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lezing oude testament (lector) Sefanja 3, 14-20 
 
14  Jubel, vrouwe Sion,  
zing van vreugde, Israël,  
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!  
 
15  De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan  
en je vijand verdreven.  
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,  
je hebt geen kwaad meer te vrezen.  
 
16  Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:  
‘Wees niet bang, Sion!  
Laat de moed niet zinken!’  
 
17  De HEER, je God, zal in je midden zijn,  
hij is de held die je bevrijdt.  
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,  
in zijn liefde zal hij zwijgen,  
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.  
 
18  Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,  
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.  
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.  
 
19  In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,  
de kreupelen zal ik redden,  
de verstrooiden bijeenbrengen.  
En hen die in de hele wereld werden veracht  
zal ik met eer en roem overladen.  
 
20  In die tijd breng ik jullie terug.  
Ik zal jullie verzamelen,  
je zult met eer en roem overladen worden  
door alle volken op aarde.  
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer- 
zegt de HEER. 

 
lied Liedboek 176, 1.2.3.   Om Sions wil... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Openbaring 12, 1-17 
 



 
1  Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan 

onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 
2  Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 
3  Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien 

horens, en op elke kop een kroon. 
4  Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. 

De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 

5  Maar toen ze het kind gebaard had-een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal 
hoeden-,werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 

6  De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 

7  Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De 
draak en zijn engelen boden tegenstand 

8  maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 
9  De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt 

genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 
10  Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het 

koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want 
de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten 
val gebracht. 

11  Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren 
niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 

12  Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar 
jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 

13  Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon 
gebaard had. 

14  Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te 
vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, 
buiten het bereik van de slang. 

15  Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee 
te sleuren. 

16  Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de 
draak had uitgespuwd. 

17  De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar 
nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van 
Jezus blijven. 

 
lied Liedboek 462   Zal er ooit een dag van vrede... 
 
lezing evangelie (lector) Lucas 3, 7-18 
 
7  Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 
8  Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben 

Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham 
verwekken! 

9  Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen.’ 

10  De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 



11  Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie 
eten heeft moet hetzelfde doen.’ 

12  Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij 
doen?’ 

13  Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 
14  Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie 

mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 
15  Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 
16  maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag 

dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur; 

17  hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn 
schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

18  Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. 

 
lofprijzing Liedboek 339 a 
 
toelichting bloemschikking 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Al het goede komt van boven.  

Zegt een oud spreekwoord. 

 

Ik denk dat je daarbij vooral aan het weer moet denken,  

de zon, de regen, al wat nodig is.  

 

Boven, in de hemel is het goed.  

Daar is het zoals het moet zijn.  

Een grondidee dat met de mensen meegaat.  

 

Maar nu lezen we over de zevende bazuin.  

En de beelden die Johannes ons laat weten,  

spreken een andere taal.  

 

In de hemel is het niet goed.  

In de hemel is een gevecht gaande. 

 

 

---pendant--- 

 

Aan de ene kant de kosmische gestalte van een zwangere vrouw  

en aan de andere kant de tierende en razende draak.  

 

De vrouw baart het leven,  

de draak zaait dood en verderf.  



 

In de hemel is een strijd gaande,  

en het is een strijd op leven en dood. 

 

We begrijpen, dat is al eerder gezegd,  

Openbaring niet goed als we ons niet realiseren  

dat het visioenenboek gericht is  

tot de jonge christelijke gemeente  

die het zwaar te verduren had  

vanwege hun keuze voor het geloof in Christus.  

 

Ze waren bedreigd van vele kanten,  

en het visioenenboek wil hen troosten,  

of een hart onder de riem steken. 

 

In de hemel is een gevecht gaande,  

en zij herkennen veel elementen  

die hier genoemd worden,  

ook in hun dagelijks leven.  

 

De strijd van goed en kwaad.  

 

Ze krijgen, en dat is het troostrijke in deze gedachtegang,  

het idee dat een pendant  

van hun dagelijkse ervaringen  

zich ook in de hemel voltrekt.  

 

Er is een verbinding tussen de strijd tussen goed en kwaad  

in de hemel en die op aarde,  

die zij meemaken.  

 

Zij zijn dus niet alleen in die omstandigheden,  

en het is niet raar dat dat gebeurt.  

Dat is het eerste.  

 

God heeft het er ook moeilijk mee, zullen we maar zeggen.  

Hij voert dezelfde strijd als zijn mensen op aarde. 

 

Maar, en dat is het tweede voor de mensen  

die Openbaring als eerste lezen:  

die strijd in de hemel neemt een wending.  

 

Michael en zijn engelen overwinnen de draak,  

en "sindsdien was er in de hemel  

geen plaats meer voor de draak  

en hij werd op de aarde gegooid" 

 



 

Die angstige mensen horen dus nu:  

de hemel is verder gevorderd  

in het bestrijden van het kwaad dan de aarde.  

 

De draak werd uit de hemel gezet en daardoor komt het  

dat hij nu op aarde zijn slag probeert te slaan. 

 

 In de hemel is de strijd al beslist,  

maar op aarde duurt hij nog even voort.  

 

Dus, zeggen die beelden,  

mensen, gelovigen, als jullie  

de hete adem van de draak merken,  

als jullie in zijn vurige ogen kijken,  

de keizer van Rome en al wat die mag ontketenen,  

weet dan:  

in de hemel is de strijd al beslist.  

Hij is al verslagen.  

Hij loopt op zijn laatste benen.  

Het duurt niet lang meer.  

 

 

---vrouw--- 

 

Dat is ongeveer wat deze beelden voor de mensen toen  

moesten bewerken.  

Troost voor angstige zielen.  

 

Wat zien wij in de beelden?  

 

De vrouw in barensnood.  

 

Wie is dat? Is dat Maria? Is dat Eva?  

Is dat de kerk en wat er met haar gebeurt  

de lotgevallen van de kerk?  

Is het het Godsvolk, Israël?  

Het vrouwelijke element in de kerk?  

 

Het is, denk ik, al deze dingen,  

en toch ook weer niet alleen deze dingen.  

 

Het is een beeld.  

 

Het is niet gediend van begrenzingen.  

Een beeld wil juist open zijn.  

Het wil zich ontvouwen in onze gedachten.  



 

Het wil ons helpen bij het ervaren van het leven  

en wat het leven bedreigt.  

 

Het wil ons helpen bij de eigen ervaring  

van goed en kwaad. 

 

 

Als je het beeld gaat slopen,  

zoals een oude auto,  

zijn de onderdelen niet meer bruikbaar.  

Het spreekt alleen als geheel.  

 

12 sterren, de tekens van de dierenriem,  

of de stammen van Israel.  

 

De hemelse vrouw die een kind ter wereld brengt.  

Jesaja heeft het over de jonge vrouw  

die zwanger zal worden en een zoon zal baren.  

 

In Betlehem komt een engel uit de hemel  

een jonge vrouw melden  

dat zij zwanger zal worden.  

 

Dat is in eerste instantie een teken van leven.  

 

Nieuw leven! 

 

 

---draak--- 

 

De draak, wie is dat?  

 

Johannes, als hij vrij zou kunnen schrijven,  

zou waarschijnlijk zeggen:  

de keizer in Rome.  

 

Luther in zijn dagen zei: de paus.  

 

Later was het Hitler of Stalin.  

 

Voor de president van Amerika: de as van het kwaad.  

 

 

Het zo te zeggen is praktisch,  

maar biedt geen troost. 

 



Laten we de beelden toestaan om ons te brengen  

op gedachten van nu.  

 

Zodat ze ons helpen om de wereld van God  

en onze wereld in onze gedachten levend te houden.  

 

Helpen om in onze ziel te kijken,  

helpen om te ontdekken wat ons pijn bezorgt  

en wat ons troost kan bieden. 

 

Wie is die draak?  

Een monster met 7 koppen, 10 horens,  

de symbolen van kennis en macht.  

 

En met een grote reikwijdte, want met zijn staart  

kan hij een derde van de sterren weghalen.  

 

Daar heb je dat "derde" weer.  

De draak is het kwaad in al zijn vormen.  

 

 

Het kwaad dat het leven tegenstaat.  

 

Het kwaad dat elke fatsoenlijke orde aantast  

en alle goedbedoelde menselijke dingen besmet.  

 

Het kwaad dat we niet willen maar  

dat ons wel hindert om het goede te doen.  

 

We moeten stoppen met onze aarde tegronde te richten  

en CO2 ongebreideld de lucht in te blazen.  

 

Maar er zijn zoveel dingen die mensen hinderen  

om dat werkelijk effectief te doen.  

 

Het kwaad in de bijbel zegt niet  

dat mensen er niet voor verantwoordelijk zijn,  

maar het is een vreemde macht.  

Ongrijpbaar en onherleidbaar.  

 

 

Het kan binnensluipen in de meest harmonieuze relaties tussen mensen.  

 

Het kan het dagelijks leven gigantisch vertroebelen.  

 



Het kan ook structureel worden in oorlogen  

en economische systemen van macht,  

ook in de macht van media.  

 

Dingen waar mensen verantwoordelijk voor zijn,  

en waar ze ook slachtoffer van zijn.  

 

De vreemde krachten waardoor mensen  

hun eigen mooie leven gaan vernielen.  

 

De donkere krachten die er zijn en  

die de geboorte van het kind,  

dus het leven in al zijn kwetsbaarheid bedreigen.  

 

Waar komt het kwaad vandaan?  

Het is een vraag die mensen van alle tijden stellen.  

 

Helaas is het een vraag die de bijbel eigenlijk niet stelt.  

We krijgen het kwaad als een beeld.  

 

Zodat we het van een afstand kunnen waarnemen  

en veilig ons eigen aandeel  

aan het kwaad kunnen ontdekken misschien.  

 

Het kwaad is er gewoon.  

 

En het heeft zin om er tegen te strijden.  

 

Er klinkt een lofzang vanuit de hemel.  

 

Ook over de overwinning van de volgelingen van het lam.  

 

Verzet en strijd tegen het kwaad hebben zin,  

ook al heb je de indruk  

dat het op aarde niets uithaalt.  

 

Ja, zeggen de beelden: het kwaad is er.  

 

Maar het is er juist  

omdat er in de hemel geen plaats meer voor was.  

 

Het is naar de aarde gevallen.  

Maar het is bezig met de afgang.  

Het loopt op zijn laatste benen, zijn dagen zijn geteld. 

 

De draak is eigenlijk leeg, hij moet macht suggereren  

die hij niet heeft.  



 

Macht is altijd afhankelijk van de suggestie die er van uitgaat.  

 

 

Het kwaad is er, en toch ook:  

mensen die in explosies van kwaad  

het perspectief weten te bewaren  

van hoop en verwachting en heil bij God.  

 

Denk aan de onverzettelijke mensen in de concentratiekampen,  

denk aan Etty Hillesum,  

denk aan Dietrich Bonhoeffer...  

 

Strijders voor het kwetsbare leven.  

 

Volgelingen van het lam,  

zou Johannes waarschijnlijk zeggen. 

 

 

 

---verwachting--- 

 

De vrouw, het kind, de draak.  

Leven is meteen bedreigd.  

 

Waar dreiging en pijn is ontstaat vaak iets nieuws.  

 

De bijbel gebruikt het beeld van de barensweeën vaak  

om te zeggen: pijn is er nu,  

maar er komt iets nieuws, iets goeds.  

 

Ga er op vertrouwen, ook al is het lijntje flinterdun  

waaraan de hoop van de mensen hangt.  

 

Jezus. Mozes.  

Twee hulpeloze kraamverzorgers,  

een kistje als bescherming op de Nijl.  

De vlucht naar Egypte. Bij Mozes, bij Jezus.  

De macht van de wereld is veel imposanter.  

Farao, Herodes.  

 

Met hun  toevlucht tot kindermoord.  

 

Hoe sterk het kwaad ook is  

- we mogen ons leven vormgeven  

vanuit het idee: in de hemel is de strijd al beslist.  

 



Het kwetsbare leven krijgt zijn kans.  

 

Ga je oriënteren op de hemel  

om het op aarde leefbaar te maken.  

 

Het heeft zin om te vechten tegen de macht van het kwaad.  

 

Het heeft zin om je in te stellen op wat komen gaat.  

 

Het heeft zin om te laten zien dat je  

niet onder de indruk bent  

van de macht van het kwaad.  

 

Het heeft zin om in je leven vorm te geven  

aan je verwachting:  

de weg bereiden.  

 

Zodat hij komen kan. Van de hemel naar de aarde. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 453   Wachters van de tijd... 
 


