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Openbaring 12
Bybelstudie 10

183: Watter stam was die grootste toe Moses die volk getel het?
Levi Benjamin Manasse Juda

184: Mense wat vir die vertoon bid, noem mens
Huigelaars Kerkleiers Opregtes Heidene

185: Watter gevangene is in die plek van Jesus losgelaat?
Ananias Teudas Barabbas Judas

186: Wat het die ryk jongman gedoen toe Jesus hom gesê het om Hom te volg?
Hartseer weggegaan Sy besittings verkoop Geld vir die armes gegee Meer tyd gevra

187: Jesus maan sy dissipels om so versigtig te wees soos:
Slange Wolwe Skape Duiwe

188: Hoeveel dae het Jesus in die woestyn gebly om deur Satan versoek te word?
10 20 30 40

189: Wie is die steen wat die bouers verwerp het?
Johannes die Doper Jesus Elia Judas

1

2



2022-02-25

2

183: Watter stam was die grootste toe Moses die volk getel het?
Levi Benjamin Manasse Juda

184: Mense wat vir die vertoon bid, noem mens
Huigelaars Kerkleiers Opregtes Heidene

185: Watter gevangene is in die plek van Jesus losgelaat?
Ananias Teudas Barabbas Judas

186: Wat het die ryk jongman gedoen toe Jesus hom gesê het om Hom te volg?
Hartseer weggegaan Sy besittings verkoop Geld vir die armes gegee Meer tyd gevra

187: Jesus maan sy dissipels om so versigtig te wees soos:
Slange Wolwe Skape Duiwe

188: Hoeveel dae het Jesus in die woestyn gebly om deur Satan versoek te word?
10 20 30 40

189: Wie is die steen wat die bouers verwerp het?
Johannes die Doper Jesus Elia Judas

D: Numeri 1:26

A: Matteus 6:5

C: Matteus 27:26

A: Matteus 19:22

A: Matteus 10:16

D: Markus 1:13

B: Lukas 20:9+

1. Onderskei die drie tydperke waarin die duiwel die kerk aanval: 

1. Tyd van die vrou se swangerskap (1 – 4)
2. Tyd van die kind op aarde en die hemel (5 – 12)
3. Tyd na die draak uit die hemel gewerp is (13 – 17)

1. Ou Testamentiese tyd – Messias moet gebore word (1 – 4)
2. Geboorte tot hemelvaart van Jesus (5 – 12)
3. Tyd na die hemelvaart (13 – 17)

1. Satan probeer verhoed dat Messias gebore word – aanslag op verbondslyn (1 –
4)

2. Satan se aanslag op Jesus en stigting van kerk (5 – 12)
3. Satan se aanslag op die kinders van die vrou – die kerk (13 – 17)
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2. Wat is die kroon van 12 sterre op die vrou se kop? 

Ou Testamentiese kerk – 12 stamme van Israel

Son – heerlikheid van die skepping

Maan – regering van die skepping

3. Wat beteken dit dat die draak sewe krone op die kop het? 

Nabootsing van die kerk, van die vrou

4. Wie is die kind wat gebore is? 

Jesus

5. Wanneer vind hierdie oorlog plaas en wat is die gevolg daarvan? 

Met die hemelvaart.

Gevolge:
1. Draak uitgewerp
2. Geen toegang in hemel meer (sien Job 1 en 2)
3. Uitgewerp op aarde tot nadeel van die aarde.
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6. Wat is die troos-boodskap van hierdie gedeelte? 

God se kerk sal oor al die eeue bewaar bly!

In die Ou Testament het die kerk gesmag na verlossing – daar was altyd aanslae van 
Satan! Van die begin af
In die Nuwe Testament word die Verlosser gebore – maar van die begin af wil Satan 
dit verhoed – daar was altyd aanslae van Satan! Van die begin af.

Na die hemelvaart van die Verlosser het die vervolging nog nooit gestop nie – maar 
nooit sal hy die kerk oorwin nie – desondanks die slagting en ellendige toestand  
van die kerk.
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