19. De heerschappij van Christus

Kringleider
alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt
alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen aanvaarden:
1. dat alle macht in hemel en op aarde aan Jezus Christus
gegeven is en dat Hij op zijn troon over het hele
universum en de hele Gemeente (Kerk) heerst.
2. dat Christus nú vooral heerst om de verlorenen te
zoeken en te behouden.

Johannes mag in een visioen de troon in de hemel zien.
Het is zo groots en mooi dat hij geen gewone woorden
kan vinden om het te beschrijven.
a. Johannes zag de troon van God in de hemel (4:2).
Niet de aarde, of de zon, of een sterrenbeeld staat in het
middelpunt van al het bestaande, maar God op zijn troon!
Alles wat er gebeurd in het universum, op aarde en in de
wereldgeschiedenis wordt niet bepaald en gevormd door
de regeerders van deze wereld, niet door de rijken, de
sluwe mensen en de machtigen, niet door de massamedia,
niet door boze machten of onpersoonlijke machten als de
sterren, maar door de wil van God die op zijn troon zit.
God heerst van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid (Psalm
93:1-21; 145:132; 146:103). Niets kan van Gods heerschappij uitgesloten worden (Jesaja 14:24,274)! God heeft
alles geschapen, omdat Hij het wilde (4:11). Hij heeft ook
jou geschapen, omdat Hij je wilde!

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.
Aanbidding is het prijzen en bewonderen van Gods
heerschappij.
Thema: Lofprijzen en bewonderen van Gods
heerschappij.
Lees onderstaand Bijbelgedeelte. Lees de uitleg voor of leg
het in eigen woorden uit.

b. Johannes zag Gods uitstraling (4:3), niet God Zelf. Hij
beschrijft ook niet het beeld of de verschijning van God.
Degene die op de troon zat, had een uiterlijk als van jaspis
en de sarder tegelijk. Een regenboog die eruitzag als
smaragd was rondom de troon.

Openbaring 4:1-11
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de
hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het
geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat Ik
je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde
moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de
hemel en daarop zat iemand.
3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en
sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag
als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig
andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze
droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun
hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en
donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden
zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven Geesten van God.
6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van
kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier
wezens, die van voren en van achteren een en al oog
waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het
tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als
een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8 Elk
van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs
de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen
ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige,
die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof,
eer en dank brengen aan Degene die op de troon zit en die
tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig
oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en
aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun
kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen
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‘Het wit van de jaspis’ vertegenwoordigt de uitstraling van
Gods onbeschrijfelijke heerlijkheid of heiligheid. ‘Het
rood van de sarder’ vertegenwoordigt de uitstraling van
Gods rechtvaardige oordeel. ‘Het groen van de smaragd’
vertegenwoordigt de uitstraling van Gods barmhartige
verlossing. De regenboog symboliseert Gods prachtige
karakter in verlossing, de veelkleurige wijsheid van zijn
verlossingsplan (Efeziërs 3:105) en zijn liefdevolle trouw

1

Psalm 93:1-2 1 De H E E R is koning, met hoogheid is hij bekleed, de
H E E R is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
2 en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.

2

Psalm 145:13 Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.
3
Psalm 146:10 De H E E R is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
4
Jesaja 14:24,27 De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:
‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik
heb besloten. 27 Wanneer hij dit besloten heeft, de HEER van de
hemelse machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand
opheft, wie zal hem tegenhouden?
5
Efeziërs 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar
schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de
hemelsferen.
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tegenover hen die in Hem geloven en Hem gehoorzamen
(Genesis 9:12-176).

Christus in het midden van de troon staan, als een lam dat
geslacht was (Openbaring 5:614).

“Van de troon gingen bliksemschichten uit en
donderslagen en groot geraas (HSV: stemmen)” (4:5).
Deze natuurverschijnselen veroorzaken vrees en ontzag bij
de mensen. Ze zijn uitdrukkingen van Gods grootheid,
macht en majesteit, wanneer Hij zijn wil openbaart.

d. Johannes zag 4 levende wezens rondom de troon staan
(4:6-7). Dit zijn hemelse wezens, die het geschapen
universum met zijn levende schepselen
vertegenwoordigen.
Hun taak is om Gods heerlijkheid in zijn scheppingswerk
te bevorderen.

Dat gebeurde ook toen God de Tien Geboden openbaarde
vanaf de Sinaï (Exodus 19:16;20:187), en toen hij zijn
genade openbaarde aan Job (Job 37:2-7,13b8). Ook hier
gebeurt dat als Hij zijn heerschappij aan Johannes openbaart (Openbaring 4:5) en wanneer Hij zijn oordelen
openbaart (Job 37:8-13a9; Openbaring 8:510; 11:1911;
16:1812).

e. Johannes zag 24 oudsten, zittende op 24 tronen rondom
Gods troon (4:4). In de oudtestamentische dienst van
aanbidding stelde koning David 24 afdelingen van
priesters aan als dienaren van God in zijn aardse heiligdom
(1 Kronieken 24:1-19).

c. Johannes zag 7 vurige fakkels die brandden voor Gods
troon (4:5). Zij vertegenwoordigen de volheid van de
Heilige Geest (vgl. Openbaring 1:4-513). Hij zag ook Jezus

In de nieuwtestamentische dienst van aanbidding zijn er
24 oudsten die als dienaren van God in zijn hemelse
heiligdom dienen. Deze oudsten zijn één van de hoogste
orden van engelen die Gods ene volk in het Oude
Testament (de 12 stammen) en in het Nieuwe Testament
(de 12 apostelen) vertegenwoordigen (21:12-1415).

6

Genesis 9:12-17 ‘En dit,’ zei God [tegen Noach], ‘zal voor alle
komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en
alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal
het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.’
7
Exodus 19:16; 20:18 Op de derde dag, bij het aanbreken van de
morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende
wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een
ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 18 Heel het volk was getuige
van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de
rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze
bleven op grote afstand staan.
8
Job 37:2-7,13b Luister, luister naar zijn daverende stem, naar het
rommelen dat uit zijn mond komt. 3 Hij laat het rollen langs de hele
hemel, zijn schichten lichten tot het einde van de aarde. 4 Dan horen we
zijn donder bulderen, zo is het geluid van zijn majesteitelijke stem, en
doet hij eenmaal van zich spreken, dan laat hij steeds meer bliksems
volgen. 5 God laat zijn donder wonderbaarlijk rollen, hij doet grote
dingen die wij niet bevatten. 6 Hij beveelt de sneeuw: “Val op de aarde,”
hij zegt de regenvloed: “Stort neer met al je kracht.” 7 Hij doet de hand
van de mens verstarren, opdat ieder weet wat God vermag. 13 Of het nu
is om de aarde te straffen of ten teken van liefde – hij laat het gebeuren.
9
Job 37:8-13a 8 De wilde dieren gaan naar hun holen,
ze blijven in hun leger.
9 Uit zijn kamers komt de storm tevoorschijn,
de noordelijke winden voeren koude aan.
10 Uit Gods adem vormt zich ijs
en de uitgestrektheid van de zee bevriest.
11 Donkere wolken maakt hij zwaar van vocht,
lichtend strekt het wolkendek zich uit.
12 Flitsen schieten heen en weer zoals hij het wil,
om zijn bevelen uit te voeren, waar de mens ook leeft.
13 Of het nu is om de aarde te straffen
10
Openbaring 8:5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met
vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen,
groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.
11
Openbaring 11:19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en
verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten,
groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.
12
Openbaring 16:18 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en
donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was
voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die
aardbeving.
13
Openbaring 1:4-5 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia.
Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de
zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare
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Hun taak is om Gods heerlijkheid in zijn verlossingswerk
te bevorderen (vgl. Hebreeën 1:1416).
f. Johannes zag een glazen zee, als van kristal, die zich voor
Gods troon uitstrekte (4:6). Denk aan ‘de zee’ (een grote
bak water) (Exodus 30:17-21; 1 Koningen 7:23-26)
waarin de dienaren van God hun handen en voeten
moesten wassen voordat zij in de tabernakel/tempel
dienden.
In Openbaring 4:6 is het een symbool voor Gods
tegenwoordige verlossing die door het bloed van het Lam
volkomen rechtvaardig en transparant is. Symbolisch
hebben de christenen hun kleren daarin wit gewassen (vgl.
7:1417).

getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de
aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd
door zijn bloed,
14
Openbaring 5:6 Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de
oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het
had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die
over de hele wereld zijn uitgestuurd.
15
Openbaring 21:12-14 Ze had een grote, hoge muur met twaalf
poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen
geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13
Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie,
vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14 De stadsmuur had
twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van
het lam.
16
Hebreeën 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om
hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
17
Openbaring 7:14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen
me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze
hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam.
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In Openbaring 15:2-318 moeten we denken aan de Rode
Zee waar Farao met zijn soldaten in verdronken (Exodus
15:1b). In Openbaring 15:1 is het een symbool voor Gods
definitieve en beslissende oordelen die ook volkomen
rechtvaardig en transparant zijn. De vijanden van de
gelovigen kwamen daarin om.
Niets wat verkeerd is kan in Gods tegenwoordigheid
bestaan. Hij Zelf zowel als zijn woorden en daden zijn
volkomen rechtvaardig en transparant. Ook doorziet Hij
allen en alles (Hebreeën 4:1319).

Hij heerst over alle mensen en alle koninkrijken op aarde
(Openbaring 1:521). Hij heerst over de doden en de
levenden (Openbaring 1:1822). Hij heerst met
soevereiniteit, almacht, recht en liefde.
Hij heerst vooral om de verlorenen te zoeken en te
behouden. “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en
te redden wat verloren was” (Lucas 19:10). “Zo kan Hij
ieder die door Hem tot God komt volkomen redden,
omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.”
(Hebreeën 7:25).

g. Johannes zag hun aanbidding en hoorde hun lofprijzing
(4:8-11). God wordt onophoudelijk geprezen en
aanbeden!

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
Thema: De heerschappij van Christus

3. Aanbidding.
Laat ieder van ons, schepselen van de Levende God die op
de troon zit, om de beurt (in één of twee zinnen) Gods
heerschappij prijzen of bewonderen.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)
Het thema voor deze bijeenkomst is:
De heerschappij van Christus.

Dag 1

Psalm 110:1-2.
Christus’ vijanden worden zijn voetbank.

Dag 2

Hebreeën 9:23-26.
Christus pleit voor ons.

Dag 3

Romeinen 8:31-39.
Niets kan ons scheiden van de liefde van
Christus.

Dag 4

Openbaring 1:9-20.
Christus tegenwoordig en actief te midden van
alle gemeenten.

Dag 5

Openbaring 2:1-7.
Christus leidt zijn gemeente in Efeze.

Dag 6

Openbaring 3:14-22.
Christus leidt zijn gemeente in Laodicea.

Dag 7

Openbaring 8:3-5.
De geofferde wierook veroorzaakt dat vuur op de
aarde geworpen wordt.

Dag 8

Openbaring 9:13-21.
Trompetten waarschuwen ongelovigen
dat zij zich moeten bekeren.

Lees voor of leg uit.
1. Jezus heeft nu alle macht.
Ná zijn opstanding uit de doden, verschijnt Jezus Christus
in zijn verheerlijkte staat gedurende 40 dagen aan vele
mensen. Tegen zijn leerlingen zegt hij, “Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde” (Matteüs 28:18).
2. Jezus heerst nu.
Ná zijn hemelvaart en troonsbestijging heerst Jezus
Christus over de hele Gemeente (Kerk) en het hele
universum met alle machten en krachten daarin in belang
van zijn Gemeente (Efeziërs 1:20-2220).

Dag 9BS Openbaring 12:1-18.
Christus strijdt tegen de satan.
Dag 10 Openbaring 14:14-20.
De tweeërlei oogst.

18

Openbaring 15:2-3 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd
met vuur. Op (HSV: bij) de glazen zee stonden zij die het beest, zijn
beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren
om daarop te spelen voor God. 3 Ze zongen het lied van Gods dienaar
Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,
Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur,
vorst van de volken.
19
Hebreeën 4:13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen,
alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie
wij rekenschap moeten afleggen.
20
Efeziërs 1:20-22 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God
hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan
zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle
machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. niet alleen in
deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn
voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk.
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21

Openbaring 1:5 Jezus Christus …. de heerser over de vorsten van de
aarde.
22
Openbaring 1:18 Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
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IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

V. MEMORISATIE (5 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

1. Bespreking studie

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:

Verduidelijk het memorisatievers.

Thema: Uitleg bij het boek Openbaring.

DE HEERSCHAPPIJ VAN CHRISTUS
1 Korintiërs 15:25

a. Waarom denk je dat het boek Openbaring visioenen
en symbolen gebruikt om letterlijke gebeurtenissen in
de geschiedenis uit te beelden?
b. Welke symbolen in het boek Openbaring worden
uitgelegd?
c. Hoe moet je de getallen in het boek Openbaring
uitleggen?
d. Over welke tijdsperiode handelt het boek Openbaring?
e. Wat is de structuur van het boek Openbaring?
f. Wat is de indeling van het vierde onderdeel
(Openbaring hoofdstuk 12-14). Wat hoort bij het
begin? Wat hoort bij de lange periode? Wat hoort bij
de korte periode? Wat hoort bij het einde? Wat hoort
bij de eeuwigheid?

Want Hij moet als Koning heersen,
totdat Hij al zijn vijanden
onder zijn voeten gelegd heeft.

1 Korintiërs 15:25 (NBG)
3. Memorisatie van de Bijbelboeken.
De 8 algemene brieven:
Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes,
Judas.
1 apokalyps:
Openbaring.

2. Toewijding
Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en
hun antwoorden opschrijven in hun map:
“Wie of wat heerst over alle relaties, gebeurtenissen en
omstandigheden in jouw leven?”
“Geloof jij werkelijk dat Romeinen 8:3723 en Openbaring
17:1424 waar zijn?”

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)
Thema: De strijd tussen de draak en Christus.
1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:
Openbaring 12:1-18.

3. Persoonlijke uitwisseling

1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een
vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar
voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze
was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar
barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel:
een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien
horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte
hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze
op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het
punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra
ze bevallen was.

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle
volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het
dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De vrouw
zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats
voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen
lang voor haar gezorgd zou worden.
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn
engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en
zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen;
sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9

23

Romeinen 8:37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem
die ons heeft liefgehad.
24
Openbaring 17:14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam
zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie
hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
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De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang
van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de
hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op
de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de
hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het
koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de
heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze
broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God
aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij
het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis
overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en
hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en
allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de
duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij
weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ (HSV: omdat hij
weet dat hij nog maar weinig tijd heeft).

Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen
(12:7). De draak (de oude slang, duivel, satan, die de hele
wereld verleidt) wordt met zijn engelen op de aarde
gegooid (12:9). Hij is de aanklager van onze broeders en
zusters (12:10). Er is het getuigenis en het bloed van het
Lam (12:11). Er zijn 2 vleugels van een adelaar. Het gaat
over een tijd, tijden en een halve tijd (12:14). Er komt een
stroom water als een rivier uit de bek van de slang achter
de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren (12:15). De
aarde drinkt de stroom op (12:16). De draak is woedend
op de vrouw en levert strijd met de rest van haar
nageslacht (die zich aan de geboden van God houden en
bij het getuigenis van Jezus blijven) (12:17). De draak
staat die op strand bij de zee (12:18).
b. Thema van Openbaring 12.
De werkelijke oorzaak van de strijd tussen de Gemeente
(Kerk) en de wereld is de strijd tussen Christus en de
satan.

13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was,
achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14
Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar
om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar
gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor
haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang.
15 Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier
achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16
Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar
mond open en dronk de rivier op die de draak had
uitgespuwd.

c. Boodschap van Openbaring 12.
(1) De historische achtergrond van de strijd.
Openbaring 12 laat zien dat het conflict tussen de
christenen en de wereld (Openbaring 1–11) de uiterlijke
vorm is van de strijd tussen Christus (het mannelijke kind)
en satan (de draak).
‘De vrouw’ is een symbool van Gods volk Israël bestaande
uit 12 stammen uit wie de Messias (Jezus Christus)
geboren zou worden (Johannes 4:2225).

17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om
strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen
die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis
van Jezus blijven.

‘De draak’ is een symbool van de satan (12:9). Door heel
de oudtestamentische periode heen heeft de satan
geprobeerd de geboorte en eerste komst van de Messias te
verhinderen (12:1-426).

18 Hij ging op het strand bij de zee staan.
2. Nadruk.
De achtergrond van de strijd tussen de wereld en de
Gemeente (Kerk) op aarde is de strijd tussen de draak en
Christus.

‘Het mannelijke kind’ (HSV) dat alle naties zou hoeden
met een ijzeren staf (Psalm 2:7-927) is een symbool van
Jezus Christus. De geboorte, het leven, de dood, de
opstanding, de hemelvaart en de troonsbestijging van
Jezus Christus worden uitgebeeld in een vers als een
“wegvoering naar God en zijn troon” (HSV: weggerukt tot
God en tot zijn troon) (12:5).

Hoofdstuk 12-14 beschrijft deze strijd en haar afloop.
Christus en christenen zijn meer dan overwinnaars!
3.Uitleg voor de kringleider.
a. De symbolen in Openbaring 12.
Er is een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder
haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd
(12:1). Haar zwangerschap (12:2) wordt bedreigd door
een grote vuurrode draak. Hij heeft 7 koppen, 10 horens
en 7 kronen op zijn koppen (12:3). Met zijn staart sleept
hij een derde van de sterren aan de hemel mee en werpt ze
op de aarde (12:4). Zij krijgt een zoon die alle volken met
een ijzeren herdersstaf zal hoeden. Hij wordt plotseling
naar God en zijn troon weggevoerd (12:5). De vrouw
vlucht naar de woestijn en wordt daar 1260 dagen
onderhouden (12:6). Er is een oorlog in de hemel tussen
©Stichting Deltacursus, 2000-2010

(2) Het eerste gevolg van het volbrachte verlossingswerk van
Christus is dat de satan gebonden (ingeperkt) is.
De satan werd als aanklager van de gelovigen uit de hemel
gebannen omdat voor al hun zonde volkomen verzoening

25

Johannes 4:22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel;
de redding komt immers van de Joden.
26
Zie studie 5: de komst van de Messias.
27
Psalm 2:7-9 7 Het besluit van de H E E R wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag
het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.
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1:29-3334), de twee vleugels van de grote adelaar (12:14;
Exodus 19:435) en de opengesperde mond van de aarde
(12:16; Numeri 16:28-3336; Jesaja 5:1437). Dit zijn voorbeelden van het feit dat de satan gebonden (ingeperkt) is
gedurende de symbolisch 1000 jaar (20:1-338).
De satan zal al zijn middelen zoals leugens, misleidingen
en bedrog (vgl. Lucas 8:1439; Johannes 8:4440; 2 Timoteüs
3:1-541; 4:1042; 2 Petrus 2:2043; 1 Johannes 2:16-1744)

gedaan was. En hij werd op de aarde neergesmeten
(12:7-9; vgl. Openbaring 9:128).
Van toen af zijn de heerschappij van de Messias en de
redding, de macht en het koningschap van God zichtbaar
een werkelijkheid geworden in de geschiedenis van gelovigen. Gods soevereine macht in hemel en op aarde werd
overtuigend vastgesteld. Gods Koninkrijk (koningschap,
heerschappij) in de harten en levens van de gelovigen op
de aarde werd gevestigd (Lucas 17:21 NBG29; Kolossenzen
1:1330; 1 Johannes 5:18 NIV31). En het gezag van Christus
in hemel en op de aarde werd geopenbaard (12:10).

34

Deuteronomium 1:29-33 29 Toen heb ik u geantwoord: ‘Er is geen
enkele reden om bang voor hen te zijn. 30 De HEER, uw God, die voor
u uit gaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij het in
Egypte voor u opnam, 31 en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat
de HEER, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de
hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.’ 32 Desondanks
vertrouwde u niet op de HEER, uw God, 33 hoewel hij u voorging op
uw weg om een plaats voor u te zoeken waar u uw kamp kon opslaan, en
u ’s nachts met een vuur en overdag met een wolk de weg wees die u
moest gaan.
35
Exodus 19:4 Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte,
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb
gebracht.
36
Numeri 16:28-33 28 Mozes zei: ‘Nu zult u inzien dat het de HEER is
die mij gezonden heeft om alles te doen wat ik heb gedaan, en dat het
niet uit mijzelf is voortgekomen. 29 Sterven deze mensen op de manier
waarop iedereen sterft, treft hen hetzelfde lot als ieder ander, dan heeft de
HEER mij niet gezonden. 30 Maar als de HEER iets laat gebeuren dat
nog nooit gebeurd is, als de aarde haar mond openspert en hen met al
hun bezittingen opslokt en zij levend in het dodenrijk afdalen, dan zult u
inzien dat die mannen de HEER hebben afgewezen.’ 31 Nauwelijks was
hij uitgesproken of de grond onder hun voeten spleet open, 32 de aarde
opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van
Korach en alles wat ze bezaten. 33 Zo daalden zij met allen die bij hen
hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij
waren uit de gemeenschap verdwenen.
37
Jesaja 5:14 Het dodenrijk opent zijn keel,
het spert zijn muil wijd open.
Daar verdwijnt de bloem der natie, verzinkt de massa,
daar verstommen de druktemakers en feestvierders.
38
Openbaring 20:1-3 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de
sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij
greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt
genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de
diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet
meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij
waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
39
Lucas 8:14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel
geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het
leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen.
40
Johannes 8:44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat
uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort
niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij
liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
41
2 Timoteüs 3:1-5 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De
mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant.
Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar
zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk,
lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en
onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer
liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden,
maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.
42
2 Timoteüs 4:10 want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld
lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië
gegaan, Titus naar Dalmatië
43
2 Petrus 2:20 En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en
redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar
weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er
erger aan toe dan voorheen.

Het evangelie van Gods koninkrijk wordt nu in alle
volken verkondigd (Matteüs 24:1432) en mensen uit alle
volken worden nu naar Christus getrokken (Johannes
12:31-3233). De uiteindelijke overwinning van God door
Christus is een voldongen feit. Wat nu gebeurt, is dat zijn
overwinning uitgewerkt wordt in de menselijke
geschiedenis. De satan en zijn boze machten in de wereld
kunnen deze triomfantelijke opmars van Christus en zijn
boodschap (plan) niet meer tegenhouden (12:11).
(3) Het tweede gevolg van het volbrachte verlossingswerk van
Christus is dat de satan de Gemeente (Kerk) vervolgt.
Door heel de periode van de eerste komst tot de
terugkomst van Christus zal de satan proberen om zo veel
mogelijk schade aan te richten aan de Gemeente (Kerk)
(12:13-17).
Zowel christenen als niet-christenen zullen lijden onder de
woede, aanslagen en leugens van de satan (12:12-13,15).
De strijdende Kerk wordt verdrukt en vervolgt, maar
Gods middelen zullen de Gemeente (Kerk) als instituut
buiten het bereik van de satan houden.
De oorspronkelijke Griekse tekst van 12:6 zegt: “opdat zij
haar daar 1260 dagen mogen onderhouden (voeden)”.
‘Zij’ zijn Gods middelen die God in zijn almacht beheerst:
zijn arbeiders en de gebeurtenissen en omstandigheden als
bv. een plaats in de woestijn (12:6; Deuteronomium

28

Openbaring 9:1 Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een
ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de
put naar de onderaardse diepte.
29
Lucas 17:21 (NBG) ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar!
Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.
30
Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
31
1 Johannes 5:18 (NIV) We know that anyone born of God does not
continue to sin; the one who was born of God keeps him safe, and the
evil one cannot harm him.
32
Matteüs 24:14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele
wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde
komen.
33
Johannes 12:31-32 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik
van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.
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ring 11:2-350) bij de terugkomst van Christus, het laatste
oordeel (Openbaring 11:1851; 14:14-2052) en het begin
van de finale fase van zijn Koninkrijk of heerschappij op
de nieuwe aarde dat duurt tot in eeuwigheid (Openbaring
11:15-1953).

inzetten om de Gemeente (Kerk) te verleiden van Christus
af te vallen (12:15; vgl. Openbaring 16:13-1445).
Maar de wereldlijke machten zullen zo verdeeld zijn dat ze
niet samen kunnen werken om de Gemeente (Kerk) als
instituut te vernietigen. Ze zullen elkaar tegenwerken,
elkaars plannen in de wielen rijden en elkaars macht
breken (vgl. 1 Samuël 23:26-2846).Telkens wanneer
horens opgestoken worden om Gods volk te verspreiden
of te verpletteren, brengt God smeden die hun horens
afhakken (Zacharia 2:1-4 of 1:18-21, NBG47). Het is
onmogelijk Gods uitverkorenen te misleiden (Matteüs
24:2448) (12:16)!

De boodschap van Openbaring 12 is dat Christus door
zijn eerste komst de satan overwonnen heeft en dat de
satan niet langer de triomfantelijke opmars van het evangelie in de menselijke geschiedenis meer kan tegenhouden.
Vanaf de eerste komst tot de terugkomst van Christus zal
de satan de Gemeente en individuele christenen vervolgen.

Daarna keert de satan zijn woede en vervolging tegen
individuele christenen (12:17).

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.

(4) De strijd duurt gedurende de hele nieuwtesamentische
periode.
De periode van de eerste komst tot de terugkomst van
Christus wordt gesymboliseerd door ‘1260 dagen’ of ‘een
tijd, tijden en een halve tijd’ (12:6,14).

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

De werkelijke lengte van deze periode wordt bepaalt door
zijn begin en einde. Deze periode begint bij de eerste
komst van Christus (de geboorte van het kind, 12:5-649)
en eindigt na een symbolische periode van 42 maanden of
1260 dagen van verkondiging en verdrukking (Openba-

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

44

1 Johannes 2:16-17 16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige
begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de
Vader voort maar uit de wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat
voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
45
Openbaring 16:13-14 Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de
bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine
geesten te voorschijn kwamen in de vorm van kikkers. 14 Dat zijn
demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle
koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van
de almachtige God.
46
1 Samuël 23:26-28 Saul volgde het pad aan de ene kant van de kloof
en David en zijn mannen het pad aan de andere kant. David deed zijn
uiterste best om Saul voor te blijven, maar Saul en de zijnen liepen steeds
meer op David en zijn mannen in. Juist toen ze op het punt stonden hen
te overmeesteren, 27 kwam er een bode op Saul af, die zei: ‘U moet
onmiddellijk meekomen, de Filistijnen zijn het land binnengevallen!’ 28
Saul staakte de achtervolging van David en ging de Filistijnen tegemoet.
Daarom noemt men die plaats Sela-Hammachlekot.
47
Zacharia 2:1-4 of 1:18-21 (NBG) Weer sloeg ik mijn ogen op, en
daar zag ik vier horens. 2 ‘Wat betekent dat?’ vroeg ik de engel die met
mij sprak, en hij antwoordde: ‘Dat zijn de horens die het volk van Juda,
Israël en Jeruzalem uiteen hebben gedreven.’ 3 Toen liet de HEER mij
vier smeden zien. 4 ‘Wat komen die doen?’ vroeg ik, en hij antwoordde:
‘Met die horens hebben vreemde volken Juda uiteengedreven en zijn
verzet gebroken, en nu zijn de smeden gekomen om die volken op te
schrikken en de horens neer te slaan die ze hadden geheven om Juda mee
uiteen te drijven.’
48
Matteüs 24:24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten
komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om
ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
49
Openbaring 12:5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die
alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk
weggevoerd naar God en zijn troon.
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50

Openbaring 11:2-3 2 De voorhof buiten de tempel moet je overslaan.
Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige
stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. 3 Ik zal mijn twee
getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende
twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.
51
Openbaring 11:18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw
woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden;
en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en
degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen
die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.
52
Openbaring 14:16,19 16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn
sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 19 Toen wierp de engel zijn
sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde
en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede.
53
Openbaring 11:15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de
hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij
van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.
Hij zal heersen tot in eeuwigheid.
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