
Ps.146:1,3,8; Openbaringen 12 (5-6); Gk119:1,4; Gk163; Opw.520; Gk71  

 

Ook in moeilijke tijden ben je veilig dankzij het ‘Kerstkind’! 

 

1. Na Kerst (uitbuiken?) en voor Oud/Nieuw (hoor ik al knallen?) heb je waarschijnlijk zin 

in een relaxte ‘feel good’ eredienst vanmiddag….Wat gebeurde er met je tijdens het 

lezen/horen van Openbaringen 12? 

2. Zo’n 80 jaar na het Kerstevangelie ziet Johannes indrukwekkende dingen over wat er 

is, was en komen zal. Het is zo heftig dat Johannes als dood neervalt maar hij hoort 

direct aan het begin al die bekende (kerst)woorden ‘wees niet bang’! Maar als Johannes 

het Kerstverhaal ‘ziet’ is het indrukwekkend. Veel elementen uit het O.T. kom je hier 

tegen. De zondeval (Gen.3) en de strijd tussen slang en God(s volk) worden hier verder 

uitgewerkt. De vuurrode, bloeddorstige draak probeert via Herodes het kind direct na de 

geboorte te verslinden. In vergelijkbare mythologische verhalen verslaat de ‘godenzoon’ 

onmiddellijk de vijand maar hier gaat de godenzoon naar de hemel. Waarom? Vanwege 

Gods verlangen zoals Petrus daarover schrijft: omdat God wil dat niemand verloren gaat. 

Daarom wacht Hij nog steeds met ingrijpen. Wie weet is het vandaag jouw dag…. 

3. Als we, na in de hemel gekeken te hebben, weer naar de aarde kijken zien we dat de 

gemeente naar de woestijn is gebracht/gevlucht. Leven in de woestijn, dat wil zeggen 

dat je net als in het O.T. ‘onderweg’ (1) en ‘afhankelijk’ (2) bent. Tóen was er manna en 

nú wil de Here Jezus ons levende Brood zijn. Die ondertussen een ‘ijzeren herdersstaf’ bij 

zich heeft. De geoefende luisteraar van toen heeft er vast Psalm 2 in gehoord. Daar lacht 

God om al dat geweld dat zich tegen Hem en zijn volk keert. Een ijzeren knots voor wie 

niet buigt voor Hem en een liefdevolle herdersstaf voor wie wel buigt. Wie is Hij voor jou?  

4. Ondertussen gaat het veel over dreiging. Een woedende slang gooit delen van het 

universum op aarde maar wordt uiteindelijk zelf op aarde neergesmeten. Na de drie 

nederlagen in Op.12 wil de draak zijn woede koelen op Gods kinderen. Die dreiging kan 

op ons vervreemdend overkomen. Als je jezelf even los denkt van je West-Europese-

luxe-bubbel lukt dat vast beter. Wat een angst en wat een verdrukking wereldwijd, zeker 

ook voor Gods kinderen! Maar aan het begin van het visioen wordt Johannes al door 

Jezus bemoedigd: Ik was dood maar Ik leef. Ik heb de sleutels van de dood en het 

dodenrijk. Gelukkig ben je als je deze profetie hoort en je daaraan houdt, want de tijd is 

nabij (Op.1:3). Onderweg komt het aan op trouw, standvastigheid en luisteren (Op.13:9-

10). Aan het eind roepen de Geest en de gemeente ‘kom’ (Op.22:17) en na ‘1260 dagen’ 

komt  de Zoon. Ik hoop dat je Hem zo tegemoet leeft in 2019. Doe voorzichtig morgen…   

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Vrije, gezellige, rommelige, onrustige dagen? Ik wens je goede dagen toe onder een 

open hemel! Onze Redder leeft, regeert tot in eeuwigheid en weet wat je nodig hebt! 

Roep Hem te hulp bij wat je bezig houdt en prijs Hem om wie Hij is.  

2. ☺☺☺☺ voor de k . nd . r . n: lekk . r v . kan . . . ? Gen . . t erv . n! H . b je m . . ie 

K . rstd . gen gehad? M . g je m . rg . na . . nd op . . ijv . n? G . . . . . . s!  

3. ‘De vrouw en de draak zijn elkaars tegenspelers. De vrouw bouwt het leven op blijkens 

haar zwangerschap, de draak breekt alleen maar af’ 

4. ‘Is het niet vreemd dat van het leven van Christus op aarde alleen z’n geboorte en 

hemelvaart worden genoemd met weglating van zijn verdere aardse loopbaan en zelfs 

van het kruis? Deze telegramstijl laat zich verklaren uit de stuwing in dit visioen naar de 

vervolging van gelovigen gemeenteleden in het heden toe’   

5. Bijbelrooster: zondag Op.1; maandag Op.5 (6-10); dinsdag Ps.2; woensdag Gen.3 

(15); donderdag Ex.16. en Joh.6 (33-35); vrijdag Mat.2 (16-18); zaterdag 2Pt.3 (8-9.13-

15). Liefhebbers: Deut.8; Ps.8:7 en Op.12:1; Fil.2,5-11. Esther 4 en Ex.1. Openbaringen 

  

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 30 december ’18 



Opw520; GK167; Ps72; Op12 (5-6); GK238;  Opw798; Opw378; Opw803; GK2006:167 

 

Blok 1. 30 december, een aparte dag, een aparte zondag…. 

Nog maar net voorbij de Kerst. Dat zit vast nog wel in je hoofd, in je hart.  

Hoe het was. Wat er mooi was. Wat er, net als elk jaar, niet zo makkelijk ging. 

Misschien heb je alvast je conclusies getrokken voor volgend jaar. 

Dit nooit weer. Dit graag weer opnieuw! 

Toch weer teveel gegeten? Toch weer teveel gedronken? 

En nu wat aan het bijkomen? Aan het uitbuiken? 

Met een vleugje Top 2000 en wat mijmeren? 

 

Maar tegelijkertijd is het morgen alweer Oudjaar.  

Heb je je vuurwerk al binnen? Je kunt niet wachten tot morgenochtend? 

Al vroeg naar buiten, met je vriendengroep? 

Of morgenochtend de schuur in? De oliebollen worden dit jaar mileuvriendelijker 

gebakken dan vorig jaar omdat je toch wel het een en ander hebt meegekregen over 

milieu.  

Of ben je al aan het puzzelen wat er allemaal nog moet gebeuren in het oude jaar. 

Nog een laatste blik op je giften voor dit jaar. Of het al genoeg is, of nog niet.  

Nog een showroom ergens meepakken of gewoon rustig aan….., zonder wilde plannen? 

Geen wekker die gezet hoeft te worden. Nog even in je pyjama rondhangen, hmmmmm.. 

 

En dan is het zondag 30 december. Na Kerst en voor Oud en Nieuw.  

Met waarschijnlijk heel wat ervaringen achter de rug en voor de boeg. 

Met heel wat gedachten die alle kanten opschieten. 

En hoe heerlijk en hoe makkelijk zou het nu zijn als er dan een soort feel-good, een niet 

te ingewikkeld verhaal langskomt op deze zondagmorgen…… 

 

Tsja… En dan wordt het Openbaringen 12! 

Ik ben wel benieuwd wat er door je heen ging, toen je dit zo allemaal te horen kreeg. 

Te horen kreeg van die indrukwekkende dingen die Johannes allemaal te zien heeft 

gekregen. En laten we er nu samen eens naar kijken.  

Luisteren naar wat God lang geleden aan Johannes liet zien.  

 

Waarbij Hij er al bij had verteld dat dit gaat over wat was, wat is en wat komen zal. 

Dus ook opgeschreven voor ons, op zo’n aparte zondag, na Kerst en voor Oud/Nieuw. 

 

Blok 2. Zo’n ruim 90 jaar na het Kerstevangelie zit de laatste oor- en ooggetuigen van 

het optreden van de goede Herder op het eiland Patmos. 

Deze Johannes, de bekende Johannes als de leerling van wie Jezus hield en die nog 4 

brieven uit het N.T. heeft geschreven. Het Evangelie en 1,2 en 3 Johannes.   

Deze Johannes heeft erg lang gewerkt in Efeze en onder Keizer Domitianus is hij 

verbannen geweest naar Patmos. 

De laatste oor- en ooggetuige van de Heer. De keizer dacht er goed aan te doen door 

deze invloedrijke apostel te verbannen.  

Dan kwijnt hij langzaam weg en zou hij worden vergeten door de christenen uit die tijd 

en zou het uit zijn met zijn invloed. 

Alleen dan reken je niet met de Heer!  

Die iets heel anders van plan was met Johannes. 

Onvoorstelbaar indrukwekkend maar ook bijzonder vertroostend en bemoedigend is het 

wat hij te horen en te zien krijgt, daar op Patmos. 

Het is zo indrukwekkend dat Johannes er als dood bij neervalt (hs.1:17). 



Hoe anders is de Here Jezus nu dan toen Hij samen optrok met de leerling/vriend 

Johannes! Maar die indrukwekkende Persoon die Johannes ziet legt zijn rechterhand op 

Johannes en zegt: wees niet bang!  

Heerlijk, elke keer weer als je die woorden hoort. Grondtonen in het Evangelie!  

Bij al het indrukwekkende rondom Kerst werd het ook regelmatig gezegd: wees niet 

bang! Tegen Zacharias, tegen Maria, tegen de herders en vandaag ook alvast maar tegen 

jou en u: wees niet bang! Je hoeft niet bang te zijn….. 

Dat past bij het christelijk geloof, heel basaal. Je hoeft niet bang te zijn!   

 

Maar als we dan vanmorgen/middag stilstaan bij het Kerstevangelie zoals Johannes daar 

wat van te zien en te horen krijgt, is het toch ook wel weer heel indrukwekkend.  

In Openbaringen 12:5-6 krijgen we in telegramstijl, en aangrijpend, het Kerstevangelie 

te zien.  

 

In heel Openbaringen vind je erg veel verwijzingen naar het O.T. en ook hier is het 

duidelijk dat je de zondeval uit Genesis 3 tegenkomt. 

De strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. Oorlog tussen satan en God en als het 

satan niet lukt tegen God, dan maar tegen Gods volk, tegen Gods kinderen, tegen ons. 

Er wordt in eerste instantie een indrukwekkende vrouw getekend die heerser is over de 

schepping. Het doet denken aan de taal uit Psalm 8. 

Bijna goddelijk hebt U de mens gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie.  

Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.  

Dat is Gods volk dat hier getekend wordt.  

En tegelijkertijd de slang. Als in de mythologische verhalen indrukwekkend en 

rood/bloeddorstig getekend. Machtig en gevaarlijk. 

En onder dat volk van God is daar in het midden van de tijd Maria die zwanger is van de 

Here Jezus. Zij moet bevallen en wat moet het indrukwekkend zijn geweest voor 

Johannes om dit allemaal te moeten zien! 

Want die vuurrode, indrukwekkende draak staat er bij om het kind na de geboorte 

onmiddellijk te verslinden.  

En moet je dan ook niet denken aan die wrede koning Herodes, die verblindt en 

gehersenspoeld door satan alle jongetjes van onder de 3 jaar in Betlehem laat 

vermoorden? 

Daarna wordt het programma in Openbaringen opeens heel snel doorgespoeld.  

Na de geboorte wordt het kind gered en direct naar de hemel gebracht. 

Geboren en dan Hemelvaart. 

Een heel belangrijk gedeelte van Jezus’ leven dat Johannes zelf heeft meegemaakt wordt 

hier overgeslagen.  

Niet in het hele boek: ‘Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid’ (1:18), maar 

hier wel. Telegramstijl en toewerkend naar het eindresultaat. 

Christus, de machtige zoon van God, werkt en leeft in de hemel, ook nu! 

In de mythologische verhalen is de godenzoon vaak iemand die onmiddellijk optreedt en 

de vijand, de draak te lijf gaat en overwint.  

Hier niet. Dat is bijzonder.  

En wij ervaren tot de dag van vandaag de gevolgen hiervan.  

Deze godenzoon is in de hemel maar Hij schakelt de draak nog steeds niet helemaal uit. 

Waarom niet?  

Aan de ene kant heb ik de neiging om te zeggen ‘dat weet ik ook niet. Daar ga ik niet 

over’. En dat vind ik echt een eerlijk en goed antwoord. 

Want wie zijn wij om God na te rekenen? Wat begrijpen we ten diepste eigenlijk van 

God? 

Maar tegelijkertijd mogen we wel goed kauwen op al de woorden die God wel heeft laten 

horen en heeft laten opschrijven.  



En omdat ook in de tijd van de Bijbel zelf er al spottend over werd gedaan, over een God 

die niet ingrijpt, heeft Petrus hier wat over mogen opschrijven.  

In 2 Petrus 3 kunnen we lezen dat God niet traag is in het nakomen van zijn beloften, in 

zijn beloften aan Adam en Eva al gedaan en door heel het O.T. herhaald.  

‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte; Hij heeft alleen maar geduld 

met u omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’.  

 

Dus daarom bestaat deze wereld nu nog zoals die nu is. 

Vierde je Kerst en morgen Oud en Nieuw. 

Misschien wel vanwege jou. Vanwege u. Omdat Hij nog steeds zo graag wil redden…… 

 

Blok 3. We keken heel even in de hemel. Daar waar de Koningszoon nu is. 

Goddelijk indrukwekkend. En als je nog eens wat tijd hebt deze dagen, dan kun je in 

Openbaringen 5 lezen hoe geweldig groot de vreugde en het feest en de eer is geweest 

toen die Zoon weer terugging naar de mooie plek waar Hij eerder vandaan kwam.  

Maar nu weer terug naar de aarde. Wat is er gebeurd na Kerst op aarde? 

De vrouw, dat is het volk van God waar ook moeder Maria bij hoorde, wordt naar de 

woestijn gebracht. Waar God een schuilplaats had gemaakt voor hen.  

Je kunt ook zeggen: de gemeente vlucht naar de woestijn toe.  

En opnieuw zo’n bekend O.T.-beeld. De woestijn.  

De woestijn in de Bijbel doet denken aan twee aspecten.  

 

In de woestijn ben je onderweg, bijv. naar het beloofde land.  

En in de woestijn ben je afhankelijk. Het is geen gebied waar je makkelijk voor je eigen 

levensonderhoud kunt zorgen. 

Het volk van God overleefde in de woestijn, op weg naar Kanaan, doordat het verzorgd 

werd met o.a. manna. Elke dag opnieuw. En ook per dag. Geen voorraad. 

Afhankelijk en onderweg, zo voelde het volk zich. 

En zo mogen wij ons vandaag voelen want wij leven in de woestijn volgens Op.12.  

Afhankelijk en onderweg.   

Vandaag mag je leven, 2018 uit, met Jezus, de Messias.  

Hij wil vandaag voor ons het levende brood zijn.  

 

Leven met Hem is genoeg. Concentreer je op Hem. Verwacht het van Hem.  

Kies ervoor om zo in het leven te staan.  

Bij alles wat er speelt. Bij alles wat je bezig houdt.  

Nooit geen echte honger en nooit geen echte dorst meer als je van Hem bent.  

Gekend. Geliefd. Onderweg.  

Iemand die alles in huis heeft om voor je te kunnen zorgen. 

Iemand die tegen je zegt ‘je hoeft niet bang te zijn’.  

Want kijk maar eens naar wat Johannes ook zag. 

Een zoon die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden (Op.12:5). 

Dus het was zeker geen vlucht, zijn route richting de hemel.  

De eerste lezers van deze Openbaringen waren geoefende luisteraars. 

Zij zullen heel waarschijnlijk in deze uitdrukking klanken van Psalm 2 hebben gehoord.  

 

En het mooie met die bijbelkenners van toen is dat ze dan vaak ook wel de hele psalm 

erin mee konden horen trillen. 

De psalm waarin God lacht om het woeden van de heidenen!  

God spot met hen en dan spreekt Hij tot hen in woede dat Hij zijn Zoon heeft gezalfd!  

Die de volken kan breken met een ijzeren staf. Die ze kan stukslaan als een aarden pot. 

Berg je maar voor de toorn van de Zoon als Hij komt!  



En tegelijkertijd is die ijzeren knots ook een herdersstaf.  

Waarmee Hij je een tik geeft de goede kant op.  

Waarmee Hij het voor je opneemt als er rovers of wilde dieren in de buurt zijn. 

Met de laatste woorden van Psalm 2: Gelukkig wie schuilen bij Hem!  

 

En? Wie is Hij voor jou? Wat zou je graag willen? Waarheen gaat jouw diepe verlangen?  

 

Blok 4. Tegelijkertijd lees je in het hele boek Openbaringen ook nog heel veel over de 

bedreigingen voor de kinderen van God. Voor ‘de vrouw’ uit Openbaringen.  

In een soort van waanzin, wetende dat hij het onderspit zal delven, gaat de satan, de 

draak, de tegenstander nog als een malle te keer. Zoekend wie hij nog kan verslinden.  

En hij zet alles op alles om Gods kinderen te verleiden.. Heftig, gevaarlijk. Nog steeds. 

Je leest erover in hs.12. Met zijn staart sleept hij een gedeelte van de sterren mee en 

stort ze neer op de aarde: wat een enorme behoefte om te vernietigen!  

Bijzonder als je beseft dat hij zelf op de aarde wordt gesmeten na de Hemelvaart van de 

Zoon!  

 

Maar nadat je in Op.12 hebt gelezen van de 3 nederlagen van de satan, de draak, begrijp 

je ook waarom die nu laaiend en woedend op de aarde probeert te pakken wat hij nog te 

pakken kan krijgen.  

Indrukwekkende beelden krijgt Johannes te zien en krijgen wij te horen.  

En juist op dat punt vermoed ik dat wij afhaken. Of het makkelijk langs ons heen laten 

glijden. Wie doet ons wat, hier in West-Europa? 

Hoe past deze angst en deze dreiging bij hoe deze dagen voor je zijn geweest en hoe het 

er met Oud en Nieuw uit gaat zien?  

Hoezo ‘moeilijke tijden’ uit het thema?  

Dat lijkt dan toch heel makkelijk op een andere wereld die niet over jou gaat. Toch? 

Ja, en dan is het goed om je vandaag, op deze bijzondere zondag, na Kerst en voor 

Oud/Nieuw wakker te laten schudden.  

Ik nodig je uit om even uit je Nederlandse, uit je West-Europese bubbel te stappen. 

Welkom in de echte wereld! Of … in de hele wereld!  

Wat is het een heftige, bedreigende wereld. En wat hebben veel christenen het moeilijk 

in deze wereld. Net nog weer berichten voor meer bedreiging en moeite voor christenen 

in de buurt van deze jaarwisseling, bijv. in Iran en India, zo laat Open Doors weten. 

 

En wanneer komt het dichterbij, en ook meer onze kant op? 

Hoe lang nog? Besef dit goed. Huiver er eens over. Bid voor hen die er nu al onder lijden.  

En blijf hiervoor bidden. Vergeet het niet. Ook niet en juist niet als je het zelf erg goed 

hebt. 

 

Maar daarnaast is het ook goed om Openbaringen te blijven lezen. 

Om te horen waarom Johannes het te horen en te zien kreeg.  

Het is juist om te bemoedigen! Om troost uit te putten. 

Je bent namelijk, dankzij Hem, meer dan overwinnaar!  

Je hoeft niet bang te zijn! Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  

Ik was dood maar nu leef Ik. En aan het begin van de brief maakt Johannes duidelijk 

waarom deze woorden zijn opgeschreven.  

 

Horen en je eraan houden, daar komt het op aan. 

Met woorden uit hs.13: het komt aan op standvastigheid en trouw. 

En die steeds terugkerende opmerking ‘wie oren heeft moet horen’.  

Dan ben je iemand die aan het einde van deze geschiedenis doet wat het slot van de 

Bijbel ook duidelijk maakt. 



De Geest en de bruid zeggen ‘Kom’ en Christus zegt ‘Ik kom spoedig’.  

 

Wat een wederzijds verlangen. Mijn God is van mij en ik ben van Hem!  

En dat mogen dan al Gods kinderen zeggen en zingen. Alle lof aan Hem. 

 

Volgens de Openbaring komt Jezus na 1260 dagen.  

Er is veel te doen over de  getallen in Openbaringen. 

Je zou hier kunnen denken aan het manna dat er elke dag was voor het volk in de 

woestijn. 

Elke dag is zijn zorg er weer opnieuw! 

In vs.14 wordt deze zelfde periode de periode genoemd van tijd, tijden en een halve tijd. 

Dat zou kunnen staan voor 3,5 jaar.  

Na een jaar, na twee jaren en na een half jaar.  

De geschiedenis van Gods kerk heeft een begin (tijd), het krijgt een soort vast ritme 

(tijden) en opeens grijpt God in en komt Hij terug (halve tijd). 

Hij begint, Hij zet door en opeens is het genoeg.  

Zo gaan we naar morgen toe. En naar Nieuwjaarsdag. De toekomst tegemoet. 

In een wereld waarin veel afleiding is. Misschien juist ook wel deze dagen. 

Wie oren heeft, moet horen! Probeer dat vast te houden in het nieuwe jaar.  

 

Van levensbelang. En dan Hem tegemoet. Waakzaam en vol vertrouwen. Dichtbij Hem en 

bij zijn stem.  Je hoeft niet bang te zijn want het is Kerst geweest. 

Een onomkeerbare beweging is gestart. Overwinning door liefde, …. Amen.  

 


