
Openbaring 12:1 (HSV) 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. 



2 En zij was zwanger en schreeuwde 
het uit in barensnood en in haar pijn 
om te baren. 



3 En er verscheen een ander teken in de 
hemel. En zie: een grote vuurrode draak 
met zeven koppen en tien horens. En op 
zijn koppen zeven diademen. 



4 En zijn staart veegde het derde deel 
van de sterren van de hemel en wierp 
die op de aarde. 



En de draak stond voor de vrouw, die 
op het punt stond te baren, om haar
Kind te verslinden, zodra zij Het 
gebaard zou hebben.



5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk 
Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden 
met een ijzeren staf. En haar Kind werd 
weggerukt naar God en naar Zijn troon. 



6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, 
waar zij een plaats had, die door God 
voor haar gereedgemaakt was, opdat 
men haar daar zou voeden twaalfhon-
derdzestig dagen.



7 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.



8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en 
hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. 



9 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.



10 En ik hoorde een luide stem in de 
hemel zeggen: Nu is gekomen de zalig-
heid, de kracht en het koninkrijk van 
onze God en de macht van Zijn 
Christus, 



want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor 
onze God, is neergeworpen.



11 En zij hebben hem 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. 



12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u 
die daarin woont! Wee hun die de 
aarde en de zee bewonen, 



want de duivel is naar beneden ge-
komen, naar u toe, in grote woede, 
omdat hij weet dat hij nog maar 
weinig tijd heeft.



Openbaring 12:1 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. 



Genesis 37:9 Hij (Jozef) kreeg nog een 
andere droom, en vertelde ook die aan 
zijn broers. 



Hij zei: Zie, ik heb weer een droom 
gehad; en zie, de zon, de maan en elf
sterren bogen zich voor mij neer.



Openbaring 12:2 En zij was zwanger en 
schreeuwde het uit in barensnood en 
in haar pijn om te baren. 



Openbaring 12:3 En er verscheen een 
ander teken in de hemel. En zie: een 
grote vuurrode draak met zeven 
koppen en tien horens. En op zijn 
koppen zeven diademen. 



Openbaring 12:9 En de grote draak 
werd neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt. 



Openbaring 12:3 En zie: een grote 
vuurrode draak met zeven koppen en 
tien horens. En op zijn koppen zeven 
diademen. 



Openbaring 12:4 En zijn staart veegde 
het derde deel van de sterren van de 
hemel en wierp die op de aarde. 



Openbaring 12:4b En de draak stond 
voor de vrouw, die op het punt stond 
te baren, om haar Kind te verslinden, 
zodra zij Het gebaard zou hebben.



Openbaring 12:5 En zij baarde een Zoon, 
een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken 
zal hoeden met een ijzeren staf. En haar
Kind werd weggerukt naar God en naar 
Zijn troon. 



Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heer-
schappij rust op Zijn schouder.



Openbaring 12:5 En zij baarde een Zoon, 
een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken 
zal hoeden met een ijzeren staf. En haar
Kind werd weggerukt naar God en naar 
Zijn troon. 



Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte 
naar de woestijn, waar zij een plaats 
had, die door God voor haar gereedge-
maakt was, opdat men haar daar zou 
voeden twaalfhonderdzestig dagen.



Openbaring 12:7 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.



8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en 
hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. 



9 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.



10 En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de 
kracht en het koninkrijk van onze God 
en de macht van Zijn Christus, 



want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor 
onze God, is neergeworpen.



11 En zij hebben hem 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. 



12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u 
die daarin woont! Wee hun die de 
aarde en de zee bewonen, 



want de duivel is naar beneden ge-
komen, naar u toe, in grote woede, 
omdat hij weet dat hij nog maar 
weinig tijd heeft.



Openbaring 20:1 En ik zag een engel 
neerdalen uit de hemel met de sleutel 
van de afgrond en een grote ketting in 
zijn hand. 



2 En hij greep de draak, de oude slang, 
dat is de duivel en de satan, en bond 
hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem 
in de afgrond, en sloot hem daarin op 
en verzegelde die boven hem, 



opdat hij de volken niet meer zou mislei-
den, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen zouden zijn. En daarna moet hij 
een korte tijd worden losgelaten.



Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer.



2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als 
een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is.



3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de 
mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 
zal bij hen zijn en hun God zijn.



4 En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan.



5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden 
zijn waarachtig en betrouwbaar.



Openb. 22:20 Hij die van deze dingen 
getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ 
Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade 
van onze Heer Jezus zij met u allen.


