mensen die Jezus
verwerpen en kiezen voor een werelds leven zonder Jezus, zijn in Gods ogen geen hoeren,
hoereerders en overspelers. Hoeren en overspelers zijn die mensen, die zogenaamd een
christelijk leven hebben, waarin God de Vader, Jezus en de Heilige Geest een vaste plaats
zouden moeten hebben, maar die Hem volkomen negeren en meedoen met de wereld met
alle goddeloze en zondige activiteiten. Jak. 4:4 – “Overspelers en overspeleressen, weet gij
niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der
wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.”
Babylon wordt ook Verborgenheid genoemd. Dat betekent dat zij al de onreinheid van haar
hoererij in het verborgene heeft begaan. Uiterlijk ziet Babylon er geweldig mooi uit, versierd
met goud en edelstenen (beiden imitaties van de Heilige Geest), maar innerlijk is ze vol van
viezigheid en gruwelijkheden. Laten we niet te scherp oordelen over al die katholieke
priesters en monniken, die zich in het verleden sexueel blijken te hebben misdragen. Want
hoe zijn wijzelf? Wat doen wij in het verborgene? Wat gaat er in onze gedachten, in ons
hoofd, om? De naam Verborgenheid was immers op het voorhoofd van Babylon geschreven.
We lezen dat Babylon dronken zal zijn van het bloed van de heiligen en van de getuigen van
Jezus. Er zal straks een vreselijke vervolging gaan plaatsvinden van wedergeboren kinderen
Gods, die Jezus en hun naasten met hun hele hart liefhebben, maar de zonden haten. Die
vervolging is reeds op veel plaatsen in de wereld aan de gang. Die vervolging zal ook gaan
plaatsvinden in Europa. Reeds nu worden in Europa christenen voor de rechter gesleept,
omdat zij de zonde bij de naam noemen. Want hierdoor zouden andere mensen in hun
zogenaamde rechten zijn aangetast. En dat heet volgens hen dan discriminatie.
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Gods Woord roept ons op om uit Babylon weg te gaan en te vertrekken. Om met andere
woorden te kiezen voor een rein, heilig en vurig leven achter Jezus. Openb. 18:4 – “En ik
hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan
haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”
God zal Babylon vreselijk straffen. Zijn grote toorn zal op Babylon vallen. Daarom, broeders
en zusters, ga uit, nu het nog kan. Want nu is er nog genade om ons te bekeren. Het is goed
om ons te realiseren, dat een lauw christelijk leven vol ongeloof en tolerantie voor de zonde
de deur van ons hart wijd open zet voor onreine geesten om binnen te komen en ons nog
verder te verontreinigen. Openb. 18:2 – “En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der
duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle
onrein en hatelijk gevogelte;”
Babylon had best wel kansen gekregen om zich te bekeren. Net zoals lauwe christenen
méér dan genoeg kansen hebben gekregen om een vurig christelijk leven te leiden. Maar zij
hebben die kansen laten liggen, waardoor uiteindelijk het Licht van de Kaars van het Woord
van God niet meer in hen zal kunnen schijnen en de stem van Jezus, de Hemelbruidegom,
en van de Bruid, de Gemeente, niet meer zal kunnen worden gehoord. Omdat hun harten
inmiddels zijn verhard. Openb. 18:23a – “En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en
de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; …………..”
In Hebr. 6:4-8 staat deze waarschuwing duidelijk geschreven aan het adres van hen, die ooit
Jezus hebben aangenomen, maar (in hun harten) afvallig zijn geworden: “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en
des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, En gesmaakt hebben het goede woord
Gods, en de krachten der toekomende eeuw, En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te
vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en
openlijk te schande maken. Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende,
indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die
ontvangt zegen van God; Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij
de vervloeking, welker einde is tot verbranding.”
Maar prijst God, zo ver hoeft het beslist niet te komen. Gelukkig is er een andere geestelijke
stad, het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Jezus (de Gemeente), het Lam van God.
Openb. 21:9-11 – “En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden,
welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom
herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den geest
op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem,
nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den
allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.”
Wij hoeven niet te wonen in Babylon, de Hoer van satan, maar we mogen kiezen voor de
Bruid van Jezus, door Jezus lief te hebben en een rein en heilig leven te leiden. Door uit te
stappen uit die onreine stroom. Dáár in het Nieuwe Jeruzalem ligt onze heerlijke toekomst,
samen met Jezus. Openb. 19:6-9 – “En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een
stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de
Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde
bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn
vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en
blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En
hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des
Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. “
Is God de Vader niet ongelofelijk genadig en liefdevol, broeders en zusters? Wij állemaal
mogen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Want Hij heeft ons állemaal
geroepen. Dit kunt u lezen in Rom. 8:28-30, Joh. 3:14-17 en 2 Petr. 3:8-9.
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Broeders en zusters, het Nieuwe Jeruzalem is vol van de heerlijkheid van God en is een
geweldig mooie stad van goud en versierd met prachtige edelstenen (Openb. 21:11-23). Zij
is, zoals we lazen, gekleed in rein en blinkend fijn lijnwaad. Maar ook Babylon lijkt op het
eerste gezicht een schitterende stad. Van buiten is zij prachtig bekleed met fijn lijnwaad,
met purper en scharlaken en zij is eveneens met goud, edelstenen en parels versierd.
Openb. 18:16 – “En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad,
en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen;
want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.”
Beide steden lijken eigenlijk precies op elkaar. Dat is ook het gemene van het werk van
satan. Hij imiteert de wondervolle werken van God. Als wij niet alert zijn, vallen wij in zijn
valstrikken.
Maar ik wil u tot besluit van deze prediking nadrukkelijk wijzen op het cruciale verschil tussen
de beide steden. Balylon is gekleed in fijn lijnwaad, maar het Nieuwe Jeruzalem is gekleed
in rein en blinkend fijn lijnwaad. Helaas laten niet alle bijbelvertalingen dit onderscheidende aspect duidelijk naar voren komen.
De Griekse grondtekst leert dat het fijne lijnwaad van de Bruid lichtend en stralend is,
doorschijnend helder, schoon en absoluut rein. Van binnen is er niets meer dat haar
verontreinigt. Zij is volkomen door het Bloed van Jezus schoongewassen. Dit ontbreekt ten
enenmale bij Babylon, de grote Hoer. Babylon is gekleed in fijn lijnwaad, maar dat lijnwaad
blinkt en straalt niet, want van binnen is zij vol gruwelijkheden en onreine hoererij.
Geliefde broeders en zusters, laten we, u en ik, Gods waarschuwingen ter harte nemen. Nu
is er nog volop gelegenheid om weer vurig voor Jezus te worden en om een rein, heilig leven
te leiden. Jezus zal ons met open armen ontvangen als we ons bekeren.
Moge Jezus, onze Hemelbruidegom, u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

