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NOOT A. Klein (van https://www.eindtijdbode.nl):  
De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld), maar 
aan de oorspronkelijke tekst is weinig gewijzigd, al zijn er soms wel voetnoten toegevoegd. 

https://www.eindtijdbode.nl/
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Hoofdstuk 12 

De openbaring van Gods grote verborgenheid 

De Bruid van Christus in het lichtkleed van zon, maan en sterren 
Het 12de hoofdstuk van Openbaring wordt door Bijbelverklaarders ook wel genoemd het “centrale of sleutelhoofd-
stuk” van de Bijbel. Het “waarom” is duidelijk. Dit hoofdstuk openbaart de Bijbelonderzoeker de voltrekking van het 
Goddelijk Plan van alle eeuwen. Een ieder die de strekking niet verstaat, de geestelijke diepte verkeerd interpre-
teert, zal nimmer komen tot de juiste onderscheiding van Gods wondervolle bemoeienissen in het met Gods Geest 
vervuld en tot volheid gekomen leven! Hier faalt alle “geschiedkundige oriëntatie”, hier helpt geen “boekenkennis”, 
hier kan de Heilige Geest alleen spreken tot het onbevooroordeeld hart en kan de openbaring van de Geest slechts 
geschonken worden aan het eerlijk, open, ontvankelijk en verwachtend gemoed! 
Dit hoofdstuk opent met: 
 
Vers 1: “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder 
haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” 
Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan 
het volgende vaststellen: De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste 
Persoon van de Godheid. De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed 
van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Persoon van de Godheid – de Centrale Figuur. De 
“sterren” in hun menigvuldigheid zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, 
die hier dienen te worden onderscheiden als diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven 
is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: “de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”. 
Maar wie is dan deze “vrouw”? 1 Wie wordt door dit “grote teken” voorgesteld? Welke is dan wel haar verheven 
“positie” in het raadsplan Gods, dat de apostel Johannes haar ziet “bekleed met zon, maan en sterren”, met deze 
wonderlijke symbolen, die in direct verband staan met de 3-Enige God Zelf? 
Déze vrouw is persé NIET de “moeder-Maria”, de uitverkoren “maagd van Israël”, zoals velen leren. Zij is ook NIET 
de symbolische voorstelling van het oude Israël, zoals anderen ons willen doen geloven. Déze Vrouw is en kan in 
het licht van de Bijbelse Profetie en de Openbaring van de Geest niemand anders zijn dan de “Bruid van het Lam 
van God”, de “Gemeente van de Here Jezus Christus”! Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest 
spreekt in Efeze 5:27: “een Gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk”! 
Met andere woorden, zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de maat van de groot-
te van de volheid van Christus” (Ef. 4:13b); doordat “…de volheid van de Godheid lichamelijk” in haar woont (zie 
Kol. 2:9), gesymboliseerd door die zon, die maan, en die sterren! 
Deze “vrouw” wordt hier aan Johannes getoond als “DE Gemeente” in haar slotbediening, VOL van de Heerlijkheid 
Gods (uitgebeeld door de zon); trouw aan de Verzoening, gekocht en betaald door Jezus Christus op Golgotha’s 
Kruis, voor haar (uitgebeeld door de maan); terwijl zij in “de laatste dagen” geleid wordt door de 12 “Spade-Regen-
apostelen” van Christus Jezus, haar Here en Bruidegom (uitgebeeld door de 12 sterren). 
Zodra “de reiniging van het heiligdom” een historisch feit is – zie Daniël 8:14b (SV), waar staat: “dan zal het heilig-
dom gerechtvaardigd worden” – en de Gemeente dus VOLMAAKT is geworden, zal het apostolisch leiderschap 
wederom haar van God toegewezen plaats innemen. Dit Bijbelse getal 12 is het symbolische getal van “Goddelijke 
eeuwigheids-ordening” (zie in dit verband mijn brochure: “Symboliek van de Bijbelse getallen” 2). 
Déze Vrouw is een “gehuwde vrouw”, (voorheen) de Bruid van Jezus Christus; en zij is op het betrokken tijdstip 
nòg op aarde! Haar “gehuwde staat” is het Schriftuurlijk bewijs dat de “Bruiloft van het Lam” 3 vóóraf gaat aan de 
tijdsperiode van de Grote Verdrukking; en dat de “gelijkenis van de 10 maagden” 4 (zie Matth. 25) vóór deze zelfde 
periode tot vervulling komt! Deze tijdsperiode van de Grote Verdrukking duurt 3½ jaar, wat als bekend mag worden 
verondersteld. 5 Wij verwijzen alsnog naar de volgende Schriftplaatsen voor biddend onderzoek en meditatie: 
Psalm 45 (het zgn. “Bruiloftslied”), Openbaring 19:7-8, Efeze 5:22-27 en Mattheus 25:1. 
In de tijd waarin wij nu leven, is deze vrouw nog in haar “ondertrouw-tijd” (zie 2 Kor. 11:2) en moet de eerder ge-
noemde “bruiloft” nog plaats vinden. 
Het moet de Bijbelonderzoeker altijd voor ogen staan, dat deze Vrouw “de wereldwijde Gemeente is”. Dat wil zeg-
gen, dat haar “conditie” wereldwijd is. Allen onder de kinderen Gods, die door Gods wondere genade, volkomen 
overgave en algehele toewijding en heiliging door de Heilige Geest, gekomen zijn tot “de Schriftuurlijke standaard 
(d.i. maatstaf) van de Here Jezus Christus”, zoals vastgelegd in de Schriften, zullen tot déze vlekkeloze Gemeente, 
de “Bruid van Christus”, behoren. En deze bevinden zich over het gehele rond der aarde! 
Hoe noodzakelijk is het om “de taal van de Bijbel”, “de code van de almachtige God” te verstaan. Wanneer wij hier-
in falen, zo zullen wij het ook doen in de uitleg van dit “grote teken”. Aan deze “Vrouw”, dus alléén aan de Bruid 

 
1 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”, van A. Klein. (noot AK) 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “De symboliek der Bijbelse getallen”, ook van CJH Theys. (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. (noot AK) 

4 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van 

Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den 
Worm. (noot AK) 

5 Zie eventueel onze GRATIS (vervolg)studie “Opeenvolgende profetische gebeurtenissen...”, deel 4, hoofdstuk 6 met de 

titel: “De grote verdrukking”, van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/uitleg-bijbelse-getallen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen4.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen4.pdf


De Openbaring – Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL – Hoofdstuk 12 3 

van de Here Jezus Christus, zal in “de laatste dagen” Zijn bediening worden gegeven, om deze te manifesteren in 
Zijn majesteitelijke kracht en heerlijkheid. Niemand anders is het gegeven om dat te doen (zie Ef. 3:8-11). Zij is 
alsdan gekomen tot de “onsterfelijke staat”, en allen “die levend overblijven bij de wederkomst van de Here” (zie 1 
Thess. 4:15) zullen ertoe behoren! 
In dit verband staat er geschreven: “Want dit zeggen wij u met een Woord van de Heere, dat wij die levend zullen 
overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. …de doden die in Christus zijn, 
zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thess. 4:15-
17, HSV). 
Nogmaals benadrukken wij het feit dat een juist verstaan van alle lering van Gods Woord met betrekking tot “de 
zon, de maan, en de sterren”, een noodzakelijke eis is, willen wij het juiste (ook geestelijke) inzicht verkrijgen, no-
dig om ook hier alles “recht te snijden” (zie 2 Tim. 2:15). Is daar een wondervoller, bekoorlijker, en imponerender 
beeld van de volkomen rein gewassen Bruid van het Lam van God (ofwel: Bruid van de Here Jezus Christus)? In 
de gehele Schrift, met uitzondering van dit beeld, dat wij nù onder de loep hebben genomen, is zoiets niet te vin-
den! Vandaar dat de apostel heeft moeten schrijven: “een GROOT teken”! 
Dat zij “een getrouwde vrouw is”, heeft de Opdrachtgever van de apostel, de Here Jezus Christus Zelf, gezegd, 
want wij lezen in het volgende vers: 
 
Vers 2: “En zij (de vrouw uit vers 1) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” 
Dit kan niet worden misverstaan en is voor andere uitlegging niet vatbaar, tenzij “men” persé (en dat is dan 
“moedwillig” – willens en wetens) iets anders ervan wil maken, tegen beter weten in. Maar wie zal het wagen, om 
wijs te zijn in eigen ogen? 
 

De antichristelijke satanische geest, die het 10-statendom zal vervullen 
Nadat nu aan Johannes deze “vrouw” is getoond, in barensnood, verschijnt “een 2de teken” voor zijn zienersogen… 
 
Vers 3: “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (SV: hoof-
den) en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen 6 (SV: koninklijke hoeden).” 
Elke vraag is hier misplaatst – het antwoord wordt ons reeds van tevóren gegeven. De grote tegenstander van God 
staat hier voor ons – niet enkel in de gecombineerde machten van de hel, maar in de door de duivel/satan zelf ge-
creëerde en bezeten federatie van 10 rijken, waarover straks de antichrist zal heersen als alleenheerser, geduren-
de de 3½ jaar van de tijdsperiode van de Grote Verdrukking! Het is dus niet direct “het beest persoonlijk”, de anti-
christ, want hij verschijnt pas in hoofdstuk 13 op het wereldtoneel; maar het zijn de gecombineerde aardse mach-
ten, door de hel ontstoken, die een antichristelijke geest openbaren, die nu opereren als “die grote vuurrode draak”. 
En, zoals de Vrouw bekleed is met al de symbolen van de macht der Godheid, zo is nu “deze grote vuurrode 
draak” in het bezit van al de volheid van de aardse autoriteit! 
Vanzelfsprekend is satan de grote “inspirator”, de “hellemacht achter alles”; en hij is het, die straks al deze “aardse 
machten” zal opzetten tegen de Gemeente van de levende God. De eerste “hoofden/koppen” zijn (zie Openb. 17:7-
18) de voorstellingen van achtereenvolgens: Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië, Griekenland en Rome. Het 7de 
“hoofd” is het geprofeteerde 10-statendom 7, dat nu nog niet is, maar binnen afzienbare tijd zal komen! Dit ge-
slacht zal getuige hiervan zijn. Ook de 10 horens verwijzen hiernaar. 
De 10 horens komen verder overeen met de 10 tenen van het grote beeld in Daniël 2:42 en met de 10 horens van 
Daniël 7:7. 
Op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling zal déze historische federatie er zijn. Laten wij vooral bedenken 
dat “horens” spreken van “machten”. Alle genoemde koningen en machten hebben in de loop van de wereldge-
schiedenis een ontzettende haat ten toon gespreid, aan de dag gelegd, ten opzichte van God en Zijn volk op aar-
de; en deze “beestachtige aard” zal straks haar duivelse climax bereiken in de satanische creatie van het komende 
7de “hoofd”. Beslister dan ooit zal alsdan de satan optreden als de vorst van deze wereld, die zich dan met alle 
macht, die in verband staat met onze aarde, zal omgeven. Helse machten zullen worden losgelaten en allen die 
dan nòg op aarde leven, zullen (indien zij niet het eigendom zijn van de Here) worden overweldigd. Alle drijfveren 
en beweegredenen zullen uit de duivel/satan zelf zijn; waarom wij dan ook lezen in vers 4: 

 
6 Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in 

dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: 
“met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet! 

In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”: 
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent: 

1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint, 
2. (koninklijk) hoofdversiersel, 
3. diadeem. 

Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool 
van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse verta-
ling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord 
dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: 
een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK) 

7 Korte uitleg: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 

10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de anti-
christ voort. (noot AK) 
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Vers 4a: “En zijn staart veegde (SV: trok mee) het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aar-
de…” 
In Jesaja 9:14 wordt  ons verteld dat “de profeet die leugens spreekt, de staart is”, zodat wij hier het beeld hebben 
van hem, die door “valse leringen”, “bedrieglijke taal”, “wonderen der leugen”, en “satanische dwalingen”, hen, die 
gezagsvolle plaatsen innemen, vast en zeker zal weten te mis-/verleiden, om zódoende tot zijn doeleinden te ko-
men. Daar is echter niets dat ons zó het ware karakter van de duivel/satan in zùlk een helder licht plaatst, als de 
wijze waarop hij poogt Gods plannen te verijdelen. Vandaar dan ook dat wij eerst moeten leren verstaan, dat er 
straks een ontstellend grote “afval van de waarheid in Christus Jezus” zal plaats vinden; en dan zal het volgende 
geschieden: 
 
Vers 4b: “En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslinden, 
zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.” 
 

De op handen zijnde vervolging van de Bruidsgemeente. Satans doel: De vernietiging van 
“de mannelijke zoon” 
Hoe wondervol en machtig is toch wel de samenstelling van het profetisch Woord van God! Wie kan haar hebben 
ingegeven, anders dan God Zelf! Want wanneer wij de eerste bladzijden van de Bijbel opslaan, zo vinden wij dáár 
de satan staan tegenover de vrouw om haar te verleiden en om haar van God te vervreemden door haar te bren-
gen tot ongehoorzaamheid; en ongehoorzaamheid is ongeloof! Toen hem dat gelukte, had hij de overwinning 
behaald. Maar destijds werd ook de belofte door God gegeven, de moeder-belofte voor het gevallen geslacht, “het 
zaad van de vrouw zàl de slang de kop vermorzelen” (zie Gen. 3:15). Halleluja! En nu hier, aan het einde bijkans 
(d.i. bijna aan het einde van de huidige tijdsbedeling), worden wij geconfronteerd met beide partijen,… opnieuw, 
dòch met een ontzaglijk groot verschil. Behaalde de duivel/satan in het toenmalige paradijs de overwinning, hier 
aanschouwen wij, met de apostel (Johannes), Gods triomf. Openbaarde zich dáár de list, de sluwheid, en de macht 
van de satan, hier zien wij Gods almacht, ná lang geduld, triomferend over alles. Glorie voor God en Zijn Christus 
(letterlijk: Zijn Gezalfde)! 
Déze draak, staande voor déze vrouw (uit Openbaring 12), beeldt de grootste vervolging aller tijden uit, aan welke 
in de nabije toekomst de Bruidsgemeente – de Bruid wel te verstaan –bloot zal staan! Deze satanische verleiding, 
misleiding, en kwaadaardige vervolgingen zijn erop gericht om de “mannelijke zoon” (die zij zal ‘baren’ – zie vers 5) 
te vernietigen. Deze draak weet maar al te goed “wie” deze mannelijke zoon zal zijn,… het vele eeuwen tevoren 
beloofde “zaad van de vrouw”, dat hem de kop zal vermorzelen (zie Gen. 3:15); en daarom tracht hij, in satanische 
woede ontstoken, dit kind te verslinden! Satanische hoogmoed en goddeloosheid bereiken hierin straks het hoog-
tepunt. Zó moeten wij vandaag de dag goed verstaan, dat allen – die willens en wetens zich schuldig maken 
aan het weerstaan van Gods wil en plan – hetzelfde doen als “de vader van de leugen” (d.i. de duivel/satan – 
zie Joh. 8:44). 
Wat baat hem zijn woeden? Laten wij nog even teruggaan in de geschiedenis… Dezelfde duivel/satan die destijds, 
via Farao, Mozes – de van Godswege verordineerde “bevrijder van Israël” en “de mannelijke zoon van de Israëliti-
sche tabernakel” – wilde vernietigen (ofwel: vermoorden), is dezelfde duivel/satan die, via Herodes, getracht heeft 
om Jezus, de Zoon van God – de Bevrijder uit het Egypte van deze wereld, en de “mannelijke Zoon van de tempel” 
– te vernietigen. En het is opnieuw dezelfde satan, die straks “de mannelijke zoon van de Gemeente” zal pogen te 
verslinden (d.i. vernietigen). Maar, voor de derde maal zal hij in zijn pogingen worden verijdeld, hetgeen wij leren 
verstaan, wanneer wij het volgende vers lezen: 
 
Vers 5: “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, 8 die) alle heidenvolken 
zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt 9 naar God en naar Zijn troon.” 
Door velen wordt abusievelijk geleerd, dat wij hier de geschiedenis vinden van de Here Jezus (ook te zien aan de 
hernieuwde Statenvertaling/HSV – noot AK). Zij menen de uitspraak “hij zal al de volken hoeden met een ijzeren 
staf” voldoende bewijs te achten voor hun interpretatie. Daarvandaan dat zij ook leren, dat deze vrouw Israël moet 
zijn – logisch, omdat anders hun lering niet houdbaar is. Want, zó beweren zij, geboren uit Israël, als het zaad van 
de vrouw, onder de regering van de Romeinse keizer, werd Hij door de duivel/satan vervolgd en gedood, dòch 
door God opgenomen in de hemel. 
Herodes was, zo gaan zij verder, zeer zeker een werktuig in de handen van de draak, die het kind, zodra het gebo-
ren was, zonder de tussenkomst van God, vast en zeker zou hebben gedood. Maar déze Bijbeluitleggers zien over 
het hoofd, dat er (toen) géén opneming in de hemel plaats vond, maar een vlucht naar Egypte, zodat de door hun 
gewraakte gebeurtenis hier zeker niet bedoeld kan zijn. Een dergelijke interpretatie, hoe welluidend overigens, is 
niet “waterdicht”! 
Déze “mannelijke zoon” is Gods hóógste creatie en de slot-manifestatie van de onweerlegbare waarheid ten aan-
zien van de geprofeteerde “grote verborgenheid”, 10 namelijk “de vrucht van de huwelijksgemeenschap van de 
Hemelbruidegom Jezus Christus met Zijn van de aarde gekochte Bruid, de zondeloos gemaakte Gemeente”. Deze, 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS (vervolg)studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten”, deel 5, hoofdstuk 9 met de titel: 

“De geboorte van de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

9 Zie eventueel onze GRATIS (vervolg)studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten”, deel 7, hoofdstuk 11 met de titel: 

“De wegrukking van de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

10 Zie eventueel onze GRATIS (vervolg)studie “Opeenvolgende profetische gebeurtenissen…”, deel 5, hoofdstuk 8 met de 

titel: “De grote verborgenheid” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen5.pdf
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met zulke sobere bewoordingen, geprofeteerde vereniging van Christus èn de Gemeente (zie Efeze 5:22-33), 
brengt straks een “vrucht” voort die géén verlossing (dus ook géén reiniging en heiliging en volmaking) nodig heeft; 
want beide – èn Christus èn Zijn Bruid – zijn straks volkomen één in Goddelijke reinheid, heiligheid, en onverderfe-
lijkheid. Déze mannelijke zoon is dus net zó volmaakt in de diepste en rijkste zin van het woord, want hij is het di-
recte resultaat van de Bruiloft van het Lam, de vervulling van het volmaakte Gods-plan, de uiteindelijke GODDE-
LIJKE VRUCHT van de Verzoening, de goddelijke openbaring van “het Nieuwe Schepsel”, “het Nieuwe Creatuur” – 
Gods Meester Schepping! 
Dit MOET zó zijn, anders zou er geen sprake kunnen zijn van Openbaring 12:5b. 
De laatste grote vervolging die de Gemeente straks moet doorstaan, wordt haar deel vanwege deze (alsdan te ba-
ren) “mannelijke zoon”. Hoedanig deze vervolging dan wel zal zijn, en van welk een omvang, zal de geschiedenis 
ons openbaren en… zullen wij gewaar worden bij verdere bestudering van dit Bijbelboek Openbaring. 
 

En de vrouw vluchtte in de woestijn… 
De apostel Johannes vervolgt zijn profetisch verslag, en informeert ons: 
 
Vers 6-9: “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedge-
maakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote 
verdrukking). Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn Engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de 
draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die 
de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” 
Wat is de oorzaak van deze vlucht? Het antwoord, het enige en afdoende, vinden wij in dit hoofdstuk. Deze ge-
beurtenis vindt niet plaats na, maar vóór de 1260 dagen, gedurende welke deze vrouw, de Bruid van Christus, in 
de woestijn bewaard wordt door God. In deze plaats, die de Here Jezus Christus “woestijn” (d.i. “wildernis”) noemt, 
wordt de vrouw gevoed, onderhouden. Het zal haar daar aan niets ontbreken (zie Psalm 23). Halleluja! Amen. En 
zoals de mannelijke zoon wordt “weggerukt”, zó “vlucht” ook deze vrouw! De volmaakte kracht van de Heilige 
Geest, de “Arendsvleugels”, 11 zal deze “wegneming”  12 tot Gods troon en tot in de wildernis bewerkstelligen. 
 

De grote strijd in de hemelen; de satan uitgeworpen uit de hemelse gewesten 
Op het exacte profetische ogenblik van “de aankomst van deze mannelijke zoon tot voor Gods troon” ontbrandt in 
de hemelen de hevigste strijd. We lezen van twee partijen en Johannes noemt ze. Hierdoor leren wij vele dingen 
verstaan. 
Vóór zijn uitwerping uit de hemelen en zijn nederwerping op de aarde, zien wij de satan in zijn gewelddadige po-
gingen om het kind van de vrouw te verslinden. Doch, hoewel hij hierin door de Here God wordt verhinderd, zo 
werd hij, tot dan toe, geenszins uit de hemel verdreven. Wanneer echter “de mannelijke zoon”, de tot heerschappij 
geroepenen (vanwege het “hoeden met de ijzeren staf/roede” – zie vers 5a), bij God zal zijn, dan vindt de oorlog in 
de hemel plaats, en wordt de satan met al zijn dienaren VOORGOED uit die hoge, verheven, hemelse sfeer op de 
aarde neergeworpen. Dit is, ontegenzeglijk, een hóógst merkwaardige en hóógst belangrijke gebeurtenis! De dui-
vel/satan uit de hemelen geworpen op de aarde! Dit is, voorwaar, een wereldschokkend evenement van de eerste 
orde! Met wereldomvattende gevolgen, gelijk wij zullen zien. 
Want, wij leren hieruit, dat de algemene voorstelling van de duivel/satan en van zijn verblijf geheel in strijd is met 
de Schriftuurlijke waarheden. De duivel/satan “woont” niet als zódanig in de hel, al is die voor hem bereid. Hij 
woont ook bepaald niet op de aarde, al is hij wel de erkende vorst van deze wereld. Hij verleidt wel de mensen en 
tergt hen, en zet ze op tegen God, natuurlijk onder de toelating van de Here als “beproevingen”; maar zijn verblijf 
is, naar de Schriften, nog altijd in de “hemelse gewesten”, als wij hiervan zó mogen spreken. Pas wanneer de 
“mannelijke zoon” in de hemel zal zijn aangekomen – tot eer en verheerlijking van Christus Jezus, de Zoon (zoals 
eerder Jezus, tot heerlijkheid van de Vader) – zal de duivel/satan uit de hemel op de aarde worden geworpen. 
Hij wordt hier neergeworpen, om later, nadat hij eerst 1000 lange jaren “gebonden”, en dan weer “een korte tijd” 
losgelaten zal zijn, voor eeuwig geworpen te worden in de poel van vuur en zwavel (zie Openb. 20:10). Deze profe-
tische gebeurtenis in de geest ziende, heeft Jezus doen uitroepen: “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel 
vallen” (Luk. 10:18). 
En alles wat de Schrift ons omtrent de satan meedeelt, is hiermee in volkomen overeenstemming. In het boek Job 
13, in 1 Koningen 22 en in Zacharia 3, 14 zien wij satan in de tegenwoordigheid van God, als “de aanklager” van de 
gelovigen optreden. Dit is zijn werk geweest in alle eeuwen; en mocht men deze Schriftuurlijke bewijzen nog in twij-
fel willen trekken (omdat men meent het beter te weten dan God Zelf), zo leest men slechts Paulus’ duidelijke uit-
eenzetting in Efeze 6:12, om volkomen overtuigd te worden, dat satan en zijn engelen zich nog OVERAL kunnen 
bewegen. Want daar staat geschreven (en de apostel schreef dit alles onder de sanctie van God, de Heilige 
Geest!): “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed (d.i. niet tegen de mensen op aarde), maar tegen de over-

 
11 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Arendsvleugelen”, van CJH Theys. (noot AK) 

12 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. 
(noot AK) 

13 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het boek Job – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente” van H. Siliakus. 
(noot AK) 

14 Zie eventueel onze GRATIS studie “De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsge-

meente)” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/arendsvleugelen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/job.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/viszacharia.pdf
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heden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 
machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Ef. 6:12, HSV) 
Wij hebben dus niet een strijd tegen de Kanaänieten van deze wereld, zoals Israël destijds, toen het ‘t beloofde 
land in bezit nam door het binnen te trekken; maar, wij hebben de strijd tegen “de geestelijke machten van het 
kwaad, die overal in de hemelse gewesten wonen” – dat is: overal in het heelal – dus verblijven de duivel/satan en 
zijn engelen óók in de hemelen (ofwel: hemelse gewesten), zoals wij nù mogen leren verstaan! 
De duivel/satan en zijn engelen pogen keer op keer ons te beroven van het genot van onze geestelijke zegenin-
gen. Wij zijn immers, naar de Schriften, “met Hem (d.i. in Christus Jezus) in de hemelse gewesten gezet” (zie Ef. 2:6). 
Door het geloof verkeren wij dáár, en genieten zodoende Gods gemeenschap en al de zegeningen, die er in Chris-
tus voor ons zijn weggelegd. Vandaar dan ook dat de Heilige Geest ons vermaant met deze woorden: “Als u nu 
met Christus opgewekt bent (en het volgende is dus de VOORWAARDE!), zoek dan de dingen die boven zijn, waar Chris-
tus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u 
bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kol. 3:1-3, HSV). 
De duivel/satan nu tracht ons te hinderen, te verhinderen, te storen, onze gemeenschap te verbreken, ons intens 
geestelijk genot te roven, en daarom moeten wij – aangedaan “met de gehele (geestelijke) wapenrusting van God” 
(zie Ef. 6:10-18) – de strijd tegen hem aanbinden. 
Verschillende plaatsen van de Schrift, die anders heel moeilijk te verstaan zijn, worden hierdoor in een duidelijk 
licht geplaatst en begrijpelijk. Wanneer dus de duivel/satan nog overal kan verblijven, ook in die hemelse plaatsen 
(zoals ook Gods Gemeente een “hemelse plaats” met “burgers die in de hemelen wandelen” behoort te zijn – noot 
AK), zo zijn dan ook die hemelen verontreinigd en moeten zij gereinigd worden; wat ook op Gods gezette tijd zal 
gebeuren. 
De apostel Paulus heeft in Hebreeën 9:23 (n.a.v. de tabernakel en het heiligdom) geschreven: “Het was dus nood-
zakelijk dat de afbeeldingen (de voorbeelden) van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar 
de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze” (HSV). En in Kolossenzen 1:20 betuigt hij verder: “en dat 
Hij door Hem ALLE dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door 
Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn” (HSV). Amen. 
Zodra de uitwerping uit de hemelen van de duivel/satan een feit is, dan is daar “grote vreugde in de hemel”. Want, 
“de aanklager van onze broeders” is neergeworpen op de aarde, en zijn engelen met hem. Wij behoeven hieraan 
niet toe te voegen dat de duivel/satan niet daar is, waar God woont; of, laten wij het omdraaien en schrijven, dat hij 
niet woont, waar God is. Want, “de Here onze God, woont in een ontoegankelijk licht, Hem heeft geen mens gezien 
en niemand kan Hem ook zien...” (zie 1 Tim. 6:16). Wij geloven dat de duivel/satan géén toegang heeft tot “de der-
de hemel” (zie 2 Kor. 12:2), in welke de apostel Paulus werd opgetrokken. Nochtans kan hij dicht genoeg bij God 
komen, om als “de aanklager van onze broeders” voor Zijn troon te fungeren. De geschiedenis van satan, zoals die 
in de Schrift ons wordt meegedeeld, is dus als volgt: 
Lucifer was een vorst onder de, door God, geschapen wezens in de hemel. Hij was volmaakt in schoonheid en vol-
komen in al zijn wegen. Hij verhief zich echter op zijn schoonheid en stond toen op tegen Zijn Here en Schepper, 
tegen God, en werd daarom uit de Tegenwoordigheid van de Here God verdreven (zie Ezech. 28). Van dat ogen-
blik af is hij de verklaarde vijand van God; een verderver, een leugenaar, een mensenmoordenaar… Als vorst van 
deze wereld, onder de toelating van de Here, voert hij de mensen aan in hun strijd en rebellie tegen God, en is hij 
bovendien “de gevreesde aanklager van de gelovigen”. 
Ná de “aanname en wegname van de Bruid” 15 en het “wegrukken van de mannelijke zoon” 16 wordt hij, na zijn ne-
derlaag in de hemelse oorlog, op de aarde geworpen, en maakt alsdan in de persoon van de antichrist aan alle 
dienst van God en voor God op aarde een einde. Hij doet straks de goddeloosheid van al de volken ten top stijgen, 
en verleidt hen tot openlijke afval van God! 
Bij de wederkomst van Jezus op aarde en zijn nederlaag in de slag van Armageddon (zie Openb. 19:11-21), wordt 
hij voor 1000 jaren gebonden, om daarna voor een korte tijd te worden losgelaten (zie Openb. 20:7-9a); en einde-
lijk en ten slotte, nadat hij als laatste uitstorting van zijn gramschap, als allerlaatste betoning van zijn helse vijand-
schap, de volkeren op de aarde (en dat zullen dan degenen zijn, die in die tijd deel zullen hebben aan de 2de op-
standing – de opstanding van de onrechtvaardigen of goddelozen) tegen God en Zijn Christus heeft aangevoerd, 
zal hij VOOR EEUWIG geworpen worden in de poel, die brandt van vuur en zwavel, om aldaar dag en nacht tot in 
alle eeuwigheid te worden gepijnigd (zie Openb. 20:10). Dit leert Gods Woord en Zijn Woord is de waarheid. 
Staan wij nog even stil bij de verdere bijzonderheden, die ons in dit hoofdstuk worden meegedeeld… Dit neerwer-
pen heeft plaats aan het begin van de periode van de Grote Verdrukking; en deze nederwerping van satan is het 
exacte moment van de manifestatie van de antichrist. Want de antichrist is satan “geïncarneerd in het vlees” 
net zoals destijds Christus “God geïncarneerd was in het vlees” (zie Joh. 1:1 en 14). 
Op dàt profetische moment, straks geschiedenis, wordt dan die luide stem in de hemel gehoord: 
 
Vers 10: “En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht èn het Koninkrijk 
van onze God èn de macht van Zijn Christus, want… de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aan-
klaagde voor onze God, is neergeworpen.” 
Toen dan ook door Michaël en Zijn Engelen de overwinning over de satan behaald was en deze laatste uit de he-
mel op de aarde geworpen was, hoorde Johannes die “luide stem in de hemel”. Eén stem hoorde hij, doch die éne 
is, als het ware de “vertegenwoordigster van vele stemmen”; want die éne stem zegt: “ònze God en ònze broe-

 
15 Zie eventueel onze GRATIS (vervolg)studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten”, deel 8, hoofdstuk 13 met de titel 

“De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente” van H. Siliakus. (noot AK) 

16 Zie noot 8. 
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De Openbaring – Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL – Hoofdstuk 12 7 

ders”! Zij is waarlijk de uitdrukking van de vreugde, die uit de harten van de hemelbewoners stroomt, die – zich 
verheugende in de oprichting van het Koninkrijk van hun God en van het gezag van Zijn Christus – zich nog inten-
ser bewust zijn van hun nauwe, onverbrekelijke betrekking tot God en tot Christus en tot hun broeders. 
En wie zouden deze “broeders” anders kunnen zijn dan die heiligen die gedurende de oordelen op aarde leven, en 
ongetwijfeld de heiligen, wier gebeden door de 24 ouderlingen voor de troon worden gebracht, en de heiligen, wier 
zielen in Openbaring 6:9 onder het altaar worden gezien, met daarbij hun broeders (en zusters), die later om hun 
getuigenis zouden worden gedood? 
 
Vers 11: “En zij (d.i. Jezus’ ware volgelingen/discipelen) hebben hem (d.i. de satan) overwonnen door het bloed van het Lam 
en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” 
Door Gods wondere genade hadden zij de overwinning behaald; en al hadden zij ook door de hand van hem, die 
het geweld van de dood had, hun (aardse) leven verloren, zo waren zij echter OVERWINNAARS over de dui-
vel/satan, 17 net zoals Christus zulks was, Die, hoewel gekruisigd, nochtans heeft getriomfeerd over alle macht van 
de vijand. In al deze gevallen is het bloed van Gods Offerlam, de grondslag van alles. Dit Bloed en het woord 
van hun getuigenis, het in hen werkende Woord van God door de kracht van de Heilige Geest en hun zelfverloo-
chenend leven, vormen de oorzaken van hun algehele overwinning! 
Hoe heerlijk is het te weten voor kinderen Gods dat, waar de duivel/satan de aanklager van de broeders (en zus-
ters) is, de Here Jezus onze Voorspraak is bij de Vader. Wat de duivel/satan ook tegen ons mag inbrengen voor 
God, Jezus – onze “Rechtvaardigmaking”, het “Zoenoffer voor onze zonden” (zie Rom. 4:25, SV) – maakt al deze 
aanklachten nietig. Halleluja! Hij leeft voor eeuwig om voor de Zijnen te bidden! Hij is en blijft de Middelaar van het 
Nieuwe Verbond. Glorie zij Zijn Naam! Eenmaal zullen al deze aanklachten ophouden, want de satan wordt straks 
uit de hemel geworpen om daar nooit meer terug te keren. Geen wonder, dat in de hemel een luid gejuich losbarst, 
zodra deze nederwerping een feit is. 
 
Vers 12a: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!” 
Maar, geen wonder ook dat zij met schrik en ontzetting denken aan de vreselijke ellende, die over de aarde komen 
zal, zodra de duivel/satan tot haar is neergekomen. Daarom lezen wij in verband hiermee: 
 
Vers 12b: “Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in gro-
te woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” 
 

De neergeworpen, aardegebonden duivel/satan neemt bezit van een afvallige en openbaart 
zich als antichrist; de grote verdrukking neemt een aanvang… 

Van het ogenblik af dat satan verhinderd zal zijn om zijn plaats als “heerser van de duisternis” nog langer in de 
hemel in te nemen, worden èn de aarde èn de zee – deze beelden alle volkeren, naties, en talen uit – prijsgegeven 
aan zijn geweldig woedende toorn,… De (in beide Testamenten, oud en nieuw) geprofeteerde GROTE VER-
DRUKKING neemt een aanvang – de tijd, “…zoals er niet (eerder) geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu 
toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Matth. 24:21), begint! Met deze nederwerping van de duivel/satan op de 
aarde begint dan “de laatste” helft van de 70ste (jaar)week van Daniëls profetie (zie Dan. 9:27); de periode van 3½ 
jaar. 
Op aarde ontwikkelt de duivel/satan dan al zijn macht en kracht, en zódoende weet hij dan ook een gewillig, men-
selijk instrument te vinden, dat hij nu gaat gebruiken en in wie hij zijn inwoning maakt, zich manifesterende als “de 
antichrist”. “De mens van zonde en wetteloosheid, de zoon van het verderf” (zie 2 Thess. 2:3), is dan daar – klaar 
om op te treden. Terstond beginnen vervolgingen en verdrukkingen, zoals nimmer tevoren op aarde gekend. Wat 
heeft er dan plaats? 
 

De draak keert zich eerst tegen de vrouw… 

Vers 13: “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het man-
nelijke Kind (SV: het manneke) gebaard had.” 
Hiermee keren wij terug tot het 6de vers van dit hoofdstuk… De daar, als het ware, afgebroken draad, wordt hier 
weer opgevat. Van het 7de tot het 12de vers van dit (12de) hoofdstuk worden ons achtereenvolgens oorzaken verteld 
van de heftige vervolgingen, waaraan de vrouw en haar zaad “in de laatste dagen van deze tijdsbedeling” zullen 
zijn blootgesteld. De vrouw vlucht dan in de woestijn… 
 
Vers 14: “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, 
naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdruk-
king), buiten het gezicht van de slang.” 
De Here Jezus heeft al deze dingen voorzegt in Mattheüs 24:15-28 en Lukas 17:34-37. 
Deze vrouw wordt dus NIET “opgenomen”, maar WEL “weggenomen”. 18 Weggenomen uit de wereld en gebracht 
“naar de woestijn (of: wildernis)…, naar haar plaats,” en “buiten het gezicht van de slang”. Dit laatste betekent dat de 
duivel/satan zèlf haar niet meer kan benaderen – zij is veilig gesteld, door haar Bewaarder, God Zelf! Deze gebeur-
tenis is de vervulling van de symbolische Schrift: de verlossing van Israël uit het land van Egypte en het brengen 

 
17 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

18 Zie noot 12. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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van haar in de woestijn van de Sinaï. Bestudeert nu biddend Exodus 19 en Lukas 17:37 en wordt overtuigd. Profe-
tische parallellen zijn onuitwisbare bewijzen van Bijbelse harmonie. 
Zó zal straks deze “vrouw”, eveneens door de kracht van de Heilige Geest – die machtige “grote Arendsvleugels” – 
gevoerd worden naar dezelfde woestenijen, waarin Israël gedurende 40 jaren heeft gewoond. Type en antitype 
ontmoeten elkaar hier in wonderlijke doch Schriftuurlijke realiteit! (Zie Exod. 19:4 en Openb. 12:6 en 14). 
Het is gedurende deze tijd – dat de vrouw in haar, door God toebereidde, plaats zal vertoeven gedurende 1260 
dagen (d.i. gedurende de gehele antichristelijke regeerperiode van 3½ jaar) – dat “niemand kan kopen of verko-
pen”, met uitzondering van degene, die het merkteken van het beest heeft, of de naam van het beest, of het getal 
van zijn naam (zie Openb. 13:17). De Bruidsgemeente wordt echter door God Zelf onderhouden… op Zijn wijze! 
Voorwaar, de mens zal niet alleen bij brood leven! 
De duivel/satan laat echter zijn prooi niet zo gauw los. Hij heeft de “mannelijke zoon” niet kunnen doden, hij heeft 
de “vrouw” niet kunnen vernietigen…, en daarom lezen wij in de volgende verzen: 
 
Vers 15-16: “En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te la-
ten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die 
de draak uit zijn bek had gespuwd.” 
Maar ook deze handeling is tot mislukken gedoemd, zoals wij zullen opmerken. Wanneer wij Jesaja 8:7-8 bestude-
ren, zo zien wij, dat daar de koning van Assyrië wordt voorgesteld onder het beeld van “een overstromende vloed”. 
God heeft ook toen Zijn volk weten te bewaren, te behoeden. Hij doet dit nu ook in het geval van deze “vrouw” uit 
Openbaring 12. 
De “aarde”, staande voor Goddelijke ordening in deze wereld, opent dan haar mond, verzwelgt de rivier (beeld van 
door satan opgezweepte machten), en sluit zodoende de woeste en verderf aanbrengende krachten. 
 

Het martelaarschap van “de overigen van haar zaad” 
Nochtans houdt de vervolging niet op; want zolang er nog “zaad van de vrouw” op aarde aanwezig is, waaraan de 
duivel/satan zijn woede kan koelen, voert hij krijg tegen hen. Vandaar dan ook, dat er verder geschreven staat: 
 
Vers 17: “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar na-
geslacht (SV: haar zaad), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” 
En dit, nadat de gebeurtenis genoemd in het 16de vers heeft plaats gehad. 
Met “de overigen van haar zaad” wordt hier bedoeld de groepering van de “5 dwaze maagden”, die achter zullen 
blijven en die de Grote Verdrukking zullen meemaken (zie Matth. 25:10-12). Deze “dwaze maagden” zijn christe-
nen, rein gewassen (d.i. gereinigd in en door Jezus’ bloed) en gered, maar NIET WIJS (en daarom niet behorend 
tot de “wijze maagden” die tot de Bruiloft van het Lam zullen ingaan en bewaard worden voor de grote verdrukking 
– noot AK)! Het “waarom” wordt ons duidelijk gemaakt in “de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden”, 19 dat gaat 
over “het Koninkrijk der hemelen” zelf (zie Matth. 25:1-13). 
Waarom werpt de duivel/satan zich nu op deze “groepering van de 5 dwaze maagden”? Omdat zij nog altijd “de 
geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” – daarom! En hij zal deze christe-
nen verslaan, doden, want er staat in dit verband geschreven: “En het beest werd macht gegeven om oorlog te 
voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen…” (Openb. 13:7a, HSV). 
Al deze christenen – “de overigen van haar zaad” – vallen dan als “martelaren” in de Grote Verdrukking, 
maar hebben straks wel deel aan de 1ste, grote opstanding (zie Openb. 20:4-6); de opstanding van de rechtvaardi-
gen, bij de (zichtbare en dus lijfelijke) wederkomst van Christus! (Zie 1 Thess. 4:15-17). Wat de aartsvijand van 
God en Zijn volk ook zal doen, God weet in Zijn almacht die wending, die keer te geven, die Hij in Zijn plan van ver-
lossing nodig acht. Halleluja! 
Al moet de Here God ook – vanwege veronachtzaming en te-kort-schieten, zoals in het geval van deze dwaze 
maagden – zware tijden doen komen over Zijn volk, en zelfs verschrikkelijke oordelen over hen uitstorten, in het 
einde zal Hij hen toch doen ZEGEVIEREN. Maar de prijs die zij moeten betalen, om alle listen en lagen en aansla-
gen van de vijand (d.i. satan en de zijnen) te schande te maken, is zéér groot. Die prijs is het martelaarschap 
(zie Openb. 20:4 en 7:9-14): zij moeten hun getuigenis aangaande Jezus Christus, en Die gekruisigd, verzegelen 
met hun eigen bloed. Geweldig (m.i. in de zin van: bijzonder om zo, tot de dood erop volgt, het geloof in Hem te 
willen blijven belijden – AK), maar toch zeker ook heel verschrikkelijk om te moeten ondergaan; maar God heeft Zijn 
weg met een ieder van ons. Zijn roeping is onberouwelijk. 
Nadat de geschiedenis van de Gemeente in algemene trekken aan de apostel Johannes is voorgesteld, en nadat 
hij de duivel/satan en zijn engelen uit de hemel heeft zien neerwerpen op de aarde, wordt aan Johannes nu een 
geheel ander toneel voor ogen gesteld. De ziener van Patmos ziet dan echter toch een toneel, dat in onmiddellijk 
verband staat met het voorgaande. 
De duivel/satan, wetende, dat hij nog maar “weinig tijd heeft” (namelijk 3½ jaar) ontwikkelt grote gramschap en 
probeert nu de gehéle wereld in opstand te brengen tegen de Almachtige. In het volgende hoofdstuk worden ons 
de gebeurtenissen die hier op aarde, tengevolge van zijn nederwerping, zullen plaats vinden, in profetische taal en 
uitbeelding meegedeeld. 
Tot vertroosting en versterking van het geloof van alle kinderen Gods, en ziende op het lot van de zo-even ge-
noemde “dwaze maagden”, willen wij deze beschouwing van hoofdstuk 12 besluiten met de volgende Schriftuur… 
“Want dit zeggen wij u met een Woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (zichtbare en dus lijfe-
lijke weder-) komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een ge-

 
19 Zie noot 4. 
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roep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in 
Christus zijn, zullen eerst opstaan (dat zijn: de uit de dood opgestane ‘rechtvaardigen’). Daarna zullen wij, de levenden (de 
‘wijze maagden’) die overgebleven zijn (op aarde, door God bewaard in de ‘woestijn’), samen met hen opgenomen worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 20 En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, 
(ver)troost elkaar met deze woorden.” (1 Thess. 4:15-18) 
En: 
“Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen ver-
anderd worden, in een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds), in een oogwenk, bij de LAATSTE bazuin. Im-
mers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (de ‘wijze 
maagden’ die levend overgebleven zijn uit, en dus NA afloop van, de grote verdrukking – zie 1 Thess. 4:15-17 en Matth. 24:29-31) zul-
len veranderd worden. Want dit vergankelijke (leven) moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke 
(lichaam) moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed 
zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat ge-
schreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” (1 Kor. 15:51-54) 
En: 
“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw” (Hebr. 
10:23). “…Hij zal het ook doen.” (1 Thess. 5:24) 
Amen. 
 
Vers 18: “En ik (d.i. Johannes) stond op het zand bij de zee.” 
 
 

Einde hoofdstuk 12 van Openbaring – wordt vervolgd 
 

 
CJH Theys 21 

(1903 – 1983) 

 
20 De tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 die gaat over: 

a. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel, en 
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet. 

Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bo-
venstaande 2 punten (a en b): 
Vanaf dit (15de) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. 
(Zie noot) … 

a. ‘Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk 
nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). … 

b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met 
“opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 
en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). … 

Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), 
was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 
en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.  
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk 

• of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3), 

• of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde. 
Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste. 
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel. (noot AK) 

• Bovenstaande is een kort gedeelte uit het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel 
juist ?” van A. Klein. 

21 De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij 

vermeld), maar aan de oorspronkelijke tekst is weinig gewijzigd, al zijn er soms wel voetnoten toegevoegd. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf

