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Inleiding: ’n Momentopname van Wêreldsake

Daar is net een ware super-
moondheid in vandag se 
wêreld: die Verenigde State 

van Amerika. Tans kan geen ander 
nasie wêreldwyd mag projekteer, in 
enige vorm, soos Amerika nie. Tog is 
daar baie uitdagings vir Amerika om 
hierdie verhewe en belangrike status 
te handhaaf. Sal ’n ander mag—nog  
’n ware supermoondheid—uit die 
nasies te voorskyn kom en die hui-
dige wêreldorde vervang?

China het in die afgelope drie 
dekades ontwikkel tot ’n Asiatiese 
moondheid wat sy invloed oor die 
wêreld versprei. Hulle absorbeer olie 
en ander noodsaaklike hulpbronne 
uit die Midde-Ooste en Afrika. Dit is 
’n vervaardigingsentrum vir ’n groot 
deel van die wêreld, en hulle ontwik-
kel ’n vloot met skepe wat mettertyd 
die Amerikaanse vloot in die waters 
van die Indiese Oseaan of die Persiese 
Golf kan uitdaag. Baie wonder of 

China ’n groot genoeg mag sal word 
om die wêreld te oorheers.

Sedert die ineenstorting van die 
Sowjetunie moes Rusland homself tus- 
sen die nasies herdefinieer. Dit het nie  
meer die grootte of reikwydte van die 
USSR nie, maar dit het groot voor-
rade olie en natuurlike gas. Met ’n 
groot weermag en ’n kernarsenaal is 
Rusland steeds ’n faktor in wêreldsake.

’n Onlangse Stratfor-bulletin het 
die potensiaal vir Europa om tot 
die vlak van ’n supermoondheid te 
styg, bespreek. Dit het gesê: “As ’n 
enkele geografiese entiteit beskou, 
het Europa die grootste ekonomie ter 
wêreld. Sou dit kies om dit te doen, 
kan dit ’n militêre mededinger vir die 
Verenigde State van Amerika word. 
Europa is een van die pilare van die 
globale stelsel, en wat met Europa 
gebeur, gaan definieer hoe die wêreld 
werk” (Stratfor, Januarie 2013). Baie 
sal moet verander met die huidige 

opset in Europa, maar die potensi-
aal is daar om ’n plaasvervanger vir 
Amerika te word. 

Sommige neem nie Bybelprofesie in  
ag by voorspellings van die wêreldeko- 
nomie of magstatus nie. Dit is ’n fout.  
Die Bybel het wel iets te sê oor vandag 
se wêreldtoneel en wat die toekoms in- 
hou. Openbaring en Daniël openbaar 
dat die toekoms ’n nuwe soort mag 
sal sien wat onder die nasies na vore 
sal kom en almal sal verstom. Dit 
sal vir ’n tyd lank die vermoë hê om 
’n paar groot probleme wat orde en 
stabiliteit bedreig, “op te los.” Almal 
sal verbaas en bly wees dat dit wel 
die geval is. Maar mettertyd sal die 
welwillende masker verwyder word 
om ’n mag te openbaar met ’n hart 
wat daarop gemik is om mense onder 
sy beheer te bring. Dit sal uiteindelik 
nie goed ontvang word nie. Maar die 
lokval sal toegemaak word, en dit sal 
te laat wees om terug te draai.

Gelukkig het God geopenbaar dat 
daardie laaste en bose supermag van 
mense net ’n kort rukkie sal duur 
voordat Jesus Christus sal terugkeer. 
Hy sal die finale supermoondheid 
vestig: Sy Koninkryk op Aarde.

Met inagneming van die profe-
tiese toekoms van die aarde, het die 
apostel Petrus gesê: “hoedanig moet 
julle nie wees in heilige wandel en 
godsvrug nie?” (2 Petrus 3:11). Die 
doel van profesie is om ons ’n blik op 
die toekoms te gee, hoop vir God se 
beloftes en sodat ons vandag nader 
aan Hom kan kom.

Lees verder om te verstaan wat die 
Bybel voorspel van gebeure wat sal 
lei tot Jesus Christus se wederkoms. 
Maar gebruik hierdie begrip om uself 
te motiveer om vandag nader aan 
God te kom. Bid, vas en bestudeer 
die Bybel nou, sodat wanneer hierdie 
dinge plaasvind, u nie onverhoeds 
betrap sal word nie.
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geplaas, en Nebukadnesar was oortuig 
dat hierdie een van groot belang was 
(Daniël 2:1-3). Dit blyk dat hy reg was: 
Dit was ’n toekomsvisie, en dit is van 
God self aan Nebukadnesar gegee.

Sy droom gee ’n oorsig van God se 
plan wat toe begin het en sal deurgaan 
tot die wederkoms van Jesus Christus. 
Dit lys en beskryf ’n opeenvolging van 
wêreldsupermoondhede wat die lande 
rondom Israel sou oorheers totdat 
Jesus Sy Koninkryk vestig (Expositor’s, 
bl. 39, 46). As ons na die stand van 
sake in ons tyd kyk, is baie van die 

visie reeds vervul, wat die geldigheid 
daarvan bewys om te voorspel wat 
nog oor is om te gebeur voordat Jesus 
terugkom.

Deur inspirasie van God het Daniël 
die besonderhede van die droom aan  
Nebukadnesar verduidelik sonder dat  
hy gehoor het waaroor die droom gaan: 
“U, o koning, het ’n gesig gehad—kyk, 
daar was ’n groot beeld [’n groot stand- 
beeld]; hierdie beeld was hoog, en sy 
glans was buitengewoon; dit het voor 
u gestaan en sy voorkoms was vrees-
lik. Wat die beeld betref, sy hoof was 
van goeie goud, sy bors en sy arms 
van silwer, sy buik en sy lendene van 
koper, sy bene van yster, sy voete 
gedeeltelik van yster en gedeeltelik 
van klei” (Daniël 2:31-33).

Daniël het vir Nebukadnesar gesê 
dat sy Babiloniese Ryk deur die kop 
van goud verteenwoordig is (verse 
37-38). Die silwer-, brons- en yster-
komponente van die beeld, of stand-
beeld, het drie magtige ryke verteen-

woordig wat die magtige Babilon sou 
volg (verse 39-40).

Nebukadnesar se droom het om- 
streeks 600 vC plaasgevind en is deur 
Daniël uitgelê. Die beeld het, in sim-
boliese vorm, die volgorde van groot 
ryke verteenwoordig wat die streek se 
politieke toneel vir eeue sou oorheers.

“Die silwerryk sou Medo-Persië 
wees, wat begin het met Kores die 
Grote, wat Babilon in 539 verower het 
… Hierdie silwerryk was vir ongeveer 
twee eeue die oppergesag in die Nabye 
en Midde-Ooste” (Expositor’s, bl. 47).

“Die brons ryk was die 
Grieks-Masedoniese Ryk wat 
deur Alexander die Grote ge- 
stig is … Die brons konink- 
ryk het vir ongeveer 260 of 
300 jaar geduur voordat dit 
deur die vierde koninkryk  

vervang is” (ibid.).
“Yster dui op taaiheid en meedo-

enloosheid en beskryf die Romeinse 
Ryk wat sy wydste omvang bereik 
het onder die bewind van Trajanus” 
(ibid.). Trajanus het van 98-117 nC as 
keiser geregeer, en die Romeinse Ryk 
self het vir baie eeue lank regeer.

Vers 44 openbaar dat die Romeinse 
Ryk aan bewind sal wees wanneer 
God Sy Koninkryk sal oprig: “Maar 
in die dae van dié konings sal die God 
van die hemel ’n koninkryk verwek 
wat in ewigheid nie vernietig sal word 
nie, en die heerskappy daarvan sal aan 
geen ander volk oorgelaat word nie; 
dit sal al daardie koninkryke verbrysel 
en daar ’n einde aan maak, maar self 
sal dit vir ewig bestaan—.”

Die Romeinse Ryk is nie vandag aan 
bewind nie, so hoe is dit moontlik dat 
dit sal wees ten tyde van Christus se 
wederkoms? Nadat dit in 476 nC geval 
het, was daar verskeie fases of herle-
wings van die Romeinse Ryk deur die 

Deur inspirasie van God het Daniël 
die besonderhede van die droom aan 
Nebukadnesar verduidelik sonder dat 
hy gehoor het waaroor die droom gaan. 

Daniël se boek het gebeure ge-
profeteer wat baie eeue gelede 
vervul is, asook belangrike 

gebeurtenisse wat nog voorlê. Dit open- 
baar ’n geskiedenis van die streek, 
wat vooruit geskryf is, vanaf Daniël 
se tyd tot by die wederkoms van Jesus 
Christus.

Onder die Joodse gevangenes wat 
uit Juda weggeneem en na Babilon 
in ballingskap weggevoer is, was ’n 
jong man wie se Hebreeuse naam 
Daniël was. Hy is deur die Babiloniërs 
tot Beltsasar herdoop (Daniël 1:1-7). 
Daniël het in die merkwaardige tye 
van die ondergang van die koninkryke 
van beide Juda en Babilon gelewe. Hy  
het gedien as ’n hoë amptenaar in beide 
die Babiloniese regering sowel as dié 
se opvolger, die Medo-Persiese Ryk.

Aan die einde van Daniël se boek 

het God hom die opdrag gegee, “hou 
die woorde geheim en verseël die boek 
tot die tyd van die einde toe; baie sal 
dit deursoek, en die kennis sal ver-
meerder” (Daniël 12:4). Dit dui daarop 
dat sekere belangrike profesieë wat 
voorheen nie sin gemaak het nie, ver-
staanbaar sal wees namate die einde 
nader kom.

Daniël se Profesieë oor die 
Komende Supermoondheid 

Een verstommende profesie wat 
deur Daniël opgeteken was, is sy inter-
pretasie van Nebukadnesar se droom 
in hoofstuk 2. In die tweede jaar van 
sy regering het die Babiloniese koning 
’n kommerwekkende droom gehad 
wat nie een van sy raadgewers kon 
verklaar nie. Die Babiloniese kul-
tuur het aansienlik klem op drome 
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geskiedenis, en die finale fase sal die 
een aan bewind wees wanneer Jesus 
terugkom. Meer daaroor later. 

Die ysterbene is beskryf as voete en 
tone wat deels uit yster en deels uit 
klei bestaan, soos vers 41 verduidelik. 
Omdat dit ’n mengsel van sterk (yster) 
en swak (klei) is, kan ons aanneem dat 
die finale fase van die Romeinse stel-
sel deels sterk en deels swak sal wees. 
Maar hoekom 10 tone? Wat verteen-
woordig hulle? Hulle verteenwoordig 
10 konings—sommige van hulle sterk, 
sommige van hulle swak—wat die 
finale fase van die Romeinse stelsel 
uitmaak. ’n Ander profesie wat aan 
Daniël geopenbaar was, sowel as ’n 
gedeelte uit Openbaring, help om dit 
te verduidelik.

Nog ’n Droom Voeg Belangrike 
Besonderhede by 

Bykomende aspekte van hierdie 
opeenvolging van wêreldheersende 

ryke is in ’n latere droom aan Daniël 
geopenbaar. Hierdie keer is die vier 
ryke deur vier diere verteenwoor-
dig: ’n leeu (Babiloniese Ryk), ’n 
beer (Medo-Persiese Ryk), ’n luiperd 
(Grieks-Masedoniese Ryk) en ’n vierde 
dier wat as “vreeslik” beskryf word en 
anders as die ander drie (Daniël 7:1-7).

“Daarna het ek in die naggesigte 
gesien, en kyk, daar was ’n vierde dier,  
vreeslik en skrikwekkend en baie sterk,  
en dit het groot ystertande gehad; dit  
het verslind en vermorsel en die oor- 
skot met sy pote vertrap; en dit was 
verskillend van al die diere wat voor  
hom gewees het, en dit het tien horings 
gehad.” Hierdie dier verteenwoordig 
Rome se groot mag wat almal wat dit 
teëgestaan het, verpletter het.

Let daarop dat dit 10 horings het. 
In Bybelse literatuur kan ’n horing ’n 
koning of leier verteenwoordig. Die 
10 horings van Openbaring 13 stem 
ooreen met die 10 horings van hierdie 

profesie, en hulle verteenwoordig her-
lewings van die Romeinse Ryk deur 
die eeue, wat lei tot die wederkoms 
van Jesus Christus.

Openbaring 17 help ons ook om 
hierdie eindtydse supermoondheid te 
verstaan. In hierdie hoofstuk word dit 
weer as ’n dier uitgebeeld. In hierdie 
beskrywing verklaar dit reguit dat 
dit uit 10 “konings” bestaan—wat in 
moderne tye presidente, eerste minis-
ters of premiers kan beteken. Hierdie 
leiers “ontvang mag soos konings 
een uur lank” saam met die heerser 
van hierdie eindtydse supermoond-
heid, ’n individu waarna die Bybel 
verwys as “die dier” (Openbaring 
17:12-13). Hierdie finale herlewing 
van die Romeinse Ryk voer oorlog 
teen Jesus Christus met Sy wederkoms 
(Openbaring 17:14).

Dit alles stem ooreen met Daniël 
2:44, wat duidelik aandui dat die weder- 
koms van Christus sal plaasvind in ’n 

tyd waartydens daar nog oorblyfsels 
van die vierde dier of koninkryk (die 
Romeinse Ryk) bestaan: “Maar in die 
dae van dié konings sal die God van 
die hemel ’n koninkryk verwek wat in 
ewigheid nie vernietig sal word nie, en 
die heerskappy daarvan sal aan geen 
ander volk oorgelaat word nie; dit sal 
al daardie koninkryke verbrysel en 
daar ’n einde aan maak, maar self sal 
dit vir ewig bestaan—” (Daniël 2:44).

Die grootste deel van hierdie pro-
fetiese gebeure, soos uiteengesit deur 
die twee drome, is reeds vervul. Hulle 
gedetailleerde voltooiing bevestig die 
goddelike inspirasie van die Bybel. 
Die kans dat enige persoon dit op sy 
eie kon voorspel, daag geloofwaardig-
heid uit. “Maar daar is ’n God in die 
hemel wat geheime openbaar, en Hy 
het koning Nebukadnésar bekend 
gemaak wat aan die einde van die dae 
sal gebeur” (Daniël 2:28).

Die Eerste Supermoondheid
Kort na die Vloed het God die 

aarde onder die families van Noag 
verdeel (Genesis 10:32). Terwyl 
hulle van die ooste af weggetrek 
het, het hulle by die land Sinear 
gekom. By Sinear het Nimrod, ’n 
groot vegter en jagter, ’n rebellie 
gelei teen God se opdrag vir die 
nageslag van Noag om die aarde te 
herkoloniseer. Hy het geweet dat 
dit vir hom onmoontlik sou wees 
om oor die families van die aarde 
te heers as hulle na die buiteland 
verstrooi sou word. Hy het dus 
die bou van ’n toring geïnspireer 
waarop die mense kon fokus sodat 
hulle nie in die buiteland verstrooi 
sou word nie (Genesis 11:4). Maar 
God het ingegryp en die tale van 

die mense in die war gebring, en 
hulle sodoende gedwing om oor die 
aarde verstrooi te word.

Namate die families van Noag 
hulle lande gevestig het, het hulle 
uiteindelik in nasiestate ontwik-
kel. God is die outeur van families, 
stamme en nasies. God se historiese 
begeerte is dat nasiestate volgens Sy 
wette moet lewe. Die regering van 
nasiestate is veronderstel om die 
mense van daardie nasie te dien. 
Net soos ’n liefdevolle vader in die 
behoeftes van sy gesin voorsien, 
moet die nasiestaat in die behoeftes 
van al sy families voorsien. God het 
aan die families van Noag ’n erfdeel 
op die aarde gegee. Daardie erfenis  
of grond is aan daardie mense ge- 

gee om hulle te onderhou. Dit was 
hulle s’n. Die nasiestaat moet dus 
soewereiniteit oor sy land en mense 
handhaaf. Soewereiniteit beteken 
dat nasies die reg het om hul land 
te besit en hul mense te regeer.

Sommige nasiestate het op ’n ma- 
nier ontwikkel wat toegelaat het dat 
vryheid vir die individu kon groei 
en floreer. Ander nasiestate het vol- 
gens diktatoriale lyne ontwikkel 
en hul eie mense onderwerp. Die 
annale van die geskiedenis staan  
in stille getuienis van die sukses  
of mislukking van nasiestate.

Baie van die diktators van nasie-
state het genoeg mag, hulpbronne 
en beheer oor hul mense verwerf 
om ander nasiestate te verower. 
Name soos Alexander die Grote en 
Ghengis Khan kom in gedagte. Die 

onderworpe lande is ryke genoem 
omdat hulle onder een heerser was. 
Maar ryke is gebou deur die vero-
wering van nasiestate.

In baie opsigte is die Bybel ’n his-
toriese rekord van ’n reeks super-
moondhede wat gekom en gegaan 
het. Baie was sterk in hul tyd,  
maar het geen blywende nalaten- 
skap of merk op die wêreld gelaat 
nie. Ander het egter die verloop 
van die geskiedenis vir millennia 
wat sou volg, verander. Die boek 
Daniël bevat ’n profesie van beide 
historiese en toekomstige belang. 
Daarin openbaar God ’n reeks 
supermoondhede wat die wêreld 
gevorm het en sal aanhou vorm 
soos ons die tyd van Jesus Christus 
se wederkoms nader.
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Die Groot Beeld in 
Nebukadnesar se Droom

Goud—Kop
Hierdie deel het 
die Babiloniese ryk 
verteenwoordig, waarvan 
Nebukadnesar koning was.

Silwer—Bors en Arms
Die silwer bors met twee arms het die ryk van die Meders en 
Perse aangedui, wat Babilon verower en uitgedruk het.

Brons—Maag en Dye
Hierdie afdeling het die Grieks-Masedoniese Ryk 
van Alexander die Grote verteenwoordig, wat Persië 
verswelg het.

Yster—Bene
Die twee bene van yster het die Romeinse Ryk voorgestel. Ná 
Alexander se dood het sy Hellenistiese ryk in ’n verdeelde vorm 
voortgeduur totdat hierdie afdelings deur Rome oorgeneem is. 
Die twee bene het blykbaar die oos-wes verdeling aangedui wat 
die Laat-Romeinse Ryk gekenmerk het.

Die groot beeld wat God aan Nebukadnesar in ’n droom geopenbaar 
het, is deur die profeet Daniël uitgelê. Elke gedeelte verteenwoordig ’n 
wêreldregerende supermoondheid. Elke opvolgende metaal is minder 
werd, maar elke opvolgende metaal is sterker, aangesien elke ryk 
kragtiger was as die vorige.

Yster en Klei—Voete en Tone
Van die bene af strek voete en tone van yster gemeng met 
klei—’n bros en onstabiele mengsel omdat dit nie goed 
saam sou bind nie. Dit verteenwoordig die finale fase van 
die Romeinse Ryk, wat sal bestaan uit tien konings, sommige 
sterk en sommige swak.
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In Daniël 10 en 11 is daar nog ’n 
profesie wat eindtyd implikasies 
het. Dit is belangrik omdat dit 

die politieke klimaat en spanning in 
die Midde-Ooste openbaar wat beide 
die eerste en tweede verskynings van 
Jesus Christus as die Messias vooraf-
gaan. In beide gevalle is Jerusalem die 
middelpunt van die politieke konflikte 
van daardie tyd.

Dit is ’n voorspelling van politieke  
intrige tussen twee moondhede waar- 
na verwys word as die “koning van 
die Noorde” en die “koning van die 
Suide.” Die name is verwysings na hul 
geografiese ligging in verhouding tot 

die land Juda. Onthou dat Daniël ’n 
prins van Jerusalem was, en God se 
volk Israel is die middelpunt van pro-
fesie. Die twee magte het dus histories 
gekom, en sal in die toekoms kom, uit 
streke van die aardbol wat noord en 
suid van Jerusalem is. Dit beteken nie 
noodwendig van uiters suidelike of 
noordelike streke nie.

Die profesie is aan Daniël gegee in 
die derde jaar van koning Kores van 
Perse (Daniël 10:1). ’n “Man,” onge-
twyfeld ’n engel (Daniël 10:5, vergelyk 
Daniël 9:21), het vir Daniël kom vertel 
wat “aan die einde van die dae” sou 
gebeur.

Die profesie wat volg is die mees 
gedetailleerde in die hele Bybel. Die 
derde jaar van Kores was meer as 500 
jaar voor die geboorte van Christus. 
Tog voorspel hierdie profesie gebeure 
wat byna onmiddellik op daardie tyd-
stip begin plaasvind het en sal voort-
duur tot die wederkoms van Jesus 
Christus.

Sommige elemente van wat volg 
is ingewikkeld en vereis noukeurige 
aandag. Maar ’n vergelyking van die 
profetiese woorde met die historiese 
rekord maak dit duidelik.

Langdurige Politieke Intrige 
Daniël 11:1-35 gee ’n verslag, wat 

jare vooruit geskryf is, van die intrige 
tussen die koning van die Suide en die 
koning van die Noorde. In die seku- 
lêre geskiedenis word daar dikwels na 

die koning van die Suide verwys as 
Ptolemeus. Die Ptolemeïese dinastie 
het regeer vanaf Alexandrië in Egipte, 
wat suid van Israel is. Die koning van 
die Noorde het regeer vanaf Antiogië 
in Sirië, wat noord van Israel is, onder 
die naam Seleucus, of Antiochus.

Met dit in gedagte, kom ons onder-
soek sommige van die besonderhede 
van die profesie. U kan meer inligting  
oor die historiese vervulling van baie  
van hierdie profesie vind in bronne  
soos The Expositor’s Bible Commentary, 
wat ons hieronder aanhaal, of ander 
betroubare naslaanwerke. Eerder as 
om die hele skriftuurlike gedeelte aan 
te haal, beveel ons aan dat u die verse 
wat ons aanhaal, in u eie Bybel lees.

Daniël 11:2: Die “nog drie konings” 
is Cambyses, die oudste seun van 
Kores; pseudo-Smerdis, ’n bedrieër 

Hagia Sophia-basiliek in Istanbul, wat oorspronklik ’n Christelike 
katedraal was, en wat later deur Moslems oorgeneem en in ’n 
moskee omskep is.

Baie profesieë in die Bybel is 
tweeledig. In sulke gevalle praat ’n 
profeet onder inspirasie van God 
en ’n eerste vervulling van die pro-
fesie kom voor. Dan, later, dikwels 
aan die einde van die eeu voor die 
wederkoms van Christus, kom ’n 
finale, uiteindelike vervulling.

’n Uitstekende voorbeeld van 
dualiteit word gevind in ’n voor-
spelling wat Joël oor die Heilige 
Gees gemaak het (Joël 2:28-3:2).

God het die apostel Petrus geïn-
spireer om uit hierdie gedeelte aan 
te haal om gebeure op Pinkster- 
dag te beskryf, toe God die Kerk  
na Jesus se opstanding gestig het  
(Handelinge 2:14-21). Wonderbaar- 
like manifestasies van God se krag 
deur die Heilige Gees het toe inder-
daad plaasgevind (verse 1-12). Maar 
dit was slegs die eerste vervulling 

van Joël se profesie. Die uiteinde-
like vervulling sal in die tyd van 
die einde kom en sal onder andere 
die versameling van die nasies vir 
God se oordeel in die Josafatvallei 
behels. Dit het nie op Pinksterdag 
plaasgevind nie. Ons sien dus dat 
profesieë tweevoudig kan wees.

Op soortgelyke wyse het God 
baie ander profesieë met dubbele 
betekenisse geïnspireer. Hulle het 
gedien as waarskuwings vir die 
Israeliete destyds en as waarsku-
wings vir die moderne afstam- 
melinge van daardie selfde mense. 
Die mense van Brittanje, die Ver- 
enigde State, Kanada, Australië 
en Nieu-Seeland en die nasies van 
Noordwes-Europa wat hierdie 
mense vandag verteenwoordig,  
sal wys wees om op hierdie waar- 
skuwings ag te slaan.

Die “Koning van die 
Noorde” vs. die “Koning 
van die Suide”
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Dubbele Vervulling in Bybelprofesie
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wat homself voorgegee het as Kores 
se jonger seun, wat in die geheim ver-
moor was; en Darius die Pers. “Die 
Persiese koning wat Griekeland binne-
geval het, was … Xerxes, wat 485-464 
vC geregeer het” (Expositor’s, bl. 128).

Verse 3-4: “Vers 3 stel ons bekend 
aan … die opkoms van Alexander die 
Grote” (ibid.). Die taal in vers 4 “sug-
gereer duidelik dat hierdie magtige 
oorwinnaar ’n betreklik kort heer- 
skappy sou hê … In sewe of agt jaar 
het hy die skitterendste militêre ver-
owering in die menslike geskiedenis 
behaal. Maar hy het nog net vier jaar 
gelewe; en … in 323 aan koors gesterf 
…” (ibid.).

Alexander se koninkryk was ver-
deel “onder vier kleiner en swakker 
ryke” (Expositor’s, bl. 129). Alexander 
se babaseun is in 310 vermoor en ’n 
buite-egtelike broer is in 317 vermoor. 
“Daar was dus geen afstammelinge of 
bloedverwante om Alexander self op 
te volg nie” (ibid.). Sy koninkryk is dus 
nie “aan sy nakomelinge” verdeel nie 
(vers 4).

Alexander se generaals het geveg 
vir beheer oor sy ryk. Die daaropvol-
gende stryd om oorheersing het almal 
behalwe vier uitgeskakel, wat hoofde 
van die vier afdelings van sy ryk 
geword het. Die vier was Cassander, 
wat in Griekeland en die Weste regeer 
het, Lysimachus in Thracië en Klein-
Asië, Ptolemeus in Egipte en Seleucus 
in Sirië. Van hierdie vier het twee—
Ptolemeus en Seleucus—hulle heer- 
skappy en gebied uitgebrei. Hulle was 
onderskeidelik die konings van Egipte 
en Sirië.

Die aksies wat volg hou verband 
met hierdie twee. Daar word na hulle 
verwys as die koning van die Suide 
(Ptolemeus) en die koning van die 
Noorde (Seleucus) vanweë hul ligging 

relatief tot Jerusalem.
Vers 5: “Die koning van die Suide 

sou Ptolemeus I wees” (Expositor’s, bl. 
130). Die Bybelse uitdrukking “een 
van sy owerstes” verwys na Seleucus. 
Hy het oorspronklik onder Ptolemeus 
gedien. In die intrige na Alexander se 
dood het Seleucus uiteindelik beheer 
oor Sirië verkry en koning van die 
Noorde geword. Seleucus het uiteinde-
lik meer mag as Ptolemeus uitgeoefen. 
Die dinastie van die Seleucid-lyn sou 
tot 64 vC voortduur. 

Die Laodiceër Oorlog 
Vers 6: Daar was ’n toestand van 

spanning en vyandigheid tussen die 
koning van die Suide en die koning 
van die Noorde. Ptolemeus I het in 
285 vC gesterf. In 252 het die twee 
moondhede probeer om ’n verdrag te 
sluit waarvolgens Berenice, die dogter  
van Ptolemeus II, met Antiochus II,  
die koning van die Noorde, sou trou.  
Laodice, die eerste vrou van Antiochus  
II, was kwaad omdat hy van haar ge- 
skei het. In weerwraak het sy ’n same- 
swering uit haar plek van verbanning 
gemanipuleer. Sy het Berenice en haar 
babaseun laat vermoor.

“Nie lank daarna nie is die koning 
self [Antiochus II] vergiftig …” (ibid.).

Laodice het haarself as koningin 
gevestig, omdat haar seun Seleucus II 
te jonk was om te regeer. Die profesie 
“sy self [Berenice] sal prysgegee word” 
verwys na die staatsgreep wat Laodice 
bewerkstellig het om die teregstelling 
van Berenice uit te voer. Sommige 
edeles wat Berenice as koningin onder- 
steun het, was ook omvergewerp.

Verse 7-9: Vergelding het gevolg. 
’n Reeks militêre aksies, wat as die 
Laodiceër Oorlog bekend gestaan 
het, het voortgekom. Ptolemeus II is 
dood kort nadat Laodice sy dogter, 

Berenice, vermoor het. Ptolemeus 
III het probeer om sy suster se dood 
te wreek. Hy het die koning van die 
Noorde aangeval en die Siriese hoof- 
stad Antiogië ingeneem. Vers 8 beskryf 
die herowering deur Ptolemeus van 
“gode en hulle gegote beelde saam met 
hulle kosbare voorwerpe” (Expositor’s, 
bl. 131) wat deur Cambyses in 524 vC 
uit Egipte gesteel is.

Vrede is in 240 tussen Ptolemeus  
III en Seleucus II gesluit, en vyande- 
likhede het tot 221 opgehou, toe 
Ptolemeus III gesterf het.

Verse 10-12: Die seuns van Seleucus 
II het die koning van die Suide aange-
val nadat hulle pa gesterf het. Een van 
hierdie seuns, Seleucus III, het net drie 
jaar lank regeer. Sy militêre aktiwiteite 
was relatief gering. Hy is deur vergif-
tiging dood. ’n Ander seun, Antiochus 

III (die Grote), het wel “aan[ge]kom en 
oor[ge]stroom.” Hy het Judea verower.

Ptolemeus IV, die koning van die 
Suide, het wraak geneem (vers 11) en 
die groter leër van Seleucus III in die 
Slag van Raphia verslaan. Ná sy oor-
winning het Ptolemeus begin met ’n 
lewe van losbandigheid waartydens hy 
tienduisende Jode in Egipte doodge-
maak het (vers 12). Deur dit alles het 
hy sy koninkryk verswak.

Verse 13-16: Die frase “ná verloop 
van tyd, van jare” verwys na ’n voor-
val toe Antiochus III, 14 jaar na sy 
nederlaag, teen Ptolemeus V, nog ’n 
jong seun, gekom het. (Ptolemeus 
IV het in 203 gesterf.) Die Egiptiese 

provinsies was in beroering as gevolg 
van die ellendige heerskappy van 
Ptolemeus IV. Baie van die mense—
insluitende Jode wat die koning van 
die Noorde simpatiek gesind was—
het by Antiochus aangesluit teen die 
koning van die Suide. Die rebellie is 
uiteindelik deur die Egiptiese generaal 
Scopus onderdruk (vers 14).

Scopus het ook die magte van 
Antiochus gedurende die winter van 
201-200 afgeweer. Die koning van die 
Noorde het met nog ’n inval gereageer. 
Hy het die stad Sidon (“’n versterkte 
stad”) ingeneem waar Scopus oorge-
gee het (vers 15). Antiochus het vol-
kome beheer oor die Heilige Land, die 
“Pragtige Land” verkry (vers 16).

Vers 17: Die Bybel, Nuwe Lewende 
Vertaling, lees: “Hy sal dan besluit 
om op die sterkte van die mag van 

sy koninkryk met die 
koning van die suide 
’n ooreenkoms te sluit. 
Hy sal hom met een 
van sy vroue se dog-
ters laat trou om hom 
onderdanig te hou. Die 
plan sal egter nie vir 

hom uitwerk nie.” Nadat hy Scopus 
verslaan het, wou Antiochus beheer 
oor Egipte self verkry. Hy het sy dog-
ter, Cleopatra, aan Ptolemeus V in die 
huwelik gegee. Antiochus het geglo sy 
sou in sy guns optree en die belange 
van haar man verraai. Maar sy het sy 
planne verydel deur Ptolemeus se kant 
te kies.

Verse 18-19: In sy frustrasie het 
Antiochus eilande en stede van die 
Egeïese gebied aangeval. Hy het 
ook asiel gegee aan Rome se vyand, 
Hannibal van Carthago, wat hom 
gehelp het om in Griekeland te land. 
Rome het gereageer deur Antiochus 
aan te val en sy magte ’n nederlaag 

Antiochus IV het toe die tempel ontheilig deur 
’n offer aan die hoof Griekse god, Zeus, te bring. 
Hierdie gruweldaad was ’n voorloper van die 
gruwel van verwoesting wat Jesus Christus gesê 
het in die laaste dae sou plaasvind.

Die Finale Supermoondheid Die “Koning van die Noorde” vs. die “Koning van die Suide”
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toe te dien. Die Romeine het hom 
baie van sy grondgebied ontneem en 
verskeie gyselaars na Rome geneem, 
insluitend Antiochus se seun. Rome 
het groot heffings van hom geëis  
(vers 18).

Antiochus het in skande teruggekeer 
na sy vesting, Antiogië. Hy was nie in  
staat om die swaar fooie te betaal wat 
deur die Romeine gevra is nie en hy 
het probeer om ’n heidense tempel te  
plunder. Sy optrede het plaaslike in- 
woners so woedend gemaak dat hulle 
hom doodgemaak het, wat hom tot ’n 
roemlose einde gebring het (vers 19).

Vers 20: Alhoewel dit nie deel is 
van die geïnspireerde Skrif nie, sê die 
apokriewe boek van 2 Makkabeërs 
3:7-40 dat Antiochus se ander seun, 
Seleucus IV, ook nie in staat was om 
die belasting te betaal nie. Seleucus 
het ’n Jood, Heliodorus, gestuur om 
die tempel in Jerusalem te plunder. 
Heliodorus het na die heilige stad ge- 
gaan, maar niks gekry nie. Seleucus is 
later deur Heliodorus vergiftig en so 
doodgemaak, “maar nie deur toorn of 
deur oorlog nie.”

Antiochus Epiphanes 
Daniël 11:21-35: Hierdie verse praat 

van die berugte Antiochus IV (ook 
bekend as Epiphanes), die broer van 
Seleucus IV, wat vroeër as gyselaar 
na Rome geneem is. Hy was ’n “tiran-
nieke onderdrukker wat sy uiterste  
bes gedoen het om die Joodse gods- 
diens heeltemal te vernietig” (Exposi- 
tor’s, bl. 136).

Antiochus het wette aangeneem wat 
die beoefening van die Joodse gods-
diens verbied het, onder straf van die 
dood. Hy was ’n man wat ongelooflik 
wreed was. Op sy bevel “is ’n bejaarde 
Skrifgeleerde, Eleasar, doodgeslaan 
omdat hy geweier het om varkvleis 

te eet. ’n Ma en haar sewe kinders is 
agtereenvolgens in die teenwoordig-
heid van die goewerneur vermoor 
omdat hulle geweier het om hulde aan 
’n beeld te bring. Twee moeders wat 
hul pasgebore seuns besny het, is deur 
die stad gedryf en van die muur af 
gegooi” (Charles Pfeiffer, Between the 
Testaments, 1974, bl. 81-82).

Vers 31: Dit verwys na die groot 
gebeurtenisse van 16 Desember, 168 
vC, toe ’n waansinnige Antiochus 
Jerusalem binnegegaan en 80,000 
mans, vroue en kinders vermoor het 
(2 Makkabeërs 5:11-14). Hy het toe 
die tempel ontheilig deur ’n offer aan 
die hoof Griekse god, Zeus, te bring. 
Hierdie wandaad was ’n voorloper van 
’n vergelykbare gebeurtenis wat Jesus 
Christus gesê het in die laaste dae sou 
plaasvind (Matteus 24:15).

Verse 32-35: Hierdie verse beskryf 
blykbaar, op een vlak, die ontembare 
wil en moed van die Makkabeërs, ’n 
familie van priesters wat Antiochus  
en sy opvolgers teëgestaan het. Die  
Makkabeërs se opstand teen die Siriese 
koning is ontketen toe “Mattathias, 
die leidende priester in die stad 
Modein … nadat hy die offisier van 
Antiochus vermoor het wat gekom het 
om die nuwe dekreet oor afgodsaan-
bidding af te dwing … ’n guerrilla-
groep gelei het wat gevlug het na die 
heuwels …” (Expositor’s, bl. 141).

Mattathias was in sy saak bygestaan 
deur vyf seuns, veral Juda of Judas, 
met die bynaam Maqqaba (Aramees 
vir hamer, waarvandaan die naam 
Makkabeërs afgelei is). Baie van hier-
die patriotte het gesterf vir hierdie 
saak, maar hul heldedade het uitein-
delik die Siriese magte uit die land 
verdryf.

Op ’n ander vlak kan hierdie verse  
selfs verwys na die Nuwe Testamentiese 

Kerk, met hul verwysings na magtige 
werke, vervolging en afvalligheid.

Historiese Vervulling Skakel oor 
na ’n Toekomstige Vervulling 

Op hierdie stadium neem Daniël se 
profesie beslis ’n ander toon aan en 
verwys uitdruklik na “die tyd van die 
einde” naby die einde van vers 35. Om 
Expositor’s aan te haal: “Met die slui-
ting van die voorafgaande perikoop 
[uittreksel] by vers 35, eindig die voor-
spellende materiaal wat onbetwisbaar 
van toepassing is op die Hellenistiese 
ryke en die stryd tussen die Seleukiede 
en die Joodse patriotte. Hierdie hui-
dige gedeelte (vv. 36-39) bevat ’n paar 
kenmerke wat nouliks van toepassing 
is op Antiochus IV, hoewel die meeste 
van die besonderhede op hom sowel as 
op sy hedendaagse antitipe, “die dier,” 
van toepassing kan wees.

“Beide liberale en konserwatiewe 
geleerdes stem saam dat die hele 
hoofstuk 11 tot op hierdie punt, tref-
fende, akkurate voorspellings van die 
hele reeks gebeure vanaf die regering 
van Kores … tot die onsuksesvolle 
poging van Antiochus Epiphanes om 
die Joodse geloof uit te roei,” bevat 
(Expositor’s, bl. 143).

Van hierdie punt af sou ’n bietjie 
meer as ’n eeu verbygaan voordat 
die Romeinse generaal Pompejus 
Jerusalem sou verower. Van toe af 
en vir baie eeue, het heelwat van die 
Midde-Ooste onder die beheer van  
die Romeinse Ryk gekom.

Die nalatenskap van hierdie noord-

suid konflik word vandag maklik 
gesien. Spanning tussen ’n tradisio- 
neel Christelike Europa en ’n diep 
Islamitiese Midde-Ooste in die suide 
is op sy hoogste vlakke sedert die 
Ottomaanse druk van die 19de eeu.

Hierdie eeue oue konflik sal waar- 
skynlik weer opvlam namate die tyd 
van die einde nader kom. ’n Herleefde 
Heilige Romeinse Ryk sal ’n groter 
invloed in hierdie uiters lewensbe-
langrike streek soek. En plaaslike 
Moslemmagte sal ongetwyfeld weer-
wraak neem.

Vir ’n meer diepgaande ontleding 
van hierdie profetiese toekomstige 
konflik, lees ons gratis studiehulp The 
Middle East in Bible Prophecy.

www.ucg.org.za

Leer Meer

Die Bybel is vol 
profetiese inhoud 
wat nie net vir die 
toekoms betekenis 
het nie, maar ook 
vir die hede. Hierdie 
studiehulp onder-
soek profesieë wat 
God in die verlede gemaak het, Sy vervulling 
daarvan, Sy beloftes deur verbonde en die 
glorieryke toekoms wat Hy beplan het. Lees 
ons gratis studiehulp U Kan Bybelprofesie 
Verstaan vir ‘n deeglike studie oor hierdie 
onderwerpe en meer.

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by
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Romeinse Herlewings van 
’n Verenigde Europa

Sint Pieterskerk Basiliek, die Vatikaan

Hoe kan ons weet dat die laaste 
wêreldsupermoondheid ’n 
hedendaagse inkarnasie van 

die Romeinse Ryk sal wees? Daar is ’n 
paar Bybelaanwysers wat in daardie 
rigting wys.

Een word gevind in Openbaring 
13:3 en Openbaring 13:12, waar daar 
gesê word dat hierdie dier ’n “dodelike 
wond” het wat genees word. Wat bete-
ken dit profeties?

Na dekades van agteruitgang het die 

Romeinse Ryk inderdaad ’n “dodelike 
wond” in 476 nC ontvang toe keiser 
Romulus Augustulus van Rome deur 
Germaanse stamme, onder leiding 
van Odoacer, afgesit is. Maar dit was 
nie die einde van die Romeinse Ryk 
nie. Soos ons sal sien, was daardie 
“wond” inderdaad genees, en die ryk 
sou weer—en weer en weer deur die 
geskiedenis herleef.

Die beskrywing van hierdie dier in  
Openbaring 17 hou verband met ’n  

magtige en invloedryke entiteit wat ’n  
“groot hoer” genoem word (Openba- 
ring 17:1). Hierdie vrou verteenwoor-
dig ’n groot valse kerk wat die mense 
van God vervolg en op “sewe heuwels” 
sit (vers 9, Nuwe Lewende Vertaling). 
Rome staan natuurlik bekend as die 
“Stad van Sewe Heuwels.”

Soos vroeër gesê, kan heuwels of 
berge simbolies wees van regerings of 
koninkryke, soos hier die geval is.

Openbaring 17:10 praat van sewe 
konings—leiers van regerings of 
koninkryke—wat “’n kort tydjie bly.” 

Van daardie sewe konings sê dit dat 
“vyf het geval en een is; die ander 
een het nog nie gekom nie.” Daardie 
bewoording dui aan dat hulle agter-
eenvolgens regeer, een na die ander. 
Die laaste, sewende koning, word “die 
dier” genoem in Openbaring 13:4. Hy 
sal verbonde wees aan 10 ander leiers 
of heersers wat “mag soos konings 
een uur lank [simbolies van ’n kort 
tydjie] saam met die dier” ontvang en 
sal “hulle krag en mag oorgee aan die 
dier” (Openbaring 17:12-13).

Vers 14 maak dit duidelik dat die  
sewende koning, die “dier,” aan bewind  
sal wees totdat Jesus Christus terug-
keer om hom te vernietig: “Hulle [die 
10 geallieerde heersers of leiers] sal 
teen die Lam [Jesus Christus] oorlog 
voer, en die Lam sal hulle oorwin …” 
(Openbaring 17:14).

’n Studie van die geskiedenis toon 
die vervulling van hierdie merkwaar-
dige profesieë in die vorm van opeen-
volgende nuwe leiers van herlewings 
van die Romeinse Ryk na sy “dodelike 

wond” van 476 nC, wat genees was. 
Hierdie herlewings was in samewer-
king met die Rooms-Katolieke Kerk. 
Kom ons kyk hoe dit in die opgete-
kende geskiedenis vervul is en wat  
nog voorlê om vervul te word.

1) Justinianus se Keiserlike Herstel
Nadat keiser Romulus Augustulus 

afgesit is, het minder as ’n eeu ver-
loop voordat Justinianus, die Oos-
Romeinse of Bisantynse keiser, wat 
van Konstantinopel (hedendaagse 
Istanboel) regeer het, hom daartoe 

verbind het om die ryk 
in die Weste te herstel en 
wat aan die geskiedenis 
bekend is as die “Keiserlike 
Herstel,” van stapel gestuur. 

William Langer se An 
Encyclopedia of World His- 

tory sê: “Justinianus se hele beleid was 
gerig op die vestiging van die absolute 
mag van die keiser en op die herlewing 
van ’n universele, Christelike Romeinse 
Ryk” (1960, bl. 172). Hierdie werk 
verwys na Justinianus se “grandiose 
rekonstruksie van die Romeinse ryk.”

Die Roomse kerkhiërargie het ’n 
sleutelrol in hierdie herlewing gespeel. 
Soos geskiedkundige Will Durant uit-

Justinianus I

’n Studie van die geskiedenis toon die ver- 
vulling van hierdie merkwaardige profesieë 
in die vorm van opeenvolgende nuwe leiers 
van herlewings van die Romeinse Ryk.
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wys, “In 554 het Justinianus ’n dekreet 
afgekondig wat vereis dat ‘geskikte en 
gepaste persone wat plaaslike regering 
kan administreer, deur die biskoppe 
en hoofpersone van elke provinsie as 
goewerneurs van die provinsies gekies 
word.’” (The Story of Civilization, Vol. 
4: The Age of Faith, 1950, bl. 519-520, 
beklemtoning in oorspronklike).

Die Romeinse Ryk het weer geleef, 
nadat hy sy eerste van verskeie her-
lewings as bondgenoot met die kerk 
beleef het. Met verloop van tyd het 
hierdie imperiale herlewing egter ge- 
kwyn en geleidelik uitmekaar geval. 
Nog ses herlewings sou op Justinianus 
se herstel volg.

2) Karel die Grote, Heilige 
Romeinse Keiser

Die tweede van hierdie geprofe-
teerde herlewings of herrysings van 
die Romeinse Ryk het plaasgevind in 
die tyd van Karel die Grote wat in 800 
nC deur Pous Leo III in die St. Petrus-
basiliek in Rome gekroon is. Hierdie 
daad was ’n aanduiding van die mag 
en invloed wat die Roomse kerk in die 
toekoms oor die ryk sou hou, wan-
neer keisers die titel Heilige Romeinse 
Keiser sou ontvang.

Langer se Encyclopedia of World 
History verwys na hierdie tyd as die 
“Herlewing van die Romeinse Ryk in 
die Weste” (bl. 155), en voeg by dat 
“Karel die Grote se heerskappy ’n 
teokrasie was.”

As daar enige twyfel bestaan dat die 
Romeinse Ryk baie aktief was deur 
Karel die Grote se herlewing, kyk na 
sy amptelike titel wat hy aangeneem 
het, “Karel, die deurlugtige Augustus, 
gekroon deur God, groot en vredelie-
wende keiser, wat die Romeinse Ryk 
regeer.”

3) Otto 1, “Die Groot Keiser”
Ná Karel die Grote se dood is sy ryk 

onder sy kleinseuns verdeel, en hoewel 
die keiserlike titel voortgeduur het, het 
die ryk verbrokkel en swak en oneens-
gesind gebly tot die tyd van Otto die 
Grote.

Die nuwe keiser van die Duitse nasie 
het die imperiale ryk meestal deur ver- 
owering verenig. Hy het die titel van  
Romeinse keiser ontvang in 962 nC  
toe hy deur Pous Johannes XII gekroon 
is. Dit was die derde van sewe gepro-
feteerde herlewings of herrysings van 
die oorspronklike Romeinse Ryk.

Volgens Langer se Encyclopedia of 
World History het Otto se “kroning 
deur die pous as Romeinse Keiser die 
herlewing van die Romeinse Ryk geken-
merk” (bl. 216). Sy seël met ’n Latynse-
inskrywing lees Otto Imperator 
Augustus—“Otto die Groot Keiser.”

Die Duitse nuustydskrif Der Spiegel 
het in ’n spesiale uitgawe van 2007 oor 
die geskiedenis, die volgende opmer-
king gemaak oor die Duitse keiser: 
“Otto het homself … heerser van die 
Romeinse Ryk genoem, al het dit ’n 
paar eeue vroeër tot ’n einde gekom. 
Karel die Grote het reeds so ’n titel 
gedra.

“’n Geloof wat deur Christene ver-Karel die Grote

sprei is, was dat die Romeinse Ryk tot 
die einde van die wêreld sou voort-
duur. Die profeet Daniël van die Ou 
Testament het van vier wêreldryke 
geprofeteer; dan sou die antichris 
kom. Volgens die konfigurasie van die 
tyd sou die Romeinse Ryk die vierde 
ryk wees. Volgens hierdie interpretasie 

het Otto die mense gered en as soda-
nig die aanspraak beklemtoon om oor 
alle ander heersers in Europa te wees” 
(bl. 28).

Alhoewel die Middeleeuse konsep 
van profetiese gebeure, soos hier 
genoem, ietwat verwarrend was, toon 
dit tog dat die idee van die Romeinse 
Ryk as ’n kontemporêre moondheid, 
en een wat ten tyde van die einde van 
hierdie era sou bestaan, ’n goed-geves-
tigde konsep was.

4) Charles V, op wie se Ryk die 
son Nooit Ondergegaan het nie

 Alhoewel Otto van die toneel ver-
dwyn het, het sy ryk byna drie eeue 
geduur voordat dit deur mededin- 
gende faksies verdeel is.

Dit is gevolg, na byna twee dekades 
sonder ’n keiser, deur Rudolf I van die 
Habsburg-familie wat in 1273 “Koning 

van die Romeine” geword het—hierdie 
onderskeiding word gebruik vir die-
gene wat die keiserlike troon aanneem 
sonder amptelike kroning in Rome 
deur die pous (aangesien omstan-
dighede dikwels verhoed het dat 
dit dadelik of hoegenaamd gebeur). 
Hierdie titel het in 1508 plek gemaak 
vir Verkose Keiser van die Romeine, 
en keisers het opgehou om die reis na 
Rome te onderneem. Slegs een is deur 
die pous gekroon—Karel V van die 
huis van Habsburg in 1530 (al die ver-
kose keisers tussen 1438 en 1740 was 
van hierdie koninklike familie).

Van sy vader het Karel die groot 
Habsburgse besittings van Sentraal-
Europa, Duitsland en Italië geërf. 
Van sy ma, dogter van die beroemde 
Spaanse monarge Ferdinand en 
Isabella, het hy Spanje en al sy Ameri- 
kaanse besittings geërf. Hy het regeer 
oor ’n ryk waarop die son nooit onder-
gegaan het nie—’n ryk wat selfs groter 
as antieke Rome s’n was—en daarmee 
die magtigste man in die wêreld.

Vasbeslote om die eeue oue droom 
van ’n verenigde Europa te verwesen-
lik, was Karel V se bewind die toppunt 
van die vierde geprofeteerde herlewing 
van die Romeinse Ryk. “Een van die 

Charles V

Otto I

Die Finale Supermoondheid Romeinse Herlewings van ’n Verenigde Europa



20 ’n Bybelstudiehulpmiddel aangebied deur Beyond Today  21

grootste konings van Spanje en die 
Heilige Romeinse keiser, [Karel V] was 
miskien die laaste keiser wat probeer 
het om die Middeleeuse idee van ’n 
verenigde ryk wat die hele Christelike 
wêreld omvat, te verwesenlik” (The En- 
cyclopaedia Britannica, 15de uitgawe, 
Micropaedia, Vol. 2, “Charles V”).

Groot uitdagings het egter sy visie 
verydel. In die loop van sy bewind 
het hy geveg teen Frankryk, die 
Ottomaanse Ryk van Suleiman die 
Manjifieke, Protestante en selfs magte 
van die pous. Hy het uiteindelik in 
1556 geabdikeer en sy Spaanse besit-
tings aan sy seun Philip II, en sy Sen- 
traal-Europese besittings aan sy broer 
Ferdinand, oorgelaat.

Napoleon, mededinger van Karel 
die Grote en Alexander 

Een van die geskiedenis se bekend-
ste figure, Napoleon Bonaparte, sou 
die vyfde geprofeteerde poging lei 
om die Romeinse Ryk te laat herleef 
met die goedkeuring van die Roomse 
kerk. Soos Will Durant opgemerk 
het, het Napoleon “gedroom daar-
van om met Karel die Grote mee te 
ding en Wes-Europa te verenig … 
daarna om Konstantyn te volg … om 
Konstantinopel te verower … en was 
van voorneme om met Alexander te 
kompeteer deur Indië te verower” (The 
Story of Civilization, Vol. 11: The Age 
of Napoleon, 1975, bl. 242-243). Op die 
hoogtepunt van sy mag het hy 70 mil-
joen onderdane regoor die Europese 
vasteland regeer.

Napoleon, wat op die Mediterreense 
eiland Korsika gebore is, het in die na- 
draai van die Franse Revolusie ’n naam  
vir homself begin maak. Nadat hy mili- 
têre opleiding in Frankryk ontvang 
het, het hy homself vinnig as ’n mili-
têre genie in veldtog na veldtog bewys. 

Maar militêre mag was nie genoeg 

om sy ambisies te bevredig nie. In 1799 
het Napoleon homself in Frankryk se 
top-politieke posisie gemaneuvreer. 
In 1804 het hy homself tot keiser van 
Frankryk gekroon, en later daardie jaar 
is hy deur Pous Pius II by die Notre 
Dame-katedraal in Parys as Keiser 
Napoleon I gekroon. Kort voor lank 
het sy militêre verowerings daartoe 
gelei dat hy Europa van die Elberivier 
aan die oostekant van Duitsland, tot 
by die Atlantiese Oseaan regeer het, so- 
wel as oor Spaanse en Franse gebiede 
in die Nuwe Wêreld—die grootste deel 
van die Amerikas.

Napoleon het na Rome en Karel die 
Grote vir inspirasie gekyk en was vas-
beslote om Europa onder sy bewind 

te verenig. Sy groot ambisies het egter 
sy ondergang veroorsaak. Planne om 
Brittanje binne te val is verydel nadat 
sy vloot in 1805 by Trafalgar deur 
Admiraal Lord Nelson verslaan is. In 
1812 was sy inval in Rusland ramp-
spoedig, met die verlies van meer as  
’n halfmiljoen man. Hy was gedwing 
om sy troon te abdikeer en is in 1814 
in ballingskap gestuur.

Hiermee het die vyfde herlewing 
van die Romeinse Ryk ten einde 

Napoleon

geloop. Maar dit was nie die einde van 
imperialistiese pogings om Europa te 
verenig nie.

6) Duitse en Italiaanse drome 
Duitsland soos ons dit ken is ’n rela 

tief moderne skepping. Voor Napoleon 
was daar letterlik honderde klein Duitse  
deelstate wat elkeen deur sy eie prins,  

hertog of koning regeer was. Oosten- 
ryk en Pruise was die mees dominante.  
In die 19de eeu het Otto von Bismarck 
daarin geslaag om die meeste Duitse  
gebiede onder die Pruisiese Hohen- 
zollern-dinastie te verenig, met ander 
wat Oostenryk se bondgenote was.

In 1870 het beide groepe Duitse state  
saam teen Frankryk geveg, en in 1871 
is Pruise se Koning Wilhelm in die 
Franse paleis van Versailles tot keiser 
van Duitsland verklaar. Sy titel, keiser,  
gaan terug na die Romeinse titel 
Caesar. Eeue vroeër het Otto die Grote 

die eerste groot Duitse ryk gestig—
die Eerste Ryk. Nou het Duitsland sy 
Tweede Ryk gehad.

Duitse drome van ’n groter ryk het 
onvermydelik tot meer oorlog gelei. 
In 1914 het die Eerste Wêreldoorlog 
uitgebreek, ’n verwoestende oorlog wat 
die lewens van miljoene geneem het 
en die gesig van Europa verander het. 
Maar toe dit vier jaar later eindig, het 
groot probleme gebly. In die komende 
jare sou twee nuwe sterkmanne te 
voorskyn kom met nuwe drome om 
Europa te verenig en verder uit te 
brei—Benito Mussolini in Italië en 
Adolf Hitler in Duitsland. Beide hier-
die manne het ooreenkomste met die 
Roomse kerk onderteken wat hul fas-
cistiese bewinde wettig gemaak het.

Mussolini het die herverskyning 
van die Romeinse Ryk verklaar en ’n 
alliansie met Hitler gevorm, wat die 
Rome-Berlyn As tot stand gebring het. 
Adolf Hitler het met trots Duitsland 
se Derde Ryk geproklameer en ’n nuwe 

Duitse ryk in die voor-
uitsig gestel wat die 
Heilige Romeinse Ryk 
van die Duitse Nasie 
wat deur Otto die Grote 
gestig was, sou mee-
ding. Die sesde van die 
sewe keiserlike herle-

wings wat in Openbaring 17 voorspel 
is, was aan die gang.

Van 1939 tot 1945 het die Geallieerde 
en As-moondhede in die Tweede 
Wêreldoorlog geveg en mekaar oor 
Europa, Afrika, Asië en die Atlantiese 
en Stille Oseaan in bloedige veldslae 
die stryd aangesê. Duitsland se droom 
van ’n Europa verenig onder ’n nuwe 
ryk het amper geslaag, en teen ’n 
verskriklike prys. Soos in die Eerste 
Wêreldoorlog het miljoene omgekom 
en Europa is weer in puin gelê.

Adolf Hitler het met trots Duitsland se Derde 
Ryk geproklameer en ’n nuwe Duitse ryk in 
die vooruitsig gestel wat teen die Heilige 
Romeinse Ryk van die Duitse Nasie, wat deur 
Otto die Grote gestig was, sou meeding.

Mussolini en Hitler
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In die verwoeste nasleep van die 
Tweede Wêreldoorlog het dit on- 
denkbaar gelyk dat Europa weer 

kon herleef. Baie hoogwaardige stede 
is tot puin gebombardeer. Die dooies 
was in die tienmiljoene getel. Ou 
instellings en organisasies het opge-
hou bestaan.

Wat daarna gebeur het, aangevuur 
deur Amerikaanse dollars wat inge-
volge die Marshall-plan verskaf was, 
was ’n ekonomiese wonderwerk: Wes-

Europa het sy nywerheid herbou.
Gemoderniseer van die grond af,  

het baie van verslane Duitsland se 
fabrieke in die 1950’s en 60’s begin  
om die fabrieke van sy nasionale 
weldoener, die Verenigde State, te 
oortref. Die ou droom van ’n vreed-
same Europese unie het gelei tot ’n 
organisasie bekend as die Europese 
Gemeenskaplike Mark.

In die laaste helfte van die 20ste 
eeu het die Gemeenskaplike Mark 

Die EU: ’n Sewende Romeinse 
Herlewing in Wording?
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plek gemaak vir die Europese Unie, 
’n magtige alliansie met ou vyande 
Frankryk en Duitsland in die middel. 
Die hoeveelheid internasionale inte-
grasie wat onder die Europese Unie 
behaal is, is verbysterend.

Maar dit is nie in die vorm wat 
dit sal wees wanneer Jesus Christus 
terugkeer nie.

Ons keer terug na Openbaring 17, 
en sien dat Johannes, oor die visioen 
wat hy van die vrou en die dier ge- 

sien het, hom “uitermate verwonder” 
het (Openbaring 17:6). ’n Engel het 
toe aan Johannes verduidelik dat 
“Die dier wat jy gesien het, was en is 
nie en sal uit die afgrond opkom …” 
Wanneer hulle dit sien, sal mense 
“hulle verwonder as hulle die dier sien 
wat was en nie is nie, alhoewel hy is” 
Openbaring 17:8).

Wat beteken sulke ongewone 
bewoording? 

Nadat ons hierdie historiese agter-
grond deurgegaan het, kan ons nou 
verstaan hoe ’n ryk eens kon bestaan, 
dan verdwyn en dan weer verskyn in ’n 
ietwat ander vorm. Die feit dat hierdie 
dier, simbolies van ’n ryk, “was, en 
is nie, alhoewel hy is” vertel ons dat 
die Romeinse Ryk, wat nie op hierdie 
tydstip as sodanig bestaan nie, weer in 
die nabye toekoms herstel sal word.

Dit “was” beteken dat dit in die ver-
lede bestaan het, dit “is nie” beteken 
dat dit nie op hierdie oomblik bestaan 
nie, “alhoewel hy is,” want dit bly ’n 

onderstroom in die Europese poli-
tiek, “sal uit die afgrond opkom”—wat 
beteken dat dit bestem is om weer te 
herleef.

Openbaring 17:10 profeteer dat daar 
sewe konings of heersers sou wees wat 
die opstandings van die Romeinse 
Ryk in samewerking met die Roomse 
kerk sou lei. Ons het gesien dat daar 
tot dusver ses was. ’n Sewende herle-
wing, wat “die dier” genoem word en 
in profesie gekoppel word aan God se 

ingryping in menslike aan-
geleenthede met Christus  
se wederkoms, lê voor.

In 1957 het ses Wes-
Europese nasies—Wes-
Duitsland, Frankryk, Italië, 
Nederland, Luxemburg en 
België—saamgekom om die 

Europese Ekonomiese Gemeenskap 
te skep deur die Verdrag van Rome. 
Hierdie baanbrekende stappe in die 
rigting van Europese eenwording 
is geneem in die antieke hoofstad 
van die Romeinse Ryk en die tuiste 
van een van die wêreld se oudste en 
belangrikste godsdienste.

Paul Henri Spaak, voormalige sekre-
taris-generaal van NAVO, het later in 
’n BBC-dokumentêr oor daardie on- 
dertekening opgemerk: “Ons het op 
daardie dag soos Romeine gevoel …
ons het weer bewustelik die Romeinse 
Ryk herskep.”

Europa se ou droom van eenheid 
behou sy houvas op Europese leiers. 
Alhoewel stadig om bymekaar te kom, 
en beslis nog nie in sy finale vorm nie, 
sal daardie unie na vore tree as ’n glo-
bale supermoondheid wat die wêreld 
sal verstom en skok.

Die Europese Unie is nou die wêreld 
se grootste ekonomiese mag, wat ver-
antwoordelik is vir meer as ’n derde 
van die wêreld se totale bruto binne- 

’n Sewende herlewing van die Romeinse 
Ryk, wat “die dier” genoem word en in 
profesie gekoppel is aan God se ingryping 
in menslike aangeleenthede met Christus 
se wederkoms, lê voor.
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landse produk. Dit is die grootste uit-
voerder ter wêreld. Die euro, die EU 
se gemeenskaplike geldeenheid, het 
sedert sy bekendstelling in 2002 byna 
50 persent teenoor die Amerikaanse 
dollar in waarde toegeneem.

Sommige EU-leiers glo dat die 
unie nie vinnig genoeg ontwikkel of 
genoeg mag op die wêreldtoneel het 
nie. Daar was selfs besprekings oor 
die vorming van ’n koalisie binne die 
Europese Unie, gelei deur Frankryk en 
Duitsland, wat politieke eenheid sou 
bespoedig.

Nie alle Europeërs verwelkom die 
konsep van ’n EU-militêre mag met 
ope arms nie. Die gesamentlike VSA-
Europese inval in Kosovo in die laat 
1990’s het die algemene onwilligheid 

van baie Europese state geopenbaar 
om ’n rol te speel in die gebruik van 
militêre mag. Die gekombineerde EU- 
lede het slegs 50,000 troepe na die 
Balkan gestuur, terwyl hulle byna 2 
miljoen gewapende mans gehad het.

Intussen toon die Verenigde State, 
met sy groot militêre verbintenis in 
Afghanistan en ander magte wat 
wêreldwyd in die oorlog teen terreur 
versprei is, aansienlike tamheid om 
as die wêreld se polisieman op te tree. 
In plaas daarvan om geweld met Sirië 
na te jaag nadat daardie land se presi-
dent Bashir al-Assad chemiese wapens 
op sy eie mense gebruik het, het die 
administrasie van Barack Obama eer-
der diplomasie nagestreef. Net so het 
’n onlangse diplomatieke ooreenkoms 

met Iran vorm aangeneem in plaas 
van die tipiese bedreiging van gewa-
pende konflik en sanksies wat in die 
verlede gebruik is.

Europa se Geprofeteerde 
Toekoms

Die gebeure in Europa volg ’n his-
toriese patroon—’n poging om die 
Spanjaarde en Italianers, Duitsers en 
Slawiërs, Franse en Skandinawiërs in 
een ryk te verenig.

Die huidige maatreëls om die Euro- 
pese Unie uit te brei en te verstewig 
blyk die weg te baan vir die ontstaan 
van die eindtydse moondheid wat 
Daniël geprofeteer het as deels van 
yster en deels van klei. In die lig van 
wat Bybelprofesieë openbaar, is dit fas-

sinerend om die wortels van die bewe-
ging om Europa te verenig, te sien.

Die idee om ’n hernieude Romeinse 
Ryk te stig, was beslis in die gedagtes 
van diegene wie se pogings gelei het 
tot die huidige organisasie van die 
Europese nasies. Dié unie het voortge-
gaan om te versterk met groter same-
werking en integrasie in ekonomiese 
en politieke aangeleenthede.

Die 10 konings wat hul mag en gesag  
aan die dier sal gee, sal nie verstaan 
hoe monsteragtig boos hul skepping  
sal word nie, wat uiteindelik die wêreld 
in katastrofe sal dompel.

Openbaring 17:14 stel die tydsbere-
kening vir hierdie profesie duidelik: 
“Hulle sal teen die Lam oorlog voer, 
en die Lam sal hulle oorwin …” Die 

Waarom Europa en nie die 
Verenigde State nie?

Een les van die wêreldgeskiedenis 
is dat groot magte kom en gaan. 

Sedert die Tweede Wêreldoorlog 
was die Verenigde State die onbe-
twiste wêreldleier-supermoondheid. 
Dit sal nie altyd die geval wees nie. 
Bybelprofesie toon dat ’n ander 
supermag onmiddellik voor Jesus 
Christus se wederkoms sal bestaan. 
Dit sal ’n groot godsdienstige en 
kommersiële stelsel wees waarvan 
die handel, kultuur en sterk weer-
mag die wêreld oorheers.

Die Britse historikus Paul 
Kennedy, wat nou lesings aan Yale 
gee, het sy monumentale boek The 
Rise and Fall of the Great Powers 
in 1987 geskryf. In die boek het 
hy teruggekyk na die jaar 1500 
en getoon dat die eienskappe wat 
daartoe lei dat nasies tot mag kom 
en die redes vir hul agteruitgang en 

val, sekere gemeenskaplikhede het: 
skuld en imperiale strewe.

Net soos die Britse Ryk ineen- 
gestort het weens skuld en ’n oor- 
laaide weermag, so staar die 
Verenigde State vandag dieselfde 
probleme in die gesig. Hulle suk-
kel om genoeg troepe vir al die 
militêre verpligtinge daar te stel. 
Astronomiese skuld is ’n deurslag-
gewende en groeiende probleem.

Slegs ’n generasie gelede was die 
Verenigde State in so ’n gesonde 
finansiële toestand dat dit die wêreld 
se grootste uitlener was. Dit is nie 
meer die geval nie. Weens sy oor-
besteding is dit nou een van die 
nasies met die meeste skuld in die 
geskiedenis.

Daar is nog ’n rede waarom ons 
kan weet die Verenigde State nie 
daardie dominante supermoond-

heid sal wees wat die wêreld voor 
Christus se wederkoms lei nie: Daar  
is te veel besonderhede wat in By- 
belprofesie gegee word oor die dier-
mag wat net nie by die beskrywing 
van die Verenigde State pas nie.

Die beskrywing van die dier in 
Daniël 7:7 sê hoofsaaklik die dier 
was “vreeslik en skrikwekkend en 
baie sterk, en dit het groot yster-
tande gehad; dit het verslind en 
vermorsel en die oorskot met sy 
pote vertrap.” Hierdie dier is deur 
ysterbene voorgestel in die droom 
van Nebukadnesar en as ’n dier met 
ystertande in Daniël 7. Die histo-
riese Romeinse Ryk pas by hierdie 
beskrywing deurdat dit sy vyande 
genadeloos vermorsel en met ’n 
ystervuis regeer het.

Daarteenoor het die Verenigde 
State as ’n supermoondheid op die 
wêreldtoneel nog nooit mag op 
dieselfde manier as ander super-
moondhede voor dit uitgeoefen 

nie. Dink aan die nasleep van die 
Tweede Wêreldoorlog. In plaas 
daarvan om sy voormalige vyande 
Duitsland en Japan in ’n verkla-
ring van oorwinning uit te wis, 
het die Verenigde State beleide 
ingestel en aansienlik geld bestee 
om daardie nasies te help om te 
herbou nadat hulle hulle verslaan 
het. Nie dat die VSA nog altyd sui-
wer motiewe gehad het of in elke 
geval die regte ding gedoen het 
nie (byvoorbeeld sy hantering van 
die inheemse Amerikaanse mense, 
of die Amerikaanse regering se 
aandadigheid aan die wettiging en 
kommersialisering van aborsie en 
pornografie). Maar as ’n selfver-
klaarde baken van vryheid in ’n 
wêreld waar kommunisme en dik-
tatuur miljarde oor die hele wêreld 
bedreig het, het die VSA in baie 
gevalle opgetree uit ’n motivering 
om goed te doen vir die mense van 
enige gegewe land.

Die Finale Supermoondheid Die EU: ’n Sewende Romeinse Herlewing in Wording?
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Lam is natuurlik Jesus Christus. Hy 
sal nie terugkeer voordat hierdie pro- 
fesie van 10 heersers wat ’n eindtydse 
supermoondheid vorm, vervul is nie.  
Tog is alle aanduidings dat Sy weder- 
koms binnekort moet wees (’n komen-
de studiehulpmiddel Seven Prophetic 
Signs Before Jesus’ Return sal hierdie 
onderwerp in meer besonderhede 
dek)—en die verskyning van hierdie 

ryk sal natuurlik selfs gouer wees.
Soos die geskiedenis toon, het die 

Romeinse Ryk verskeie kere in die 
verlede geval, herleef en weer geval. 
Wees verseker dat dit weer sal herleef, 
maar kort daarna vernietig sal word 
en vervang sal word deur die finale 
supermoondheid—die Koninkryk van 
God, regeer deur Jesus Christus, wat 
nooit vernietig sal word nie!

Die Finale Val 
Die drome van Julius Caesar, 

Justinianus, Karel die Grote, Napoleon 
en Mussolini het nog nooit gesterf nie. 
Hulle sal weer herlewe—maar sal op 
’n volslae ramp eindig. In Openbaring 
19 vind ons uit wie hierdie finale 
ryk vernietig. Hier skryf die apostel 
Johannes oor ’n visioen wat hy oor die 
toekoms ontvang het: “Toe het ek die 
hemel geopend gesien; en daar was ’n 
wit perd, en Hy wat daarop sit, word 
genoem Getrou en Waaragtig, en Hy 
oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  
En sy oë was soos ’n vuurvlam, en op  
sy hoof was baie krone; en Hy het ’n  
Naam wat geskrywe is, wat niemand 
ken nie, behalwe Hy self. En Hy was 

bekleed met ’n kleed wat in bloed ge- 
doop was, en sy Naam is: Die Woord 
van God” (verse 11-13). Dit is die Een 
wat ons as Jesus Christus ken.

Ons lees verder: “En die leërs in die 
hemel het Hom gevolg op wit perde, 
bekleed met wit en rein fyn linne. En 
uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard 
om die nasies daarmee te slaan; en Hy 
sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy 

trap die parskuip van die 
wyn van die grimmigheid 
en van die toorn van God, 
die Almagtige. En Hy dra 
op sy kleed en op sy heup 
die Naam wat geskrywe 
is: Die Koning van die 

konings en die Here van die here” 
(verse 14-16; sien ook verse 17-21). 

Die laaste supermoondheid van 
mense wat in Bybelprofesie beskryf 
word, sal vervang word deur die finale 
supermoondheid—die Koninkryk van 

God, gelei deur Jesus Christus, wat die 
hele wêreld sal regeer. Profesie is deur 
God gegee om ons deur veranderende 
wêreldtoestande te lei, ons geloof te 
versterk en ons hoop vir die toekoms 
te gee. Ons geloof moet in Hom wees 
en ons lewens moet daaraan toegewy 
wees om Sy wil te doen sodat ons uit-
eindelik deel van daardie Koninkryk 
kan wees.

Dit is wat Bybelprofesie aangaande 
die eindtyd openbaar. Die fondament 
word gelê, die struktuur word gebou 
en die tyd vir die sewende herlewing 
van die Romeinse Ryk—die dier—
kom al hoe nader.

Sal u gereed wees om hierdie gebeure 
wat bestem is om die wêreld te trans-
formeer in die gesig te staar?.

Baie waarsku dat China of ’n 
ander Asiatiese staat of konfede- 
rasie die Verenigde State as die 
wêreld se dominante mag sal 
vervang. En inderdaad, die Bybel 
profeteer ’n groot mag wat in die 
Verre Ooste opkom, maar dit is 
’n mag wat met sy eie weermag 
teen die dier kom (Openbaring 
9:14-16; 16:12). Dit kan heel 
moontlik China insluit, miskien 
in alliansie met ander streeks-
moondhede.

China is ’n groot moondheid 
en gaan nog kragtiger word. Dit 
is egter duidelik dat watter krag 
dit ook al uitoefen, apart sal wees 
van die dierkrag wat gaan kom.

Die laaste supermoondheid van mense wat 
in Bybelprofesieë beskryf word, sal vervang 
word deur die finale supermoondheid—die 
Koninkryk van God.

Waarom nie 
Asië nie? www.ucg.org.za

Leer Meer

Die Midde-Ooste is ’n 
belangrike streek van die 
wêreld. Geboorteplek 
van die drie groot mono-
teïstiese godsdienste—
Christenskap, Judaïsme 
en Islam—dit is ook die 
bron van baie van die 
lewensbloed van die wêreld se ekonomie—olie. 
Waarom is hierdie gebied in soveel onrus? Waar-
heen sal dit lei? Lees ons gratis studie hulp Die 
Midde-Ooste in Bybelprofesie.
 

Die Bybel gee ons 
ook ‘n gids om te 
verstaan wat sal 
gebeur in die dae 
wat voorlê, terwyl 
ons wag op die 
wederkoms van 
Jesus Christus. 

Lees ons gratis studiehulpmiddel Leef Ons 
in die Tyd van die Einde? om meer te wete te 
kom oor waar ons nou is op God se profe-
tiese tydskaal.

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by
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Die Finale 
Supermoondheid:
Die Koninkryk van God
“Maar in die dae van dié konings sal die  
God van die hemel ’n koninkryk verwek  
wat in ewigheid nie vernietig sal word nie  
… net soos u gesien het dat sonder toe- 
doen van mensehande ’n klip van die berg 
af losgeraak het wat die yster, die koper, 
die klei, die silwer en die goud verbrysel 
het … die droom is waar en sy uitlegging 
betroubaar”—Daniel 2:44-45.
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In God se liefde het Hy geopenbaar 
wat in die komende jare gaan ge- 
beur sodat ons nie ontmoedig 

moet wees nie, maar eerder hoop 
het. Die diermag van Rome sal God 
se mense vervolg en die wêreld met 
ysterwreedheid regeer.

Openbaring beeld die eindtydse 
supermag uit as ’n vrou geklee in pers 
en skarlaken, wat op ’n skarlakenrooi 
dier ry. Johannes skryf duidelik dat  
sy “dronk van die bloed van die hei-
liges en van die bloed van die getuies 
van Jesus” verskyn het (Openbaring 
17:3-6). Hierdie groot supermoond-
heid sal dus verantwoordelik wees vir 

die dood van sommige van Jesus se 
eie dissipels in die eindtyd en sal ook 
ontsaglike rampe oor die wêreld in die 
algemeen bring.

Dit is ’n aaklige en somber beeld, 
maar Jesus Christus sal ingryp voor-
dat die mensdom homself ten volle 
kan vernietig. Hy sal met mag kom 
om die onderdrukkende heerskappy 
van die eindtydse supermoondheid 
te breek. Dit is in hierdie tyd dat die 
vervulling van die profesie in Daniël 
2:34-35 gebeur: “U het gekyk totdat 
daar sonder toedoen van mensehande 
’n klip losraak wat die beeld getref het 
aan sy voete van yster en van klei en 
dit fyngestamp het. Toe is tegelykertyd 
die yster, die klei, die koper, die silwer 
en die goud fyngestamp, en dit het 
soos kaf geword van die dorsvloere 
in die somer, wat die wind wegneem, 

sodat daar geen spoor van gevind is 
nie; maar die klip wat die beeld getref 
het, het ’n groot rots geword wat die 
hele aarde gevul het.” 

’n Koninkryk van Vrede om ’n 
Oorlogsryk te Vervang 

Soos vroeër genoem, kan ’n berg ’n 
nasie of koninkryk simboliseer. Die 
klip wat sonder hande gesny is, beeld 
God se Koninkryk uit wat gevestig 
word wanneer Jesus terugkeer. Dat dit 
die standbeeld van Nebukadnesar se 
visioen tref en vernietig, is ’n aandui-
ding dat God se Koninkryk die reeks 
wêreldsupermoondhede wat die aarde 

vir die laaste etlike duisend 
jaar regeer het, uitdruk en 
vervang. “En die sewende 
engel het geblaas, en daar 
was groot stemme in die 
hemel wat sê: Die konink- 
ryke van die wêreld het die 
eiendom van onse Here ge- 
word en van sy Christus, 

en Hy sal as Koning heers tot in alle 
ewigheid” (Openbaring 11:15).

Vergelyk dit met Daniël se profesie 
van dieselfde gebeurtenis: “Maar in 
die dae van dié konings sal die God 
van die hemel ’n koninkryk verwek 
wat in ewigheid nie vernietig sal word 
nie, en die heerskappy daarvan sal aan 
geen ander volk oorgelaat word nie; 
dit sal al daardie koninkryke verbrysel 
en daar ’n einde aan maak, maar self 
sal dit vir ewig bestaan” (Daniël 2:44).

Hierdie teks dui aan dat die Konink- 
ryk van God as ’n letterlike, wêreld- 
regerende regering sal bestaan, net 
soos die diermag wat dit sal vooraf-
gaan as ’n letterlike, wêreldregerende 
supermoondheid sal bestaan. Daar  
sal ’n tasbare Koninkryk op aarde 
wees wat oor die “koninkryke van  
die wêreld” sal heers! Sagaria 14:16  

en Jesaja 2:2-4 stel duidelik die mense 
voor wat deur die verdrukking leef 
tot Christus se wederkoms en wat na 
Jerusalem, wat die hoofstad van God 
se regering sal wees, reis om God se 
weë te leer ken en Christus te aanbid:

“En almal wat oorbly uit al die 
nasies wat teen Jerusalem aangekom 
het, sal jaar na jaar optrek om te aan-
bid voor die Koning, die HERE van 
die leërskare, en om die huttefees te 
vier” (Sagaria 14:16).

“En aan die einde van die dae sal 
die berg van die huis van die HERE 
vasstaan op die top van die berge en 
verhewe wees bo die heuwels, en al die 
nasies sal daarheen toestroom. En baie 
volke sal heengaan en sê: Kom laat 
ons optrek na die berg van die HERE, 
na die huis van die God van Jakob, 
dat Hy ons sy weë kan leer en ons in 
sy paaie kan wandel. Want uit Sion 
sal die wet uitgaan en die woord van 
die HERE uit Jerusalem. En Hy sal 
oordeel tussen die nasies en regspreek 
oor baie volke; en hulle sal van hul 
swaarde pikke smee en van hul spiese 
snoeimesse; nie meer sal nasie teen 
nasie die swaard ophef nie, en hulle 
sal nie meer leer om oorlog te voer 
nie” (Jesaja 2:2-4). 

God Nooi u om in Sy Koninkryk 
te Wees 

Die grootste aspek van God se Ko- 
ninkryk is dat die wêreld van vrede 
waaroor dit sal heers oop en beskik- 
baar is vir die hele mensdom. Jesus 
het met almal gepraat wat wou luister 
toe Hy gesê het “Maar soek eers die 
koninkryk van God en sy geregtigheid” 
(Matteus 6:33). Hierdie boodskap van 
God se Koninkryk en u potensiaal om 
dit binne te gaan was die hart en kern 
van Jesus se evangelieboodskap.

Wanneer ons die evangelie van die 

Koninkryk van God hoor en verstaan, 
verwag Jesus van ons om te bekeer en 
die goeie nuus oor hierdie Koninkryk 
te glo (Markus 1:14-15).

Om Jesus se opdrag te aanvaar om 
te bekeer en hierdie boodskap, hierdie 
goeie nuus, te glo, is die eerste stap om 
deel van Sy Koninkryk te wees. Ons 
kan ons tot God wend vir vergifnis 
en versoening deur Jesus Christus en 
begin om volgens die wette van die 
Koninkryk van God te leef soos deur 
Jesus Christus geleer. Diegene wat 
weier om God se heilige lewenswyse  
te leef, sal toegang tot die Koninkryk 
van God en die ewige lewe geweier 
word (1 Korintiërs 6:9-10; Galasiërs 
5:19-21; Efesiërs 5:5).

Jesus het gewaarsku teen struikel- 
blokke wat ons toegang tot die Konink- 
ryk kan verhinder (Matteus 5:20; 
19:23-25; Markus 9:47; Lukas 18:17; 
Johannes 3:5). Om die Koninkryk te 
betree, moet ons ’n behoorlike opvat-
ting hê—’n nederige, ontvanklike, 
kinderlike gesindheid—wat gepaard 
gaan met ware bekering, doop en 
die ontvangs van God se Heilige 
Gees (Matteus 18:3; Johannes 3:3-5; 
Handelinge 2:38).

As u meer wil weet oor die doop en 
hoe u lewe kan verander, lees asseblief 
ook ons gratis studiehulp The Road to 
Eternal Life. Hierdie kennis is nood- 
saaklik om die Koninkryk van God  
te betree.

Om God se Koninkryk te soek moet 
ons hoogste prioriteit word, maak nie 
saak wat die probleme is nie. Paulus 
het gesê: “Ons moet deur baie ver-
drukkinge in die koninkryk van God 
ingaan” (Handelinge 14:22). Jesus 
moedig ons aan om hierdie probleme 
te oorkom deur die Koninkryk van 
God as ons primêre doelwit te hou 
(Matteus 6:33). Hy spoor ons aan om 

Dit is ’n aaklige en somber beeld, maar  
Jesus Christus sal ingryp voordat die mens- 
dom homself ten volle kan vernietig. Hy 
sal met mag kom om die onderdrukkende 
heerskappy van die eindtydse supermoond- 
heid te breek.
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te bid dat God se Koninkryk moet 
kom (Matteus 6:10).

Wanneer ons lewens daaraan gewy 
is om God se Koninkryk te soek, sal 
ons opvatting soos die geloofshelde in 
Hebreërs 11 wees. Let op hierdie inspi-
rerende woorde oor hulle ingesteld-
heid: “In die geloof het hulle almal 
gesterwe sonder om die beloftes te 
verkry, maar hulle het dit uit die verte 
gesien en geglo en begroet, en het 
bely dat hulle vreemdelinge en bywo-
ners op aarde was … Daarom skaam 
God Hom nie vir hulle om hulle God 
genoem te word nie, want Hy het vir 
hulle ’n stad berei” (verse 13, 16). Die 
patriarge het hulself as “vreemdelinge 
en bywoners” beskou omdat hulle uit-
gesien het na die Koninkryk van God. 
Hulle lewens was gerig op daardie 
Koninkryk, nie op hulle fisiese, mate-
riële lewe nie.

God openbaar Sy wonderlike waar-
heid aan diegene wat Hy nou roep 
(Johannes 6:44). Jesus Christus het 
gesê dat Sy boodskap in die eindtyd, 
voor Sy wederkoms, verkondig sal 
word. “En hierdie evangelie van die 
koninkryk sal verkondig word in die 
hele wêreld tot ’n getuienis vir al die 
nasies; en dan sal die einde kom” 
(Matteus 24:14).

Die United Church of God is daar-
toe verbind om hierdie boodskap 
te verkondig en nooi u uit om Jesus 
Christus se roeping te volg om te glo 
en daarop te reageer. 

Die boodskap wat Jesus gebring 
het, word, gepas, die goeie nuus—die 
evangelie—van die Koninkryk van 
God genoem. En dit is regtig goeie 
nuus. Dit is die wonderlikste nuus 
denkbaar vir die mensdom. Jesus 
Christus vra u om daardie goeie nuus 
te glo en eers Sy Koninkryk te soek. 
As u dit doen, het Jesus in Lukas 12:32 

gesê, sal dit God se plesier wees om vir 
u die Koninkryk te gee!

Gevolgtrekking 
Die Koninkryk van God, nie die 

dier van Openbaring nie, sal die ware 
“Laaste Supermoondheid” wees—die 
finale Ryk wat ooit oor die mense van  
die aarde sal heers. Soos Daniël 2:44 
gesê het, dit sal “al daardie konink- 
ryke verbrysel … self sal dit vir ewig 
bestaan.” Dit dui nie net aan dat die  
Koninkryk nog nie gevestig is nie,  
maar dit bevestig ook dat die Konink- 
ryk ’n ware regering is wat op die 
aarde sal bestaan! Dit sal ’n tyd van 
ongekende vrede, voorspoed en ware 
geregtigheid wees. Hierdie Koninkryk 
was die fokuspunt van Christus se 
evangeliebediening, en die United 
Church of God is toegewy aan die 
uitvoering van Sy opdrag om daardie 
evangelie te versprei. Vir bykomende 
hulpbronne waardeur u nou toegang 
kan kry om meer oor die Koninkryk 
van God te leer, kyk na ons gratis stu-
diehulp The Gospel of the Kingdom.

“En die sewende engel het geblaas, en daar was 
groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke 
van die wêreld het die eiendom van onse Here 
geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning 
heers tot in alle ewigheid”—Openbaring 11:15.
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Leer Meer

Die boek Openbaring 
is vol simboliek van 
wat in die toekoms 
gaan gebeur. Laai 
dit af of versoek ons 
gratis studiehulp 
Die Boek Openbaring 
Word Onthul om hulp 
te kry om te verstaan wat daardie simboliek 
beteken, waarheen die wêreld op pad is en 
hoekom.

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by
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