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                                                        Hoofdstuk 12 

 

: 1  En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon;  

      en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 

: 2  En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 

 

Een groot teken is een belangrijk teken. Een teken heeft een betekenis. 

 

1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van 

Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: 

Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: 

Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij 

wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? mattheus 16 

 

22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder 

ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in 

het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; handelingen 2 

 

Deze vrouw is symboliek want het betreft een visioen. 

Deze vrouw is niet Maria en de gebaarde zoon is niet de Heere Jezus, zoals de rk-kerk leert. 

Deze vrouw is de uitbeelding van hetgeen van het Volk Israël en Joodse Volk is overgebleven. 

Israël was eens het volk Gods; was eens de vrouw van de Heere; de Heere was met Israël getrouwd. 

 

2 Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der 

weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, 

in onbezaaid land.jeremia 2 

 

        De ondertrouw           : Jeremia 2:2 

        De trouwerij               : Ezech.16:6-8; Jer.3:14; 31:31; Hos.1:2; Rom.7:1; Exo.34:14-16 

        Het ja-woord              : Ex.19:8; 24:3,8; Deut.5:27 

        De echtelijke woning : Lev.25:23; 2Kro.7:20; Ps.85:2; Jes.14:2; Jer.11:15; Hos.9:3;  

                                             Joel 1:6; Joel 2:18; Joel 3:2  

        Hoererij van Israël     : Ex.20:2-5; 34:10-14; Eze.16:13 

        De scheiding              : Deut.24:1; Mat.19:7,8; Jer.3:1,8,20; Jes.50:1 

        De dood van de Man  : Rom.7:1-3 

        Nieuw Huwelijk         : Jer.31:31-; Ez.16:60; Jes.54:4,5; 62:4,5;  Hos.2:18- 

        De Bruiloft                 : Joh.2; Openb.19:6   

 

Het Volk Israël/Joodse Volk zou wat voortbrengen en dus is de vrouw zwanger. Maar zonder dat zij 

dit weet ( zoals Juda niets wist over de zwangerschap van Thamar; genesis 38  )  

De vrouw bekleedt met zon, maan en sterren is een type van het Volk Israël en smaller:  

het Joodse Volk, maar nog geen gelovig overblijfsel.  

De zoon die geboren en weggerukt wordt, is de Gemeente, het Lichaam van Christus 

 

De vrouw die zwanger is, is weliswaar de vrouw die de Man eens had, maar is hier nog ongelovig. 

Pas aan het einde van de 70e jaarweek is er sprake van een gelovig overblijfsel van Israël. 

Wanneer de Heere Jezus Christus Zijn Geest over haar uitgiet. 
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28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw 

dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten 

zien; 29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

Mijn Geest uitgieten. joël 2 

 

4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het 

verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want 

de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. 5 Want gelijk een Jongeling ( = 

Christus en de Gemeente ) een jonkvrouw (= wedergeboren Volk Israël ) trouwt, alzo zullen uw 

kinderen (=  Christus en de Gemeente) u ( =Volk Israël ) trouwen; en gelijk de Bruidegom (= 

Christus en de Gemeente ) vrolijk is over de bruid ( =Volk Israël ), alzo zal uw God ( =Christus en 

de Gemeente ) over u (= Volk Israël )vrolijk zijn.jesaja 62 

 

De vrouw gelooft nog steeds niet dat de Heere Jezus Christus, in de volheid des tijds, uit haar 

gekomen is. En dat uit de Christus een Volk geboren is, gaat volstrekt buiten haar om (vanwege 

haar ongeloof ). Het Joodse Volk is al 2.000 jaar zwanger maar niet op grond van haar geloof. 

Want vanwege haar ongeloof, is zij zwanger ten behoeve van een ander Volk; Christus en de 

Gemeente.  Zij zullen zich straks afvragen waar dit Volk met Hemelse roeping vandaan komt. 

 

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit 

een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, 

en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. galaten 4 

 

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 

wortelen zal Vrucht voortbrengen.jesaja 11 

 

Zon, maan en sterren zijn ook een beeld van Israël. Jozef, de zoon van Jakob droomde erover; 

9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, 

ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren ( de twaalfde ster is 

Jozef ) bogen zich voor mij neder.genesis 37 

 

Jozef was de eerstgeborene van Israël. Jozef is een type van Christus en de Gemeente.  

Hij werd door zijn jaloerse broers verworpen. Terwijl hij verworpen was bouwde hij een Koninkrijk 

ergens in de wereld en die broers hadden daar helemaal geen weet van. 

Dat gaat over onze tijd. Dat blijkt ook uit alle andere details van de geschiedenis van Jozef 

 

3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren ( lichtdragers ) ! psalm 148 

 

17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des 

hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden 

erfelijk bezitten. genesis 22 

 

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen 

den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen (Ook Israël als Volk fungeert als 

voorbeeld, als teken voor de rest van de volkeren) en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! 

15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was 

alzo. 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat 

kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 17 En God stelde ze in het uitspansel des 

hemels, om licht te geven op de aarde. 18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om 

scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. 

19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.genesis 1 
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Deze 4e dag is de uitbeelding van de 4e Bedeling der Wet. 

Op deze 4e dag zouden er lichten zijn in het uitspansel. 

 

Het Woord van God is het Licht der Wereld; het Licht en Leven der mensen. 

Het Woord en Licht van God was onder het Oude Verbond aan het Volk Israël toevertrouwd. 

Het Volk Israël werd verondersteld om licht te zijn in een duistere Wereld. 

Zij was Lichtdrager. Zij zou het Woord van God bekend maken aan de leden van het Volk en aan de 

overige Volkeren. Het Volk Israël was dan ook een type van zon, maan en sterren; 

Zij zou dag en nacht de Heerschappij van het Woord Gods verkondigen. 

Zij zou dag en nacht verkondigen de Deugden van Hem, Die haar uit de duisternis 

getrokken had tot Zijn Wonderbaar Licht.   

 

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden 

gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult 

gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de 

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn 

de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.exodus 19 

 

1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 

2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 

romeinen 3 

 

‘En zij was zwanger, en riep ( schreeuwde ), barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te 

baren’ 

Het is de bedoeling dat er Nieuw Leven in ons geopenbaard zal worden en dit gaat ten 

koste van ons oude leven; dat doet zeer. 

 

16 Tot de vrouw ( schepselen ) zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer 

dracht; met smart zult gij kinderen baren ( vrucht dragen ); en tot uw Man zal uw begeerte zijn, en 

Hij zal over u Heerschappij hebben. genesis 3 

 

Het zou de bedoeling zijn dat de Nieuwe mens in Christus groeit ten koste van de oude mens. 

Hij moet ‘wassen’ ( = groeien ) en ik minder worden; het verhaal van het ‘gouden’ kuiken in het ei. 

Dit brengt pijn met zich mee. Pijn voor de oude mens. 

 

Zwangerschap ( = vrucht dragen ) ontstaat alleen wanneer de vrouw een onderdanige en 

ontvankelijke positie ten opzichte van de M(m)an wil innemen. 

Hoe zouden de Schepselen, de hele Schepping, ( = vrouwelijk ) vruchtbaar kunnen worden 

wanneer zij niet in een onderdanige en ontvankelijke positie tov de Man en Schepper willen zijn? 

Het vruchtbaar willen zijn voor de Man en Schepper gaat ten koste van het schepsel zelf.     

Elke gelovige in Christus, en ook heel de schepping, is in barensnood tot nog toe. 

 

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu 

toe.23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 

zelven, zeg ik, zuchten ( bij weeën ‘zucht’ men ) in onszelven, verwachtende de aanneming tot 

kinderen aanstelling tot Zonen,  namelijk de verlossing onzes lichaams. romeinen 8 
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: 3  En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende  

      zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 

 

Er werd door Johannes nog een teken gezien in de Hemel. Namelijk een ‘grote rode draak’. 

Een draak is een fictief, niet-bestaand dier. Het is symboliek  Er zijn nog meer niet- bestaande 

dieren met een symbolische betekenis. Zoals; sfinx, griffioen, eenhoorn, seraf, cherub. 

 

Rood heeft een versterkende, vergrotende betekenis. Het staat voor macht en kracht. 

Adam zou ook over de aarde heersen. En ook David, de koning, was rood-achtig, rossig. 

mda  =  Adam   = mens, rood 

Ook Satan verschijnt straks, na zijn nederwerping, in de gedaante van een mens. 

 

Wie de grote rode draak is, wordt in vers 9 uitgelegd. 

De grote rode draak is symboliek voor de duivel.  

 

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en 

satanas, 
 

‘hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden’ 
De duivel heeft in dit visioen dus 7 hoofden. De 7 hoofden staan voor de 7 wereldrijken. 

Het is de uitbeelding van de wereldrijken die allemaal onder bestuur staan van de duivel, 

de verborgen koning van Babel. Koninklijke hoeden zijn kronen.  

Kroon en hoorn hebben feitelijk hetzelfde betekenis.(kracht en macht). 

Satan is de god dezer eeuw, de overste dezer wereld, de overste van de macht der luchten  

en regeert de wereld. Die wereldrijken zijn de uitbeelding van de duivel zélf; hij is de personificatie 

van die rijken. Wereldrijken met macht over Jeruzalem.  

De 10 hoornen staan voor 10 koninkrijken, 10 landen. 

 

Hoorn  =  nrq  =  krn     : ( kroon ) =  Kirèn :  Kracht, Koningschap en Heerschappij  

                                        : glinsteren    

 

Deze hoornen zijn ontleend aan profetieën van Daniël, hoofdstuk 7.  

In hoofdstuk 11 staat dat ‘een beest uit de afgrond komt’.  

Ook dit is een verwijzing naar het vierde dier uit de profetieën van Daniël. 

Hier in Openbaring 12 wordt vast vooruit gegrepen op Openbaring 13 en 17. 

De 10 hoornen blijken allemaal op één hoofd te zitten, en wel op het laatste wereldrijk. 

Bij Schrift met Schrift vergelijking, blijken de  10 hoornen overeen te komen met de 10 tenen van 

het beeld uit de profetie van Daniël. 

 

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer 

sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; 

en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het 

had tien hoornen.daniël 7 

 

16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar 

woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. 

openbaring 17 
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41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van 

ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten 

welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 

42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en 

ten dele broos. daniël 2 

 

Het is één beest, de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt 

in 7 koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het 

Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist.  

Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot 

één groot rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie.  

De verenigde staten van het antichristelijke rijk dus.  

De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en de koning 

van Babel is de duivel zelf. Het gaat dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven 

achtereenvolgende koninkrijken. 

 

31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans 

was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk. 

32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn 

dijen van koper; 33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van 

leem. 34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan 

zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, 

koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze 

weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, 

werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. 

-- 

41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van 

ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken 

aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42 En de tenen der voeten, ten dele 

ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. 

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk 

zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem 

niet vermengt. 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk 

verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander 

volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in 

alle eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen 

afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft 

den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is 

zeker.  daniël 2 

 

goud = Babylonische Rijk   zilver = Medo-Perzische Rijk   koper = Grieks-Macedonisch Rijk 

ijzer = Romeinse Rijk   leem/ ijzer = een gedeeld koninkrijk omdat het Joodse Volk ( leem ), een 

huwelijk, danwel een verbintenis, aangaat met een andere koning, en dus met een andere god. 

Namelijk met de god dezer eeuw. Een koninkrijk, waar iets van het Romeinse Rijk aanwezig is. 

Modderig leem, heeft een verbond gesloten met IJzer.  

IJzer staat voor wapengeweld en militaire macht. 

Het laatste Wereldrijk is opgebouwd uit een 10-tal grootmachten, die de rest van de wereld straks 

zullen besturen. (vanuit de moslimwereld met als hoofdstad; Babel ). Dit rijk zal de kenmerken 

hebben van het Romeinse Rijk omdat het deels met ijzer vergeleken wordt.  

Het ijzer spreekt van hardheid, vastigheid, geweld en wreedheid van dat Rijk. 
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Dit beeld van de koning van Babel, is in de ogen van de natuurlijke mens, majestueus en glansrijk. 

Maar in de ogen van Daniel is het gruwelijk, verschrikkelijk, boos en wreed.  

Aangezien het hoofd van dit beeld, Babel is, heeft het lichaam (= de andere wereldrijken)  

eigenlijk dezelfde gedachten als die van Babel en dus van de grote rode draak. 

Al die wereldrijken die zo bestendig en onaantastbaar leken, zijn er niet meer. 

 

De Steen, de Heere Jezus Christus, zal Zijn Koninkrijk uitbreiden over de gehele Schepping 

Zijn Koninkrijk zal voor altijd zijn; voor Eeuwig.  

Heel de Schepping zal dan vol zijn van Kennis des Heeren. 

Deze gehele Schepping zal gevuld, en vervuld worden met het Leven van Deze Steen  

Beginnende bij de Gemeente, die Zijn Lichaam is. 

   

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. 

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een 

pottenbakkersvat. psalm 2 

 

 

 

: 4  En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. 

      En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, 

      wanneer zij het zou gebaard hebben. 

 

‘En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde’ 

De staart is de uitdrukking van de macht. Het venijn zit ‘m in de staart.  

Vanuit vers 1 weten we dat de sterren een beeld zijn van het volk Israël, of in dit geval het Joodse 

Volk. Zij wordt vernederd en onderworpen aan deze hoorn, de antichrist, de satan. 

 

9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, 

en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land. 10 En hij (de kleine hoorn; satan ) werd groot tot aan 

het heir des hemels ( hemelse leger ); en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de 

sterren, ( op aarde ) ter aarde neder, en hij vertrad ze.( vertrappen, onderdrukken ) 

( satan is uit de Hemel getrapt en op de aarde geworpen dus alleen daar, kan hij nog als 

een beest tekeer gaan,en niet meer in de Hemel ) 

11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het 

gedurig offer traditie, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen (Jeruzalem, Israël ). 

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; ( het loslaten van de oude 

traditie ) en hij wierp de waarheid ter aarde ( Het gaat om het wegnemen van de waarheid en de 

introductie van zijn leugen. In het Nieuw Testament heet dat in het algemeen: verleiding ).; en deed 

het, en het gelukte wel.( hij kan zijn gang gaan, ‘hij zal geluk hebben’. Niemand legt hem een 

strobreed in de weg ) daniël 8 

 

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den 

hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde 

verstrooid worden! genesis 11 

 

13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 

verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14 
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In het visioen van Daniël groeit een kleine hoorn op tot ‘aan het heir des Hemel’ en werpt de sterren  

ter aarde neder. In Babel begon de toren klein maar die zou tot de Hemel gaan reiken. 

"Ik zal mijn troon zetten daar, boven God, ik zal Hem gelijk worden", zijn de woorden van satan 

in Jesaja. Dat is allemaal hetzelfde als ‘de staart van de grote rode draak die tot de hemel reikt om 

de sterren daaruit te werpen’. Het is het antichristelijke rijk. 

 

Satan wil voorkomen dat het Volk Israël alsnog haar door God  beoogde positie gaat innemen. 

Satan wil het hele Joodse Volk volledig vernietigen 

Dit speelt in de tweede helft van de 70e week van Daniël waarbij de antichrist vernedering en 

verdrukking zal brengen over het Joodse volk. ‘De vorst uit de volkerenzee’ zal niet meer toestaan 

dat de Joden hun eigen (godsdienstige) tradities uitvoeren; zoals offeranden en godsdienstige  

Joodse feesten. De Joodse godsdienst is vanaf nu verboden en de Heilige Plaats zal ontheiligd 

worden. De tweede helft van de 70e jaarweek zal gekenmerkt worden door verwoesting. 

Verwoesting over Juda; het oordeel van de Heere omdat zij de Heere ontrouw is geweest.  

De Heere wil dat zij terugkeert naar Hem. 

 

‘En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, 

wanneer zij het zou gebaard hebben’ 

De draak heeft het gemunt op het kind, hij wil het verslinden. 

Er is een strijd tussen draak en kind. 

Uit het volgende vers blijkt dat hij het kind niet te pakken krijgt.  

De vrouw is het beeld van het gelovig overblijfsel van Israël.  

De vrouw is hier niet Maria die de Heere Jezus gaat baren. 

Maar wie is dan dat kind dat zij gaat baren? 

 

 

 

: 5  En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;  

      en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn Troon. 

 

‘zij baarde een mannelijken zoon’ 

Dit is een pleonasme want een zoon is altíjd mannelijk. Maar er wordt hier nadruk op gelegd. 

Wie is dat kind; wie is die zoon? De vrouw staat voor een Volk dus ligt het voor de hand dat  

wat zij voortbrengt ook een volk zal zijn. Deze zoon is de Gemeente.  

Wij zouden tot zonen worden aangesteld om met Hem te heersen. 

Maar de Gemeente is toch een vrouwelijk woord ? 

En de Gemeente staat toch vrouwelijk tov de Heere Jezus Christus? 

Want het Lichaam is toch ondergeschikt aan het Hoofd ? 

Ja, de Gemeente staat vrouwelijk tov de Heere.  

Zoals Adam en Eva een beeld is van Christus en de Gemeente. 

 

23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de 

Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de 

vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook 

Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; efeze 5 

 

Maar hoewel de Gemeente vrouwelijk staat tov de Heere Jezus Christus, staat zij mannelijk 

tot Israël en de overige volkeren.  

De Gemeente, Zijn Lichaam, is tesamen met Christus, de Bruidegom. 
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13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot 

één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met 

allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te 

brengen; 15 Maar de Waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen ( volwassen 

worden; tot volheid komen ) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; efeze 4 

 

31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man ( één Volkomen Man; Christus en de Gemeente ), Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt 

heeft.handelingen 17 

 

De Heere Jezus Christus is het Hoofd en wij, de Gemeente, zijn Zijn Lichaam. 

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met Hem; wij zijn in Zijn Opstanding Eén Plant 

geworden met Hem. Wij zijn onafscheidelijk Eén met Hem.  

Daarom is álles wat er in de Bijbel over de Christus staat, ook van toepassing op ons. 

Wij zijn van Zijn Vlees en Zijn Benen ( botten). Via Hem gaat het net zo goed over ons. 

 

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met  

alle (= elke ) geestelijke zegening in den hemel in Christus. efeze 1 

 

5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 

wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; romeinen 6 

 

30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. efeze 5 

 

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 

opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die 

Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat 

zij volmaakt zijn in Een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad 

hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. johannes 17 

 

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, 

of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden 

wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch 

toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8 

 

‘een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede’ 

roede = scepter = staf 

Dit gaat in eerste instantie over de Heere Jezus Christus. ( psalm 2: 8-9 ) 

Maar de Heere Jezus Christus is niet weggerukt tot God en Zijn Troon. 

In Zijn Opstanding is Hij gesteld tot Erfgenaam van alles en met Eer en Heerlijkheid gekroond  

en Zijn zichtbare Hemelvaart verliep ‘rustig’ en kun je geen wegrukken noemen.  

 

26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de 

heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten 

vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. openbaring 2 
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Die ijzeren staf of roede is typologisch het oordeel van Godswege over de heidenen; 

Dat oordeel, zegt de Heere, heeft Hij ontvangen van Zijn Vader. En wij in ( = tesamen met ) 

Christus, als Zijn Lichaam, delen daarin. Als Christus de heidenen oordelen zal, zullen wij dat mét 

Hem doen; wij worden weggerukt tot God en Zijn Troon. Wij zullen tesamen met de Heere Jezus 

Christus vanaf die Troon heersen en dus ook oordelen. 

 

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 

johannes 5 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld 

wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen 

zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 1 korinthe 6 

 

‘haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon’ 

weggerukt= met Kracht wegnemen, met Zijn Kracht. 

 

19 En welke de uitnemende grootheid Zijner Kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 

der Sterkte Zijner Macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; efeze 1 

 

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal ( = opname van de Gemeente ), opdat hetzelve 

gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen 

Zichzelven kan onderwerpen.filippenzen 3 

 

Wanneer de satan uit de Hemel geworpen wordt, zal de Gemeente opgenomen worden. 

Hij weg, wij hier op aarde en wij weg, hij hier op aarde. 

‘Wegrukken’ is hetzelfde woord als gebruikt wordt in 1 thessalonicenzen 4 

 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen (= weggerukt, 

met Kracht weggenomen ) worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij 

altijd met den Heere wezen.1 thessalonicenzen 4 

 

De bevalling van die mannelijke zoon, de Gemeente, is in deze 5e Bedeling nog steeds bezig. 

Straks is Zijn Lichaam compleet en zal de geboorte; ‘de opname van de Gemeente’ plaatsvinden. 

 

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot 

een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; efeze 4 

 

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, 

zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen, 

namelijk de verlossing onzes lichaams. ( = opname van de Gemeente) romeinen 8 

 

Al wat de baarmoeder opent is voor de Heere; al het Eerstgeborene is voor de Heere.  

Dit is niet alleen van toepassing op de Heere Jezus Christus zelf maar is ook van toepassing  

op Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is bestemd voor de Heere in de Hemel. 

 

2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van 

mensen en van beesten, dat is Mijn. exodus 13 

 

 

 



10 

 

 

Maria mocht de Heere Jezus Christus, na Zijn opstanding uit de dood, niet aanraken en voor 

zichzelf hebben. Al wat de baarmoeder opent, is eerst voor de Heere en de Hemelse dingen 

bestemd. Pas daarna is Hij door de Vader aan de Gemeente gegeven.  

Toen zei Hij in de Opperzaal: ‘raak Mij nu maar aan’.  

 

17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga 

heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw 

God. Johannes 20 

 

De Gemeente zal als enige de Heere tegemoet gaan in de lucht.  

De Gemeente is de enige categorie die in de Hemel terecht komt (en er geestelijk al ís). 

De Gemeente is ontstaan bij de Opstanding van Christus. 

De Heere Jezus Christus is Zélf de Eersteling van de nieuwe Schepping en dus de  

Eerstgeborene van de Gemeente. 

Wij zijn de eerste gelovigen onder het Nieuwe Verbond en hebben deel gekregen aan het 

eerstgeboorterecht van Christus en daarom worden wij beschreven als leden van het lichaam van 

een Man. De Gemeente vormt dus een mannelijk Lichaam. 

 

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 

Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente 

der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en 

de geesten der volmaakte rechtvaardigen; hebreeën 12 

 

18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 

als eerstelingen Zijner schepselen. jakobus 1 

 

 

 

: 6  En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,  

      opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

 

chronologisch;  

vers 5 ; de Opname van de Gemeente. 

daarna vers 6 ; Verdrukking over Israël = de tweede helft van de 70e jaarweek. 

alwaar zij een plaats had = Azal = bereidde plaats, gereserveerd  

 

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, 

den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in 

Judea zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te 

nemen; 18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 20 Doch bidt, dat uw vlucht 

niet geschiede des winters, noch op een sabbat.  

 

 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld 

tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 

worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 23 Alsdan, zo iemand tot 

ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse 

christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij 

(indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 

mattheus 24 
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1 En te dier ( eind 70e jaarweek) tijd zal Michaël ( de Heere Jezus Christus ) opstaan, die grote 

Vorst, Die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er 

niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd (= bij het 

verschijnen van Michaël= Christus) zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt 

geschreven te zijn in het boek. 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 

dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 3 De leraars ( de 

Gemeente) nu zullen blinken, ( = Heerlijkheid) als de glans des uitspansels, en die er velen 

rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. 

-- 

10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen 

goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen 

het verstaan. 11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende 

gruwel  (afgodsbeeld) zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. 

daniël 12 

 

27 En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het 

slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel ( =  een boze 

geestelijke macht als bescherming ) voorzal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die 

vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9 

 

Als straks de duivel op aarde geworpen is en de Gemeente is opgenomen en er geen gelovigen meer 

op de wereld rondlopen, begint de 70e jaarweek van Daniël.  

Deze 7 jaren worden verdeeld in 2 x 3 ½ jaar.  

De eerste helft is er ( schijn) vrede in de staat Israel omdat zij een verbond gesloten heeft met 10 

andere (islamitische) staten; een verbond met de duivel.  

De Heere zal Mozes en Elia sturen als gelovig overblijfsel om vanuit Jeruzalem het Koninkrijk van 

de Heere Jezus Christus te prediken. Degenen die tot geloof komen door de prediking van Mozes en 

Elia kunnen in deze eerste 3 ½ jaar vluchten naar Petra, de oude hoofdstad van Edom. 

Dan worden Mozes en Elia gedood en begint de vervolging. 

De tweede helft van de 70e jaarweek wordt gekenmerkt door verwoesting, geweld en overheersing; 

de grote Verdrukking over Israël. Vluchten is dan onmogelijk.  

Aan het einde van de 3 ½ jaar Verdrukking zet de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg en deze zal 

scheuren waardoor een vluchtweg ontstaat voor het gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 

70e jaarweek. Zij zal in Petra, de woestijn, verenigd worden met de groep gelovigen uit de eerste  

3 ½ jaar. Dan begint de ‘Dag des Heeren’; het oordeel over de heidense volkeren ; 33 jaar van 

Verdrukking over deze volkeren. Het Volk Israël is het eerste Volk dat op aarde deel heeft aan het 

Nieuwe Verbond van Christus. 

 

2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad ( een vrouw geeft geen zaad ) 

gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben ( de Gemeente), zo zal zij zeven dagen ( 70e jaarweek 

van Daniël; 7 jaren) onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid ( maandstonde; 

onrein ) zal zij onrein zijn.  

 

 

3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.  

(acht= nieuwe Schepping. Symbolisch is de besnijdenis ‘dood en opstanding’= het oude wordt 

weggenomen en het nieuwe komt tevoorschijn; Heerlijkheid ; wedergeboorte Volk Israël) 4 Daarna 

zal zij drie en dertig dagen ( 33 jaar verdrukking over de volkeren) blijven in het bloed harer 

reiniging ( nog 33 dagen onrein;  ); niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet 

komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn. leviticus 12 
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4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 

oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er 

een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 

deszelven naar het zuiden. 5 Dan zult gijlieden vlieden ( vluchten, een uitweg vinden ) door de 

vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal  (= gereserveerd, toebereid, 

gereserveerde plaats ), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van 

Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o 

HEERE! zacharia 14 

 

Zodra het gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 70e jaarweek de Naam van de Heere 

aangeroepen heeft ( = Jehova; zij hebben geen idee dat zij de Christus te zien zullen krijgen !), 

krijgt zij een vluchtweg naar Petra via een dal dat ontstaat nadat de Olijfberg gescheurd is. Dit 

wordt het dal van ‘Josafat’ genoemd. Het is een dal dat tot op vandaag niet bestaat; het dal zal 

ontstaan bij de aardbeving gedurende de Komst van de Heere op de Olijfberg. Het is de plaats waar 

het oordelen van de heidense volkeren ( 33 jaar grote verdrukking ) zal beginnen. In feite is met 

deze gebeurtenis de 70e jaarweek afgesloten en beginnen (na een half jaar, of na een half uur stilte) 

de 33 jaar van Grote Verdrukking over de volkeren der aarde. Josafat betekent ‘Jehovah zal richten’ 

(= oordelen). Het dal is een vluchtweg voor het gelovig overblijfsel van het Joodse Volk. Maar 

ditzelfde dal, zal tot ondergang zijn van degenen die het Joodse Volk achtervolgen. De achtervolgers 

zullen verpletterd ( geoordeeld) worden door een weer dichtklappende Olijfberg. Net zoals bij de 

wateren van de Schelfzee. Wanneer het gelovig overblijfsel aankomt in Petra, zullen zij verenigd 

worden met de gelovigen die gevlucht waren tot aan het einde van de 1e helft van de 70e jaarweek. 

 

2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met 

hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben 

verstrooid, en Mijn land gedeeld; 

-- 

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik 

zitten, om te richten ( oordelen ) alle heidenen van rondom. 

13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, 

en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot.14 Menigten, menigten in het dal 

des dorswagens ( dorsen is een beeld van oordelen; het kaf van het koren scheiden ); want de dag 

des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de 

sterren hebben haar glans ingetrokken. 16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn 

stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en 

de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, 

wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden 

zullen niet meer door haar doorgaan. joël 3 

 

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik 

zal het te zamen zetten als schapen van te Bozra ( schaapskooi in het Hebreeuws); als een kudde in 

het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 13 De Doorbreker (= Perez, David komt 

uit de geslachtslijn van Perez; de Heere Jezus Christus ) zal voor hun aangezicht optrekken ( 

Iemand zal voor hen uit gaan ); zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve 

uittrekken ( Dat is de Siq, de smalle route, die smalle kloof, de toegang en uitgang van Petra ); en 

hun Koning ( de Heere Jezus Christus ) zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun 

spits. micha 2 Doorbreker, Koning, Heere = de Heere Jezus Christus. 

 

De Heere Zelf zal Zijn volk uitleiden door ‘de Siq’ ( een nauwe diepe kloof in het gebergte ) en 

daarna via de ‘Kings Highway’, de Koninklijke Weg, (Numeri 20 : 14-21) zullen zij dwars door 

Edom, Moab en Ammon naar Jeruzalem gebracht worden.  
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7 Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen zijn 

( ballingschap); maar de afvalligen wonen in het dorre. 8 O God! toen Gij voor het aangezicht 

Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen tradt in de woestijn; Sela.psalm 68 

 

Dit is enerzijds de verwijzing naar Oudtestamentische tijd en de uittocht uit Egypte, maar profetisch 

verwijst het naar de toekomst, waarin Israël verzameld zal worden in de woestijn, in Petra, en 

alsnog naar het beloofde land zal worden gebracht. 

 

‘opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen’ 

Dit speelt in de tweede helft van de 70e week van Daniël, met nog 3 ½  jaar, oftewel 1.260 dagen, 

tot aan de Wederkomst van Christus. De grote Verdrukking is over de Joodse staat gekomen en 

degenen die verzameld zijn in de woestijn (de vrouw) worden bewaard en gevoed. 

 

Er staat heel duidelijk dat zij het gelovig overblijfsel van Israël zouden voeden. 

Zij zouden voeden is meervoud. Wie zijn die ‘zij’ door wie de vrouw gevoed zal worden? 

Michaël en Zijn Engelen; Christus en de Gemeente. 

De Mannelijke Zoon uit vers 5 Dit is de Gemeente.  

De Heere zal zorgen voor Voedsel; zowel letterlijk als figuurlijk Voedsel. 

De Gemeente zal betrokken worden bij de zorg voor Israël.  

 

Als er iemand verantwoordelijk is voor Israël, dan is het de Gemeente, want dat is de bekende 

hiërarchie. Je hebt de volkeren in het algemeen. Daarboven staat Israël, dat straks verantwoordelijk 

wordt voor de volkeren in het Messiaanse en dus Israëlitische wereldrijk. Maar boven Israël staat de 

Gemeente of eigenlijk; de Bruidegom; De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam en de Bruid; het 

Volk Israël; de Man staat aan het hoofd van de vrouw.  

Onze taak straks is zorgen voor dat overblijfsel; zorgen voor Geestelijk voedsel en onderwijs. 

Het is trouwens, gezien de geschiedenis van Israël in de woestijn, zeer goed mogelijk dat de vrouw 

in de woestijn straks opnieuw ( lichamelijk ) gevoed zal worden vanuit de Hemel met ‘manna’.  

 

De hiërarchie is; 

God is het Hoofd van Christus, Christus is het Hoofd van de Gemeente en de Gemeente is het 

Hoofd van Israël en Israël is het Hoofd van de Volkeren. 

De volkeren zijn dienstbaar aan Israël, Israël is dienstbaar aan de Gemeente, de Gemeente is 

dienstbaar aan de Heere Jezus Christus en de Heere Jezus Christus is dienstbaar aan God. 

 

 

 

: 7  En er werd ( was) krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de  

      draak krijgde ook en zijn engelen. 

: 8  En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 

 

zie vers 3; En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak 

vermogen = kracht hebben, macht hebben 

Michaël en Zijn Engelen = De Heere Jezus Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam 

de draak en zijn engelen = Satan en zijn personeel 

 

Michaël (= Wie is als God?)  is in feite een schuilnaam van de Heere Jezus Christus in onze 

Bedeling; de Hemelse Heere Jezus Christus. Hij is het uitgedrukte Beeld van God. 

Michaël de aartsengel is dus een Beeld, een Type van de Heere Jezus Christus. 

De Heere Jezus Christus is de Aarts- Engel, de Archangel ; de Eerste Engel; Michaël. 
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16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods 

nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;thessalonicenzen 4  

Geroep en Stem en Bazuin  
is 3x hetzelfde; zoals ook de Aartsengel en God en Christus dezelfde ‘Heere’ zijn.  

Wanneer de Heere terugkomt zal Hij weer spreken na 2.000 jaar van zwijgen. 

 

In Daniël 9 wordt de 70e Jaarweek van Daniël bekend gemaakt en in Daniël 10 komen we 

Michaël voor het eerst tegen. Daarna weer in Daniël 12. Verder komt Hij voor in Judas.  

Ook daar verwijst het getwist over Mozes indirect naar de 70e Jaarweek. 

 

13 Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, 

Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de 

koningen van Perzië. 

-- 

21 Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet 

een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw ( Daniël = typologisch het Joodse Volk )  

Vorst Michaël. ( = typologisch de Heere Jezus Christus ; is de Vorst, de Koning van het Joodse 

Volk ) daniël 10 

 

9 Maar Michaël, de archangel, (= eerste, aarts; Degene Die de Macht heeft = typologisch de 

Hemelse Heere Jezus Christus ) toen hij met den duivel twistte ( de duivel is degene ‘die het geweld 

des doods heeft’ maar Michaël heeft Mozes aan de dood ontrukt ), en handelde van het lichaam van 

Mozes ( Mozes is 1 van de 2 getuigen in de eerste helft van de 70e jaarweek en wordt toegevoegd 

aan de Gemeente , net als Elia ), durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar 

zeide: De Heere bestraffe u! Judas  

 

Hoewel de duivel weet dat hij is overwonnen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus 

Christus, strijdt hij vanaf de Opstanding tegen ons, Zijn Lichaam, de Gemeente. Het is zijn 

bedoeling de Gemeente-leden onklaar te maken voor hun dienst aan de Heere. Hij wil zijn eigen rijk 

opbouwen. Hij probeert ons te verleiden om bezig te zijn met vleselijke, wereldse, begeerlijkheden, 

zodat wij bezig zijn met onze eigen, dode werken ipv met Vruchtbare Werken die de Heere in en 

door ons wil bewerkstelligen. Met de Wapenrusting Gods kunnen wij deze verzoekingen afwenden. 

 

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 

des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 

geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat 

gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. efeze 6 

 

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 

begeerlijkheden zullen wandelen, 4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner Toekomst ?(Wederkomst) 

want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin 

der schepping. 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de Hemelen van over 

lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 6 Door welke de wereld,  

die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. ( vernietigd ) 2 petrus 3 

 

Satan is een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’,  uit de vorige Schepping. 

Deze ‘zoon van God’ is geen zoon omdat hij uit God geboren is maar omdat hij voor   

zijn opstand tegen God (na Gen.1:1), een bepaalde verantwoordelijkheid van God ontvangen had 

over bezittingen van de Levende God. Lucifer was een zoon van God maar werd na zijn opstand 

een Satan (= tegenstander) van God. De naam ‘Lucifer’ komt niet voor in de Bijbel, het is Latijns. 
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Lucifer =           latijns voor lichtbrenger; morgenster 

Satan    =           nfc  =  Tegenstander; bestrijder; wederpartijder 

                         hnfc  =  Satanah =  Strijd om de 1e plaats 

                          mfc   =  Satam   =  Haten, Terzijde stellen  

                         jfc    =  Satach  =  Verspreiden, uitspreiden, uitzetten  (zoals zuurdesem) 

                        myfv    =  Shitim  = Sittim = Verspreiden, verdelen, uitspreiden 

                                                   Als sittimhout doen wij niet onder voor Satan, maar wij zijn 

                                                           op grond van geloof, gelukkig met goud overkleed, als 

                                                           gouden planken van de tabernakel, tot een Geestelijke 

                                                           Woonstede Gods. 

                                                       

De zondeval van Satan heeft plaatsgevonden in de oerwereld; de eerste wereld. 

Hij wilde aan God gelijk zijn. Daardoor kwam er een oordeel over die Schepping van ‘over lang’; 

en is deze vernietigd door water. God, de Schepper, is daarna die oude Schepping in 7 dagen gaan 

restitueren; herstellen, teruggeven. De zondeval van Satan en het daaropvolgende oordeel van God 

vond plaats tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. Satan heeft alles van doen met ‘de afgrond’. 

Afgrond = duivel; dodenrijk. Duisternis = dood 

 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 

was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. genesis 1 

 

Toen de Heere Jezus als Mens op aarde kwam, was ook Hij, in zekere zin, ondergeschikt, en dus 

onderworpen aan satan. In Mattheus 4 nam Satan de Heere Jezus mee naar de Heilige Stad, stelde 

Satan Hem bovenop de Tempel en zou Satan Hem alle koninkrijken der aarde geven, als de Heere 

Jezus voor hem zou knielen. Satan leidde hier de Heere Jezus en niet andersom. 

De Heere Jezus was, zoals elk mens, onderworpen aan Satan; de overste van deze Oude Wereld. 

De Zoon des mensen is immers voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. 

Het ‘Enige’ Verweer, het Enige Wapen, het Enige Zwaard wat de Heere Jezus had tegenover de 

Satan, was ‘Het Woord van God’; het Tweesnijdend Zwaard ( er staat geschreven…) 

Satan dacht de Heere voorbij gestreefd te zijn toen Deze stierf aan het kruis. 

Maar ook dat was hoogmoed ( en komt voor de val !!). 

 

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te 

voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de 

oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere 

der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft 

gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God 

bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 1 korinthe 2 

     

13 Gij waart in Eden, Gods hof ( eerste Schepping ); alle kostelijk gesteente was uw deksel, 

sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, 

en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij 

geschapen werdt, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had 

u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. 15 Gij 

waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u 

gevonden is. 

-- 
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16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt 

gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen 

uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid 

bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen,( dit was een morele val en 

tevens een profetie over het begin van de 70e jaarweek)  Ik heb u voor het aangezicht der koningen 

gesteld, om op u te zien. Ezechiël 28 

 

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads!( ook hier wordt 

een ‘morele val’ bedoeld en verwijst tevens naar wat nog komen gaat). hoe zijt gij ter aarde 

nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, 

ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst 

aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den 

Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14 

 

De 7 dagen zijn dus geen scheppings-dagen maar herscheppings-dagen met als hoogtepunt de 

schepping van Adam, uit de aarde. Aangezien die herstelde aarde reeds ‘zondig’ was en Adam 

uit die zondige aarde is, was Adam automatisch ook zondig. En mét hem al zijn 

nakomelingen; de erfzonde. De mens Adam, en in hem de mensheid, zondigde en miste zo zijn 

oorspronkelijk doel, namelijk ‘het in Gods naam onderwerpen van de aarde’. 

‘De appel’ was dus niet de oorzaak van de erfzonde maar het gevolg daarvan. 

De natuurlijke mens kán niet anders dan zondigen. Hij wordt namelijk zondig geboren 

De nieuwe mens in ( = tesamen) Christus kán niet zondigen;  

hij heeft namelijk de Goddelijke natuur.  

 

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 

geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2 

 

12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; 

en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. romeinen 5 

 

7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. psalm 51 

 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, 

die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) 

de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, 

die in Christus Jezus is; romeinen 3 

 

15 Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar 

Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. hebreeën 4 

 

Maar de Heere had dit alles ( natuurlijk) voorzien. 

Gods verlossingsplan was al klaar vóórdat Hij een oordeel bracht over de oude, in zonde gevallen 

Schepping, ‘de wereld die toen was’. Alle gebeurtenissen met betrekking tot de Hemelen en aarde 

zijn tot in de puntjes overdacht, alles wat gebeurd of gebeurd ís, is onderdeel van Zijn zeer 

ingenieuze plan; Zijn Allesomvattende Raadsbesluit. 

Erg hoogmoedig van de mens te denken dat Adam Zijn Plannen dwarsboomde door ‘de appel aan te 

nemen’. Alsof de mens in staat zou zijn het Raadsbesluit van de Schepper te veranderen! 
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De levende God wist vantevoren hoe diep Hij Zich moest vernederen en welke prijs Hij zou moeten 

betalen om Zijn Plan te verwezenlijken, om Zijn Hoogste Doel te bereiken; namelijk dat God in 

het Midden zal zitten van vele broederen en dat God zal zijn ‘Alles en in allen’.  

De Heere Jezus Christus heeft de duivel, het kwaad, de zonde en daarmee de dood overwonnen 

door Zijn dood en Opstanding. Met Zijn dood aan het kruis, was heel de oude schepping dood. 

In Zijn Opstanding is Hij geworden Eersteling van de Nieuwe Schepping. 

Hij heeft Zijn verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader. Hij heeft Zijn Naam 

gezuiverd en gerechtvaardigd. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond voor Zijn volbrachte Werk. 

 

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is 

den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 

vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven 

allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den 

hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. filippensen 2 

 

De rol van de duivel wordt nog wel eens overgewaardeerd. Het is enkel een schepsel van God. 

Zijn woonplaats is de Hemel; God gedoogt hem daar. Hij klaagt de gelovigen nog steeds aan bij 

God. Maar de duivel weet heel goed dat hij juridisch allang verslagen is. 

De Heere gebruikt het kwaad om ons geloof door verzoekingen van de duivel (door begeerlijkheden 

uit onszelf ) te beproeven. Naar aanleiding van die beproevingen kunnen wij Loon ontvangen. 

Laten we de Heere Zijn Werk in en door ons doen of volgen we onze eigen vleselijke 

begeerlijkheden? Ontvangen wij Loon of komen wij ‘naakt te staan’? 

 

8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 

zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 petrus 5 

 

Door de hele Bijbel heen, kunnen we plaatsen vinden waar de strijd en aanklacht van de duivel voor 

de Troon van God en de ondergang van de satan al te lezen is. 

 

1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des 

HEEREN ( Heere Jezus Christus ); en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan. 

( tegen te staan; aan te klagen, tegen hem te pleitten ) 2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De 

HEERE schelde( bestraffe ) u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze 

niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?  zacharia 3 

 

Ook in Richteren 3 waar een strijd is tussen Eglon en Ehud.  

Overdrachtelijk staan zij voor de satan en de Heere Jezus Christus. 

 

14 En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren. 

15 Toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE, en de HEERE verwekte hun een verlosser, 

Ehud, den zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man, die links was. En de kinderen Israëls 

zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, den koning der Moabieten. 16 En Ehud maakte zich 

een zwaard, dat twee scherpten had, welks lengte een el was; en hij gordde dat onder zijn klederen, 

aan zijn rechterheup. 17 En hij bracht aan Eglon, den koning der Moabieten, dat geschenk; Eglon 

nu was een zeer vet man. 18 En het geschiedde, als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo 

geleidde hij het volk, die het geschenk gedragen hadden; 19 Maar hij zelf keerde wederom van de 

gesneden beelden, die bij Gilgal waren, en zeide: Ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning! 

dewelke zeide: Zwijg! En allen, die om hem stonden, gingen van hem uit.  

http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-1Pt_5.html#13
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#1
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#2
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#3
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#4
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#4
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#5
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#6
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Zc_3.html#7
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20 En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal, die hij voor zich alleen 

had; zo zeide Ehud: Ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van den stoel. 21 Ehud dan 

reikte zijn linkerhand uit, en nam het zwaard van zijn rechterheup, en stak het in zijn buik; 22 Dat 

ook het hecht achter het lemmer inging, en het vet om het lemmer toesloot (want hij trok het zwaard 

niet uit zijn buik), en de drek uitging. 23 Toen ging Ehud uit van de voorzaal, en sloot de deuren der 

opperzaal voor zich toe, en deed ze in het slot. richteren 3 

 

1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en 

godvrezende, en wijkende van het kwaad. 2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 

3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk ossen, 

en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die 

van het oosten. 4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij 

zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. 

5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen 

heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job 

zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al 

die dagen.6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, 

dat de satan ook in het midden van hen kwam. 7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar  

komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die 

te doorwandelen. 8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht 

Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende 

van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God 

vreest? 10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft 

rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den 

lande. 11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw 

aangezicht zal zegenen? 12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; 

alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. Job 1 

 

33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig 

maakt. 34 Wie is het, die verdoemt?93 Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die 

ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. romeinen 8 

 

  

 

: 9  En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas,  

      die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met 

      hem geworpen. 

 

Satan is een gevallen Engel maar nog steeds in de Hemel. Het was destijds een morele val. 

( Adam die in zonden is gevallen; is ook niet letterlijk naar beneden gevallen ! ) 

Wanneer Satan op aarde geworpen wordt, is dat voor ‘een kleinen tijd’.( 40 jaar ) 

Daarna gaat hij voor 1.000 jaar de afgrond in. Dan wordt hij nog eventjes losgelaten om 

uiteindelijk voorgoed te verdwijnen van de aarde. Het personeel van Satan wordt engelen genoemd 

omdat het momenteel Hemelse wezens zijn. Hoewel hij op aarde om gaat als een briesende leeuw, 

behoort hij tot op vandaag nog steeds tot de Hemel. Hij regeert van daaruit de Wereld; hij is ‘de god 

dezer eeuw’. Bij de Opname ( opneming) van de Gemeente zal de Satan en zijn engelen, op aarde 

terecht komen. Zij zullen dan de gedaante van een mens hebben hoewel ze geen mens zíjn.  

Ze kunnen niet meer terug naar de Hemel. De Gemeente gaat in de Hemel en Satan gaat de Hemel 

uit. Met de opname van de Gemeente is onze strijd met ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ 

beëindigd. Met het nederwerpen van de duivel heeft de Heere alles in de Hemel aan Zich 

onderworpen. 

http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Rm_8.html#91
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/kt-Rm_8.html#92
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12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 

boosheden in de lucht. efeze 6 

 

18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. lukas 10 

Een profetische uitspraak van de Heere Jezus. 

 

Zo lang de Satan nog in de Hemel is, is daar nog niet alles aan de Heere onderworpen. 

Wel juridisch maar niet praktisch. Pas wanneer de Satan op aarde geworpen zal zijn, 

is alles wat in de Hemel is, onder Heerschappij van Christus. Daarná zal Hij alles wat op aarde is 

aan Hem onderwerpen. Dus eerst in de Hemel en daarna op de aarde. 

 

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij 

voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot 

een te vergaderen in Christus, beide dat 1) in den hemel is, en dat 2) op de aarde is; 

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk 1) in den hemel alzo ook 2) op de aarde 

mattheus 6 

 

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (= de dag des Heeren ) komt niet, tenzij dat 

eerst de afval gekomen zij ( dat de Joodse staat aan een andere godsdienst zal overgegeven zijn; in 

het midden van de 70e jaarweek), en dat geopenbaard ( zienlijk aanwezig op aarde; niet meer 

verborgen id Hemel) zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;( de anti-christ, de duivel; 

Satan) 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, 

alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 

5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 

6 En nu, wat hem wederhoudt ( de Gemeente is de ‘wederhouder’), weet gij, opdat hij geopenbaard 

worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; 

alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal 

weggedaan worden.8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere 

verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans ( omdat hij Satan is ), in alle kracht, 

en tekenen, en wonderen der leugen; ( Satan zal ook wonderen en tekenen doen ) 

2 thessalonicenzen 2 

 

Niet alleen het Koninkrijk Gods is op dit moment verborgen maar dat van de tegenstander (satan) 

ook. Jeruzalem dat boven is en Babel zijn momenteel beide verborgen.  

Niettemin is in onze dagen Jeruzalem de hoofdstad van de Joodse staat geworden en is Babel 

herbouwd. Babel zal de hoofdstad van het laatste wereldrijk zijn. 

Vers 7 zegt dat er ‘iets’ is  wat deze mens der zonde wederhoudt en dat zal zo blijven tot zijn eigen 

tijd. Op een gegeven moment zal ‘die wederhouder’ uit het midden worden weggedaan en wordt de 

mens der zonde openbaar. Wie of wat is die wederhouder? Dat is de Gemeente! Zolang de 

Gemeente hier op aarde is, kan het Werk Gods met betrekking tot Israël en de volkeren op geen 

enkele wijze gerealiseerd kan worden.  

God neemt eerst de Gemeente van de aarde weg om vervolgens Zijn Werk op aarde te realiseren. 

Als de Gemeente weg is, zal de Heere de Joden en de volkeren de kans geven zich te bekeren. 

Zolang de Gemeente hier op aarde is, wordt iedereen (Jood of heiden) die tot geloof komt, 

toegevoegd aan die Gemeente. Zo ontstaat er nooit een bekeerd Israël, maar wel uitbreiding van 

de Gemeente. Wanneer God Zijn werk tot opbouw van de Gemeente beëindigd (vervuld, 

voltooid) heeft, begint Hij opnieuw met Zijn werk op aarde.  
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Dat wil zeggen, de prediking van het Evangelie aan Israël, beginnende bij Jeruzalem, dan in geheel 

Judea en vervolgens naar Samaria tot aan het uiterste der aarde (Hand 1: 8).  

Volgens Daniël 9:24 waren 70 weken bestemd over het volk van Daniël. Na 69 weken kwam een 

breuk oftewel de klok werd stilgezet. Die klok staat nog steeds stil. Sindsdien wordt de Gemeente 

gebouwd. Voordat de heilsgeschiedenis van het Joodse volk verder gaat, moet de Gemeente weg 

zijn. Als de Gemeente weg is, gaat de klok weer lopen, worden de zegelen verbroken, en begint de 

70e jaarweek. Dan is de tijd van Zijn Lankmoedigheid voorbij. 

 

1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden 

worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor 

het kwaad. 2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in 

zijn oprechtheid gewandeld heeft.jesaja 57 

 

De wereld zal niet weten waarom alle gelovigen weg zijn. Zij zullen niet weten waar al die 

verdwenen mensen zijn. Zij hebben er geen idee van dat de rechtvaardige, de gelovige, is 

weggeraapt en het kwaad ervoor in de plaats is gekomen. 

Zodra de Gemeente aan het begin van de 70e week is opgenomen en Satan en zijn personeel hier 

rondloopt, zal het een enorme chaos zijn in de wereld. 

Maar hoe groter de chaos in de wereld, hoe meer de ‘verlosser’ verwacht wordt vanuit verschillende 

religies. De grote godsdiensten spreken, net als de Bijbel, over een Apocalyps, anti-messiassen, vele 

tekenen aan de hemel, sociale achteruitgang, oorlogen en geruchten van oorlogen.  

Het zal dus makkelijk te verklaren zijn waarom de gelovigen weg zijn; 

‘Zij zijn in ongeloof gebleven voor de terugkeer van ‘de ware messias’. 

Zij hebben in hun ogen volhard in ongeloof.’ De satan bereidt de wereld hier al op voor. 

 

De Joodse messiasverwachting 

In het jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid 

voor joden en andere volken gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in 

kwestie zou afstammen van koning David en zou het leiderschap van zijn Koningshuis herstellen. 

De messias wordt genoemd als een belangrijke profeet en koning onder voorbehoud dat hij als 

profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan koning David.  
 

De hindoeïstische messiasverwachting 

Verschillende hindoeprofeten beweren dat Krishna als een nieuwe avatar zal reïncarneren als de 

wereld in rampspoed verwikkeld is.  Een Avatar is een menselijke vorm van god op aarde.  

 

De boeddhistische messiasverwachting  

De stichter van het boeddhisme, de ‘boeddha’, verkondigde de komst van de boeddhistische 

belangrijkste messias, Maitreya. Zijn naam betekent ‘de wereldvereniger’ of simpelweg ‘de 

vriend’. Hij zal niet de teruggekeerde, gereserveerde en wereldvreemde heer boeddha zijn, maar een 

erg menselijke god-man, zoals boeddha zijn wederkomst voorspelde; hij zou een meer verlicht 

mens zijn dan hijzelf. 
 

De islamitische messiasverwachting 

Honderden miljoenen moslims geloven dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn 

Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-

messias wordt genoemd en ook wel ‘de heer van deze eeuw’. Opmerkelijk want dat is hoe in de 

Bijbel satan wordt omschreven: de ‘heer (of god) dezer eeuw’(2 Cor.4-4). Volgens een islamitische 

overlevering zou deze Imam Mahdi in een put verdwenen ( in 941 na Chr.) zijn toen hij nog een 

kind was.  

 

http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/
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Het verhaal gaat dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de 

islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels 

water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Er is 

echter een probleem: deze imam Mahdi kan pas verschijnen als het Joodse volk, niet meer bestaat. 

Pas dan wordt de 12e  imam verwacht zich te openbaren. Israël is de blokkade voor de door hem 

nagestreefde alleenheerschappij van de islam over alle mensen. Pas wanneer dit probleem is 

opgelost en de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt, zal de machtige strijder van de 

Apocalyps verschijnen en de ongelovigen verslaan. De mahdi zal de moslims naar een grote 

overwinning leiden en alle schepselen zullen vallen voor de troon van Allah. De Shi’itische 

moslims geloven dat de mahdi na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij 

het laatste oordeel over de mensheid zal uitspreken. 

 

Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, 

maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. De Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u 

hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser 

(Khalifa) van Allah.” Ze zien hem als een ‘rechtvaardige geleide, verwachte persoon’. Maar deze 

Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de 

islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken. 

  

Volgens de meerderheid van de Shi’itische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse 

figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias. Door de eeuwen heen hebben 

vele religies, onder aanvoering van de Satan, de Bijbelse Messias overgenomen en ingevoerd in hun 

eigen religieuze systeem. Een dwaalleer. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning 

leiden. Hij zal een eind maken aan de strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Het goed  wordt 

vertegenwoordigd door Allah, zijn profeet en al zijn volgelingen, en het kwaad wordt 

vertegenwoordigd door allen die weigeren de islam te aanvaarden. De Mahdi zal een leger 

formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk 

uitroeien en Israël van de kaart vegen. Volgens de invloedrijke ayatollah Mohammad Emami 

Kashani, zal de Mahdi na zijn komst de leiders van het Westen onthoofden. 

 

De duivel heeft dus goed voorwerk gedaan en de mensheid er al op voorbereid dat er mensen zullen 

verdwijnen en er andere mensen zullen bijkomen. Het zit al verweven in de meeste religies. 

Ook zijn er vele films en boeken over de Apocalyps. Boeken en films over vreemde buitenaardse 

mensen met allerlei geheimzinnige krachten hebben de wereld al enigszins voorbereid op wat 

komen gaat zodat men dit als ‘bekend’ zal accepteren. 

De ongelovige mensheid zal het interpreteren als ‘ze komen de mensen de weg wijzen’.  

De duivel is hedentendage bezig met de manipulatie van de mensheid. Kijk alleen maar hoe in 

nederland de ‘boeddha’ is opgerukt. Deze afgod prijkt in vele huizen als decoratie. 

Verder zijn er op televisie allerlei ‘mediums’. Van ‘baby-fluisteraar’ tot ‘long-island- medium’. 

De maatschappij tolereert alles, ‘zolang men de ander maar respecteert’.  

‘Zolang men zich er maar lekker bij voelt’ is alles prima. Ook geloven de meeste mensen dat de 

verschillende godsdiensten uiteindelijk allemaal tot dezelfde god leiden. Maar niets is minder waar. 

 

 

 

:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht,  

      en het  koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager  

      onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 

:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis,  

      en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. 
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:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde 

      en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende,  

      dat hij een kleinen tijd heeft. 

 

‘die de aarde en de zee bewonen’  

de aarde = het Volk Israël  

de zee    = de overige volkeren 

 

De strijd beschreven in vers 7 en 8 is beslecht. 

7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak,  

en de draak krijgde ook en zijn engelen. 

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 

De Satan is, vanaf de Opname der Gemeente; het begin van de 70e jaarweek, voorgoed uit de 

Hemel weggedaan. Hij mag nu voor 40 jaar op aarde rondwandelen.  

Hij heeft dus maar weinig tijd om zijn plannen te verwezenlijken.( kleinen tijd ) 

 

 

 

:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd,  

      die het manneken gebaard had. 

:14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de  

      woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten  

      het gezicht der slang. 

 

vers 6:  En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,  

             opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

 

1.260 dagen = een tijd en tijden en een halven tijd = 3 ½ jaar 

buiten het gezicht der slang = een door God gereserveerde plaats  buiten bereik van de Satan. 

De Arend ( Adelaar ) = een type van De Zoon van God in Zijn Hemelse Positie; Hogepriester naar 

de Ordening van Melchizédek.  

 

Satan en zijn personeel zal ‘de vrouw’; het gelovig overblijfsel van Israël vervolgen. 

In eerste instantie lijkt dat mee te vallen maar die eerste 3 ½  jaar is slechts schijnvrede want de 

tweede 3 ½ jaar is er grote verdrukking over het Volk Israël.  

Maar het gelovig overblijfsel wordt een vluchtroute naar ‘Petra’, de woestijn, aangeboden door de 

Heere. De eerste helft zullen Mozes en Elia het Volk daartoe oproepen. 

Vluchten kan tot het midden van de 70e jaarweek. Daarna is dat onmogelijk.  

Pas aan het einde van de 70e Jaarweek kan men weer naar Petra vluchten, door de gespleten 

Olijfberg. Dan zet de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg. 

 

10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens 

leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; 

ook hadden die vier eens arends aangezicht. 4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren  

( Egypte is een beeld van ‘de Wereld’ ) gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, 

en u tot Mij gebracht heb.( door het klieven van de Schelfzee werd het Volk de woestijn in geleid 

en straks door het splijten van de Olijfberg zal men weer in de woestijn terechtkomen namelijk in 

Petra ) 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot 

de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19 

 



23 

 

 

8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen 

scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. 

9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. 

10 Hij vond hem in een land der woestijn ( Petra ), en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde 

hem rondom, Hij onderwees ( de vrouw zou gevoed worden in de woestijn= geestelijk voedsel = 

onderwijs ) hem ( Jakob= het Volk Israël ), Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. 11 Gelijk een 

arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt 

op zijn vlerken; 12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem. 

13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem 

honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots; deuteronomium 32 

 

7 Maak Uw weldadigheden wonderbaar, Gij, die verlost degenen, die op U betrouwen, van 

degenen, die tegen Uw rechterhand opstaan! 8 Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg 

mij onder de schaduw Uwer vleugelen, 9 Voor het aangezicht der goddelozen, die mij verwoesten, 

mijner doodsvijanden, die mij omringen. psalm 17  

 

28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de 

einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 

29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. 

30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; 

31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren 

met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, 

en niet mat worden. jesaja 40 

 

1 Want ziet, die dag ( dag des Heeren ) komt, brandende als een oven, dan zullen alle 

hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in 

vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 2 Ulieden 

daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn 

onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. maleachi 4 

 

 

 

:15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de  

      rivier zou doen wegvoeren. 

:16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier,  

      welke de draak uit zijn mond had geworpen. 

 

water als een rivier = waterstroom  = stroom van heidense Volkeren. 

door de rivier zou doen wegvoeren = door heidense volkeren zou laten doden 

 

7 Wie is deze, die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren? 

8 Egypte ( type van de wereld ) trekt op als een stroom, en zijn wateren bewegen zich als 

de rivieren; en hij zegt: Ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad, en die daarin 

wonen, verderven. jeremia 46 

 

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, 

en natiën, en tongen. openbaring 17 

 

De slang wierp uit haar mond = de Satan is de stem van het beest uit de zee. 

De slang geeft zijn bevelen via een ander. Hij geeft het bevel, via het beest uit de zee, het Volk 

Israël na te jagen en te doden op haar vlucht naar Petra. 
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5 En hetzelve ( beest uit de zee ) werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te 

spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 

6 En het ( beest uit de zee ) opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, 

en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.openbaring 13 

 

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer 

sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; 

en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. 

8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit 

de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als 

mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. daniël 7 

 

Die mond die hem, de slang, gegeven wordt, is gewoon iemand anders.  

Dat beest uit de zee, die mens, ontvangt een mond, dat wil zeggen dat de Satan voor hem spreekt. 

De slang, de Satan, regeert in de 70e jaarweek in Israël en hij probeert zijn koninkrijk op aarde vorm 

te geven. Aan het einde van de 70e jaarweek zullen de Joden tussen twee vuren komen te liggen. 

Rusland zal via schepen en met een groot leger van tanks, Israël binnendringen en verwoesten. 

Egypte zal vanuit het Zuiden binnenvallen en verwoesten.  

Beiden zullen heel Israël onder de voet lopen en zij zullen elkaar ontmoeten in Judea. 

Egypte (= Afrika) zal ‘met hoornen stoten’ tegen de vorst van Babel want op dat moment is de 

koning van Babel nog niet op het hoogtepunt van zijn macht. 

Rusland vindt dit te gevaarlijk, of duldt dit niet, en strijdt dan tegen de koning van het Zuiden  

(= Egypte, Afrika). De Russen zullen dan Israël en Egypte/Afrika overstromen en doortrekken, 

gepaard gaande met veel geweld.  

 

De Satan zal ondanks alles zijn best doen om het gelovig overblijfsel te doden en zal hun vlucht 

naar Petra willen voorkomen. Maar de aarde komt Israël, de vrouw, te hulp want er zal een grote 

aardbeving plaatsvinden die de Olijfberg in tweeën zal splijten.  

Daarbij ontstaat het ‘dal van Josafat’. zie vers 6 

Dat is het moment dat de Heere Zijn Voeten erop zet.  

Alles en iedereen die het Volk najaagt zal worden gedood als de Olijfberg weer dichtklapt.  

Net zoals de Egyptenaren door het water werden verzwolgen in de Schelfzee.  

 

26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over 

de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. 27 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de 

zee; en de zee kwam weder, tegen het naken van den morgenstond, tot haar kracht; en de 

Egyptenaars vluchtten die tegemoet; en de HEERE stortte de Egyptenaars in het midden der zee. 

28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir 

van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over. exodus 14 

 

 

 

:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van  

      haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben. 

 

De slang, de duivel wordt hier in vers 17 weer draak genoemd. 

Hij wordt woedend omdat hij de vrouw niet te pakken krijgt en gaat weg om oorlog te voeren met 

alle Israëlieten en met allen die geloven in het Woord van God en Zijn getuigenissen bewaren.  

Daar heeft hij na de 70e jaarweek nog 33 jaar de tijd voor.  

Dan begint namelijk de grote Verdrukking over de heidense Volkeren.  
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‘de overigen van haar zaad’ 

Normaal geeft een vrouw geen zaad, de vrouw krijgt namelijk zaad van de man. 

Maar dit Zaad heeft in de eerste plaats betrekking op de Heere Jezus Christus.  (Hebr.11:11) 

Want Hij is het Beloofde Zaad, Die uit deze vrouw (= het Joodse Volk) geboren zou worden.   

 

11 Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd 

haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. 

12 Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des 

hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk is. hebreeën 11 

 

1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot 

hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 

2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. 

3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 4 Mij aangaande, zie, Mijn 

verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! 5 En uw naam zal niet 

meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een 

vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken 

stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en 

tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot 

een God, en uw zaad na u. 8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen 

geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 9 Voorts zeide 

God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. 

genesis 17 

 

En het latere commentaar van de apostel Paulus hierop, is: 

 

16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als 

van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.  

-- 

29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

galaten 3            

 

Paulus past de Belofte aan Abraham en aan zijn Zaad, in de eerste plaats op Christus toe. 

En vervolgens op allen die nu, sinds de Opstanding, van Christus zijn. 

Wij worden namelijk in ( = tesamen met ) Christus gerekend. 

Wij, die in de 5e Bedeling leven, behoren op grond van geloof, tot het Lichaam van Christus. 

Met Christus als ons Hoofd, zijn wij Zijn Lichaam. 

 

‘de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus 

Christus hebben’ 

 

De overigen van haar zaad                              =  degenen die deelhebben aan de Beloftenis 

Die de geboden Gods bewaren                        =  degenen die ‘het door God Gebodene’ behouden 

                                                                             en onderhouden 

Die de getuigenis van Jezus Christus hebben =  degenen die In Zijn Woord, de Heere Jezus 

                                                                             Christus geloven. 

 

In bovenstaande zin staat feitelijk 3x hetzelfde.  

Het zijn verschillende omschrijvingen voor  ‘gelovigen’ 

 

 



26 

 

                                                                      Amen 

                                                                     

 

:18  En ik stond op het zand der zee. 

:  1  En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn  

       hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 

      (  hoofdstuk 13 )  


