
Vrouw en de draak

Openbaring, hoofdstuk 12
1 En een groot teken werd toen waargenomen in de Oeranos.
Een vrouw die met de zon omkleed was, 
En de maan onder haar (benen met) voeten.
En op haar hoofd een corona – dai is een (ere)krans, kroon, of kring –
van twaalf (δώδεκα) sterren.

2 En die iets “in de buik” heeft – zwanger zijn –,
barensweeën hebbend krijst zij,
en zij wordt beproefd te baren. 

3 En een ander teken werd toen waargenomen in de Oeranos...

EN LET OP!

...een grote vuurrode draak – een kolossale slang –
hebbend zeven (ἑπτὰ) hoofden, tien (δέκα) hoorns,
en op hun hoofden zeven (ἑπτά) diademen.

Een diadeem is een hoofdband van edelmetaal met edelstenen
en werd vroeger door koningen gedragen, 
symbool voor soevereiniteit, het allerhoogste gezag.

4 En zijn staart of achterkant sleept hij het derde (τρίτον) van de sterren van de Oeranos
en wierp hen toen naar de Grond, het aardoppervlak.
En de draak heeft zich toen gezet in het zicht van de vrouw,
die van plan of bestemd was dan te baren,
met het doel dat, wanneer zij dan baren zou, 
haar kind dan zou op eten.

5 En zij baarde toen een mannelijke zoon,
– een sterke, krachtige en geweldige zoon –
die van plan of bestemd was 
een herder te zijn en te weiden alle naties 
met een ijzeren staf.
En haar kind werd toen weggerukt 
naar God en zijn troon.

6 En de vrouw vluchtte toen naar de verlaten (...),
waar zij een plaats heeft die gereed gemaakt was (weg)van God.
Daar met het doel dat zij haar zouden voeden of dik maken
duizend (χιλίας) tweehonderd (διακοσίας) zestig (ἑξήκοντα) dagen (ἡμέρας)

7 En een strijd gewerd toen – die ontstond toen – in de Oeranos.
Michaël en zijn boodschappers streden toen ten nadele van de draak.
Ook draak streed toen,
en zijn boodschappers.

8 En zij waren toen niet sterk 
en hun plaats zou niet langer gevonden worden in de Oeranos.

9 En de draak die groot was werd toen geworpen,
de slang die oud, letterlijk “archaïsch”, was, 
die lasteraar of kwaadspreker genoemd wordt, διάβολος traditioneel: duivel
en de Satanas, die heel de bewoonde wereld doet dwalen...

...die werd toen naar de Grond, het aardoppervlak geworpen,
en zijn boodschappers met hem.



10 En ik hoorde toen een groot stemgeluid, zeggend:

Nu (ge)werd dan
de redding en de macht en het koninkrijk van onze God,
en autoriteit van Christos, de Gezalfde zelf,
omdat de aanklager van onze verwanten werd toen neergeworpen,
die hun overdag en ’s nachts aanklaagde in het zicht van onze God.

11 En ze overwonnen hem toen door het bloed van het lammetje,
en door het woord van hun getuigenverklaring,
en hadden toen hun ziel niet lief tot de dood toe.

12 Word vrolijk door dat, Oeranossferen en die in hen verblijven!

Oe-aai! of wee! aan die gevestigd zijn 
op de Grond, het aardoppervlak, en de zee,
omdat de lasteraar of kwaadspreker toen naar beneden ging naar jullie, 
hebbend een groot hart, een grote boosheid,
waargenomen hebbend en daardoor wetend 
dat hij een klein (juist) moment heeft.

13 En toen nam de draak (toen) waar dat hij (toen) naar de Grond, het aardoppervlak, werd geworpen.
zodat hij de vrouw toen na joeg, 
zij die de mannelijke baarde.
– de sterke, krachtige en geweldige –

14 En aan de vrouw werden toen twee (δύο) vleugels
van een (grote) vogel die groot was gegeven,
met het doel dat zij zou vliegen naar de verlaten (...)
naar haar plaats,
waar zij daar wordt gevoed of dik gemaakt wordt 
een (juiste) moment (καιρόν),     of: ...een kans, kritieke gebeurtenis, seizoen, een Pythagorische zeven
en (juiste) momenten (καιρούς), ...kansen, kritieke gebeurtenissen, seizoenen, zevens
en een half (ἥμισυ) van een (juist) moment (καιροῦ),      ...helft van kritieke gebeurtenis of seizoen, helft van zeven...
(weg)van het gezicht van de slang.

15 En de slang wierp toen achter de vrouw
uit de mond of gezichtsopening of monding of uitgang 
water zoals een rivier,
met het doel dat die haar zou doen (weg)dragen door de rivier.

16 En de Grond, het aardoppervlak, snelde toen te hulp aan de vrouw,
en de Grond opende toen haar mond of gezichtsopening of monding of uitgang,
en slokte de rivier op, die de draak uit zijn mond of gezichtsopening of monding of uitgang wierp.

17 En de draak werd toen woedend gemaakt op de vrouw,
en hij ging toen weg, om strijd te doen met de overigen van haar zaad,
die de opdrachten, bevelen of geboden van God bewaakten
en die de getuigenverklaring van Jehsoe Christos, de Gezalfde hadden.
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