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19. De heerschappij van Christus Stille tijd 

Dag 1 Psalm 110:1-2. 

Christus’ vijanden worden zijn voetbank 

1 Van David, een psalm.  

De HEER spreekt tot mijn heer:  

‘Neem plaats aan mijn rechterhand,  

ik maak van je vijanden  

een bank voor je voeten.’  

2 Uit Sion reikt de HEER u  

de scepter van de macht,  

u zult heersen over uw vijanden.  

 

Dag 2 Hebreeën 9:23-26. 

Christus pleit voor ons 

23 Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de 

hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de 

hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd. 24 Christus 

is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door 

mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse 

heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. 

25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is 

dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom 

binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26 want dan zou hij 

sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten 

lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal 

geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen 

 

Dag 3 Romeinen 8:31-39. 

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie 

kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 

gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met 

hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 

God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, 

die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van 

God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 

gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij Dag 

na Dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij 

zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch 

diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden 

van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, 

onze Heer.  

 

Dag 4 Openbaring 1:9-20. 

Christus tegenwoordig en actief te midden van 

alle gemeenten 

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook 

door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was 

op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus 

had getuigd. 10 Op de Dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik 

hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die 

tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 

zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, 

Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er 

tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 

13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in 

een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn 

hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen 

waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in 

een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 

16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam 

een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle 

zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar 

hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de 

eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik 

leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van 

het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en 

wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren 

die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden 

lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven 

gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.  

 

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 en tussen 

de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe 

u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo 

hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld 

en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel 

verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit 

heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van 

welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en 

doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen 

berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter 

voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt.  

7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs 

staat.”  

 

Dag 6 Openbaring 3:14-22. 

Christus leidt zijn gemeente in Laodicea 

14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:  

“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van 

Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet 

warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats 

van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u 

alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 

ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom 

raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u 

zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te 

bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, 

zodat u weer kunt zien. 19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en 

bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 

20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de 

deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem 

en hij met mij.  

21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik 

zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 

22 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt.”’  
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Dag 7 Openbaring 8:3-5. 

De geofferde wierook veroorzaakt dat vuur op de 

aarde geworpen wordt 

3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal 

bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om 

die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de 

gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de 

gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 

5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het 

altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot 

geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 

 

Dag 8 Openbaring 9:13-21. 

Trompetten waarschuwen ongelovigen dat ze 

zich moeten bekeren 

13 Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het 

gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem 14 die tegen de 

zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de 

grote rivier de Eufraat gevangenzitten.’ 15 De vier engelen werden 

losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze 

dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te 

doden. 16 Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde 

hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden. 

17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun 

borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de 

paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, 

rook en zwavel. 18 Een derde deel van de mensen werd gedood door 

deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond 

kwamen. 19 Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in 

hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee 

richtten ze onheil aan. 20 Maar de andere mensen, die deze plagen 

overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze 

bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, 

steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen 

verroeren. 21 Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, 

van ontucht en diefstal.  

 

Dag 9BS Openbaring 12:1-18. 

Christus strijdt tegen Satan 

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.  

18 Hij ging op het strand bij de zee staan.  

 

Dag10 Openbaring 14:14-20. 

De tweeërlei oogst 

14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag 

als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe 

sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem 

die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om 

te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer 

dan rijp voor de oogst.’ 16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn 

sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een andere 

engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij 

het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die 

zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe 

sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te 

oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ 

19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de 

druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip 

van Gods woede. 20 De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er 

kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo 

hoog als het bit bij een paard.  

 

 

Denk na over Openbaring 8:3-5. 

3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal 

bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om 

die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de 

gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de 

gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 

5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het 

altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot 

geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 

 

Christus op de troon antwoord jouw gebeden door wat er nú en hier 

op de aarde gebeurt te beïnvloeden (“vuur op de aarde te werpen”). 

 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet 

(Psalm 5:4) 

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij 

tot u en wacht. 


