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19. De heerschappij van Christus Stille tijd 

Dag 1 Psalm 110:1-2. 

Christus’ vijanden worden zijn voetbank 

1 Een psalm van David.  

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:  

Zit aan Mijn rechterhand,  

totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben  

tot een voetbank voor Uw voeten.  

2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion  

en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 

 

Dag 2 Hebreeën 9:23-26. 

Christus pleit voor ons 

23 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in 

de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen 

zelf door betere offers dan deze. 24 Want Christus is niet binnenge-

gaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegen-

beeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aange-

zicht van God te verschijnen voor ons, 25 en dat niet om Zichzelf 

dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom 

binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. 26 Want dan had Hij 

vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu 

is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de 

zonde teniet te doen door Zijn offer. 

 

Dag 3 Romeinen 8:31-39. 

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, 

wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet 

gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem 

niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen 

tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 

meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, 

Die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want 

omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden be-

schouwd als slachtschapen.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben 

ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch over-

heden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kun-

nen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

 

Dag 4 Openbaring 1:9-20. 

Christus tegenwoordig en actief te midden van 

alle gemeenten 

9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdruk-

king en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was 

op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en 

het getuigenis van Jezus Christus. 10 Ik was in de geest op de dag des 

Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 

11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: 

Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven ge-

meenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, 

naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 12 En ik 

keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En 

toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 13 En te 

midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des 

mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst 

omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, 

als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en 

Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, 

en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 16 En Hij had 

zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een twee-

snijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in 

haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, 

en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet 

bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben 

dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En 

Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.  

19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal ge-

schieden. 20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rech-

terhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven 

sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandela-

ren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. 

 

Dag 5 Openbaring 2:1-7. 

Christus leidt zijn gemeente in Efeze 

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:  

Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te 

midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik ken uw wer-

ken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen 

niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van 

zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt 

ontdekt dat zij leugenaars zijn. 3 En u hebt moeilijkheden verdragen, 

en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u 

bent niet moe geworden. 4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde 

hebt verlaten. 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en 

bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig 

bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet 

bekeert. 6 Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten 

haat, die ook Ik haat.  

7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, 

die midden in het paradijs van God staat. 

 

Dag 6 Openbaring 3:14-22. 

Christus leidt zijn gemeente in Laodicea 

14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:  

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van 

Gods schepping: 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet 

heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en 

niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want 

u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, 

maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en 

naakt bent. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd 

door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed 

bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb, 

wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik 

sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur 

opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebrui-

ken, en hij met Mij.  

21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals 

ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet 

heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeen-

ten zegt. 
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Dag 7 Openbaring 8:3-5. 

De geofferde wierook veroorzaakt dat vuur op de 

aarde geworpen wordt 

3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij 

het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij 

dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór 

de troon zou leggen. 4 En de rook van het reukwerk steeg, met de 

gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. 

5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het 

altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, 

bliksemstralen en een aardbeving. 

 

Dag 8 Openbaring 9:13-21. 

Trompetten waarschuwen ongelovigen dat ze 

zich moeten bekeren 

13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier 

horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. 

14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier enge-

len los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 15 En de vier 

engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen 

het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van 

de mensen zouden doden. 16 En het aantal bereden troepen bedroeg 

tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. 

17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze 

hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. 

En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun 

mond kwam vuur, rook en zwavel. 18 Door deze drie werd het derde 

deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die 

uit hun mond kwam. 19 Want hun macht ligt in hun mond en in 

hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en 

daarmee brengen zij schade toe. 20 En de overige mensen, die niet 

door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken 

van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, 

zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, 

horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, 

hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. 

 

Dag 9BS Openbaring 12:1-18. 

Christus strijdt tegen Satan 

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. 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 heb-

ben. 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heiden-

volken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt 

naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woes-

tijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt 

was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voer-

den 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 gekomen, naar u toe, in 

grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En 

zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de 

vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de 

vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij 

naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, 

een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 

15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw 

achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de 

aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en 

verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de 

draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen 

de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht 

nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 18 En ik stond 

op het zand bij de zee. 

 

Dag10 Openbaring 14:14-20. 

De tweeërlei oogst 

14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een 

Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand 

een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep 

met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en 

maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van 

de aarde geheel rijp is geworden. 16 En Hij Die op de wolk zat, zond 

Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17 En een andere 

engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een 

scherpe sikkel. 18 En weer een andere engel kwam bij het altaar van-

daan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem 

tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en 

oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan 

zijn rijp. 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de 

druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijn-

persbak van de toorn van God. 20 En de wijnpersbak werd getreden 

buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de to-

men van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. 

 


