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Rome en de Hoer van Openbaring 17 
Bron: http://wayoflife.org/. Update 24 maart 2011 (1ste publicatie 15 juli 1996)  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
Heeft de volgende profetie iets te maken met de Rooms-katholieke Kerk? 

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen 
mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar 
hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken 
geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. 
En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, 
met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en ge-
tooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van 
gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschre-
ven: GEHEIMENIS, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN 
DE GRUWELEN VAN DE AARDE. 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van 
de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen 
ik haar zag. … 9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, 
waarop de vrouw zit. … 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer 
zit, zijn volken, menigten, naties en talen” (Openbaring 17:1-6, 9, 15). 

Toen Dave Hunt in 1994 een boek publiceerde (A Woman Rides the Beast) dat de religieuze hoer 
van Openbaring 17 identificeerde met het Rooms-katholicisme, lokte dit een vrij grote controverse 
uit. Hunt’s boek kwam op de zwarte lijst te staan van veel christelijke boekhandels en het werd aan-
geklaagd door sommige belangrijke evangelische leiders en bedieningen, inbegrepen het Christian 
Research Institute (CRI; van Hank Hanegraaff). In de Bible Answer Man radio-uitzendingen be-
weerde Hank Hanegraaff dat het belachelijk is de Rooms-katholieke Kerk te identificeren als de 
hoer van Openbaring 17. 
Zo’n controverse is relatief nieuw. Al duizend jaar en langer hebben fundamentalisten, baptisten en 
protestanten Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Beschouw enkele voorbeelden: 
Aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, noemde de paus antichrist, ja, een 
wolf, en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, 5th English edition, p. 240).  
In de 10de eeuw noemde Arnulphus, bisschop van Orleans, in volle vergadering te Reims, de paus 
antichrist (Peter Allix, The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of Piedmont, 1821, p. 
229).  
In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de 
Zetel van Satan was (George Faber, The History of the Ancient Vallenses and Albigenses, 1838, p. 
159).  
De Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist. De Waldensi-
sche verhandeling Noble Lesson, gedateerd op 1100 n.C. stelde: “Antichrist, de voorzegde moor-
denaar van de heiligen, is reeds verschenen in zijn ware karakter, gezeten als koning in de zeven-
heuvelige stad”. In 1120 identificeerde Een Verhandeling over de Antichrist de paus van Rome als 
de Antichrist. George Faber identificeert dit als een werk van Peter Waldo (Faber, pp. 379-384).  
In 1206, op een conferentie te Montréal1, bekenden de Albigenzen het volgende: “Dat de Kerk van 
Rome niet de Bruid van Christus was maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van 
de martelaren. Dat de politiek van de Kerk van Rome niet goed is, noch heilig, noch ingesteld door 
Jezus Christus” (Peter Allix, The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of the Albigenses, 
1821 edition, first published in 1692, p. 178).  

 
1 Montréal in Frankrijk. 

http://wayoflife.org/.
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De Boheemse Broeders hielden vast aan de volgende overtuiging, volgens Rome’s Inquisiteur. De 
beschrijving gebruikt materiaal uit de 13de eeuw : “De eerste dwaling, zei hij, is dat de Kerk van 
Rome niet de Kerk van Jezus Christus is maar een vergadering van boze mensen, en de hoer die zit 
op het beest in Openbaring. … Zij verklaren de paus als zijnde het hoofd en raddraaier van alle 
dwalingen” (Allix, Ancient Churches of Piedmont, pp. 242-259).  
De Lollards van de 14de en 15de eeuw zeiden “dat de Kerk van Rome niet de Kerk van Christus is, 
maar van ongelovige heidenen; en zij treden alle kerkelijke wetten met de voeten, samen met alle 
bisschoppen en bedienaren van de Kerk” (Allix, Ancient Churches of the Albigenses, p. 230).  
De Petrobrusianen2 beoordeelden de paus als zijnde de Antichrist (Allix, Ancient Churches of the 
Albigenses, p. 142).  
Doorheen de reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij 
leven verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, 
paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome “als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de 
Anti-Christ van de Schrift, en besloot met te zeggen dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten 
verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden” (J.A. Wylie, His-
tory of the Waldenses, c1860, p. 120).  
Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, 
Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuwen bleven 
hierbij. 
Bijbelvertaler William Tyndale identificeerde de paus als de Antichrist in zijn verhandeling The 
Practice of Prelates en ook in de inleiding van de 1534-editie van zijn Nieuwe Testament. 
Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode 
hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk. 

 
De paus als de Hoer van Babylon  

in de Lutherbijbel uit 1534 

 
Paus antichrist pamflet omstreeks 1500 

“ego sum papa”: ik ben de paus 

De Genève-bijbel uit 1560 is hiervan een voorbeeld. De noten bij Openbaring 17 zeggen: “Het beest 
stelt het oude Rome voor; de vrouw die erop zit, het Nieuwe Rome met zijn pausdom, wiens wreed-
heid en bloedvergieten wordt voorgesteld door scharlakenrood … Deze vrouw is de Antichrist, dat 
wil zeggen, de paus met het hele lichaam van zijn vuile creaturen, zoals wordt uiteengezet in vs 18”. 
In feite was het in de 16de eeuw voor dissidenten zo gewoon Rome te labellen als de hoer van 
Openbaring 17 dat in 1516 paus Leo X een pauselijke bul uitvaardigde die predikers verbood in hun 
preken te raken aan het onderwerp van de antichrist (M’Crie, Reformation in Italy, p. 20)! 
Deze situatie bleef voortbestaan onder protestanten en baptisten doorheen de 19de en 20ste eeuw. In 
zijn werk uit 1893, getiteld Union with Rome, stelde bisschop Christopher Wordsworth van de Kerk 
van Engeland de zienswijze vast die overheerste onder protestanten in die tijd: “… wij rillen terwijl 

 
2 Van Pierre De Bruys, † ca. 1131, een Franse zgn. “ketterleider” die opstond tegen de leer van de Roomse Kerk. 
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we de inscriptie in grote letters lezen: ‘Geheimenis, het grote Babylon’, geschreven door de heilige 
Johannes, geleid door de Heilige Geest van God, op het voorhoofd van de Kerk van Rome”. 
Deze voorbeelden zouden quasi eindeloos vermenigvuldigd worden. 
Bovendien blijven vandaag grote aantallen oudelijns-protestanten, baptisten en fundamentalistische 
christenen Rome identificeren met Openbaring 17. 
Wij twijfelen er niet aan dat de Rooms-katholieke Kerk de gedeeltelijke vervulling is van de profe-
tie in Openbaring 17 van een één-wereld religieuze Hoer. Dit wil niet zeggen dat Openbaring 17 
geheel vervuld wordt door het Rooms-katholicisme. De profetie is nog niet vervuld totdat het be-
stuur van de Antichrist, net voor de komst van de Heer, samen met Rome dan verenigd zal zijn met 
andere afvallige kerken en organisaties - het eindresultaat van de huidige oecumenische beweging. 
De religieuze hoer van Openbaring 17 is verbonden met het wereldbestuur (vergelijk Op. 17:3 met 
13:1) en heeft evenzo twee aspecten: historische (en ook huidige) en profetische.  
In 1 Johannes 2:18 zegt de apostel Johannes: “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord 
hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat 
het het laatste uur is”. 
Er zijn dus twee aspecten aan de antichrist. Er is de antichrist enkelvoud die zal opkomen in de toe-
komst en die over de wereld zal heersen voor een korte periode net voor de wederkomst van Chris-
tus, en de antichristen meervoud die in de wereld geweest zijn sinds het begin van de kerkbedeling. 
Evenzo heeft de Hoer van Openbaring 17 twee aspecten. Er is een zin waarin ze heeft bestaan door-
heen de kerkbedeling, en er is een zin waarin ze zal opkomen tijdens de Verdrukking. 
 

Rechts: de keizerlijke munt (Sestertius) van Vespasia-
nus (69-79 nC.), uit ca 71 nC., geslagen te Tarraco3, 
heeft aan de achterzijde de godin ‘Dea Roma’, gezeten 
op zeven bergen/heuvels4. De munt bevindt zich in het 
British Museum5. 

 

Alhoewel ze deze profetie niet vervult in haar finale geheel is het verbazingwekkend dat elke eigen-
schap van de religieuze Hoer wordt gevonden in de Rooms-katholieke Kerk. Zij heeft doorheen de 
kerkgeschiedenis gereden op de rug van koningen, is gekleed in rijke gewaden en is duur uitgedost. 
Zij zit op zeven heuvels, is vol van de gruwelen, en ze heeft een gouden beker. Ze is beslist dronken 
van het bloed van de martelaren, en de inwoners van de wereld hebben inderdaad gedronken van de 
wijn van haar ontucht. Ontelbare menigten van bedrogen mensen van haast elke natie, volgen blind 
Rome’s dwalingen in haar valse religie. 

 
Paus Leo XII medaille met RKK als Vrouw met beker 

 

 
3 Tarraco is de hoofdstad van de provincie Hispania Citerior of Tarraconensis, in het huidige Spanje. (Encarta 2002). 
4 Before Jerusalem Fell blz. 149 van Kenneth L. Gentry, Jr., Th.D., 1989, is online beschikbaar op 
http://freebooks.entrewave.com/freebooks/docs/2206_47e.htm. 
5 Een uitgave van het British Museum geeft verslag over deze munt: Coins of the Roman Empire in the British Museum, 
Volume 2, Vespasian To Domitian, van Harold Mattingly en R.A.G. Carson, 1966. 

http://freebooks.entrewave.com/freebooks/docs/2206_47e.htm.
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Het is interessant dat zelfs Rome haar vervulling van deze profetie heeft opgemerkt. “In 1825 sloeg 
Paus Leo XII een medaille, met aan één kant zijn eigen beeltenis, en aan de andere kant dat van de 
Kerk van Rome gesymboliseerd als een ‘Vrouw’ met in haar linkerkant een kruis, en in haar rechter 
een beker, met een verklaring rond haar heen: ‘sedet super universum’, ‘De wereld is haar zetel’” 
(Alexander Hislop, The Two Babylons). 

Hierna enkele manieren waarop de hoer van Openbaring 17 geïdentificeerd wordt als Rome: 

1. HAAR KARAKTER IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“de grote hoer”, Openb. 17:1).  

Dit is waar voor Rome, zowel geestelijk als letterlijk. 
Van haar aanvang heeft Rome geestelijke hoererij gepleegd met heidense heersers en demonische 
machten in deze wereld. Ze drukte vrolijk de hand van Constantijn de Grote, en ze is sindsdien al-
tijd geaffilieerd geweest met heidense besturen. 
De Rooms-katholieke Kerk is ook geassocieerd geweest met immoraliteit, in een meer letterlijke 
zin. Haar pausen waren immoreel. Zelfs haar eigen geschiedenisboeken beschrijven de onuitspreke-
lijk verdorven daden van haar “heilige” pausen, alhoewel zij zelden het hele verhaal vertellen. 
Paus Johannes XII (955-963) wordt in de Catholic Encyclopedia beschreven als “een lage, immore-
le man, wiens leven zodanig was dat van het Paleis van Lateranen gesproken werd als van een bor-
deel”. 
Paus Benedictus IV (1471-1484) was een moordenaar en een overspeler; de Catholic Encyclopedia 
geeft toe dat hij een “losbandig leven” leefde. 
Paus Sixtus IV (1471-1484) stichtte een huis van prostitutie in Rome. 
Paus Pius II (1458-1464) had twee onwettige kinderen. 
Paus Innocentius VIII (1484-1492) had tenminste twee onwettige kinderen die hij in posities van 
gezag en weelde plaatste in de Katholieke Kerk. 
Paus Alexander VI (1492-1503) had tenminste vier onwettige kinderen en hij maakte hen rijk door 
aanstellingen. Hij maakte zijn zoon, Caesar Borgia, kardinaal toen hij slechts 18 jaar oud was. Cae-
sar was een immoreel en gewelddadig man die zijn broer ter dood liet brengen, alsook de man van 
zijn zus Lucrezia. Alexander hield onuitsprekelijke orgieën in zijn paleis en hield maîtresses die 
getrouwde vrouwen waren. Hij stierf aan Syfilis. 
Paus Julius II (1503-1513) had tenminste drie onwettige kinderen. 
Ook Rome’s priesters waren immoreel. Zij hebben de eed van celibaat gezworen, maar ze waren 
niet celibatair! In The Priest, the Woman, and the Confessional, documenteerde Charles Chiniquy, 
een voormalige priester, de morele vuilheid die geassocieerd wordt met Rome’s praktijk van de 
biecht, en dat is slechts het topje van de ijsberg. 
Zelfs in onze tijd heeft Rome een immoreel getuigenis. Over de hele wereld zijn haar priesters ver-
maard voor hun homoseksualiteit en kindermisbruik. In recente jaren heeft Rome miljoenen betaald 
om rechtszaken te regelen die voortkwamen uit homoseksuele, kinderverkrachtende priesters. 
Een studie uit 2004 in Amerika onthult 11.757 gevallen van seksueel misbruik door 5148 priesters. 
De studie onthult ook dat de Katholieke Kerk tenminste 1 miljoen dollars spendeerde aan processen 
en behandelingen van priesters. Deze studies omvatten slechts de helft van de priesters in de VS. 
De aartsbisdommen van Portland en van Tucson tekenden faillissement aan in 2004. 
Volgens Rooms-katholiek bisschop Pat Buckley, hebben studies aangetoond dat 80% van de katho-
lieke priesters in Ierland hun eed van celibaat gebroken hebben. De bisschop vermoedt dat tenmin-
ste 1 op 10 van de 5000 priesters regelmatig clandestiene affaires hebben met vrouwen ( “500 Irish 
Priests Having Regular Sex with Women”, London News Telegraph, Jan. 21, 2006). Buckley zegt 
dat het cijfer 1 op 10 “een buitengewoon conservatieve schatting” is, en als de statistieken zouden 
worden verbreed, om ook “praktiserende homoseksuelen” in te sluiten, dan het cijfer wel 40% zou 
zijn van de priesters die seksueel actief zijn. Buckley leidt een bediening met de naam Bethany, 
dat counseling biedt aan vrouwen die te maken hebben gehad met priesters. Hij zegt: “Van kop tot 
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teen is het hypocriet. Wij prediken verplicht celibaat, maar slechts weinigen leven ernaar”. Hij be-
schrijft het als iets gewoons dat priesters en hun meiden in ’t geheim samenleven als man en vrouw 
en zegt dat relaties tussen priesters en nonnen zo gewoon zijn dat het onofficieel de “derde weg” 
genoemd wordt. 
Martin Luther bezocht Rome en verwachtte daar hoofdkwartieren van heiligheid te vinden, maar na 
zijn bezoek getuigde hij: “Als er een hel is, dan is Rome erover gebouwd”. 

2. HAAR LOCATIE IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“Hier blijkt het verstand dat 
wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit”, Openb. 17:9).  

 

Johannes beeldt de grote hoer af als zittend op 
zeven bergen, die de meeste protestanten vanouds 
en fundamentalisten vandaag  identificeren als de 
stad Rome. 
Links: Rome stond in de oudheid bekend als “de stad 
met de zeven heuvels” (urbs septicollis). Zo wordt 
Rome in proza en poëzie aangeduid. Die zeven heu-
vels6 heten: Aventinum, Caelius, Capitolinus, Esquili-
nus, Palatinus, Quirinalis, Viminalis. Hier aangegeven 
met blauwe cirkels. Zie ook de munt van Vespasianus 
met “Dea Roma”, gezeten op zeven bergen (hoger). 

“De vrouw is een stad, en die stad is Rome, de 
religieuze hoofdstad van de wereld. … Rome was 
de stad op zeven heuvels en was als zodanig ge-
kend door zowel heidense als christelijke schrij-
vers. … Ovidius zei: ‘Rome kijkt rond over de 
hele globe vanaf haar zeven bergen, de zetel van 
keizers en het verblijf van de goden’. … Zij is het  

religieuze Rome, dat in die tijd alle religies van de wereld zal erven. … Zij zal het doel bereiken 
van de hedendaagse afvalligen, van alle grote systemen van de wereld: katholicisme, protestantis-
me, heidense religies, culten en andere -ismen” (J. Vernon McGee, Revelation).  

3. HAAR WERELDBEREIK IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“die aan vele wateren 
zit”7, Openb. 17:1).  
Waar je ook gaat in deze duistere wereld, Rome’s tentakels reiken tot daar. 
Verder is Rome bezig met het uitbreiden van haar invloed door een gelijk juk te vormen met de 
christelijke denominaties en heidense religies van de wereld. Een recente verklaring van de Aarts-
bisschop van Canterbury, het hoofd van de Anglicaanse Episcopale kerken, toont hoe ver de oecu-
menische beweging gegaan is richting verzoening met Rome. Michael Ramsey zei dat hij de paus 
zou accepteren als “president-bisschop” van een verenigde “kerk” (Focus, Jul.-Aug. 1988, p. 5). 
Ramsey zei ook: “Wij zouden de kerken van Engeland, Schotland, de Verenigde Staten en van elk 
ander land, graag samengebonden zien in één lichaam. Als de paus zou komen als voorzitter, dan 
zouden we hem allen verwelkomen” (Why Were Our Reformers Burned?).  
Mijn boek Evangelicals and Rome documenteert de “terug naar Rome” beweging in praktisch elk 
segment binnen het protestantisme. 
En niet enkel keren afvallige christelijke denominaties terug naar Rome, zo ook heidense religies. 
Op de laatste drie algemene vergaderingen van de Wereldraad van Kerken (WRK), waren bij de 
voornaamste sprekers ook niet-christenen. Er waren hindoes, boeddhisten, joodse rabbi’s, moslims, 
sikhs, autochtone Amerikaanse indianen, en Australische aboriginals. Er werden heidense altaren 
opgericht en vurige offers gebracht aan talloze heidense goden. “Oecumenisch” betekent universeel, 
wereldwijd, en de hedendaagse beweging van christelijke eenheid, vertegenwoordigd door groepen 

 
6 Men zou kunnen tegenwerpen dat heuvels geen “bergen” (orè, Op 17:9) zijn, maar “heuvels” en “bergen” kunnen 
bijbels gezien toch door elkaar gebruikt worden: vergelijk Hs 10:8; Lk 23:30; Op 6:16. 
7 Lees ook vers 15: “De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen”. 
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zoals de Wereldraad van Kerken, is een voorafschaduwing van deze wereldwijde afvallige “kerk”. 
De WRK zelf bestaat uit meer dan 300 denominaties die zo’n 500 miljoen mensen in meer dan 100 
naties vertegenwoordigt. Dit grote lichaam van afvallig christendom is reeds één geest geworden 
met de Rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe kerken en ze erkent zelfs de zogenaamde spirituali-
teit van niet-christelijke religies. 

 

De opkomende “hoerekerk” werd gezien in 24-1-2002 toen paus Johannes-Paulus II de derde Ge-
bedsdag voor Vrede leidde in Assisi, Italië. Deze oecumenische gebedsvergadering  bracht 200 reli-
gieuze leiders op de been, inbegrepen vertegenwoordigers van “christelijke” denominaties (Rooms-
katholiek, orthodox, anglicaan, hervormd, baptist, lutheraan, mormoon, mennoniet) zowel als verte-
genwoordigers van de islam, judaïsme, boeddhisme, sikhsisme, bahaï, confucianisme, shintoïsme, 
hindoeïsme, Jaïnisme, zoroastrisme, moslimleiders uit Afrika en Noord-Amerikaanse “traditionele 
religies”. Prominent aanwezig waren 29 moslimleiders uit landen zoals Saoedi-Arabië, Iran, Irak, 
Egypte, Soedan, Marokko en Libië, zij die allemaal christenen tot in zekere mate vervolgen. 

Er is reeds een “hoerekerk” die vorm krijgt en die op vele wateren zit.7 

4. HAAR ONHEILIG EFFECT OP MENSEN IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“Met 
haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken 
geworden van de wijn van haar hoererij”, Openb. 17:2).  
Afvallige religie laat mensen hun zondige wandel voortzetten terwijl ze een vorm van religie heb-
ben om hun schuldige gewetens te sussen. 
De term “hoererij” in Openb. 17:2 verwijst naar de verleidende kracht van het Roomse systeem om 
mensen af te trekken van hun affectie tot Christus, Die het enige, ware en juiste object van geloof en 
aanbidding is. “De priester komt tussen het hart en de Heer in; de Bijbel is een geheimenis; de ge-
dachten van God zijn onbekend; de mensen zijn beneveld door haar opwindende leugens; en ze 
weten niet wat aanbeden wordt” (Miller’s Church History). 
De aantrekkingskracht van afvallig christendom op mensen van de wereld, ondanks het feit dat af-
vallig christendom zich constant in diskrediet brengt, is verwonderlijk om zien. Dit wordt geïllu-
streerd door de bovennatuurlijke aantrekkingskracht van de paus voor de wereld. Zelfs de seculiere, 
humanistische pers juicht de Romeinse paus toe; iets dat geen andere christelijke leider te beurt valt. 
Dat de bovennatuurlijke aantrekking tot de paus nog dramatisch is toegenomen in recente jaren 
blijkt uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. De ultra brede frontpaginabanier voor 
de 8 april editie van de Evening Standard van London, Engeland, was “VERENIGD DOOR DE 
PAUS”, en dit is duidelijk. Claudira Ribeira Santos, een Braziliaanse non die de begrafenis van de 
paus bijwoonde, nam waar: “De hele wereld is hier. Johannes Paulus sloopte de muren van landen, 
klassen en religies”. 
De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste 
pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en 
premiers. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aarts-
bisschop van Canterbury, de eerste bijgewoond door een Britse premier, en de eerste bijgewoond 
door de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een president van de 
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VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de eerste pauselijke begrafenis die de 
entourage trok van een huidige en twee voormalige presidenten van de VS. 
De wereld is inderdaad “dronken van de wijn van haar hoererij”. 
De aantrekking van de wereld tot het afvallige christendom zal verder toenemen wanneer de Grote 
Verdrukking naderbij komt. Uiteindelijk zal de antichristelijke profeet ervoor zorgen “dat de aarde 
en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. … En het 
misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen …”. 
(Op. 13:11-15). “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen gelo-
ven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen 
hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thess. 2:11-12) 

5. HAAR ONGEOORLOOFDE RELATIE MET BURGERLIJK BESTUUR  
IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij 
bedreven”, Openb. 17:2).  
De apostelen vormden nooit een ongelijk span8 met wereldlijk bestuur. Hun aandacht ging naar het 
stichten van kerken en hun principe was dat de kerk zijn eigen zaken heeft, en de staat de zijne 
(Romeinen 13:1-7). Zij schreven: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ge-
rechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duis-
ternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met 
een ongelovige?” (2 Korinthiërs 6:14-15). 
Afvallig christendom, van de andere kant, aarzelt niet samen te gaan met goddeloze mensen in de 
overheid om haar doelstellingen te bereiken. 
Tijdens de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en 
heerste er soms zelfs over. 
In 1302 vaardigde paus Bonifatius VIII een pauselijke bul uit, getiteld Unam Sanctam 

9, waarin hij 
claimde dat niemand gered kon worden die zich niet onderwierp aan de paus als het opperste hoofd 
van de kerk en beval dat koningen en alle aards gezag zich aan hem zou onderwerpen. 
Paus Gregorius VII vernederde Hendrik IV10. In 1076 riep de paus een concilie van bisschoppen 
bijeen en kondigde af dat de keizer niet langer in zijn koninkrijk kon regeren. In Januari 1077 reisde 
de keizer naar Italië naar het kasteel waar de paus verbleef, op bezoek bij hertogin Matilda, en 
smeekte om vergiffenis. De hooghartige paus dwong de keizer om buiten te blijven staan in de win-
terse kou, blootsvoets en zonder eten, drie dagen lang. 
Paus Innocentius III vernederde King John van Engeland (1199-1216). Toen zijne heiligheid de 
paus ontevreden was over de koning, excommuniceerde hij hem en vaardigde een decreet uit met de 
verklaring dat hij niet langer koning was, en hij ontlastte het volk van onderwerping aan hem. De 
hooghartige paus beval koning Philip van Frankrijk een leger en zeemacht te organiseren om John 
ten val te brengen, wat hij met grote gedrevenheid begon te doen om Engeland voor zichzelf te ver-
overen. De paus riep op tot een kruistocht tegen John en beloofde de participanten kwijtschelding 
van zonden en een deel van de oorlogsbuit. Ondertussen gaf King John toe aan de druk en onder-
wierp zich aan de paus, zwoer volledige trouw aan hem in alle dingen en hij gaf Engeland en Ier-
land over in handen van de paus. 
De Rooms-katholieke Kerk jukt nog steeds samen met seculiere overheden. Ze heeft honderden 
ambassadeurs bij de naties. 

6. HAAR GODSLASTERING IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“vol van godslasterlij-
ke namen”, Openb. 17:3).  

 
8 2 Korinthiërs 6:14-17; Efeziërs 5:11. 
9 Unam Sanctam kan u hier op mijn site downloaden : http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm.  
10 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_(keizer). 

http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_(keizer).
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Rome is inderdaad vol van godslasteringen en heeft zich verheven tot de plaats van God in de le-
vens van mensen. 

 

De titels van de paus van Rome zijn godslasterlijk. De paus 
noemt zichzelf “heilige vader” en “zijne heiligheid”, namen 
die enkel de Almachtige God toebehoren. Hij noemt zichzelf 
ook “Plaatsvervanger van Christus” welk ambt enkel de Hei-
lige Geest toebehoort. 
Ook de priesters van Rome nemen godslasterlijke titels en 
claims aan. Zij worden “vader” (Lat. pater) genoemd, wat 
Christus uitdrukkelijk verboden heeft (Mattheüs 23:9). 

Zij zijn gewijd naar de orde van Melchizedek alhoewel dit ambt enkel Christus toebehoort (Hebr. 
5:6, 10, 20). Hoe kan louter een mens gewijd worden naar een priesterorde met volgende vereiste: 
“Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen le-
venseinde” (Hebr. 7:3)? 
Sprekend van godslastering, wat te zeggen van Rome’s doctri-
ne van Maria, dat zij mede-Verlosseres (co-redemtrix) en 
Middelares (mediatrix) is, dat zij zondeloos is en opgevaren 
naar de hemel en daar gekroond als de Koningin des Hemels 
(regina coeli), en dat zij gebeden verhoort? Is het niet pure 
godslastering Maria af te beelden in een van deze vormen en 
beelden op te richten die haar voorstellen als Koningin? 

Rechts: Mozaïek in de Santa Maria Maggiore, uit ca. 1296, ge-
maakt door Jacopo Torriti, in opdracht van Paus Nicolaas IV. Ma-
ria wordt gekroond als Koningin des Hemels, de titel van de oude 
heidense godinnen. In 1954 verklaarde Paus Pius XII Maria offici-
eel als de Koningin des Hemels (Encycliek AD CAELI REGINAM)11  

7. HAAR KLEDING IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“En de vrouw was bekleed met 
purper en scharlaken”: Openb. 17:4).  
De apostelen en christenen van de vroege kerken waren nederige bijbelgelovigen die eenvoudige 
levens leefden en die niet de wegen volgden van de leiders en religies van de wereld. De hoerekerk, 
aan de andere kant, houdt van indrukwekkende kathedralen, kleurrijke kleren, schitterende rituelen, 
dure kerkelijke kleding en sieraden. 

 

Openbaring 17:4 beschrijft exact hoe Rome’s bisschoppen, aarts-
bisschoppen, kardinalen en pausen gekleed zijn, zelfs tot op deze 
dag: purper en scharlakenrood. 
De Catholic Encyclopedia beschrijft de gewaden van de katho-
lieke clerus. De Cappa Magna is een lange mantel met een 
schoudercape, gemaakt van purperen wol voor bisschoppen, 
scharlaken zijde voor kardinalen, en rood fluweel voor de paus. 
De soutane is een nauwsluitend, enkellang gewaad, in purper 
voor bisschoppen en scharlaken (rood) voor kardinalen. 

8. HAAR WEELDE IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“getooid met goud, edelgesteente 
en parels”, Openb. 17:4).  
Dit is een accurate beschrijving van de weelde van de Rooms-katholieke Kerk. Het beschrijft ook 
letterlijk het goud en de juwelen waarmee Rome zichzelf bedekt heeft. 
Beschouw deze beschrijving van de kroning van paus Gregorius IX (1227-1241): “op de dag van 
zijn kroning vervolgde hij naar Sint-Pieters, vergezeld door verscheidene prelaten … en na de mis 
gelezen te hebben stapte hij naar het paleis van Lateranen, bedekt met goud en juwelen. Op maan-

 
11 Ad Caeli Reginam kan u hier op mijn site downloaden : http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm 

http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm
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dag, na de mis gelezen te hebben in Sint-Pieters, keerde hij terug en droeg hij twee kronen, gezeten 
op een paard met een rijkelijk versierd paardenkleed, en omringd door kardinalen gekleed in het 
purper, en een groot aantal geestelijken. De straten waren met tapijt bedekt, ingelegd met goud en 
zilver, de nobelste producties uit Egypte, en met de briljantste kleuren van Indië, en geparfumeerd 
met verschillende aromatische geuren” (George Waddington, A History of the Church from the Ear-
liest Ages to the Reformation, 1834, p. 335).  
De kroon van paus Johannes Paulus II (1464-1471) was “bezet met 
diamanten, saffieren, smaragden, chrysolieten en jaspissen” (Ouse-
ley, A Short Defence, 1821, p. 230). 
De kroon van paus Julius II (1503-1513) werd geschat op 200.000 
ducaten of goudmunten. Dat is zoveel als wat paus Paulus II gaf 
aan keizer Karel V om een hele oorlog tegen de protestanten te fi-
nancieren in de 16de eeuw (Miller’s Church History, chapter 46). 
Dit is ook hetzelfde bedrag als de hele bruidsschat  die de koning 
van Spanje gaf voor het huwelijk van zijn dochter, Catherina, aan 
Arthur, prins van Wales en erfgenaam van de Britse troon in de 
16de eeuw. 
Rome bouwde haar weelde op middels riten en donaties die tot haar 
toevloeiden van over de hele wereld. 
Ze werd rijk door de verkoop van geestelijke ambten. Ook doordat 
rijke mannen de kloosters ingingen en hun rijkdom aan de Kerk 
doneerden. 

 
Tiara van Pius IX (1797-1878): 
“goud, edelgesteente en parels” 

 

 

Ze werd rijk door de kruistochten. Niet enkel brachten de kruis-
vaarders veel rijkdom mee en schonken ze die aan de Roomse 
Kerk, maar de Katholieke Kerk leende ook veel geld aan de kruis-
vaarders. Alhoewel woekerrente officieel verboden was door de 
wet, kon de kerk manieren vinden om dit te omzeilen, zoals door 
het verwerven van vrij gebruik van de landerijen van de kruisvaar-
ders tijdens hun afwezigheid (Jonathan Phillips, The Fourth Crus-
ade, p. 96). 
Ze werd rijk door de doctrine van missen voor de overledenen, 
waarbij de geliefden van de overledenen geld betaalden aan de 
kerk voor missen om hen te verlossen van het vagevuur.  
Ze werd rijk met de verkoop van aflaten. Zo bouwden de pausen 
de Sint-Pieterskathedraal in Rome. 
Links: aflaatbrief uit Rome, 1962 (kopie op aanvraag). 

Ze werd rijk door de inquisitie, omdat zij niet alleen “ketters” arresteerde, opsloot, martelde en ver-
brandde maar ook hun bezittingen confisqueerde. 
De rijkdom van de Rooms-katholieke Kerk is nog steeds reusachtig. De hoerekerk is geestelijk 
bankroet maar wel verzadigd met materiële rijkdommen 

9. HAAR BEKER IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“zij had een gouden drinkbeker in 
haar hand”, Openb. 17:4). 
De enige beker in connectie met de nieuwtestamentische kerk is de beker bij 
het Avondmaal van de Heer. In bijbelgelovige kerken is deze beker louter 
symbolisch en is gemaakt van aluminium, glas of plastic. Maar Rome is niet 
tevreden met een nederig ritueel dat louter Christus’ dood symboliseert; zij 
heeft zich bekeerd tot een glorieuze praal met in de kern daarvan de trans-
substantiatie van de “hostie” en wijn in het echte lichaam en bloed van Jezus 
Christus. Hierbij past beter een gouden beker.  
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Tot op recente tijden vereiste de katholieke liturgische wet dat de kelk (de beker van de mis) hele-
maal van goud is gemaakt, of tenminste verguld (Catholic Encyclopedia). Tot op vandaag is de 
pauselijke kelk gemaakt van goud. 
De Rooms-katholieke Kerk bezit duizenden gouden kelken in haar kerken over de hele wereld. 

10. HAAR GRUWEL IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“vol van gruwelen”, Op. 17:4).  
Rome is inderdaad gevuld met gruwelen. Haar mis, die ze 
het onbloedige herofferen van Christus noemt, is een 
gruwel. De geconsacreerde “hostie”, die het “lichaam van 
Christus” genoemd wordt en die aanbeden wordt als 
Christus, is een gruwel. Haar sacramentele verlossing, 
haar aanbidding van Maria, haar gebeden tot de heiligen, 
haar leer van het vagevuur, haar liefdesverhouding met de  

 
RKK-afgod 

 
RKK-Jezus 

beenderen van dode mensen, de onbijbelse claims van de paus, zijn allemaal gruwelen voor God. 

11. HAAR PARTNERS IDENTIFICEREN HAAR MET ROME (“moeder van de hoeren”, v. 5) 
De Hoer van Openbaring 17 is een moeder die dochters heeft die gelijken op haar karakter. Ook zij 
zijn hoeren. De protestantse denominaties scheidden zich af van Rome in de 16de en 17de eeuw, 
maar ze behielden sommige van haar doctrines en praktijken, zoals kinderdoop, samengaan van 
kerk en staat, de allegorische methode van bijbelinterpretatie, en in de laatste 100 jaar zijn ze afge-
vallen van hun voormalig protestantse geloof en sluiten zij zich terug aan bij hun Moeder. 

12. HAAR WREEDHEID IDENTIFICEERT HAAR MET ROME (“En ik zag dat de vrouw 
dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus”, Op. 17:6).  

 

De Rooms-katholieke Kerk vermoordde 
miljoenen “ketters”. Niemand is ooit in 
staat geweest het exacte aantal te tellen, 
maar het wordt door historici geschat op 
50 miljoen mensen tussen 606 en het mid-
den van de 19de eeuw (John Dowling, His-
tory of Romanism, 1847, book VIII, chap-
ter 1, footnote 1).  
Rome is dronken van het bloed van de 
Albigenzen, de Waldenzen, de Lollards, de 
Anabaptisten en Protestanten, om er 
slechts enkele te noemen. 

Links: de Spaanse inquisitie in Nederland. 

In Nederland alleen werden menigten gemarteld en gedood. Beschouw de volgende uittreksels uit 
een verslag van de vervolgingen in de 16de eeuw: 
“De geschiedenis van de Lage Landen van die tijd is zo vervuld van martelaarschap dat het te ver-
gelijken is met een geleidelijke uitroeiing van de bevolking. … De vuren waren nu over het hele 
land ontvlamd, en bevelschrift na bevelschrift, met toenemende hevigheid, hielden hen brandend. 
Het betekende de dood een bladzijde van de Schrift te lezen; de dood voor het bediscussiëren van 
enig geloofsartikel; de dood voor het in bezit hebben van enige geschriften van Luther, Zwingli of 
Oecolampadius; de dood voor het uiten van twijfel over de sacramenten, of het gezag van de paus. 
In het jaar 1536 werd die goede en trouwe dienaar van de Heer, William Tyndale, gewurgd en ver-
brand in Vilvoorde, bij Brussel, voor het vertalen van het Nieuwe Testament in het Engels en dit te 
drukken in 1535. … Ongeveer vierhonderd kerken werden geplunderd en geschonden in enkele 
dagen. … De protestanten werden sterk in het nauw gedreven; velen werden ter dood gebracht, en 
velen vluchtten het land uit … Ik het jaar 1567 werd de wrede hertog van Alva naar de Nederlanden 
gezonden met een leger van vijftienduizend Spanjaarden en Italianen; en de Inquisitie woedde in al 
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zijn kracht. De houten kerken werden neergehaald, en, in sommige plaatsen werden de balken tot 
grote galgen omgebouwd waaraan de bedienaar van zijn kudde werd opgehangen. Deze gruwelda-
den tegen bijbelgelovigen werden haast dagelijks in het land gezien gedurende bijna veertig jaren. 
… In het jaar 1567 hield het ‘concilie van bloed’, zoals het genoemd werd, haar eerste zitting. … 
Het bloed vloeide nu in stromen. … Een nieuw bevelschrift werd uitgevaardigd dat een zware straf 
toevoegde voor alle wagenmenners en schippers die zouden helpen bij de emigratie van ‘ketters’. 
Zij hadden besloten dat niemand zou ontsnappen. … Op de 19de februari 1568 veroordeelde een 
vonnis van het Heilig Officie alle inwoners van de Nederlanden tot de dood als ketters. Een procla-
matie van de koning, gedateerd tien dagen later, bevestigde dit decreet van de inquisitie, en beval 
dat het onmiddellijk moest uitgevoerd worden, ongeacht leeftijd, geslacht, conditie. … Drie miljoen 
mensen - mannen, vrouwen en kinderen - werden veroordeeld tot het schavot, in drie rijen. Achter 
deze universele veroordeling zal de lezer de ware geest van het papisme zien, en wat iedereen te 
verwachten had die zich niet hield aan absolute, doch blinde onderwerping aan al haar afgoderijen 
en superstities” (Miller’s Church History, pp. 1002-1008).  
Gelijkaardige wreedheden werden over heel Europa tegen bijbelgelovigen gepleegd, en daar waar 
Rome de macht had, inbegrepen Zuid-Amerika, Mexico, de Filippijnen en andere delen van Azië. 
De vervolging is nog niet gedaan. Ongeziene vervolging zal losbarsten tegen hen die zich aan het 
Woord van God houden nadat de finale gedaante van de hoerekerk tevoorschijn treedt, bijgestaan 
door de satanische macht van het antichristelijke wereldbestuur. 

13. HAAR ASSOCIATIE MET HET OUDE BABYLON IDENTIFICEERT HAAR MET 
ROME (“Geheimenis, het grote Babylon”, Openb. 17:5).  
Door deze naam is de finale afvallige kerk verbonden met de valse religie die opgericht werd in 
Babel sinds de vroege geschiedenis van de mens (Gen. 10:8-10; 11:1-9). De Hoer is het finale pro-
duct van Satans corruptie van ware godsdienst. Het oude Babylon typeert het eindtijdse Babylon op 
de volgende manieren: 
Er was een mensgemaakte eenheid (Gen. 11:1). Evenzo is de grondtoon van het eindtijdse Babylon 
“oecumenisme”12. 
Er was een wereldlijke ambitie en vernuft (Gen. 11:4). Evenzo gaat het eindtijdse Babylon prat op 
’s mensen bekwaamheid en vernuft. Het richt indrukwekkende structuren op en creëert een indruk-
wekkend religieus systeem. 
Er was rebellie tegen Gods geopenbaarde wil (Gen. 11:4). God vertelde Noachs familie: “Wees 
vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!” (Gen. 9:1, 7), maar Babel had een agenda om “een 
stad te bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt…”, want: “anders worden wij over 
heel de aarde verspreid!” (Gen. 11:4). Evenzo verkeert het eindtijdse Babylon in open rebellie met 
het nieuwtestamentische Woord van God en heeft het vervangen door traditie. 
Er was trots. De stichters van Babel zeiden: “laten we voor ons een naam maken” (Gen. 11:4). Het 
eindtijdse Babylon is ook zo trots en hooghartig, met zijn indrukwekkende kathedralen, haar pracht 
en praal, haar grootspraak van apostolische successie en haar wereldlijke wegen. 
Er was intense afgoderij. Babel betekende het begin van de afgodische mysteriereligies - aanbidding 
van de zon, maan en sterren13 (Gen. 11:4; Rom. 1:21-23). Ook Rome heeft vele afgodische praktij-
ken zoals de aanbidding van de Koningin des hemels en een mysterie-mis waarin “God” wordt ge-
offerd op menselijke altaren. 

CONCLUSIE 
In het licht van deze ontnuchterende feiten is het tijd om uit te zien naar Christus’ wederkomst. 
“En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken 
dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwa-
men” (Rom. 13:11). 

 
12 Eenheid ten koste van waarheid. Een valse eenheid dus. 
13 Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zon.pdf. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zon.pdf.
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Het Woord van God waarschuwt ons dat de afvalligheid die zelfs al begon in de dagen van de apos-
telen nog zal toenemen tot aan de formatie van de grote hoerereligie van Openbaring 17. Wij weten 
dat het het laatste uur is. We zien de oecumenische beweging, de “evangelicals en katholieken sa-
men” beweging, de diepe penetratie van de Rooms-katholieke Kerk in de charismatische beweging. 
Het is tijd om geestelijk alert te zijn, een bijbels onderscheidingsvermogen op te bouwen, en vurig 
voor de Heer in Zijn dienst. 

 
 

 

 
Lees ook “De Grote Hoer Babylon en het Beest”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf 
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