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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 19 –  
Openbaring 12:13-18 + 13:1-4 
d.d. 28 oktober 2017 
 

1. Samenvatting vorige keer (12:1-12) 
- Een thematische bespiegeling van de strijd tussen Israël, satan en God; 
- Satan vervolgt in de eindtijd Israël – uit wie de Messias voortkomt (Lezen: 12:4b-5) – waarbij Israël 

door God beschermd wordt (Lezen: 12:6); 
- De hemel wordt uiteindelijk bevrijd van satan (Lezen: 12:9), wat de komende verlossing 

aankondigt, echter voorafgegaan door een grote beproeving op aarde (Lezen: 12:10+12); 
- Het gedeelte vormt een verklaring waarom de gelovigen vervolgd worden in de eindtijd en het 

vormt de opmaat voor wat in Opb. 13-19 gebeurt > Ellende op aarde door de val van satan (Opb. 
13-17) gevolgd door verlossing > Opb. 18 de val van Babylon & Opb. 19 de komst van Christus.  

 

2. Satan op aarde neergeworpen (12:13-18) 
- Lezen: 12:13-18; 
- Vers 13 

• Dit vers sluit aan bij vers 9 (Lezen), vers 10-12 vormen een tussenstuk; 

• De val van de draak is zo plotseling, dat hij dit pas realiseert als hij bemerkt dat hij op aarde 
geworpen is; 

• Wij zien hier de vrouw in haar aardse hoedanigheid, net als in 12:4-6, enkel in 12:1-2 (Lezen) 
vinden wij haar in haar hemelse bestemming. De vrouw heeft een hemelse bestemming, haar 
Kind een hemelse oorsprong en bestemming. Het Kind wordt in dit vers naar Zijn toekomstige 
'mannelijke' aard genoemd, als teken van hoop (vgl. met 12:5a, Lezen); 

• De vrouw (het gelovige Israël) wordt hier vervolgd, het kind niet > Lezen: 12:4-6. 
- Vers 14 

• De arendsvleugelen zijn uiteraard beeldspraak. Zie voor de betekenis hiervan > Lezen: Ex. 19:4 
(HSV 105), Deut. 32:7-14 (HSV 305) (vers 10: tijd in Egypte, vers 11-12: bevrijding uit Egypte, 
vers 13-14: toekomstige tijd in Kanaän), Ps. 36:8-12 (HSV 820), Ps. 63:7-11 (HSV 851), Jes. 40:31 
(HSV 1124). De betekenis is hier dat God Israël op een bovennatuurlijke ('vliegen') manier zal 
doen laten ontsnappen, net zoals Hij heeft gedaan toen hij hen uit Israël verloste; 

• "woestijn" > eremos > Duidt doorgaans op de woestijn, maar het duidt ten diepste op een 
onbewoond/eenzaam gebied, vgl. met Mat. 14:13 (Lezen, HSV 1551) ('eenzame plaats'); 

• "gevoed wordt" > Zij wordt beschermd en verzorgd, denk aan Elia die bij de beek Krith > Lezen: 
1 Kon. 17:1-4 (HSV 515) en vgl. met Jak. 5:17 (HSV 1885); 

• "een tijd, tijden en een halve tijd" > Vgl. met 12:6 (Lezen), maar ook met Dan. 7:23-25 (Lezen, 
HSV 1403), Dan. 12:1+6-7 (HSV 1412) en Opb. 13:1-2+5-7 (Lezen); 

• "buiten het gezicht van de slang" > Zij wordt voor hem verborgen, zodat hij haar niet kan 
vinden en doden (dat is nl. wat de slang letterlijk en figuurlijk in Gen. 3 deed). Wellicht wordt 
satan met blindheid geslagen, zoals ook bij de mannen die het huis van Lot wilden binnengaan. 

- Vers 15 

• Het water doet denken aan de doortocht door de Schelfzee (Ex. 14). Het water lijkt hier echter 
meer een beeldspraak te zijn van Israël vijandige volken > Lezen: Jer. 46:7-8 (HSV1267), t.a.v. 
Egypte en Jer. 47:2-3 t.a.v. Egypte of Babel t.o.v. de Filistijnen, zie ook Jes. 8:6-8 (HSV 1065). 
Vgl. verder met 17:15 (Lezen). De draak geeft het beest (als heerser van de volken) zijn kracht 
om macht uit te oefenen, dit uit zich in 13:7 in strijd tegen de heiligen. 

- Vers 16 

• Vgl. dit met de ondergang van farao > Lezen: Ex. 15:4-5+12 (HSV 99) en van Korach en de zijnen 
> Lezen: Deut. 11:5-7 (HSV 274). Het toont Goddelijk ingrijpen ter bescherming, maar ook dat 
God nog kan beschikken over de aarde, ondanks dat deze in satans bezit is (denk ook aan het 
stillen van de storm door de Here Jezus). 
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- Vers 17 

• De vrouw (het gelovige Israël) zit beschermd in de woestijn. De draak richt zich nu op het 
overige van haar nageslacht (vgl. 13:5, Lezen). Om wie gaat het hier? 
o "de overigen van haar nageslacht" > nageslacht = zaad; 
o de vrouw betreft het gelovige Israël in haar hemelse bestemming (zie 12:1-2); 
o vers 17 geeft aan wat kenmerkend aan het zaad is: "die de geboden van God in acht nemen 

en het getuigenis van Jezus Christus hebben."; 
o Ook andere gedeelten laten zien dat 'geloven' van doorslaggevend is om tot het zaad te 

behoren > Lezen: Rom. 9:6-8 (HSV 1768) en Gal. 3:7-9+29 (HSV1816); 
o Wie wordt hier bedoeld met nageslacht? > De vrouw (het gelovige Israël) is reeds in de 

woestijn gevoerd. Waarschijnlijk omvat de vrouw de 144.000 > Lezen: 7:4+14:4. 
Waarschijnlijk zijn de overigen van haar nageslacht de overige gelovigen uit Israël; 

o Kunnen hier ook gelovigen uit de volken toebehoren? Ja, dit kan > Lezen: Mat. 28:18-20 
(HSV 1579), Rom. 15:8-12 (HSV 1777), Gal. 4:26-28 (HSV 1818). Het criterium dat hier 
namelijk wordt gegeven is dat men gelooft, zie in dit kader ook Joh. 10:16+26 (HSV 1686) + 
Joh. 11:52 en Joh. 17:20-21 (Lezen). 

• "die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben" > Gods wil 
doen en vasthouden aan het verlossende werk van Jezus Christus. Vgl. met 1 Joh. 3:23-24 
(Lezen, HSV 1900). 

- Vers 18 

• Lett. staat hier: "En hij stond op het zand bij de zee.". Het gaat hier dan over de draak, die uit de 
zee het 1e beest laat opkomen, die zijn wil gaat uitvoeren; 

• Hier vinden wij een verbinding tussen Opb. 12 en 13 > Het vervolgen van de gelovigen door 
satan zoals beschreven in 12:17, wordt nader uiteengezet in Opb. 13. 

 

3. Het beest uit de zee (13:1-4) 
- Lezen: 13:1-10 
- Vers 1 

• De draak staat op het zand bij de zee (12:18) en laat daaruit een beest opkomen dat – met 7 
koppen en 10 horens – zijn beeltenis draagt; 

• "de zee" > Vgl. met 17:15 en 17:8, 11:7 (Lezen) > Het beest heeft een menselijke en 
demonische oorsprong. Zie voor afgrond (abussos) 9:1-3 (Lezen). De abussos is de plaats waar 
de demonen zijn. Zie ook 20:1-3 (Lezen) > de draak zal een zelfde lot treffen als het beest; 

• "zeven koppen en tien horens" > Vgl. met 12:3 (Lezen) > Het draagt de beeltenis van de draak; 
hij is de inspirator. Hetzelfde beest komen wij in 17:3+9-10+12 tegen (Lezen). Het beest is 
zowel een persoon als een machtssysteem. Zie ook Dan. 7:23-27 (Lezen, HSV 1403); 

• "en op zijn horens waren tien diademen" > Vgl. met 12:3 > "En op zijn koppen zeven 
diademen…". De draak heeft macht over de koninkrijken, het beest verwerft macht met 
geweld. Satan heeft de macht over de wereld (Mat. 4:8-9, 2 Kor. 4:4, Efe. 2:2, Efe. 6:11-12), de 
mensen moeten deze met geweld verwerven (denk aan de strijd in het Midden-Oosten, welke 
een afspiegeling is van de strijd tussen de VS en Rusland); 

• Zie de tegenstelling met wat de Bijbel leert > Lezen: Mat. 5:5-6+9-12, vgl. met 13:7; 

• "en op zijn koppen een godslasterlijke naam" ['namen van godslastering'] > Wie de wereld wil 
bezitten, moet voor satan en tegen God zijn, immers satan is momenteel de bezitter van de 
kosmos. Te denken valt hier aan de goddelijke hoogheidstitels van de keizers in de tijd van 
Johannes en daarna:  
o Augustus = 'Verhevene', de persoon is heilig, onschendbaar en goddelijk; 
o Divus (vr. Diva) = 'Onder de goden opgenomen', de persoon is God gelijk; 
o Pontifex Maximus = 'Hogepriester' / 'Wegbereider' (de paus werd zo ook wel genoemd); 
o Kurios (Latijn: Dominus) = 'Heer', vgl. met Rom. 8:39, 10:9, 14:11 (Lezen); 
o Lezen: Hand. 25:21 ("verheven" = sebastos) en vgl. met Rom. 1:25 ("vereerd" = sebazomai). 

• Het beest is in feite de wegbereider van de draak > Lezen: 13:3b-4, waarbij het tweede beest 
weer diens wegbereider is > Lezen: 13:11-12. 
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- Vers 2  

• Zie uitdraai 'De rijken uit Daniël en Openbaring' & het boekje 'De realiteit van het boek Daniël'; 

• Het verschrikkelijke uiterlijk van het beest wordt beschreven, waarbij gerefereerd wordt aan de 
vier dieren uit Dan. 7:1-7+17 (Lezen, HSV 1401);  

• Daniël ontvangt dit visioen in de nadagen van het Babylonische Rijk. De 4 dieren stellen – dan 
deels nog toekomstige – rijken voor die in zekere zin tegelijkertijd (Lezen: Dan. 7:3+11-12) in de 
eindtijd zullen herrijzen; 

• De rijken zullen uit de volken opkomen (Lezen: Dan. 7:2-3) en tegenover de macht van God 
staan (Lezen: Dan. 7:17-18); 

• De vier dieren stellen de volgende invloedssferen voor: 
I. Leeuw (Dan. 7:4) > Babylonische invloedssfeer (meest demonisch); 

II. Beer (Dan. 7:5) > Medo-Perzische invloedssfeer (grootste rijk); 
III. Luipaard (Dan. 7:6) > Griekse invloedssfeer (snelste uitbreiding van rijk); 
IV. Vierde dier (Dan. 7:7) > Romeinse invloedssfeer (meest gewelddadig). 

• In Opb. 13:2 vinden wij hen in één macht verenigd, waarbij hun eigenschappen omgekeerd (in 
tijd) worden weergegeven > panter, beer, leeuw. Het 4e dier (Rome) wordt niet genoemd, 
waarschijnlijk omdat het beest als geheel voortkomt uit dit rijk; 

• "En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht." > Satan besteedt zijn regering uit 
aan het beest. Vgl. met Filip. 2:9-11 (Lezen, HSV 1832) en 1 Kor. 15:25+28 (Lezen, HSV 1797), 
zie ook 13:11-12 (Lezen). Zij vormen als het ware een drie-eenheid; 

• Boodschap: In de eindtijd zal – geleid door satan – het slechtste van de menselijke heerschappij 
samen komen in één rijk. 


