Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 18 –
Openbaring 12:1-12
d.d. 30 september 2017

1. Samenvatting ochtend vorige keer (11:15-19)
-

-

-

Wij hadden het over de 3e Wee en de 7e Bazuin;
De 3e Wee wordt aangekondigd in 11:14 (Lezen) en is terug te vinden in 12:12 (Lezen);
De 7e Bazuin markeert na de Aankondiging (5:5), het Uitroepen van het Koningschap (11:15), wat
later gevolgd wordt door de Inauguratie (19:6) > Lezen: 11:15. Het gaat hier om het Openbaar
worden van het Koningschap van Christus in de hemel;
Het Uitroepen van het Koningschap brengt het volgende met zich mee:
• Lofprijzing van de 24 oudsten in de hemel (11:16-17);
• Woede bij de volken en Gods oordeel over hen (11:18a);
• Aankondiging van loon aan de gelovigen (11:18b);
• Vernietiging van Gods vijanden (11:18c);
• De tempel van God in de hemel gaat open en de ark van Zijn verbond wordt zichtbaar (11:19a);
• De aarde wordt echter getroffen door oordelen (11:19b) > vgl. met 12:12 (Lezen).
Wij zien steeds duidelijker dat thematiek in Openbaring vaak boven chronologie gaat > zie innerlijke
verdeling van 11:18 (Lezen), maar ook het contrast tussen hemel en aarde in 11:19 (Lezen).

2. Samenvatting middag vorige keer (Inleiding op Opb. 12)
-

-

-

-

Lezen: 12:1-6;
Een lastig gedeelte om te duiden: Wie is hier namelijk wie?;
Het gaat hier niet om chronologie maar om thematiek > De vrouw en de draak worden in twee
tekenen voorgesteld;
Ik merkte op: In 12:1-12 vinden wij het hemels perspectief, in 12:13-12:18 het aardse perspectief.
Het loopt bij nadere beschouwing nog meer door elkaar heen:
• 12:1 > De vrouw in de hemel;
• 12:3 > De draak in de hemel;
• 12:4 > De draak en de vrouw op aarde;
• 12:5 > Het kind naar de hemel;
• 12:6 > De vrouw naar de woestijn (aarde);
• 12:7 > Strijd in de hemel;
• 12:9 > De draak op aarde neergeworpen;
• 12:10 > Een stem in de hemel;
• 12:12 > Blijdschap in de hemelen, verdrukking op aarde;
• 12:13 > De vrouw en de draak op aarde;
• Een duidelijke overlapping is te vinden als wij 12:6 met 12:14 vergelijken (Lezen) > dit ziet op
hetzelfde gebeuren.
Wie is wie?
• De vrouw > Het gelovige Israël in haar hemels hoedanigheid/bestemming;
• De draak > Satan;
• Het Kind > Christus > Lezen: 12:4b-5 > 12:4b = 1e Komst; 12:5a = 2e komst; 12:5b = 1e Komst;
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 t.a.v. gebeurtenissen in de
eindtijd;
Verhaallijn: Satan wordt in de eindtijd uit de hemel geworpen en vervolgt het gelovige Israël, uit
wie eerder hun Verlosser geboren is.
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3. De vrouw en de draak (12:1-6)
-

Vers 1-2
• In vers 1 wordt Israël in haar uiteindelijk hemelse bestemming weergegeven (vgl. 14:1 en 21:2,
Lezen). Zij vormt een contrast met de vrouw uit Opb. 17 (Babylon);
• De barensnood is beeld van Israëls' verdrukking > Lezen: Jes. 26:15-19 (HSV 1096) en Jes.
51:17-20 (HSV 1149). De geboorte van het Kind is een teken van hoop > Lezen: Jes. 54:1-3 (HSV
1153);
• Israëls verdrukking is terug te zien in Jes. 9:1-5 (HSV 1066), Jer. 30:1-9 (HSV 1240) en Micha 5:12 (HSV 1472), vgl. met 12:17 (Lezen)

-

Vers 3-4
• Wij vinden hier weer een nieuw teken. Deze hoeft in chronologie niet te volgen op 12:1-2. In
12:1-6 lijken de hoofdrolspelers gepresenteerd, terwijl in 12:7 e.v. het verhaal verteld wordt;
• In vers 3 wordt satan zijn hemelse oorsprong beschreven > In Luk. 10:18 zegt de Here Jezus:
"Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.", zie ook 12:9 (Lezen);
• In de LXX wordt op verschillende plekken over 'draak' gesproken ('drakon') >
o Ex. 7:9-10 > De slang die voortkomt uit de staf van Aäron;
o Job. 7:12 + Ps. 148:7 + Jer. 51:34 + Ezech. 29:5+32:2 > Zeemonster;
o Job. 26:13 > Lezen (HSV 754);
o Ps. 74:13 > Lezen (HSV 867);
o Ps. 104:26 > De Leviathan uit de zee;
o Jes. 27:1 > Lezen (HSV 1097) > Leviathan + monster = draak, slang = slang;
o Amos 9:3 > Slang.
In alle gevallen verpersoonlijkt de draak/de slang het kwaad.
• De rode kleur duidt op bloedvergieten, de 7 koppen duiden op 7 bergen en
koningen/koninkrijken en de 10 horens op 10 koningen > Lezen: 17:9-14, de diademen
(diadema) zijn kronen die duiden op koninklijke waardigheid (te onderscheiden van de krans,
stephanos, dat een teken van overwinning is) > Lezen: 13:1;
• Ook in vers 4 gaat de boodschap voor de chronologie > De ten val gedoemde draak is de
vervolger van het gelovige Israël en hun Christus;
• De val van zijn sterren (andere foute engelen) is terug te zien in Dan. 8:10 (HSV 1404) en 12:9
(Lezen). Het 3e deel ziet op een bepaalde mate van oordeel > vgl. 1e t/m 4e Bazuin (8:1-13);
• De draak wil het Kind (de Messias) verslinden (opeten) > Dit beeld uit hoe satan door Gods
heilsgeschiedenis heen heeft geprobeerd de komst van de Messias te verhinderen. Zie ook Gen.
3:15 (Lezen).

-

Vers 5-6
• Zoals eerder besproken is dit Kind (1e Komst), deze mannelijke Zoon (2e Komst als Erfgenaam)
Christus, Die met kracht Zijn erfdeel zal opeisen en heerschappij zal voeren over de volken;
• Christus is opgevaren naar de hemel, naar Gods troon (1e Komst). Zijn status in de hemel wordt
beschreven in Heb. 10:13 (HSV 1873) en Heb. 12:2 (HSV 1877), zie ook 1 Tim. 6:14b-15 (HSV
1853) (Lezen);
• Het 'weggerukt' is minder heftig dan het hier vertaald staat > Vgl. 2 Kor. 12:2 (HSV 1811) en 1
Thes. 4:17 (HSV 1843) (Lezen);
• In vers 6 worden wij meegenomen naar de eindtijd, vermoedelijk de laatste halve jaarweek. Zie
ook 12:14 (Lezen);
• Het gelovige Israël wordt in de woestijn gevoerd. Dit vinden wij in Israëls historie vergelijkbaar
terug bij de uittocht uit Egypte, bij Elia, bij Johannes de Doper en de Here Jezus. De bedoeling
kan tweeledig zijn > Lezen: Jes. 26:20-21 (HSV 1096) + Hos. 2:13-14 (HSV 1417);
• God zorgt voor Zijn volk door hen te voeden, zoals Hij ook bij de uittocht uit Egypte deed > Vgl.
2:17 (Lezen) (manna is hier het eeuwige leven). In deze tijd beschermt en verzorgt God ons op
geestelijke wijze > Lezen: Filip. 4:6-7+19-20 (HSV 1834).
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4. Oorlog in de hemel (12:7-12)
-

-

-

-

Lezen: 12:7-12
Vers 7
• Er wordt een nieuwe gebeurtenis beschreven: Er is oorlog in de hemel. Er is strijd tussen
Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. Michaël (Wie is als God?) >
Engelvorst/Aartsengel van Israël > Lezen: Dan. 12:1 (HSV 1412);
• Boodschap: Satan wordt de toegang tot de hemel ontzegt (vgl. 12:12a, Lezen). Hij had hier
voorheen wel toegang toe > Lezen: Efe. 6:12 (HSV 1828). Denk ook het boek Job, waar satan
zijn opwachting bij de HEERE maakt en Job aanklaagt, vgl. met 12:10 (Lezen) zie in dat kader
ook Zach. 3:1-5 (HSV 1504) (Lezen). De hemelen worden bevrijd van de boze machten en de
aanklager van Gods volk > Zie ook 12:4 (Lezen);
• In de hemelen zijn verschillende machten en krachten te vinden > Lezen: Kol. 1:16 (HSV 1835),
Efe. 3:10 (HSV 1824) en Dan. 10:13+20 (HSV 1409). Zij kunnen strijd met elkaar leveren.
Vers 8-9
• Satan en zijn handlangers verliezen de strijd en worden uit de hemel verwijderd;
• In vers 8 wordt dit vanuit hemels perspectief beschreven, in vers 9 vanuit aards perspectief;
• In vers 9 wordt beschreven hoe satan op aarde gekend wordt:
o 'de grote draak' > Lezen: 12:3 > De initiator achter de wereldrijken in de eindtijd;
o 'de oude slang' > als aanstichter van de zondeval en alle ellende die daaruit voortkwam in
het verre verleden;
o 'duivel' > diabolos > Als verdraaier van Gods waarheid. Zo deed hij zich aan Christus voor bij
de verzoeking in de woestijn;
o 'satan' > Als tegenstander van God en Zijn volk. Lezen: Mat. 16:21-23 (HSV 1555) maar ook
Mat. 4:10 (HSV 1532) waar Jezus de aan hem verschenen duivel als satan wegstuurt;
o 'die de hele wereld misleidt' > 'wereld' = oikoumene, bewoonde wereld (het gaat hier dus
om de mensheid), 'misleiden' = doen verdwalen, van de rechte weg afleiden, vgl. Mat.
18:12 (HSV 1557) en Mat. 22:29 (HSV 1565) (Lezen);
o 'geworpen' > ballo > Heeft hier de betekenis van wegwerpen zonder er om te geven waar
het blijft (voor 'dood' achter laten).
• Zie ook in dit kader Joh. 12:31-33+35+23-24 (HSV 1690) en vgl. met Joh. 14:30 (HSV 1694)
(Lezen);
Vers 10
• 'luide stem' > Benadrukt het belang van de boodschap;
• De komst van Christus' Koninkrijk wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de val van satan door het
woordje 'nu' (bet. zojuist);
• Wij vinden hier een zeker herhaling van 11:16 (Lezen), echter 'de wereld' (kosmos) ontbreekt,
want deze moet nog bevrijd worden. Met de bevrijding van de hemel is een fysieke start
gemaakt met het grote bevrijdingswerk. Geestelijk was dit al gedaan op Golgotha > Lezen:
12:11 en vgl. met Filip. 2:5-11 (Lezen, HSV 1831);
• 'zaligheid' = verlossing, zie voor verlossing en kracht: 12:11 (Lezen);
• Het Koninkrijk is van God, de uitvoering ervan aan Christus, vgl. Mat. 28:18 (Lezen, HSV 1579);
• Satans verwijdering uit de hemel, maakt dat hij geen gelovigen meer kan aanklagen, waardoor
God vergeving en verzoening ten volste kan uitwerken;
• 'neergeworpen' = kataballo, versterkte vorm van ballo;
• 'onze broeders' = de hemelse persoon die spreekt, beschouwt de gelovigen als zijn broeders.
Vers 11
• 'zij' > de broeders uit 12:10;
• 'overwonnen' > niet alleen in de zin van oorlog, maar ook in de zin van een rechtszaak > Vgl.
met 1 Pet. 5:8-9 (Lezen, HSV 1891) ('tegenpartij' = aanklager in de rechtbank);
• De overwinning vindt plaats vanuit de verlossing en kracht (12:10) van Christus en hun
getuigenis t.a.v. de waarheid, vgl. met 1 Pet. 1:18-19+22-23 (HSV 1887) (Lezen) en het
vasthouden aan dit getuigenis tot in de dood, vgl. met Heb. 11:35-38 (HSV 187) (Lezen).
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-

vers 12
• De hemel is bevrijd van satan en kan daarom blij zijn, de aarde wacht nog grotere ellende dan
er al was (denk aan de bevrijding van Nederland in WW II);
• Wij vinden hier het 3e Wee (1e Wee was 5e Bazuin, 2e Wee was 6e Bazuin, 3e Wee is 7e Bazuin);
• Het werkterrein van de duivel is na zijn val uit de hemel beperkt tot de aarde; hij is als een kat
in het nauw en zoekt in brandende woede naar wraak. Waarom? Omdat zijn einde nabij is
(denk in WW II aan Hitler);
• Toch is er hoop voor de aarde. Deze is indirect te vinden in de verzen waarnaar Johannes
verwijst bij het gebruik van de zinsnede: "Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!"
> Lezen: Jes. 44:23 (HSV 1134) en Jes. 49:13 (HSV 1145);
• Er is dus door alle ellende heen, toch ook hoop, zoals ook Ps. 96:11-13 (Lezen, HSV 894).
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