
 
 
 
 
 

Gods 
beloften 

 
Genesis 3 
Jesaja 11 

Openbaring 12 en 20 
 
 
 

 
Moederbelofte 

Genesis 3 vers 15 
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, 
tussen jouw nageslacht en het hare, 
zij verbrijzelen je kop, 
jij bijt hen in de hiel.’ 

 
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 

Jesaja 11 vers 1, 2 en 10 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
 
Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
Openbaring 20  
De Satan geheel overwonnen 

Openbaring 12 vers 9 en 15-16 
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.  
 
Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de 
vrouw aan om haar daarin mee te sleuren.  

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

 
 
 
 



Het schilderij 
Links in het schilderij, het blazen op de sjofar, de ramshoorn. 
 

Jesaja 27 vers 13 
Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren 
naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen 
voor de HEER, op de heilige berg in Jeruzalem. 

 
Met deze oproep eindigt Jesaja de apocalyptische hoofdstukken 24 t/m 27. 
Om je heil bij de HEERE te zoeken als enige weg van je behoud. 
 

De sjofar geeft vier zaken aan 
  
De aanwezigheid van God,  Exodus 19 vers16 

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te 
bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het 
geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.  

  
Een oproep van de HEERE om tot Hem te komen  Jesaja 18 vers 3 

Laat alle bewoners van de aarde weten: je zult op de bergen het opgestoken 
vaandel zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen.  

  
Oproep tot de strijd Nehemia 4 vers14 

Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen. 
Onze God zal voor ons strijden.’  
 

Overwinning, stootkracht, Christus wordt met een hoorn vergeleken. 

 
Lukas 1:68-75 (berijmd) 

Lofzang van Zacharias  
Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 

't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.  
 

De Heere belooft in het Oude Testament op veel plaatsen 

de komende Messias 

Jesaja 11 vers 1 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 

Links van het midden. 
 

Vervulling van de belofte in het Nieuwe Testament. 

Boven de afgehakte stronk zien we de engelen met  
het ‘Ere zij God’ en de herders 
Lucas 2 vers 8-14. 

 
 
 
 



 
De passiebloem staat voor Christen zijn, lijden. 
Het is een bloedende passiebloem.  
Rechts van het midden. 
 
Openbaring 12 vers 15-16 
Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier 
achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren.  

Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar 
mond open en dronk de rivier op die de draak had 
uitgespuwd.  
Dit zien we terug geheel links in het schilderij. 
Een waterstroom die verdwijnt. 
 

Als je goed kijkt zie je dat de staart van de slang om de passiebloem is geschilderd. 
Niet een knellende verwurging, maar toch, de slang probeert het nog steeds. 
Tot de eindoverwinning van het Lam. 
 

De HEERE belooft de overwinning. 
Geheel recht in het schilderij. 

We zien dat de Satan, de oude slang vermorzeld wordt. 
Een zwaard steekt door z’n kop. 
Het zwaard is een steel van een narcis.  
Een narcis staat voor Nieuw Leven. 
Na deze overwinnen zullen we LEVEN. Ja eeuwig leven, Halleluja. 
In Openbaring 20 wordt deze overwinning voorzegt, de slang geheel overwonnen. 

 
Als laatste beeld zien we een vaandel met daarop de Hebreeuwse tekst. 
“Ik ben die er zijn zal” Exodus 3 vers 14 
 

Jesaja 11 vers 10 (ook in hoofdstuk 18 vers 3) 
Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
 

 
Het Hebreeuws letterlijk vertaald:         
      Ik ben    waarvan geldt dat   Ik ben  

 
  

Links bovenin het schilderij zijn de  
regenboogkleuren verwerkt. 
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