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Onlangs zagen Evelien en ik de Koreaanse film Hellbound. Nu is het niet zo dat ik graag 
naar horror films kijk. Ik geloof zelfs dat dat erg ongezond is. Gods Geest geeft rust en 
vrede in ons hart - zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Gods tegenstander geeft 
onrust, onvrede en vooral angst in ons hart. Dat kan ook door het kijken van een film, 
terwijl er verder geen moeilijke omstandigheden zijn. En dat geeft een ingang voor de 
boze in ons hart. De heilige Geest houdt daar niet van, maar demonische machten wel. Ik 
herinner mij hoe ik jaren geleden in de tienerkampen in Soest mocht bidden met een tiener
voor de vervulling met de heilige Geest. Dat deden we niet met de kinderen zonder 
overleg en instemming van de ouders. Maar wel met de wat oudere tieners. We baden 
met een jongen, maar merkten dat we er niet doorheen kwamen. Toen leidde Gods Geest 
mij om te vragen of hij wel eens naar horror films keek. Onmiddellijk zei hij dat dat zijn 
grote hobby was. We legden uit dat dit de heilige Geest tegenhield en vroegen of we dit 
eerst mochten verbreken in ons gebed. Dat mocht en daarna werd hij wel merkbaar 
vervuld met de Heilige Geest.

Dus: vanmorgen geen reclame voor enge films. De film Hellbound is geen horror film, 
maar toch ook niet geschikt voor kleine kinderen. Ik zal jullie vertellen waar het over ging. 
In deze film gaat het over mensen aan wie onverwacht een soort engel verschijnt, die 
tegen hen zegt dat ze veroordeeld zijn om naar de hel te gaan. Daarbij wordt dan het 
precieze tijdstip van sterven genoemd. Soms is dat binnenkort, maar soms pas over 



meerdere jaren. En dit gebeurt met mensen over de hele aarde. In Korea is er dan een 
jonge geestelijke leider die een nieuw soort kerk begint, en die uitlegt dat dit profetieën van
God zijn en dat dit gaat over oordelen van God. En dat God hiermee wil demonstreren dat 
je naar de hel gaat als je zondigt. En ja, precies op de voorspelde tijdstippen verschijnen 
er grote, monsterachtige demonen die de persoon op gewelddadige manier doden en 
vervolgens samen de persoon met hitte uit hun handen verbranden totdat er enkel een 
verkoold lijk nog over is. Deze sekteleider legt uit dat God zoiets liever niet wil, maar dat 
het een uiterste middel van God is om te zorgen dat mensen rechtvaardiger gaan leven. 
Angst voor de hel is een hele krachtige motivator om een beter leven te gaan leiden.

Ik weet niet of de maker van de film zelf gelovig is of is geweest. Wel is het zo dat in Korea
heel veel Christenen zijn en dat de Koreaanse cultuur in zichzelf wel wat wettisch is en 
goed gedrag heel belangrijk vindt. De maker lijkt een bepaald beeld te hebben van wat 
profetie is en wat het oordeel van God betekent. In deze film zie je de volgende 
veronderstellingen over bijbelse profetie en goddelijk oordeel:
- Een doodsengel kondigt oordeel tot de hel aan.
- Dit wordt een profetie genoemd.
- Daarin exacte tijdstip van de dood.
- Dit oordeel is onontkoombaar.
- Dit godsoordeel wordt uitgevoerd door demonen.
- Dit wordt uitgelegd als Gods manier om ons te waarschuwen.
- Uit angst voor het oordeel zullen mensen rechtvaardiger leven.

Responsvraag: wat is wel en niet in overeenstemming met bijbelse profetie?

Mijn reactie op deze film:
- Nergens in de Bijbel ontvangt iemand een persoonlijke veroordeling tot de hel.
- Profetie geeft zelden exacte tijdstippen over wanneer er bij iemand iets gaat gebeuren.
- Profetie is geen toekomstvoorspelling, maar prediking om op te reageren.
- Een oordeelboodschap is nooit onontkoombaar (Jona).
  (Uitgezonderd het oordeel over de duivel en over demonische machten!)
- Demonen doen niet Gods werk - niet profetisch en niet de uitvoering van het oordeel.
- Profetie is altijd een boodschap waar je iets mee kunt doen (profetie is interactief)
- Profetie heeft daardoor altijd een element van hoop.
- Gods doel is verlossing en niet vernietiging.
- Gods doel is redding (bekering) en niet de hel.
- Gods doel is niet goed gedrag gemotiveerd door angst.

Het is zo belangrijk dat wij weten hoe bijbelse profetie werkt en hoe God het profetische 
woord bedoelt. De film Hellbound mag dan wat vreemd lijken, maar heel veel Christenen 
nu en in het verleden hebben precies zo gedacht over profetie. Steeds ligt dan de nadruk 
op het voorspellende en daarmee meestal ook het onheilspellende.

Iemand stuurde mij 23 april 2020 een profetie van een klein jongetje. Dat ging toen rond 
op het internet en social media. Daarin werd voorspeld dat de corona crisis 30 april abrupt 
zou eindigen. Overal over de wereld leidde dit tot een week van gebed. Dat is niet gebeurd
en dus leidde het tot teleurstelling en bij velen tot scepticisme over profetie. Zo is het zo 
vaak gegaan met de uitleg van bijbelse profetie. Zo is de sekte van de Jehova getuigen 
ontstaan. Vanuit Openbaring werd het exacte tijdstip van het eindoordeel afgeleid. En dan 
zouden er precies 144.000 gelovigen gered worden. Zo verwachtte de kerk van de 
zevende dags adventisten dat het einde zou zijn in 1843 en velen gingen daar in mee. 
Toen dat niet gebeurde werd dat genoemd The Great Disappointment.



Er is dus een gevaar als profetie wordt opgevat als onontkoombare en onheilspellende 
toekomstvoorspelling. Bijbelse profetie wordt dan benaderd met de vraag: wanneer, hoe, 
wie? Terwijl de vraag zou moeten zijn: wat is Gods doel - hoe is Hij bezig? Daardoor heeft 
het steeds weer geleid tot mis-interpretaties - en dus teleurstellingen en scepticisme.

We hebben het in de cursus gehad over het zgn bergtop effect. Profetie is voor nu, voor 
straks, voor later, nog later, uiteindelijk. De profeet ziet in de verte. Dat was een 
boodschap voor de mensen van zijn tijd, maar het heeft ook een boodschap voor latere 
tijden. En dikwijls zegt het ook iets over het eind van de tijd.

Dus we moeten niet denken dat een profetie maar gaat over één enkele gebeurtenis 
ergens in de toekomst. Het gaat meer om een patroon - een profetische ontwikkeling - een
plan van God - een hoopvolle toekomst. Een theoloog verwoordde dat heel mooi in een 
boek over Eschatologie (de bijbelse leer over onvervulde profetie): "Eschatologie spreekt 
over de manier waarop al Gods handelen zich beweegt in de richting van het doel dat God
ermee heeft in de eeuwige realiteit - hoe alles uiteindelijk zijn climax zal krijgen en op 
welke manier God nu al bezig is dat doel te realiseren." Bijbelse profetie is dus niet 
bedoeld om ons interessante profetische informatie over de toekomst te geven, maar om 
ons antwoorden te geven op vragen als: Waarom zijn we hier? Waar komen we vandaan? 
Waar gaat alles naartoe? Wat is het doel van alle dingen om ons heen?

Komende lesavond gaan we een voorzichtig een begin maken met apocalyptische 
profetie. Dat is een merkwaardige en lastig uit te leggen profetische stijlvorm. Het heeft 
veel symboliek en lijkt daardoor moeilijker te begrijpen. Toch betekent apocalyps juist 
openbaring. We zullen zien dat het tegelijkertijd verhullend en onthullend is. Het is 
verhullend voor de vijanden van God, maar juist onthullend voor de kinderen van God.
het is als een soort bijbelse geheimtaal - en als we de Bijbel kennen dan kennen we code 
om het te ontcijferen. En daar zit een probleem voor deze tijd: We kennen de Bijbel niet 
meer, of maar heel mondjesmaat. Hoe is dat bij jou?

En, nog iets over apocalyptische profetie: die symbolische taal past bij dat doel van 
bijbelse profetie: het is geen toekomstvoorspelling, maar geeft gelovigen van alle tijden 
een profetisch perspectief juist ook en bij uitstek in moeilijke tijden. 



Daarvan wil ik een voorbeeld geven. Ik laat jullie twee plaatjes zien. Over welk 
bijbelgedeelte gaat dat? Inderdaad dat gaat over Openbaring 12. Dat gaat het over een 
draak, een vrouw, een baby-jongen, over gevaar, over een woestijn, etc. Vele tekenaars 
en schilders hebben geprobeerd weer te geven wat Johannes mogelijk heeft gezien in dit 
stukje van het visioen dat hij beschrijft in het boek Openbaring. Laten we samen een paar 
verzen lezen uit Openbaring 12.

Openbaring 12:1-2.  
"Toen was er iets heel bijzonders in de hemel te zien. Ik zag een vrouw, stralend als de 
zon. Ze had de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd. 
Ze was in verwachting. Ze schreeuwde van pijn, omdat haar Kind geboren ging worden."

Welke betekenis roept dit op bij jou? Welke bijbelse beelden? Iemand noemde dat bijbelse
hyperlinks. Elke Joodse lezer zou bv meteen denken aan de droom van Jozef over zijn 
broers, waarbij het voor Jozef en zijn broers duidelijk was dat de twaalf sterren over hen 
ging. In de Bijbel is het duidelijk: de vrouw is Gods volk - het volk Israel. En daaruit zou de 
Messias voortkomen. En Hij zou zijn de verlosser voor het volk Israel, maar ook voor alle 
volken. En aan wie doet dat jou denken?

Openbaring 12:3-4. 
"Er was nog iets in de hemel te zien: een grote rode draak met zeven koppen en tien 
horens. Op elke kop had hij een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde deel van de 
sterren van de hemel mee en gooide die op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan.
Hij wilde het Kind opeten, zodra het was geboren."

Hier is het duidelijk - de draak dat is de duivel. En de duivel is er op gebrand die verlossing
te voorkomen. En dus moet dat kind worden gedood. Die hoorns herkennen we uit het 
boek Daniel - en staan daar voor wereldlijke leiders. En die sterren staan hier voor 
engelen - gevallen engelen in dit geval.

Openbaring 12:5-6. 
"Ze kreeg een Zoon die streng over de volken zou heersen, als met een ijzeren staf. 
Plotseling werd haar Kind meegenomen naar God op zijn troon. De vrouw vluchtte naar 
de woestijn. Daar had God een schuilplaats voor haar klaargemaakt waar ze zou kunnen 
wonen. Daar zou Hij 1260 dagen (3½ jaar) voor haar zorgen."

Maar dan moet de moeder vluchten en brengt God moeder en kind in veiligheid. De 



woestijn is die veilige plek. Dat symbolische getal 3 1/2 - daar komen we in de cursus nog 
op terug. Alleen een korte preek is niet genoeg om alle uit leggen.

Openbaring 12:13-14. 
"Toen de draak zag dat hij op de aarde was gegooid, achtervolgde hij de vrouw die het 
Kind had gekregen. Maar God gaf haar adelaarsvleugels om naar een schuilplaats in de 
woestijn te vliegen. Daar werd er een tijd, twee tijden en een halve tijd (3½ jaar) voor haar 
gezorgd. De slang kon haar daar niet vinden."

Hier wordt al vooruitgeblikt naar het koninklijke gezag van dit kind. Dat beeld van de 
'ijzeren staf' komt uit de messiaanse profetie in Psalm 2:9. En in Exodus 19:4 lezen we 
bijna eenzelfde zin - over hoe God het volk 'als op adelaarsvleugels' had gered uit Egypte 
en hen hier in de woestijn 'bij Hem gebracht' had.

Zo zie je dat dit bekende gedeelte uit het profetische boek Openbaring vol staat met 
symboliek die we soms op meerdere plaatsen herkennen in de Bijbel. Iemand noemde dat
bijbelse hyperlinks. In moderne bijbelsoftware is dat zo gemakkelijk. Je klikt op een woord 
of een tekst en je wordt meteen verwezen naar allerlei teksten in de Bijbel. Vroeger 
hadden Joodse gelovigen dat niet. Zij hadden niet eens een eigen Bijbel. Joodse kinderen 
leerden wel al heel jong heel veel uit hun hoofd. En in bijeenkomsten werden hele grote 
gedeelten voorgelezen. Op die manier zat het in hun hoofd. En zaten er in hun hoofd als 
het ware allerlei ouderwetse uit het hoofd geleerde hyperlinks. Dat toont ook het belang 
van goede bijbelkennis. Wij hebben de software, maar we hebben het niet paraat in ons 
hoofd. En dat maakt ons ook gemakkelijke slachtoffers van verkeerde interpretaties en 
denkbeelden, zoals we dat zagen in de film Hellbound. Geloof me maar, voor veel jonge 
kijkers zal dat het enige zijn dat ze weten over profetie, over oordeel, over God en over 
wat ze denken dat de Bijbel beweert.

In het begin van deze dienst was de schriftlezing uit Matteüs 2. In het Lucas evangelie 
wordt het kindje Jezus vooral voorgesteld in zijn echte menselijkheid. Daar klinkt het 
kerstverhaal dan ook veel vriendelijker. In het Matteüs Evangelie wordt dit kindje 
gepresenteerd als de komende koning. En dat veroorzaakt meteen paniek bij de 
paranoïde koning Herodes. Dat kindje moet worden gevonden en gedood. Concurrentie 
moet worden uitgeschakeld.  In Matteüs 2:16 lezen we over die verschrikkelijke 
kindermoord: "Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij 
verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf 
hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger 
om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia..." 
Dat is natuurlijk veel minder geschikt voor een mooie kerstverhaal met kinderen erbij. 
Eigenlijk nog veel erger dat wat je te zien krijgt in de film Hellbound. 

En heb je ook gemerkt hoezeer je deze geschiedenis herkent in de profetische woorden 
van Openbaring 12 - een moeder en een kindje - een wrede heerser die zich door 
demonische machten laat leiden - de moeder die moet vluchten - naar Egypte, wat 
betekent een lange reis door de woestijn - het kindje dat terugkomt na een halve tijd (de 
helft van 7 en het getal 7 is Gods getal van volheid). Op veel plaatsen spreekt de Bijbel 
over 'een korte tijd' van lijden - dan grijpt God in - en dan volgt een tijd waarin Gods 
kinderen delen in de overwinning van de Grote Verlosser. 

Maar om daar meer over te weten, raad ik je aan om komende dinsdagavond bij het 
vervolg te zijn over Bijbelse Profetie. De eerste avond hebben we een bijbels fundament 
gelegd. Dat zetten we nog even door komende week. Maar we maken ook al een start met



die reuze-interessante apocalyptische profetie in het boek Daniel en dan ook in dat 
moeilijke boek Openbaring.

Als je je aanmeldt, dan krijg je ook een link om het online mee te maken via Google Meet. 
Dan ben je er toch een beetje bij. Misschien kun je op dinsdag niet. Het wordt ook 
opgenomen. Allen die zich aanmelden krijgen de opname toegestuurd en daarbij ook het 
lesmateriaal dat tijdens de lesavonden wordt gebruikt. En dat voor gemeenteleden 
helemaal kosteloos! Er zijn ook een heel aantal deelnemers van buiten de gemeente. Die 
gaan we vragen een vrijwillige bijdrage te geven.

Ik sluit af met nog een paar verzen uit Openbaring 12, die ik hiervoor had overgeslagen. 
Laten we lezen Openbaring 12:10-12 (NBV). 

"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. 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. 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."

Hier wordt melding gemaakt van wat er zou worden van dat kindje dat bijna door de draak 
werd verslonden. Dat kindje wiens moeder moest vluchten. En zoals we lazen in het 
Matteüs Evangelie, zo ook dat kindje Jezus dat een tijdje in Egypte was als vluchteling. 
Maar dat terug kwam naar Israel en daar uiteindelijk langs de weg van de dood de 
overwinning zou behalen op de duivel en al zijn demonische machten. Die overwinning 
moet nu nog realiteit gaan worden in alle opzichten op deze aarde. De duivel weet dat dat 
gaat gebeuren en dat zijn tijd kort is.

Deze tekst uit het boek Openbaring klinkt niet als doemdenken en gaat niet over het 
vernietigen van de aarde en van de mensen die niet bij God horen. Het gaat over de 
kinderen van God die mogen delen in Zijn overwinning. Het gaat over de hemel die juicht. 
Maar het gaat ook over de aarde - de aarde in die zin dat het verbonden is met de 
machten van de hel. Zij zullen het moeilijk krijgen - zeker wanneer Christus terugkomt en 
tot slot volledig orde op zaken gaat stellen. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. En wij zullen dan met Hem heersen. En dat mogen we nu al gaan leren. Dus niet 
de schuilkelders in - niet mopperen en boos zijn - niet moedeloos en depressief worden - 
maar nu al leren om te leven vanuit dit profetische perspectief en vanuit de overwinning 
die al is behaald door Jezus Christus.

Kerst komt er aan. Denk dan voor even niet aan dat lieve kleine kindje. Maar denk aan die 
Grote Koning die als mens onder ons kwam om de machten van de hel tegemoet te treden
en te overwinnen. Niet op een menselijke manier, maar op een goddelijke manier. Ik 
moest denken aan dat mooie traditionele kerstlied: 'O, kom laat ons aanbidden, die 
Koning!' Dank U Jezus, dat U die weg van ons bent gegaan. Dat U naar ons toe bent 
gekomen om ons te redden en om deze wereld te verlossen!


