17 - Het verhaal van twee vrouwen
Amazing Facts Storacle Guide (17/24)
Er viel een stilte in de koninklijke rechtszaal. Alle ogen waren gericht
op koning Salomo. Zijn dienaars vroegen zich af, hoe de jonge
heerser deze moeilijke kwestie zou oplossen. Twee alleenstaande
moeders deelden een kamer en beiden waren onlangs bevallen van
een jongetje. Tijdens de nacht was één van de twee moeders per
ongeluk op haar kind gaan liggen, waardoor het was gestikt. Toen ze
‟s morgens vroeg wakker werd en haar kind daar koud en stil zag
liggen, nam ze in haar wanhoop de slapende baby van haar
kamergenote bij zich en legde in zijn plaats de dode baby neer. Later
ontwaakte ook de andere moeder. Ze zag de dode baby en begon te
huilen van verdriet. Maar toen ze het kind bekeek, besefte ze al vlug
dat het haar kind niet was. Aan de andere kant van de kamer zag ze
de andere moeder met haar baby stevig in de armen. Beide vrouwen
stonden nu voor de koning, pleitend en smekend om het levende kind
te krijgen. “Dit is mijn kind!”, riep de één. "Nee, de dode baby was van
jou!”, antwoordde de andere. Hoe kon de koning achterhalen wie de ware moeder was? Salomo liet hen
zwijgen en beval één van zijn schildwachten een zwaard te nemen en daarmee het levende kind in tweeën
te delen. Eerst dacht de wacht dat de koning een grapje maakte, maar al vlug zag hij aan het gezicht van
de koning dat hij het echt meende. Langzaam trok hij het scherpe, blinkende zwaard en begaf zich in de
richting van de vrouw die het kind vasthield. Plotseling wierp de echte moeder zich aan de voeten van de
koning en smeekte: “Laat haar het kind hebben en doet het toch geen kwaad!”. Maar de andere vrouw zei:
“Laat het niet van mij noch van haar zijn maar verdeel het maar.” Nu wist Salomo zonder enige twijfel wie
de echte moeder was. In de profetie staat een vrouw symbool voor een kerk (Jeremia 6:2). Hoe kunnen we
tussen al die verschillende kerken die er vandaag de dag zijn, de ware kerk onderscheiden? Net als
Salomo moeten we hiervoor het zwaard van Gods Woord gebruiken (Hebreeën 4:12)!

1. Hoe stelt het boek Openbaring Gods ware kerk voor?
Openbaring 12:1,2,5 Een __________, bekleed met de zon, en
de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in
barensnood en in haar pijn om te baren. … En zij baarde een
Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met
een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar
Zijn troon.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In Bijbelse profetie wordt Gods kerk gesymboliseerd door een reine vrouw (Jeremia 6:2). In
Openbaring 12 is deze vrouw bekleed met de zon, maan en sterren – het natuurlijke licht van Gods
schepping. Jezus zei tegen de kerk: ‘U bent het licht van de wereld’ (Mattheüs 5:14). De zon stelt het licht
van Jezus voor (Psalm 84:12; Maleachi 4:2). De maan onder haar voeten is een voorstelling van de
zinnebeelden van het offersysteem dat we vinden in het Oude Testament. Zoals de maan het licht van de
zon weerspiegelt, zo was ook het offersysteem van nut omdat deze het licht weerspiegelde van de
komende Messias (Kolossenzen 2:16,17; Hebreeën 10:1). De twaalf sterren boven haar hoofd
symboliseren het leiderschap van de kerk – twaalf stammen in het Oude Testament en twaalf apostelen in
het Nieuwe Testament. Degene die al de naties zal hoeden met een ijzeren staf is Jezus (Psalm 2:7-9;
Openbaring 19:13-16).

2. Wie is de ‘grote vuurrode draak’ en wat probeert hij te
doen?
Openbaring 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk
de oude slang, die duivel en ________ genoemd wordt.
Openbaring 12:4 En de draak stond voor de vrouw, die op het
punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het
gebaard zou hebben.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De draak is Satan, die in de periode van Jezus’ geboorte door het heidense Romeinse Rijk
werkte. Satan beïnvloedde Herodus, een heerser onder Rome, om te proberen Jezus te doden door alle
zuigelingen in Bethlehem ter dood te laten brengen (Mattheüs 2:16).

3. Wat gebeurt er na Satans mislukking om Jezus te
vernietigen?
Openbaring 12:5... en haar kind werd plotseling ______________
naar God en Zijn troon. (NBG)
Antwoord: ____________________
Aantekening: Na Zijn opstanding steeg Jezus naar de hemel en
naar de troon van God (Handelingen 1:9-11), waar Hij buiten het
bereik van Satan kwam.

4. Wat deed Satan met de kerk, toen Jezus weer in de hemel
was?
Openbaring 12:13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was
neergeworpen, ging hij de vrouw ______________ die het
mannelijke Kind gebaard had.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Toen Satan niet langer zijn haat tegen Jezus
persoonlijk kon uitwerken, besloot hij om Jezus te pijnigen door zich tegen Zijn gemeente te keren.

5. Waarheen vluchtte de vrouw tijdens de periode van
vervolgingen? Hoe lang bleef zij daar?
Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte naar de ____________,
waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt
was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De vrouw (Gods kerk) vluchtte naar de woestijn
(verlaten plaatsen op aarde) om zich voor haar vijanden te verbergen. Het is bekend vanuit de
geschiedenis dat Gods volk gedurende de donkere middeleeuwen naar grotten en verlaten plekken
vluchtte, waaronder ook naar de kust van Amerika. Daar zocht zij godsdienstvrijheid en bescherming tegen
de pauselijke vervolgingen. De 1260 dagen (in de Bijbel ook wel vermeld als een periode van 42 maanden
of drie en een half jaar) verwijzen naar de vreselijke periode van 1260 jaar waarin miljoenen vervolgd
werden en voor hun geloof gestorven zijn. Gedurende deze periode bestond Gods kerk wel, maar ze kon
niet geïdentificeerd worden als een officiële, zichtbare organisatie (zie appendix ‘Jaren van vervolging’).

6. Wat zijn twee andere kenmerken van Gods ware kerk?
Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging
heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht,
die de ______________ van God in acht nemen en het getuigenis
van Jezus Christus hebben.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Gods overblijfsel, tot wie Hij alle mensen roept, zal
Zijn Tien Geboden houden, inclusief de Sabbat. Ze zal ook het
getuigenis van Jezus hebben, dat is de geest of gave van de profetie (Openbaring 19:10). God noemt Zijn
gemeente in de eindtijd ‘het overblijfsel’, omdat ze in haar leer en karakter identiek is aan de apostolische
kerk. Een ‘overblijfsel’ is het laatste overgebleven deel van een rol stof. Het is exact hetzelfde als het eerste
deel van dezelfde rol.

7. Op welke manier zegt Jezus dat wij onze liefde voor Hem
tonen?
Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in
_______.
1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden
in acht nemen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: In het verhaal van Salomo en de twee moeders kon Salomo de echte moeder ontdekken
doordat ze ware liefde toonde voor haar kind. Op dezelfde manier wordt Gods ware gemeente gekenmerkt
door haar opofferende liefde en bereidheid om de geboden te gehoorzamen.

8. Welke boodschap zal Gods kerk in de eindtijd verkondigen?
Openbaring 14:7 Vrees God en geef Hem eer, want het uur van
Zijn ____________ is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de
aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
Openbaring 14:8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is
gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle
volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten
drinken.
Openbaring 14:9,10 En een derde engel volgde hen, die met een
luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn
hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God.
Antwoord: ____________________
Aantekening: De boodschappen van de drie engelen vertegenwoordigen de drie belangrijke
boodschappen die Gods kerk zal verkondigen voordat Jezus terugkomt.

9. Tot wie zal Gods kerk deze boodschappen prediken?
Openbaring 14:6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de
hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te
verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan ________
natie, stam, taal en volk.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Gods gemeente in de eindtijd zal deze drievoudige
boodschap brengen aan elke natie op aarde.

10. Welke aanwijzingen heeft God ons in Zijn woord gegeven
om ons te helpen bij het identificeren van Zijn gemeente in de
eindtijd?
Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging
heen om oorlog te voeren tegen de ______________ van haar
nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het
getuigenis van Jezus Christus hebben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ze zal verschijnen en een zichtbaar werk verrichten nadat
ze de wildernis heeft verlaten in 1798 (Openbaring 12:6,13-17).
Ze zal dezelfde waarheden leren als de apostelen deden, haar gehele onderwijzing zal in
overeenstemming zijn met de Bijbel (Openbaring 12:17).
Ze zal de Tien Geboden houden, waaronder de Sabbat (Openbaring 12:17).
Ze zal de geest der profetie hebben (Openbaring 12:17; 19:10).
Ze zal Gods drievoudige boodschap met luide stem verkondigen (Openbaring 14:6-14).
Ze zal een wereldwijde beweging zijn (Openbaring 14:6).
Ze zal het eeuwig evangelie onderwijzen, de verlossing door Jezus alleen (Openbaring 14:6).

Antwoord: ____________________:
Aantekening: Vele liefdevolle christenen zijn leden van kerken die niet voldoen aan de bovenstaande
zeven kenmerken. Een dergelijke kerk kan niet Gods overblijfsel zijn, waartoe Hij al Zijn oprechte kinderen
roept, omdat Zijn eindtijdkerk aan alle zeven specificaties moet voldoen.

11. Jezus geeft u deze zeven profetische aanwijzingen en
zegt: “Ga, zoek en vind Mijn kerk.” Wat is Zijn belofte
betreffende uw zoektocht?
Lukas 11:9 ... zoek, en u zult ____________.
Antwoord: ____________________

12. Hoeveel kerkelijke organisaties hebben de zeven
kenmerken?
Efeze 4:5 Één Heere, één geloof, één doop.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Er is maar één kerk in de gehele wereld die aan al
deze specifieke punten voldoet – de Kerk der Zevende-dags
Adventisten, die u deze studies brengt. Deze kerk predikt op dit
moment over de gehele wereld de drie engelen boodschap van
Openbaring 14:6-12. Miljoenen mensen geven gehoor.

13. Vele denominaties noemen zichzelf christelijk. Maakt dit hen tot Gods ware kerk?
Jesaja 4:1 Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen
en zeggen: Ons eigen __________ zullen wij eten en met onze
eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam
mogen dragen. Neem onze smaad weg!
Antwoord: ____________________
Aantekening: Brood is een symbool van Gods Woord (Johannes
6:35,51,52,63), en kledij is een symbool van gerechtigheid
(Openbaring 19:8). De zeven vrouwen in deze profetie hebben hun
eigen brood (begrip van de waarheid) en ze willen hun eigen kleed behouden (gerechtigheid). Ze willen niet
het vlekkeloze kleed van Christus’ gerechtigheid. Het enige wat ze willen is Jezus’ naam, waarschijnlijk
omdat de Bijbel zegt: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam
onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden’ (Handelingen 4:12).

14. Is het noodzakelijk voor iemand die Gods kerk in de
eindtijd ontdekt om er dan ook lid van te worden?
Handelingen 2:47 En de Heere _________ dagelijks mensen die
zalig werden, aan de gemeente toe.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Ja, lid zijn van Gods eindtijdkerk is noodzakelijk.
Kijk maar hoe duidelijk God deze vraag over lidmaatschap
beantwoordt:




We worden opgeroepen deel uit te maken van één lichaam (Kolossenzen 3:15).
Dat lichaam is de kerk (Kolossenzen 1:18).
Wij worden deel van dat lichaam door de doop (1 Korinthe 12:13).

Het is net zo noodzakelijk Gods kerk binnen te gaan als het in de tijd van Noach noodzakelijk was de ark in
te gaan. De Heer zegt: „Ga in de ark, u en heel uw gezin‟ (Genesis 7:1).

15. Hoeveel manieren om te ontsnappen waren er in de dagen
van Noach?
Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, ... de _____
gebouwd, tot redding van zijn gezin.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Jezus zegt dat de tijd vlak voor Zijn wederkomst zal
zijn zoals de tijd van Noach (Lukas 17:26). Er zal slechts één
manier zijn om te ontsnappen, net zoals er in de tijd van Noach
slechts één ark was.

16. Er zijn vele getrouwe christenen in andere kerken en God
heeft maar één waar overblijfsel. Wat zal er gebeuren met
deze oprechte christenen?
Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn
stem ___________ en het zal worden één kudde en één Herder.

Openbaring 18:2,4 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon ...
Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult
ontvangen.
Antwoord: ____________________
Aantekening: Jezus zal al Zijn getrouwe en eerlijke volgelingen uit Babylon roepen. Zij zullen Zijn stem
horen, Hem antwoorden en Zijn enige ware kerk binnengaan.

17. Jezus nodigt u uit om de veiligheid van Zijn laatste
gemeente binnen te gaan. U bent zeer kostbaar in Zijn ogen.
Wilt u gehoor geven aan Zijn oproep?
Antwoord: ____________________

Appendix
Jaren van vervolging
De 1260 jaren van vervolging worden meerdere keren in de Bijbel
genoemd, omdat deze historisch gezien de vreselijkste waren die
Gods volk ooit zou meemaken (Mattheüs 24:21). Er wordt naar
deze periode verwezen als 1260 dagen, 42 maanden of drie en
een halve tijden of jaren (Openbaring 12:6,14; 13:5; Daniël 7:25).
Gebruikmakend van de Joodse kalender, die 360 dagen in een
jaar heeft, komen we telkens uit op een tijdsperiode van 1260 jaar. Een profetische dag komt overeen met
een letterlijk jaar (Ezechiël 4:6; Numeri 14:34).
De geschiedenis toont duidelijk aan dat het de pauselijke macht was die gedurende 1260 jaar vervolgde.
De periode begon in 538 n.Chr., toen de Roomse kerk alle macht in de christelijke wereld kreeg door het
decreet van de Romeinse keizer Justinianus. In dat decreet erkende hij de bisschop van Rome als het
hoofd van alle kerken. Deze brief werd een deel van de Code van Justinianus, de fundamentele wet van
het rijk. De periode eindigde in 1798 toen Napoleons generaal Alexander Berthier de paus gevangen nam.
Minstens 50 miljoen christenen zijn gedurende deze periode van vervolging gestorven vanwege hun geloof.
Drie cruciale punten
Drie zeer belangrijke feiten komen in Openbaring 12:10-12 aan de orde:
1. Jezus versloeg Satan, de aanklager van de broeders, aan het kruis.
2. Een ieder van ons kan Satan overwinnen door het bloed van Jezus en door onze getuigenissen te
delen.
3. De duivel is razend omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. We kunnen niet verwachten
dat hij zich goedgunstig zal opstellen. Hij is onze bitterste vijand.
Jezus, die de Satan versloeg, biedt Zijn ongeëvenaarde kracht aan als een vrije gave. Met Jezus‟ kracht in
ons leven kunnen we niet falen. Satans woede hoeft geen invloed op ons te hebben. Hij is een verslagen
vijand. Hij werd verslagen tijdens de oorlog in de hemel en werd uitgeworpen. Hij werd door Jezus
verslagen aan het kruis en verloor zijn heerschappij. Hij zal ook zijn zaak verliezen in het oordeel en hij zal
opnieuw verslagen worden wanneer hij Gods heilige stad aanvalt aan het einde van de duizend jaar.
Uiteindelijk zal hij geheel en al vernietigd worden in de poel van vuur. Het beste van alles is dat Jezus ons
belooft dat Satan verslagen zal worden in zijn bittere strijd om u en mij te vernietigen. Wat een bijzondere
boodschap van hoop die we van Jezus krijgen!

