
 
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: 

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen 
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt 

van haar plagen. Openb.18 

 
Het is jammer dat deze dingen gebeuren, doch profetieën gaan in vervulling. 
Wanneer Bijbelgetrouwe christenen de Bijbel wat bestuderen als de profeet Daniel, 
dan komen zij tot beter inzicht in het profetische woord. Bij deze aanslag komen er 
de vraagtekens op als de wolken bij een onweer. Vragen als: Waarom laat God dit 
toe? Hoe kijkt God nu naar deze feiten? Is dit het begin van een godsdienstoorlog, 
de laatste wereldoorlog als vrucht van alle ongerechtigheid? Is dit het einde van de 
katholieke kerk, de kerk van Constantijn?  
 
Bijbelgetrouwe christenen horen naar de stem van Jezus, ze zijn door Hem gekend, 
en ze volgen Hem! (Joh.10). Ze luisteren niet naar een piepstemmetje, neen ze lezen 
wat er staat! De bovenstaande Bijbeltekst wijst naar de godsdienst van Babel te 
Rome! God waarschuwt Zijn aangenomen kinderen, Zijn volk, zijn mensen die Jezus 
willen volgen. God roept ze op dat schijnchristendom te verlaten, en niet verder deel 
te nemen aan hun afgoderij.  
Wie niet wil luisteren zal die “plagen” ontvangen!  
Wat zijn die plagen? Het Griekse woord dat hier werd gebruikt is “plygy”, mag en 
kan vertaald worden als “slag” “aanslag” “wonden” of “ramp”. Het woord aanslag 
past nu het best in onze hedendaagse context. 
 
Natuurlijk is deze kerk erg geschrokken, wie had dat gedacht, ook meneer De Kesel 
niet, hij zegt: Ik had nooit gedacht dat de Katholieke kerk het doelwit zou zijn!  Ze 
leven in een enorm groot zelfvertrouwen, en denken dat ze nooit verdriet zullen 
krijgen of hebben. Dit staat letterlijk te lezen in: 
 

Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe 
en geen rouw zal ik zien. Openbar.18 

 
Waarom God? 

 
5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan 

de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid 
gedacht. 

 


