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OPENBARING HOOFSTUK 12 

 

 

 

 

Skriflesing – Openbaring 12 (Die Boodskap – vertaling) 

Satan probeer God onttroon, maar is op die verloorpad 

1 In die hemel sien ek toe iets gebeur waaruit ons ’n belangrike les kan leer. Ek het 

’n vrou gesien. Haar klere was so helder soos die son self en sy het op die maan 

gestaan, so belangrik was sy. Op haar kop was ’n kroon wat net mense kry wat wen 

en nie verloor nie. Die kroon was van twaalf sterre gemaak. 2 Sy het ’n baba verwag. 

Omdat sy op die punt was om die baba te kry, het sy van die pyn geskree. 

3 Maar dit was nie al nie. Ek sien toe ’n groot draak in die lug met ’n bloeddorstige rooi 

kleur. Hy het sewe koppe en tien horings gehad. Op elke kop was daar ook ’n kroon 

soos ’n koning sou dra. Dit was duidelik dat hierdie draak sterk was en dat baie 

aardse leiers agter hom aangeloop het. Hy was vernietigend. 4 Hy swaai sy stert en 

slaan ’n derde van die sterre uit die hemel uit dat hulle tot op die aarde val. Die draak 

het reg voor die vrou gaan staan om die kind te verslind wat sy besig was om te kry. 5 

Die kind word toe gebore. Dit was ’n seun, maar nie sommer enige seun nie. Hy is die 

Een wat oor al die mense in hierdie wêreld sal regeer. Wie nie na Hom luister nie, sal 

onder sy verskriklike straf deurloop. Die draak was te stadig. Toe die Seun gebore is, 

is Hy opgeraap en na God toe, wat oor alles heers, gevat. 6 Die vrou het die woestyn 

in gevlug waar God vir haar ’n spesiale plek reggemaak het. Sy het so lank as wat dit 

nodig was (omtrent so 1 260 dae) daar gebly. God het vir haar alles gegee wat sy 

nodig gehad het. 

 

Satan word uit die hemel gegooi 

7 Daar breek toe ’n oorlog in die hemel uit. Die oorlogsgeneraal van God, Migael, en 

sy engele pak toe die draak in ’n oorlog. Die draak en sy engele het hulle bes probeer, 
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maar tevergeefs. 8 Hulle het liederlik verloor. Daar was toe nie meer vir hulle ’n plek in 

die hemel nie. Hulle is verbied om hulle voete daar te sit. So is die groot draak uit die 

hemel uitgesmyt. 9 Ek praat nou van die slang van wie ons lank terug al in die Bybel 

lees. Sy ander name is duiwel en Satan. Hy het al die mense wat op die aarde bly 

heeltemal op die verkeerde pad gelei. Juis hy is saam met sy engele uit die hemel 

gegooi. 10 Ek hoor toe iemand wat hard praat sodat almal dit kan hoor: “Nou het God 

ons gered. Nou het Hy sy krag bewys. Ons God heers oor almal en sy Messias het al 

die mag. 

“Kyk net, die een wat gedurig God se kinders oor hulle foute aangekla het, is uit die 

hemel uitgegooi. Ja, hy het God se mense mos sonder ophou, dag en nag, voor God 

beskuldig. 11 Hulle het hom behoorlik gewen. Hulle wapens was die bloed van die Lam 

en die boodskap wat hulle met soveel oortuiging aan ander vertel het. Alles het nie net 

vir hulle om hulleself gedraai nie. Hulle was bereid om tot die dood toe met hierdie 

wapens te veg. 12 Daarom moet almal wat in die hemel bly van blydskap oorloop. 

Maar, o genugtig, arme aarde en arme see! Julle gaan swaarkry! Weet julle hoekom? 

Die duiwel het na julle toe afgekom. Hy is buite homself van woede. Maar sy tydjie is 

min en hy weet dit!” 

13 Toe die draak tot verhaal kom en agterkom dat hy op die aarde neergegooi is, het 

hy die vrou verwoed agternagesit. (Dit is die vrou wat die seun gehad het.) 14 God gee 

toe vir die vrou twee vlerke sodat sy soos ’n groot arend kon vlieg. Sy het toe die 

woestyn in gevlieg na die plek toe wat spesiaal vir haar reggemaak is. Daar is sy 

versorg met alles wat sy nodig gehad het so lank as wat sy dit nodig gehad het, en dit 

was nie te lank nie. Daar was sy buite die bereik van die duiwel. 

15 Toe maak die duiwel ’n ander plan. Hy laat uit sy mond ’n geweldige stroom water 

kom. Soos ’n bruisende rivier is hierdie water agter die vrou aan. Die draak het 

gehoop om so die vrou te verswelg. 16 Maar die aarde was daar om haar te help. Die 

aarde het oopgeskeur en die water het in die skeur verdwyn. 

17 Dit het die draak nog kwater gemaak. Hy was blind van woede vir die vrou. Hy is 

toe daar weg en het begin oorlog maak en baklei teen al wat kinders van die vrou is. 

Hy het dadelik begin oorlog maak teen almal wat gehoorsaam aan God se wil is of wat 
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openlik en met oortuiging van Jesus praat. 18 Die draak het toe by die see op die 

strand gaan staan. 
 

Kort film  

Kyk eers Openbaring Hoofstuk 12 – dr. Stephan Joubert–  

https://www.youtube.com/watch?v=qOl0j6f7wAg&feature=youtu.be 

 

DIE DRAAK VEG EN VERLOOR… VEG EN VERLOOR… 

In hoofstuk 12 begin ŉ nuwe reeks visioene in die hemel wat gekenmerk word deur 

nuwe taal, beelde en rolspelers. Eintlik is die beginpunt van dié visioene tegnies hier 

op aarde as ons in 12:1-4 hoor hoe ŉ vrou ŉ Kind in die wêreld bring. Hierdie vrou 

verteenwoordig die volk van God uit wie die Messias voortkom. ŉ Draak met sewe 

koppe en tien horings (vgl. Dan. 7:7-8; 20) beveg haar en die Kind. Dit is nie een of 

ander monster van die Griekse mitologie nie (vgl. ook die oerstryd met Leviatan in Ps. 

74:13-14; Jes. 27:1). Die draak se identiteit word in 12:9 bekend gemaak – dit is die 

slang van Genesis 3, maar ook die duiwel en die Satan. Sy koppe, horings en krone 

dui op sy mag oor die bose wêreld, asook op sy nabootsing van God se mag. Dat 

Satan wel oor groot krag beskik, blyk uit vers 4a waar hy ŉ derde van die sterre met 

sy stert op die aarde neergooi (vgl. Dan. 8:10). Hierdie sterre is waarskynlik sy 

demoniese werkers van wie ons in 12:7-9 lees wat saam met Satan uit die hemel 

gegooi is. 

 

In 12:4b-5 verneem ons in ŉ paar vinnige penhale van Jesus se aardse optrede vanaf 

sy geboorte tot en met sy hemelvaart. As Hy weggeruk word hemel toe, vlug die vrou 

woestyn toe waar sy vir 1 260 dae, oftewel vir die ganse eindtyd, versorg word (12:6). 

Die woestyn is die plek waar Geesvervuldes soos Moses en Elia (en later Jesus as 

Seun van God) getoets word. In Openbaring 17 is dit die woonplek van bose magte. 

Hier in 12:6 is dit egter die simboliese blyplek van die kerk. Nee, die woestyn is nie ŉ 

wegkruipplek of geestelike bunker ver buite die bereik van slegte dinge of die sondige 

wêreld nie. Veel eerder versimboliseer die woestyn hier die kerk se totale 

afhanklikheid van God om haar dag en nag te versorg en te beskerm in gevaarlike, 

onbekende terrein. 

 

Watter funksies vervul Satan in Job 1:20; 2:1-6 en Sagaria 3:1-2? 

 

Satan sit sy geveg teen die Kind in die hemel voort as hy ongenooid daar instorm om 

https://www.youtube.com/watch?v=qOl0j6f7wAg&feature=youtu.be
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sy troonsbestyging te probeer stuit (vers 7-9). Tog verwerdig Jesus Hom egter nie om 

weer teen Satan te veg nie. Hy het reeds die beslissende oorwinning op aarde behaal 

(Kol. 2:14-15). Daarom stuur Jesus sy engele om met die draak af te reken. Die hoof 

van God se hemelse weermag, Migael (vgl. Dan. 10:13, 21; 12:1; Jud. 9), verslaan 

Satan saam met sy demoniese weermag wat die staatsgreep in die hemel wou 

uitvoer. Hulle gooi Satan en sy hordes dan op die aarde en versper sy pad 

hemelwaarts vir altyd. Die oorwinningslied van die hemelse skare (vers 10-12) 

bevestig hierdie triomf oor Satan. Nou is sy aanklagfunksie oor gelowiges permanent 

daarmee heen (let op die verlede tyd in vers 11!), soos wat Paulus ook in Romeine 

8:33-34 skryf. Gelowiges oorwin die Bose deur die bloed van die Lam wat aan die 

kruis vir hulle gevloei het, asook deur hulle getuienis. Kortom, hulle koersvaste 

navolging van Christus ten spyte van alle teenstand, en hulle openlike belydenis van 

Hom as Here, is die fondament waarop hierdie oorwinning gebou word. Nie eens die 

draak kan die kragtige belydenis van die kerk stilmaak nie. 

 

Na sy hardhandige verbanning uit die hemel, is die draak buite homself van woede 

omdat hy deur God onder “tyd-ruimtelike huisarres” geplaas is. Hy is immers uit die 

hemel verban en kan nooit weer daar ingaan nie. Ook is hy temporeel binne die 

tydsgrense van die eindtyd ingeperk. Daarom weet die draak hy het min tyd oor totdat 

Christus terugkeer om die wêreld finaal te kom nuut maak. Christus se aardse kerk 

(“die vrou”) bevind hulle egter ook op presies dieselfde speelveld. Die draak neem 

dadelik wraak op haar. Maar sy word in “haar plek” (= die woestyn – 12:14) versorg vir 

die vasgestelde tyd totdat die uurglas van die eindtyd leeggeloop het. Dan doen die 

draak ŉ dwase ding wat deur Johannes as ŉ stukkie ironiese humor beskryf word 

(12:16). Hy spoeg ŉ stroom water agter die vrou aan om haar te probeer verdrink. 

Watter domheid om iemand in ŉ woestyn, van alle plekke, met water te probeer 

doodmaak. Jy gooi hulle eerder daar met sand! Die duiwel se poging misluk, want 

God Self bewaar sy kerk. Nadat Satan nogmaals hierdie rondte verloor, kies hy om 

die vrou se aardse nakomelinge (oftewel, die ganse kerk) te vervolg wat aan God 

gehoorsaam is en onverskrokke aan Jesus se getuienis vashou (12:17). Vanaf die 

vrou en die Kind op aarde, tot by die Kind se kroning in die hemel, tot weer terug op 

aarde by die vrou in die woestyn, en tot by haar nakomelinge, veg die draak ŉ 

nimmereindigende verlore stryd in die eindtyd! Hy is ŉ verloorder, maar ŉ 

lewensgevaarlike een daarby! 

 

* Teks geneem uit Ontsluit die Bybel. 2015. CUM uitgewers. 
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Reformation Study Bible Notes (2016), NKJV 

12:1-14:20 This third cycle of visions consists primarily of histories of key symbolic 

characters: the dragon, the woman, the beast, the false prophet, the 144,000, angelic 

announcers, and the Son of Man (Introduction: Outline). Unlike the cycles of seven 

seals (5:1-8:1) and seven trumpets (8:2-11:19), these visions have no explicit 

numbering. But, like the preceding cycles, they lead to a vision of the second coming 

(14:14-20). The two preceding cycles focused on the judgments issuing from God’s 

throne. This cycle depicts in depth the nature of the spiritual conflict. Characters 

appear in symbolic form to represent the forces on the two sides of a cosmic spiritual 

war. 

God Himself has already been revealed in chs. 4; 5. Opposing God are Satan (the 

dragon) and his agents, the beast (13:1-10) and the false prophet (13:11-18; 16:13). 

On God’s side are His people, portrayed as a light-bearing woman (12:1-6, 13-17) and 

as a chaste, numbered, and protected multitude (14:1-5). These two complementary 

pictures show the saints in their capacity as witnesses of God’s light and as separated 

from the corruptions of the world. Thus the saints are exhorted to remain faithful to 

Christ in response to the persecution by the beast, and to remain pure by resisting the 

seduction by the harlot (Introduction: Characteristics and Primary Themes). The 

symbolic pictures show the two sides stripped of all inconsistency and confusion to 

clearly express the nature of spiritual warfare (Eph. 6:10-20). The present conflicts will 

be followed by the peace of 21:1-22:5 when the fulfillment of God’s plans takes effect. 

12:1 a woman. The imagery calls to mind Joseph’s dream (Gen. 37:9, 10) and the 

picture of Jerusalem bringing forth the Messiah and His remnant (Is. 54:1-4; 66:7-13; 

Mic. 5:3). The OT saints collectively are in view. Mary the mother of Jesus is included 

in this group, but only as an outstanding member of the whole. The later history shows 

that the NT saints also are included (vv. 13-17). The light-bearing character of the 

woman foreshadows the glory of the New Jerusalem (21:11, 22-27). In her privileges, 

the church now partakes in the blessings that will be consummated at Christ’s return. 

In the meantime, she is buffeted by Satan (12:1-14:20 note). 

 

12:3 a great, fiery red dragon. This figure is identified as Satan, the devil, in v. 9. The 

image of a dragon depicts Satan in his monstrous power and hideous enmity against 

God. Satan has constantly opposed the plans of God and has been repeatedly 

defeated in the great acts of God’s saving power (Gen. 3:1, 15; Ps. 74:13, 14; Is. 27:1; 

51:9, 10; Ezek. 29:3; Luke 10:18; 11:14-23; John 12:31; Col. 2:15). He rises against 

the Messiah (vv. 4, 5) and His servants (v. 17) but will finally be consigned to 

everlasting punishment (20:10). 
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12:5 a male Child. In fulfillment of Mic. 5:3, Christ is born and His triumphant rule over 

the nations will be established, as certified by His resurrection and ascension. 

12:6 God promises protection for a persecuted church. On the 1,260 days, see note 

on 11:2. This period begins immediately after Christ’s ascension and extends 

throughout the time of the entire church age itself. 

 

12:7-12 The victory of Christ (v. 5) results in sweeping consequences, beginning with 

the expulsion of Satan by Michael, who is functioning as an agent of Christ. The 

passage does not speak of the fall of Satan at the time of creation but of the defeat of 

Satan in heaven at the crucifixion and resurrection of Christ (v. 12; John 12:31; Col. 

2:15). 

 

12:13-17 Having failed to destroy Christ (vv. 4, 5), the Dragon tries to destroy the 

people of Christ. He uses his mouth, representing deceit (pictured as flooding water in 

v. 15; cf. v. 9; 2 Thess. 2:9, 10). When deceit fails, he tries persecuting power (12:17-

13:10). 


