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Het tragische kenmerk van de menselijke samenleving sinds de zonde van
de eerste mensen, is verleiding, het aanspreken van verkeerde verlangens
en begeerten. Ook voor christenen ligt hier een grote bedreiging. Paulus
schrijft: “ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd
voor Christus te stellen”. Maar hij spreekt de vrees uit “dat misschien ...
uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zul-
len worden” (2 Kor 11:2 en 3). De oorzaak zit in de menselijke natuur.
Omdat alles mogelijk, beschikbaar en bereikbaar is, dreigen karaktertrek-
ken de overhand te krijgen die niet passen bij iemand die met Christus,
en dus als Hij, zou moeten leven. “Weet wel, dat er in de laatste dagen
zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geld-
gierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhan-
delbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen,” (2
Tim 3:1-4a); en: “Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot er-
ger komen; zij verleiden en worden verleid” (vs 13), waarschuwt Paulus.

Veel christenen zullen nu instemmend knikken, omdat zij vinden dat dit
heel goed past bij ‘de ongelovigen’. Het is inderdaad een kenmerk van
een samenleving zonder God. Maar tot wie behoren ‘wij’ eigenlijk: de
‘gelovigen’, of de ‘ongelovigen’? Het is belangrijk te bedenken dat Paulus
dit niet schreef aan of over ‘de wereld’, maar aan wie zeggen Christus te
volgen. Dat is duidelijk in de verzen 4b en 5, waar zij worden voorgesteld
als mensen: “met meer liefde voor genot dan voor God, die met een
schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.” Zij gelo-
ven niet echt in wat God heeft gezegd, en laten zich dan verleiden door
de ‘zuiging en verlokking van hun begeerten, die zonde en de dood voort-
brengt’ (zie Jacobus 1:14,15). En is dit nu niet precies wat het christelijk
geloof het meest heeft aangetast en steeds verder uitholt?

Christus stelt het in Openbaring 14 zo voor, dat wie Hem echt geloven en
dienen, “losgekochten van de aarde” zijn, met zijn eigen bloed “gekocht
uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam” (vzn 3 en 4). Zij zijn
‘maagdelijk’ en zijn geschikt om met Hem te ‘huwen’. Wie echter het
aardse tot zijn of haar doel in het leven maakt, in plaats van in verbon-
denheid met Christus te leven, verbindt zich aan een ‘hoer’. En wie zich
daaraan verbindt is één met de wereld geworden, niet meer
‘maagdelijk’, en dus niet met Christus verbonden. De wijze waarop wij
nu leven is dus bepalend voor waar wij straks toe behoren: tot hen die
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voor eeuwig met Christus zullen zijn, of tot hen die voor eeuwig vernie-
tigd worden in de oordelen van God. En alles wijst erop dat die niet lang
meer uitblijven. In feite zijn ze al begonnen.

In Openbaring wordt ‘Babylon’ voorgesteld als een stad die tegenover
Gods Koninkrijk staat. In hoofdstuk 17 ziet Johannes eerst een vrouw. In
hoofdstuk 12 had hij ook een vrouw gezien. Zij was heilig, en uit haar
werd de Messias geboren. Zij zonderde zich af ‘in de woestijn’ (een beeld
van ‘uit de wereld gaan’). Deze vrouw vertegenwoordigt de uitverkoren
gelovigen, eerst uit Israël en vervolgens allen die ‘in Christus’ zijn. Hij
verwachtte die vrouw weer te zien, maar in plaats daarvan ziet hij een
andere vrouw uit de woestijn komen. Zij heeft zich niet afgezonderd van
de wereld, maar gegeven aan wat de wereld verlangt: “de grote hoer, die
zit aan vele wateren (landen en volken), met wie de koningen van de aar-
de gehoereerd hebben” (vzn 1 en 15). Zij vertegenwoordigt hen die het
ware geloof verloochend hebben, uit verlangen naar wat de wereld biedt.
Zij vormen ‘de kerk’, ‘het christendom’, dat zich niet apart heeft gehou-
den van de wereld, en dus niet heilig is. Integendeel! Zij steunen de we-
reldse macht en politiek, en beïnvloeden die ook. Zij nemen er zelfs aan
deel door te regeren, en mensen te kiezen die hun wereldse belangen
veilig kunnen stellen. En dat terwijl hun Heer zei dat zijn Koninkrijk niet
van deze wereld is, en daarvoor werd gekruisigd... Maar het gaat nog ver-
der. Zij manen de gelovigen niet tot heiligheid, tot afzondering van de
wereldse geneugten, maar verleiden hen mee te doen aan wat de wereld
is en doet: “en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de
wijn van haar hoererij” (vs 2). Door te spreken naar hun hart, leren zij
hen afval van het ware evangelie. Zij is zelfs tot een vervolgende macht
geworden van de ware gelovigen, die haar wijzen op haar afvalligheid en
hoererij: “En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en
van het bloed van de getuigen van Jezus” (vs 6). Dit is niet iets uit lang
vervlogen tijden, dat sinds de Verlichting en de secularisatie niet meer
speelt. Het is er nog altijd, en omdat mensen nu eenmaal hun verworven-
heden niet op willen geven, zal het leiden tot verzet tegen Christus als
Hij terugkomt: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam
zal hen overwinnen ... en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitver-
korenen en gelovigen” (vs 14). Daarom zegt Christus, zo lang het nog niet
te laat is: “Ga uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt
aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (18:4). J.K.D.
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