
De moederbelofte vervuld (3): vervolging 
“en gij zult Het de verzenen vermorzelen” (Gen. 3:15) 

Zondag 1 januari morgendienst 
 
Schriftgedeelte: Openbaring 12:13-18 
Tekst: Openbaring 12:13-17 
 
Punten: 
1. De verberging in de woestijn (13-14) 
2. De verleiding van de slang (15-16) 
3. De vijandschap tegen de kinderen (17) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Aan welke periode van het Oude Testament doet dit gedeelte van Openbaring 12 je 

denken. Wat zijn de overeenkomsten? Wat betekent dat voor 2023? 
o Wat wordt er bedoeld met “zoeken van het woestijnleven”? 

• Bij punt 2: 
o Hoe probeert de draak de vrouw te doden nu hij haar niet kan bereiken? Wat is hiervan 

de betekenis voor vandaag? 
o Hoe zorgt de Heere dat deze aanval mislukt? Hoe gebeurt dat nu? 

• Bij punt 3:  
o Wie zijn de “overigen van haar zaad”? Welke twee kenmerken worden er van hen 

gegeven? Wat voor soort mensen zijn dat dus? 
o Wat is de troost van deze tekst voor kinderen en jongeren? En de waarschuwing? 

 
Belangrijke teksten 
Exodus 19:4 Gijlieden hebt gezien wat Ik den Egyptenaars gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen en u tot Mij gebracht heb. 
 
Uit de bronnen 
Ds. J. Driessen in preek over Openbaring 12:5b, 13 en 14 
De woestijn is enerzijds een plaats van moeite en van ontbering, van strijd en aanvechting. Maar het 
is anderzijds ook een plaats waar de Heere voedt en onderhoudt. En juist in de woestijn leer je Hem 
kennen als de God van het wonder. Daarom staat er ook in vers zes dat de woestijn voor de kerk een 
plaats is die haar van Gód bereid is. Soms denken de reizigers door de woestijn dat ze helemaal aan 
zichzelf overgelaten zijn. Dan is hun vooruitzicht alleen maar: ómkomen in een land dat dor en mat 
van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar zie, God heeft u daar een plaats bereid. 
Hij wéét niet alleen van uw woestijngang, maar Hij heeft het Zelf zo beschikt. Daarom kan het in de 
woestijn ook geen ómkomen worden. Integendeel, ook de woestijn moet medewerken ten goede. U 
wordt niet alleen onderhouden, maar ook gevormd en voorbereid op het hemelse Kanaän. En juist 
als u in de woestijn uw Borg en Zaligmaker mag ontmoeten, dan raakt u niet alleen met die woestijn 
verzoend, maar dan zou u toch ook die woestijn niet willen missen. Dan leert u het de dichter na te 
zeggen: ‘Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren.’ 
Dan kun je ook Paulus begrijpen die zó’n nauw verband legt tussen verdrukking en heerlijkheid, dat 
hij zelfs zeggen kan: Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans 
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. (2 Kor.4:17) Want gedurende de woestijnreis 
onderhoudt de Heere Zijn Kerk. Zolang het nodig is, is er voedsel. Een tijd en tijden en een halve tijd. 
 


