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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 17 –  
Openbaring 11-12 
d.d. 8 april 2017 
 

1. Samenvatting vorige keer (11:3-14) 
- Wij hebben het gehad over de twee getuigen; 
- Het is onwaarschijnlijk dat zij Mozes, Elia of Henoch zijn. Hun optreden is wel in hun geest; 
- Net als Johannes die Elia was, maar het niet was, wat betekent dat hij in zijn geest optrad; 
- Er is overeenkomst met Zach. 4, waar ook over twee getuigen gesproken wordt. Historisch waren 

dit hogepriester Jozua en staatkundig leider Zerubbabel; 
- De twee getuigen profeteren te Jeruzalem in de laatste jaarweek ten tijde van de antichrist; 
- Zij zijn onschendbaar tijdens hun optreden, maar worden uiteindelijk gedood door de antichrist; 
- Zij doen tekenen als Mozes en Elia en hun einde lijkt op dat van de Here Jezus; 
- Hun dood en opstanding leidt na een grote aardbeving tot bekering van velen. 

 

2. De 7e Bazuin – 3e Wee (11:15-19) 
- Lezen: 11:15-19; 
- De voorgaande bazuinen bestonden uit: 

• 1e Bazuin: Hagel en vuur uit de hemel – vermengd met bloed – vernietigt het groen; 

• 2e Bazuin: Iets als een grote brandende berg valt in het water dat in bloed verandert; 

• 3e Bazuin: Een vallende ster vergiftigt het water; 

• 4e Bazuin: De hemellichamen worden verduisterd; 

• 5e Bazuin (1e Wee): Uit de abussos komen demonische sprinkhanen die ongelovigen pijnigen; 

• 6e Bazuin (2e Wee): Demonische troepen, Johannes en het boekje, de twee getuigen; 

• Het blazen van de 1e 6 Bazuinen was gesitueerd op aarde, de 7e Bazuin is in de hemel. Deze 7e  
Bazuin kondigt Gods heerschappij op aarde aan. De 1e 6 Bazuinen leiden tot de 7e. 

- De 7e Bazuin laat een volgende stap zien in de Openbaring van Christus' heerschappij: 
1. Aankondiging > Lezen: 5:5; 
2. Uitroepen  > Lezen: 11:15; 
3. Inauguratie  > Lezen: 19:6. 

- Dat Christus nog niet direct heerst over de aarde als Hij uitgeroepen is tot Koning is niet vreemd: 
Zie Davids zalving (1 Sam. 16), begin koningschap in Hebron (2 Sam. 2) en verdere uitbreiding. 

 
- Vers 15 

• Beter is: "Het koningschap over de wereld is van onze Here en van Zijn Christus (Gezalfde) 
geworden en Hij zal Koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen."; 

• Deze verzen luiden het einde van de wereldgeschiedenis in. Het daadwerkelijke einde vinden 
wij in Opb. 19-20 terug; 

• Dat meerdere stemmen op luide toon het Koningschap van Christus proclameren geeft het 
grote belang hiervan aan; 

• Er is een einde gekomen aan de heerschappij door de volken, zoals deze er was vanaf de 
zondvloed > Lezen: Gen. 10:32 (HSV 12); 

• Lezen: Ps. 2:6-9 (HSV 784), Dan. 7:13-14+27 (HSV 1402) en Luk. 1:31-33 (HSV 1613). 
 

- Vers 16-17 

• Het Koningschap van God en Christus worden uitgeroepen; 

• De 24 ouderlingen zitten voor God op de troon, zij regeren met God mee, vgl. 4:4 (Lezen); 

• Zij bekleden een positie die de gelovigen later ook zullen bekleden, vgl. met 20:6 (Lezen); 

• De 24 ouderlingen (overeenkomend met de 24 priesterafdelingen) geven het juiste voorbeeld 
door zich aan God te onderwerpen en een dankzegging uit te spreken; 

• "Heere, God de Almachtige" (Hij is heerser, God en almachtig) > komt 7x voor in Openbaring 
(1:8, 4:8, 15:3, 16:7, 19:6, 21:22) > Lezen: 1:8 + 21:22; 
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• "Die is en Die was en Die komt" > Betere handschriften laten het laatste weg > Er wordt vooruit 
gezien naar het moment dat Hij gekomen is; 

• "omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen" > God heeft besloten de heerschappij over 
de aarde op Zich te nemen. Eerder was dit niet het geval > Lezen: Heb. 10:13 (HSV 1873), Mat. 
4:8-10 (HSV 1532), en verder: 
o Satan wordt de overste van de wereld genoemd (Joh. 12:31, 14:30, 16:11); 
o Satan is de God van deze aioon (2 Kor. 4:4); 
o Er heersen duistere machten in deze aioon (Efe. 6:12); 
o De wereld ligt in het boze (1 Joh. 5:19). 

• Wij vinden hier een vervulling terug van o.a. Ps. 96:9-13 (Lezen, HSV 894). 
 

- Vers 18 

• Het vers kent de volgende indeling: 
a. "En de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen… 
 b. het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden 
 b. en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, etc. 
a. en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden." 

• De volken zijn boos op God geworden vanwege de oordelen waarmee God hen getroffen heeft. 
Deze toorn vinden wij al terug bij het 6e Zegel in 6:16-17 (Lezen); 

• Voordat Gods Koningschap door Christus kan komen, dient er afgerekend te worden met de 
opstandige volken > Lezen: Ps. 2:1-5 (HSV 781), zie ook 19:15-19; 

• Uiteindelijk worden zij die de aarde vernietigden zelf vernietigd > Lezen: Jer. 51:25-26 
(ondergang van Babel) (HSV 1285). Zie ook 18:21 en 19:20 + Dan. 7:23-26 (HSV 1404) (Lezen); 

• "het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden" > Oordelen heeft in Openbaring 
betrekking op de ongelovigen (6:10, 18:8, 19:2, 20:12-13). De ongelovigen zullen pas na het 
1000 jarig rijk opstaan, vgl. 20:5, 1 Kor. 15:23-24 (HSV 1796), 20:12 (Lezen); 

• "en om het loon te geven aan…" > Hier wordt een hele grote groep van mensen in positieve zin  
genoemd: 
o "Uw dienstknechten, de profeten" > zij verkondigen Gods Evangelie & de toekomst, bijv. de 

twee getuigen; 
o "de heiligen" > ziet in Openbaring op hen die vanwege hun geloof in Christus vervolgd 

worden > Lezen: 13:7+10, 16:6, 18:24; 
o "hen die Uw Naam vrezen" > alle gelovigen ongeacht hun bediening, leeftijd of afkomst > 

Lezen: Rom. 10:11-13+20 (HSV 1770). 

• "loon" > In Openbaring verder enkel in 22:12-15 terug te vinden (Lezen). In 11:18 gaat het 
alleen om loon in positieve zin. Zie ook Mat. 5:10-12 (Lezen, HSV 1533); 

• Het ontvangen van 'loon' lijkt te duiden op de mate waarin men de heerlijkheid van God 
ontvangt > vgl. 1 Kor. 3:10-15 (Lezen, HSV 1782). Het lijkt ook samen te hangen met ontvangen 
van de prijs, welke gevormd wordt door een krans/kroon, vgl. 2:10 en 3:11 (Lezen); 

 
- Vers 19 

• Dit vers vormt de overgang naar 12:1 e.v. Er is een contrast tussen hemel en aarde: in de hemel 
gaat de tempel (naos) open en gaat de weg tot God vrij komen, de aarde wordt getroffen door 
oordelen. Vgl. met 12:12 (Lezen). Maar zie ook Heb. 4:16 (Lezen, HSV 1867). Echter, voordat de 
weg tot God vrij komt, moet er nog wel het e.e.a. gebeuren > Lezen: 15:5-8; 

• De tempel van God in de hemel is de ware tempel, waar de aardse tempel slechts een 
afspiegeling van is (zie Heb. 8+9). Het getuigt van Christus' volkomen verlossing > Lezen: Heb. 
9:11-12+26b-28 (HSV 1872); 

• "de ark van Zijn verbond" > In de aardse tabernakel/tempel lagen hier de (vergankelijke) stenen 
van het 1e verbond. Deze ark staat voor het nieuwe verbond > Lezen: Heb. 9:15+10:16-18; 

• Voordat het nieuwe verbond in werking treedt, komt er nog een zware strijd . De geopende 
hemel mag de gelovigen wel bemoedigen in moeilijke tijden (bijv. trap van Jakob) > Lezen: Heb. 
10:19-23+32-39 + 13:13-14. Of zoals in het 'Onze Vader' staat: "Uw Koninkrijk kome…",. 
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3. De vrouw en de draak – Inleiding (12:1-6) 
- Lezen: 12:1-6; 
- Een lastig gedeelte om te duiden: Wie is hier namelijk wie?; 
- Het speelt zich in eerste instantie af in de hemel, later op aarde (12:13) > Lezen: 12:1+3+7+13; 
- In 12:1-12 vinden wij het hemels perspectief, in 12:13 e.v. het aardse perspectief; 
- Eerst identificeren wij de hoofdpersonen. Wij hebben: Een vrouw, een draak en een kind: 

• De vrouw: 
o Haar verschijning is "een groot teken". Dit maakt het tot een bijzonder feit. Er wordt verder 

alleen in 12:3 en 15:1 over een (groot) teken gesproken (Lezen);  
o Haar verschijning (Lezen: 12:1b) is bijzonder en bepaalt ons (enkel) bij Gen. 37:9-10 (Lezen, 

HSV 54). Dit laat zien dat het hier om Israël gaat; 
o Het feit dat dit teken in de hemel te zien is en er over hemellichamen gesproken wordt, kan 

hier accentueren dat het om het gelovige Israël gaat > vgl. Dan. 12:3 (HSV 1412), en Opb. 
1:20, zie ook Gen. 15:5-6 (HSV 17) (Lezen). Zie ook Jes. 60:1-3 (Lezen, HSV 1163); 

• De draak: 
o De draak zien wij in 12:9 geïdentificeerd (Lezen); 
o Hij heeft 7 koppen en 10 horens, die wij ook bij het beest aantreffen aan wie hij zijn kracht, 

troon en macht geeft > Lezen: 13:1-2 + 17:9-10+12. De draak is de initiator van de volken 
uit 11:18 (Lezen). ; 

• Het Kind: 
o Dit Kind wordt in twee gedaanten aangeduid: als kwetsbaar kind (teknon) > Lezen: 

12:4b+5b en als krachtige Zoon (huios) die mannelijk is > Lezen: 12:5a; 
o Het gaat hier om Christus: 

▪ Lezen: Jes. 9:5-6 (HSV 1067); 
▪ Christus werd bij zijn 1e komst (als kwetsbaar kind) geboren en Hij voer ten hemel. Bij 

Zijn 2e komst komt Hij als Heerser in kracht. Zie ook 5:5-6 (Lezen); 
▪ In 12:4b > 1e Komst; 12:5a > 2e komst; 12:5b > 1e Komst; 
▪ "dat alle heidenvolken…" > Lezen: 2:26-27 (vgl. met 20:6), 19:15 en Ps. 2:7-9; 
▪ Zie de context van 11:15+18 + 12:10 (Lezen); 
▪ "Zoon" duidt op erfgenaamschap > Wie is de Erfgenaam? > Lezen: 5:1-5; 
▪ Christus zal met kracht (mannelijkheid) Zijn erfdeel (Zoonschap) opeisen. 

• Verdere ondersteuning is terug te vinden in het getuigenis van de sterren > "De hemel vertelt 
Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen." (Ps. 19:1-2): 
o Het sterrenbeeld 'Virgo' (maagd) is een vrouw met een korenaar in haar hand. Deze vrouw 

valt te identificeren als Israël. De korenaar ziet op haar zaad (nageslacht): "En Ik zal 
vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen." (Gen 3:15), 
"Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een 
Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven." (Jes. 7:14); 

o De eerste constellatie in Virgo is 'Coma' (begeerde). Dit is een vrouw met een kind. De ster 
van Bethlehem zou in dit sterrenbeeld zijn verschenen. Het kind is de begeerte van alle 
naties, nl. Christus: "Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het 
verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van 
de legermachten." (Hag. 2:8), zie ook Jes. 49:1-7 (HSV1143) en 21:22-24 (Lezen); 

o Zie verder 'Het getuigenis van de sterren' (E.W. Bullinger). 
 

- Boodschap van het gedeelte: De gelovigen duidelijkheid geven over de achterliggende reden 
waarom zij vervolgd worden in de eindtijd, namelijk de strijd tussen God en satan. Daarbij vervolgt 
satan datgene wat God lief is, namelijk het gelovige Israël en haar Messias. Het gaat hierbij niet om 
letterlijkheid of chronologie, maar om thematiek en beeldspraak. 

- In de strijd tussen de draak en de vrouw worden uiteindelijk de duivel ook aardse machten ingezet 
(zie Opb. 13+14). Dat zal dan voor de gelovigen duidelijk zichtbaar zijn. Nu is dit minder het geval. 
Lezen: Efe. 6:10-13 (HSV 1828). 


