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VERBORGEN BABYLON 
IS DE V.N. VAN ROME — 

SATANS REGERING
door Tony Alamo

Verborgen Babylon is niet Irak. Het hedendaagse 
Verborgen Babylon is Rome.1 Het oude, 
oorspronkelijke Babylon waar Nebukadnezar koning 
van was en waarover in een aantal Bijbelboeken wordt 
gesproken, waaronder Daniël en Jeremia, bestaat niet 
meer. Het is al lang verdwenen. In het boek Daniël 
gebruikte God de Meden en de Perzen om het oude 
Babylon vanwege al haar zonden te vernietigen.2

Koning Nebukadnezar kreeg een visioen van 
de ondergang van Babylon. Hij kon zich dat niet 
herinneren, maar God gaf de profeet Daniël er ook 
een visioen van, wat het visioen erg bovennatuurlijk 
en heel echt maakt. In dit droomvisioen toonde God 
Nebukadnezar de vier wereldlijke koninkrijken van 
de aarde en hoe zij alle zouden eindigen. Het vijfde 
en laatste koninkrijk zou komen en zou de vier 
wereldlijke koninkrijken in stukken slaan, waarna ze 
weggeblazen zouden worden door de wind. Dan zou 
het vijfde koninkrijk, het koninkrijk van de hemel, 
voor altijd en eeuwig heersen.3

De slang, die grote rode draak de duivel, bedriegt 
iedereen ter wereld door de aandacht van Rome 
en de Verenigde Naties af te leiden, die worden 
gecontroleerd door of middels de geest van de duivel, 
zo sprak de HEERE.4

GOD noemt dit monster Babylon en het 
Verborgen Grote Babylon.5 In de boeken Daniël en 
Openbaring zien we de perfecte beschrijving van 
Rome, dat de gehele wereldregering controleert, 
rechters, aanklagers, vele advocaten, de V.N., de 
marionettenpresidenten, koningen, koninginnen, 
de meeste regeringsleden, banken, alle seculiere 
partijen, de Rooms Katholieke Kerk (sekte), alle 
sekten die zich bij haar aangesloten hebben en de 
Wereldraad van Kerken. Zij vertrouwen allemaal op 
de duivel voor hun zondige bestuur.

VERBORGEN BABYLON is het hedendaagse 
Babylon, gebruikt door de duivel om de gehele wereld 
te bedriegen.6

We kunnen begrijpen dat het volgende Heilige 
Schriftteksten betrekking hebben op de laatste dagen 
omdat Openbaring 17, spreekt over de zeven engelen 
met de zeven fiolen met de zeven laatste plagen, 
plus het fiool van oordeel der Grote Hoer, welke het 
VERBORGEN GROTE BABYLON is, niet het oude 
Babylon. Openbaring 17:1 zegt: “En een uit de zeven 
engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak 
met mij [Johannes], en zeide tot mij: Kom herwaarts, 
ik zal u tonen het oordeel der grote hoer [Rome], die 
daar zit op vele wateren [vele naties]: Met welke de 
koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de 
aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn 
[het allerergste] harer hoererij.” (Openbaring 17:1-2). 

De volkeren der aarde zijn depressief gemaakt 
en daarna kregen ze drugs om hen te verstommen 
zodat zij JEZUS, de VADER, de HEILIGE GEEST, de 
Heilige Schrift, en hun eigen zielen zouden vergeten. 
Daarna zijn zij blootgesteld aan allerlei vormen van 
zonde, drugs, alcohol, moord (genaamd abortus), 
homoseksualiteit, lesbianisme, pornografie, hoererij, 
overspel, haat tegen GOD, en blasfemie tegen GODS 
WOORD, wat de enige leidraad voor de mensheid 
is om in de HEMEL te komen.7 Wanneer mensen 
het geloof verliezen in GOD en ZIJN WOORD, 
zullen ze depressief worden en zondigen. Niemand, 
wiens ziel is bezwaard met zonde, zal kunnen 
ingaan tot de HEMEL, maar zal daarentegen een 
eeuwigheid gekweld in de vuurpoel doorbrengen!8 
Een eeuwigheid is voor altijd en eeuwig!9 De 
aardbewoners zijn overweldigd, dronken gemaakt 
omdat zij alle zondige vuiligheid van de Grote Hoer, 
het Verborgen Babylon [de V.N. van Rome, de zeer 
bedrieglijke duivel] hebben aangenomen. 

“En hij [de engel] bracht mij weg in een woestijn, in 
den GEEST, en ik zag een vrouw [de Hoer], zittende 
op een scharlakenrood beest [de Wereldregering van 
Rome, gekleed in het rood van Rome, die doet wat 
Rome voorschrijft (de beestregering)], dat vol was van 
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namen der gods lastering, en had zeven hoofden en 
tien hoornen. En de vrouw [de onechte profete, die de 
Hoer is en Rome, die haar macht krijgt van de duivel 
(Openbaring 13:4, 16:13-14)] was bekleed met purper 
en scharlaken [wat de kleuren zijn van het Vaticaan], 
en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en 
paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, 
vol van gruwelen [de allerergste zonden], 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.” 
(Openbaring 17:3-5).

“En ik zag, dat de vrouw [het Vaticaan, de rooms-
katholieke  sekte] dronken was van het bloed der 
heiligen, en van het bloed der getuigen van JEZUS. 
En ik [Johannes] verwonderde mij, als ik haar zag, 
met grote verwondering. En de engel zeide tot 
mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de 
verborgenheid der vrouw [de hoer, onechte profeet] 
en van het beest [de regering van de duivel10], dat 
haar draagt [welke de bedrieglijke macht van de geest 
van de duivel bezit11], hetwelk de zeven hoofden 
heeft en de tien hoornen. Het beest [regering], 
dat gij gezien hebt, was [een koninkrijk in de tijd 
van JEZUS] en is niet [toen Rome stief, werd het 
verbrand en in de laatste dagen zal het herleven]; en 
het zal opkomen uit den afgrond [de duivel komt uit 
de hel om zijn demonische macht aan Rome te geven, 
om het te doen herleven, om het te maken], en ten 
verderve gaan [wereldwijde, enorme zonde]; en die 
op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn [over de 
satanische macht die de duivel heeft om te moorden, 
vernietigen, bedriegen en God te lasteren, zoals je 
heden ten dage ziet gebeuren] welker namen niet zijn 
geschreven in het boek des levens van de grondlegging 
der wereld, ziende het beest, dat was [Rome] en niet 
is [Rome stierf, werd verbrand], hoewel het is [Satan 
heeft weer macht gekregen, deze keer godslasterlijke, 
demonische wereldmacht]. Hier is het verstand, 
dat wijsheid heeft [de vrees voor de HEERE (Job 
28:28)12]. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op 
welke de vrouw [de hoer] zit [Rome staat bekend als 
de stad van de zeven heuvels]” (Openbaring 17:6-9).

De Heere zei dat de uitverkorenen verleid 
zouden worden, indien het mogelijk ware.13 Zelfs 
Johannes was een moment lang in verleiding. Hij 
zou verwonderd zijn, als hij, in de toekomst, de 
huidige wijdverbreide macht om te verleiden van de 
Satanische wereldregering zag! Dus blijf zorgvuldig 
in de GEEST, het WOORD! “En het zijn ook zeven 

koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en 
de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal 
gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En 
het beest [of regering], dat was [Rome] en niet is [is 
verbrand], die is ook de achtste koning, en is uit de 
zeven en gaat ten verderve [zonde. Hij heeft, door de 
verdorven geest van de duivel, de macht gekregen, om 
tijdelijk te regeren, tot CHRISTUS hem vernietigt. 
En wanneer hij komt, moet hij nog even een tijdje 
doorgaan.]” (Openbaring 17:10-11).

“En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn 
tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben 
ontvangen [op dat moment], maar als koningen 
macht ontvangen op een ure met het beest [de 
demonische regering van Rome]. Dezen hebben 
enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het 
beest [de wereldregering van Rome] overgeven. 
Dezen zullen tegen het LAM [JEZUS] krijgen, en 
het LAM [JEZUS] zal hen overwinnen (want HET 
is een HEERE der HEREN, en een KONING der 
KONINGEN), en die met HEM zijn, de geroepenen, 
en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: 
De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn 
volken, en scharen, en natiën, en tongen [de zeven 
continenten, de gehele wereld]. En de tien hoornen, 
die gij gezien hebt op het beest [Rome], die zullen de 
hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; 
en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur 
verbranden. Want GOD heeft hun in hun harten 
gegeven, dat zij ZIJN mening doen, en dat zij enerlei 
mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest 
geven [Satans wereldregering], totdat de WOORDEN 
GODS voleindigd zullen zijn. En de vrouw, die gij 
gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft 
over de koningen der aarde (Openbaring 17:12-18). 
Wederom, dit is NIET Babylon uit de oudheid. 

Er is veel gezegd over deze feiten in het boek van 
Jeremia, speciaal in Jeremia 51:61: “En Jeremia zeide 
tot Seraja: Als gij te Babel komt, zo zult gij zien en 
lezen al deze WOORDEN; En gij zult zeggen: O 
HEERE, GIJ hebt over deze plaats gesproken, dat GIJ 
ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van 
den mens tot op het beest, maar dat zij worden zal tot 
eeuwige woestheden.”

Rome probeerde om het oude Babylon in de 
schijnwerpers te plaatsen, om zo te proberen om 
het te laten lijken op Verborgen Babylon, de Hoer, 
denkend dat de volkeren van de wereld zo uiterst 
gemakkelijk te bedriegen waren. Het werkte echter 
niet, behalve bij een paar individuen. Hebreeën 6:18 
zegt: “Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, 
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in welke het onmogelijk is dat GOD liege, een sterke 
vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de 
toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde 
hoop vast te houden.” Wij kunnen alles geloven wat 
HIJ zegt en HIJ zegt: “Gijlieden MOET wederom 
geboren worden!” (Johannes 3:7). Gehoorzaam HEM 
alstublieft door dit gebed te zeggen.

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, 
ontferm U over mijn ziel.14 Ik geloof dat JEZUs 
CHRIsTUs de ZOOn van de levende GOD is.15 
Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJn dierbaar 
bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die 
ik eerder heb begaan.16 Ik geloof dat GOD JEZUs 
uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de 
HEILIGE GEEsT,17 en dat HIJ op dit moment 
aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis 
over mijn zonden en dit gebed hoort.18 Ik open 
de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, 
HEERE JEZUs.19 Was al mijn vuile zonden weg in 
het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan 
het kruis op Golgotha.20 U zult ZICH niet van mij 
afwenden, HEERE JEZUs; U zult mijn zonden 
vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW 
WOORD, de Bijbel, dat zegt.21 UW WOORD zegt 
dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.22  
Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik 
dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost 
ben.23 En ik dank U, HEERE JEZUs, voor het 
redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid 
tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer 
te zondigen.24

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te 
worden, volledig ondergedompeld in water, in de 
naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE 
GEEST.25 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe 
wat er in staat.26

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. 
Je kunt distributeur worden van de werken van dominee 
Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur 
gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. 
Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals 
Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn 
tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens 
God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: 
Waarin beroven wij U? In de tienden en het 
hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat 
gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele 
wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% 
van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er 
spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen 
gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE 
der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de 
vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat 
er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik 
zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u 
de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok 
op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, 
zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen 
zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden 
zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der 
heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).
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