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Leef Ons in die Tyd 
van die Einde?

Vir duisende jare word mense gefassineer met voorspellings van die 
einde van die wêreld.

Mense wat die Bybel lees en bestudeer, is nie die enigstes wat 
bekommerd is oor waarheen ons wêreld op pad is nie. Die oorlede skry-
wer, Isaac Asimov, het in sy boek, The Choice of Catastrophes: The 
Disasters That Threaten Our World, ten minste 15 gevare opgenoem en 
verduidelik wat die mens se oorlewing in gevaar kan stel.

Baie hiervan moontlike wêreld-
wye rampe, insluitend kernoorlog, 
het al voor ons deur beland slegs 
in die laaste paar dekades.

Soms het mense gedink hulle 
verstaan wanneer en hoe ons tyd 
sou eindig. Maar verydelde ver-
wagtinge oor die einde van die era 
het al diep teleurstellings meege-
bring vir vele opreg-godsdienstige 
individue en groepe. Hulle het 
gedink dat hulle die tyd en die 
manier van die vervulling van  
die profesie korrek beoordeel het. 
Maar almal was verkeerd, of ten 
minste te vroeg.

Ten spyte van eeue van sulke teleurstellings, is daar nie einde aan 
pogings om wêreldgebeure en toestande te assosieer met bybelse profe-
sieë rakende die eindtyd nie. Dit geld veral in Amerika, waar boeke, tele-
visie- en radioprogramme wat op bybelse profesieë fokus, volop is.

As ons kyk na die geïnspireerde geskrifte van die Ou Testamentiese 
profete en Jesus Christus se apostels, vind ons baie profesieë wat verwys 
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Godsdienstige mense is nie die enigste wat hierdie belangrike vraag stel 
nie. Baie erken dat ons in ’n toenemend gevaarlike wêreld leef.

5 Wat is die Tyd van die Einde?
Hoe gebruik die Bybel die term, tyd van die einde? Wat presies is dit?  
Is ons alreeds in daardie tyd? Is daar ’n manier om dit te weet?

12 Die Einde van die Era
Jesus Christus het gepraat van ’n komende “einde van die era.” Wat het  
Hy bedoel? Watter era, het Hy gesê, sou eindig?

25 Jesus Christus se Olyfbergprofesie:  
Waar is ons nou?
In ’n merkwaardige profesie kort voor Sy dood het Jesus die tekens wat Sy 
wederkoms voorafgaan, voorspel. Wat openbaar daardie tekens?

33 Die Eindtyd in die Boek van Openbaring
In die Bybelse boek, Openbaring, het Jesus Christus baie meer tekens voors-
pel van die tyd van die einde. Wat beteken hierdie geheimsinnige tekens?

40 God se Raamwerk vir Eindtydprofesie
Bybelprofesie openbaar verskillende spesifieke voorwaardes waaraan daar 
voldoen moet word voordat Christus terugkeer aarde toe. Waar is ons op 
hierdie profetiese tydskaal?

46 Voorbereiding vir die Eindtyd
Waarom openbaar God wat die toekoms inhou? Om ons aan te spoor om te 
verander. Wat moet u doen om voorbereid te wees?

Baie bybelse profesieë laat by ons geen twyfel nie, dat toenemende 
rampspoedige gebeure sal plaasvind voor God se direkte ingryping 
in menslike aangeleenthede.



4 Leef Ons in die Tyd van die Einde?  5

na die tyd van die einde. Moet ons dit ernstig opneem? Moet dit iets vir  
ons beteken? Is wêreldtoestande van so ’n aard dat die voorspellings ver-
vul kan word in ons tyd? Is ons naby die hoogtepunt van die era wat  
voorspel word waarin die wêreld gekonfronteer gaan word met onoor- 
komelike probleme en wêreldwye nood met katastrofiese afmetings? 
Nader ons Armageddon?

Jesus Christus self het gepraat van ’n toekomstige tyd wat so afskuwe-
lik sal wees dat, “… as dit 
nie was dat God daardie 
tyd ingekort het nie, sou 
geen mens dit oorleef nie; 
maar ter wille van die uit-
verkorenes sal God daar-
die tyd verkort” (Matteus 
24:22). Het Hy gepraat 
van ons tyd?

Baie bybelprofesieë 
laat by ons geen twyfel 

nie dat daar toenemende katastrofiese gebeure sal plaasvind voor God se 
direkte ingryping in menslike aangeleenthede. Hierdie vreesaanjaende 
profetiese gebeure sal op ’n bepaalde tydstip vervul word. Die deurslag- 
gewende vraag is, wanneer.

Daar is baie verwarring rondom die tydsberekening van hierdie pro-
fesieë. Maar dit hoef nie so te wees nie. Die Bybel self openbaar sekere 
belangrike sleutels wat ons help om hierdie waarskuwings binne ’n ver-
staanbare profetiese raamwerk te plaas. 
Ons moet die Bybel toelaat om self die profesieë te interpreteer.

In hierdie boekie ondersoek ons presies wat Jesus Christus, Sy apos-
tels, en die profete van ouds regtig gesê het oor die gevaarlike dae 
waarna hulle verwys het as die tyd van die einde.

Wat is die Tyd van 
die Einde?

Jesus Christus se dissipels het die enorme en ingewikkelde ontwerp 
van die tempelgeboue in Jerusalem bewonder. Sommige van die fon-
damentstene van die tempelkompleks was massief en het baie tonne 

geweeg. Ander was met pragtige patrone versier. Die sonlig het geskyn 
op die gepoleerde klippe en ingewikkelde goue versiering van die tempel. 
Die dissipels wou weet of hul leraar net so beïndruk as hulle was. 

Matteus 24:1-2 beskryf die omgewing: “Toe Jesus van die tempel af 
weggaan, het Sy dissipels nader gekom en Sy aandag op die tempelge-
boue gevestig. Maar Hy  
antwoord hulle: ‘Julle 
sien al hierdie dinge? Dit 
verseker Ek julle: Hier sal 
nie een klip op die ander 
bly nie; alles sal afgebreek 
word.’” 

Jesus se stelling (pro-
feties verwysend na die 
vernietiging van Jerusalem 
in 70nC.) moes Sy dissip-
els verbaas het. Hulle was 

baie ontsteld deur Sy stelling dat die pragtige tempelgeboue vernietig 
sou word. Later het Christus se dissipels alleen na Hom toe gekom, hulle 
gedagtes steeds vasgevang deur Sy skokkende opmerkings. 

“Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van 
U koms en die einde van hierdie wêreld wees?” (vers 3).

Op soek na begrip

Sowat 2,000 jaar later vra Christene nog steeds watter gebeure die 
einde van die era en die wederkoms van Jesus Christus sal aandui. Hy 
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As ons kyk na die geïnspireerde geskrifte van die Ou Testamentiese 
profete en apostels van Jesus Christus, vind ons baie profesieë wat 
verwys na die tyd van die einde. Moet ons hulle ernstig opneem?

Maar Hy antwoord hulle: “Julle sien al hierdie dinge? Dit verseker 
Ek julle: Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afge-
breek word.”
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het hierdie belangrike vraag beantwoord. Die probleem wat die meeste 
mense met Sy antwoord ondervind, is met die interpretasie. Ons wil 
ons antwoorde skoon en netjies hê, soos ’n presiese oplossing vir ’n 
wiskundeprobleem.

In plaas daarvan behels die betekenis van Christus se antwoord ’n be-
grip van die periodieke herhaling van neigings en verwoestende gebeure 
wat plaasgevind het oor die afgelope 2,000 jaar, sowel as ’n persepsie 
van die toename in intensiteit en grootte van soortgelyke voorvalle soos 
ons nader aan die einde kom.

Maar ons moet onthou dat Jesus dit duidelik gemaak het dat niemand 
die presiese tyd van Sy wederkoms kan weet nie: “Maar niemand weet 
wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en 
ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit” (Matteus 24:36).

Net die Vader weet die presiese tyd van Sy Seun se wederkoms. Tog 
kan ons belangrike profesieë en profetiese beginsels verstaan wat duide-
like aanduidings is dat Sy terugkeer naby is.

Jesus het aan Sy dissipels tekens gegee wat ’n breë perspektief van 
begrip vereis. Sommige profetiese neigings sal mettertyd weer voorkom, 
maar sal toeneem voor Christus se wederkoms. Ander toestande sal 
uniek wees aan daardie een punt in die geskiedenis. Sommige van die 
belangrikste profesieë wat inleidend sal wees tot Christus se wederkoms 
is nie heeltemal duidelik nie; baie van die ooreenstemmende tekens wat 
ons in die lang eindtydse profesie wat Hy gegee het en die geskrifte van 
ander bybelse profete vind, is nog besig om te ontvou.

Ons sal hierdie bybelse tekens bespreek, die sleutels wat toekomstige 
gebeure ontsluit in die lig van bybelprofesie. Laat ons eers kyk hoe die 
Bybel die term die tyd van die einde gebruik.

Wat presies is die tyd van die einde? Wanneer sal dit kom? Leef ons in 
die eindtyd? Is daar ’n manier om dit te weet?

Die onderwerp van die tyd van die einde strek in die Bybel van  
Genesis tot Openbaring. Dit is een van die belangrikste temas van die 
Skrif. Dit is belangrik om te verstaan wat die eindtyd is. As u dit nie 
verstaan nie, kan dit groot verwarring, onsekerheid en geestelike onrus 
veroorsaak. Maar ’n goeie bybelse begrip van die onderwerp kan ver-
troosting en vertroue bring. Laat ons dus na die Bybel toe gaan en kyk 
wat dit onthul oor die eindtyd.

De betekenis van “die tyd van die einde”

’n Kort oorsig van die tyd van die einde is in die boek van Daniel.  
In Daniël 11:40, openbaar God ’n aantal belangrike gebeure aan Daniël 
wat “die tyd van die einde” sal plaasvind.

In hoofstuk 12 sê God vir Daniël: “In daardie tyd sal Migael, die 
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’n Wêreld in  
Ewigdurende Krisis

“Die merkwaardige kenmerk van die 
krisisse van vandag is hul kontinuïteit ”

David Burnett King.
Die Britse skrywer Anthony Sampson het 

drie “anatomië van Brittanje” geskryf in 
onlangse dekades. Sy nuutste dra ’n gevoel 
van dringendheid oor. Selfs die titel verklap 
dat sy fokus na ’n hoër rat oorgeskakel het: 
’n krisis modus.

The Essential Anatomy of Britain: Democ-
racy in Crisis ’n hoofstuk met ’n duidelike 
waarskuwing aan die Britse regering om sy 
huis in orde te kry. Geen so ’n 
hoofstuk verskyn in die eerste 
twee uitgawes nie.

Die Opperrabbyn van Brit-
tanje, Jonathan Sacks, het 
geskryf: “Ek het met hartseer 
besef dat profete van van-
dag dikwels nie godsdienstige 
leiers is nie, maar ‘n klein 
groepie akademici wat van 
hul dissiplinêre spesialisasie 
weggebreek het, en ons era 
vanuit globale perspektiewe 
ondersoek en ‘n verslag van 
dreigende gevaar teruggebring het” (Faith in 
the Future, 1995, bl. 65). 

Profetiese stemme waarsku al vir ’n ge- 
ruime tyd, verwysende na die onheilspel- 
lende tekens op die wêreldtoneel. Sommige 
voorspel ’n krisis wat dui op ’n reuse veran- 
dering in ons wêreld.

Dit word duidelik weerspieël in die titels 
van verskeie ander onlangse boeke. Ameri-
kaanse skrywer James Dale Davidson en 
sy Britse eweknie, William Rees-Mogg, het 
hulle boek getitel, The Great Reckoning. Die 
historikus Eric Hobsbawm het die titel, The 
Age of Extremes gebruik. Die Amerikaanse 
skrywer en opvoeder, David Burnett King 

merk op in The Crisis of Our Time dat “daar 
bestaan ‘n diep gevoel van ongemak … Ons  
gaan deur ‘n soort krisis en sien ‘n veran- 
dering wat op een of ander manier die toe- 
koms baie anders sal maak as ons verlede” 
(1988, bl. 17).

Die eenvoudige waarheid is dat ons 
moontlik vinnig nader beweeg aan ’n oor-
gang tussen twee duidelike era’s, die era van 
die mens en die era wat kom, waarvan Jesus 
Christus gepraat het (Matteus 12:32).

Die historikus Eric Hobsbawm skryf in 
’n ander boek, The Age of Revolution, dat 
die Aarde nie onbepaald kan voortgaan om 
die ongewenste vrugte van die donkerder 
aspekte van moderne tegnologie te dra 

nie. Hy het geskryf: “Ons het ’n punt van 
historiese krisis bereik. Die kragte wat deur 
die tegnologiese wetenskaplike ekonomies 
opgewek word, is nou groot genoeg om die 
omgewing te vernietig, dit wil sê die wesen-
like grondslag van menslike lewe.”

Soos David King ons herinner: “Die aard 
van krisis het verander. Die opvallende ken-
merk van die krisisse van vandag is hul 
kontinuïteit—hulle het intussen gekom om 
te bly” (The Crisis of Our Time). 

Ons is dalk op ons pad na die bybelse “tyd 
van die einde” (Daniël 12:9)—die grootste 
krisis van alle menslike geskiedenis wat op 
die tweede koms van Jesus Christus uitloop.
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groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel ver-
skyn. Dit sal ’n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat 
daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek 
opgeskryf is, gered word. Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf 
opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. 
Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié 
wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die 
sterre. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die 
eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om be-
grip daarvan te probeer kry” (verse 1-4).

Hier word die eindtyd beskryf as “’n tyd van moeilikheid, soos dit nog 
nooit was sedert daar ’n nasie was nie.” Dit is ook ’n tyd van toename van  
reis en kommunikasie en ’n ontploffing van kennis, soos gesien uit die 
beskrywing dat “baie heen en weer hardloop en kennis sal vermeerder.”

’n Paar eeue na die tyd van Daniël het Jesus se dissipels Hom uitge-
vra oor die eindtyd. Sy antwoord weerspieël Daniël se woorde: “Want 
in daardie tyd sal daar so ’n groot verdrukking wees soos daar van die 
begin van die wêreld af nie was nie en ook nie weer sal wees nie” 
(Matteus 24:21).

Later het God meer inligting oor die einde aan Daniël geopenbaar. 
“Een van hulle het aan ’n man wat linneklere aangehad het en bokant die 
water gestaan het, gevra: ‘Hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurte-
nisse nog aanhou?’ Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor 
die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na 
die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ’n Tyd, tye en ’n 
halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, 
sal al hierdie dinge vervul word. Ek het dit gehoor maar dit nie verstaan 
nie. Daarom het ek gevra: ‘Meneer, waarop gaan dit alles uitloop?’ Toe 
sê hy: ‘Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word ge-
heim gehou tot die eindtyd toe’” (Daniël 12:6-9).

Hierdie Skrif dui aan dat die tyd van die einde waarneembaar sal 
wees aan God se mense. Hierdie tyd is die periode tot en met ongekende 
wêreldprobleme wat 3½ jaar duur (in bybelse taal, ’n tyd [’n jaar], tye 
[twee jaar] en ’n half tyd [’n half jaar]”), wat sal afsluit met die vestiging 
van God se Koninkryk op aarde.

’n Woord van waarskuwing

Alhoewel die Skrif onthul, dat sekere omstandighede sal versleg soos 
die einde van die era nader kom moet ons nie die toestande verwar wat 
ons rondom ons sien met die spesifieke finale periode wat in die Bybel 
voorspel is. Wêreldtoestande kan oor ’n aansienlike tyd agteruit gaan 
voordat dit lei tot die slotgebeure van die laaste dae. Die laaste dae van 
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Noag en ons Tyd:  
‘n Ontnugterende 

Parallel

Jesus Christus het die voorbeeld van Noag 
se dag gebruik om die houdings te open-

baar wat sou oorheers naby die einde: “Soos 
dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees 
by die koms van die Seun van die mens. In 
daardie dae voor die sondvloed het hulle 
soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou 
tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan 
het. Hulle het nie besef wat aan die gang 
was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle 
almal weggesleur het. Net so sal dit gaan 
by die koms van die Seun van die mens”  
(Matteus 24:37-39).

Hier sien ons die geskiedenis en profesie 
saamwerk. Die betekenis is duidelik: Die 
houding van mense op Noag se tyd sou 
weer heers net voor Christus se wederkoms. 
Soos in die vorige geval, sou God ook beskou 
wees as ver, onbekommerd oor menslike 
aktiwiteite op aarde, terwyl die lewe oën-
skynlik aangaan soos altyd (2 Petrus 3:3-6). 

Soos voorheen sou mense nie besorg wees 
oor hulle ware geestelike toestand nie en 
blind wees vir God se naderende oordeel.

Die sleutel tot die voorbeeld wat Christus 
gegee het is om te verstaan dat mense so 
bekommerd kan wees oor die sorge van 
hierdie lewe dat hulle hul Skepper ignoreer 
(Matteus 6:33; Lukas 21:34-35). Dit het 
voorheen gebeur, en dit gebeur weer.

Die apostel Paulus het op dieselfde manier 
voorspel dat die algehele self-soekende 
ingesteldheid mense se denke sou oorheers 
in die laaste dae: “Dít moet jy weet: in die 
laaste dae sal daar swaar tye kom. Die 

mense sal selfsugtig wees, geldgierig, groot-
praterig en verwaand, beledigend teenoor 
hulle medemense en ongehoorsaam aan 
hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; 
hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, 
kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder 
liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, 
roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder 
liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle 
sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens 

hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle 
nie ken nie. Bly weg van sulke mense af”  
(2 Timoteus 3:1-5).

Dit beskryf perfek die algemene houding 
en beskouing van ons era. Sulke denke sal 
die oorgrote meerderheid van die mensdom 
verhoed om God en die bybelse waarsku-
wingstekens wat dui op Christus se nader-
ende terugkeer, te glo.

Soos die mense in Noah se tyd wie gelag 
en gespot het toe hy die ark gebou het, 
sal die einde van hierdie tydperk aanbreek 
wanneer die oorweldigende meerderheid 
onvoorbereid is.

Jesus Christus waarsku ons om nie in dieselfde strik te val as die 
mense van Noag se tyd nie, wat God uit hulle gedagtes gelaat het 
totdat dit te laat was. Ten tyde van die einde sal God ver van die 
meeste mense se gedagtes wees.
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hierdie era sal gekenmerk word deur spesifieke profetiese gebeure.
Jesus Christus het Sy dissipels gewaarsku om versigtig te wees as 

hulle gedink het hulle was besig om die tekens van die einde van die era 
te sien. “Hy antwoord: ‘Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie 
sal onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en: ‘Die tyd het aangebreek!’ 
Moenie agter hulle aanloop nie!” (Lukas 21:8).

Gevolglik, het Hy gewaarsku, sal baie mense in Sy naam kom en be- 
weer dat hulle Hom verteenwoordig. Sommige interpreteer sulke ontwik-
kelings en toestande as sekere tekens van die eindtyd. Maar hulle sou 
verkeerd wees en baie mense laat afdwaal. Dus is die blote teenwoordig- 
heid van charismatiese godsdienstige leiers, oorloë of wêreldwye rampe 
nie genoeg om die aanbreek van die eindtyd te bevestig nie.

Spesifieke gebeure wat moet ontvou

Om te verhoed dat algemene wêreldprobleme met die werklike eindtyd-
gebeure verwar word, beskryf die Bybel spesifieke gebeure en toestande 
wat sal plaasvind in die laaste dae.

Een onmiskenbare eindtydse gebeurtenis is die komende oorheersing 
van Jerusalem deur heidene (nie-Israeliete). Jesus Christus het geprofe-
teer dat “Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word totdat ook 
hulle tyd verby is” (Lukas 21:24).

In Openbaring 11:1-2 openbaar ’n engel aan die apostel Johannes hoe 
lank heidene die stad sal beheer: “Toe is daar vir my ’n meetstok gegee 
wat soos ’n septer lyk, en daar is vir my gesê: ‘… en hulle sal die heilige 
stad twee en veertig maande lank vertrap’”—die ekwivalent van 3½ jaar.

Dit sal ook ’n tyd van intense vervolging van God se mense wees. 
Jesus het gewaarsku teen ontstellende neigings wat Hy “die begin van 
smarte” genoem het. (Matteus 24:8). Dan, het Hy gesê, “Die mense sal 
julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle 
sal deur al die nasies gehaat word omdat julle My Naam bely. In daardie 
tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar ver-
raai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie 
mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, 
sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered 
word” (verse 9-13).

In die boek Openbaring sien Johannes ’n visioen waarin sommige van 
God se mense, uitgebeeld as ’n vrou, beskerm word teen Satan se vervol-
ging en “waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ’n tyd en tye 
en ’n halwe tyd”—vir 3½ jaar (Openbaring 12:14). Woedend omdat hy 
nie hierdie mense kan aanval nie, sal Satan “weggaan om oorlog te voer 
teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die ge-
tuienis van Jesus Christus hou” (vers 17).

Ons sien dus in drie profesieë van die eindtyd dat die fokus val op 
’n hoogtepunt van 3½ jaar van vreesaanjaende wêreldwye nood, wat 
menslike voortbestaan so ernstig bedreig dat God dit nooit weer sal toe-
laat nie. Sulke profesieë help ons om die toestande en gebeure te begryp 
wat die begin van hierdie belangrike periode sal wees.

Wat is die Tyd van die Einde?



12 Leef Ons in die Tyd van die Einde?  13

Die Einde  
van die Era

Die meeste mense dink dat die onderwerp van die eindtyd in 
die Bybel hoofsaaklik beperk is tot die Nuwe Testament. Maar 
beginend by Genesis, die eerste boek van die Bybel, kyk die 

geskrifte verder as ons huidige slegte era na die tyd van die vestiging  
van God se Koninkryk. Ou Testamentiese geskrifte het baie te sê oor 
gebeure wat aan die einde van hierdie tydperk plaasvind en die “toe-
komstige wêreld.”

In die tuin van Eden het God geopenbaar dat daar ’n tyd sou aanbreek 
wanneer Satan se aardse regering en invloed sou eindig. Vir Satan het 
God gesê: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad 
en haar saad [Jesus Christus]. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy 

sal hom in die hakskeen 
byt” (Genesis 3:15).

Alhoewel Satan 
bestem was om die 
Verlosser skade aan te 
doen (deur Sy kruisiging 
aan te spoor), kon die 
duiwel nie verhoed dat 
Jesus weer lewend sou 
word en kan nie verhoed 
dat Jesus hom uiteindelik 
verslaan nie.

Paulus het verwys na hierdie profesie toe hy geskryf het aan Kerklid-
mate in Rome, “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle 
voete verbrysel” (Romeine 16:20). Dit is vertroostend om te weet dat met 
Christus se wederkoms sal Satan uiteindelik oorwin wees en gevange ge-
neem word (Openbaring 20:1-3).

Dus, vanaf die vroegste begin van die mensdom, het God geopenbaar 

dat daar ’n einde sou wees aan hierdie Satan-geleide wêreld, ’n besliste 
tyd vir die duiwel en sy magte om verslaan te word.

Regverdige mans wat in die Ou Testament genoem word, soos Henog, 
het geweet dat God uiteindelik sou ingryp om sy oordeel op die aarde 
uit te voer. “Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die sewende 
geslag ná Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê: Kyk, die Here kom 
met Sy duisende heilige engele en Hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die 
goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in 
hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle 
teen Hom gesê het” (Judas 14-15).

Na die sondvloed het ander getroue manne soos Abraham, Isak en 
Jakob verby die huidige tyd gekyk na die tyd wanneer God se Koninkryk 
gevestig sou word. “Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, ge-
hoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ’n erfenis sou ontvang; en hy 
het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het 
hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ’n vreemde 
land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van die-
selfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan 
God die boumeester en oprigter is” (Hebreërs 11:8-10).

Die aartsvaders het geweet dat God eendag Sy koninkryk sou kom 
vestig. Hulle het geleef en gesterf met die vertroue dat Hy Sy beloftes 
sou nakom en hulle in Sy Koninkryk sou insluit.

“In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te ver-
kry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het 
bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat 
sulke dinge sê, verklaar dat hulle ’n vaderland soek. En as hulle bly dink 
het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid 
gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na ’n beter een, dit 
is ’n hemelse tuiste (die Koninkryk van God). 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). Hierdie mans het hulle nie verbeel of geraai oor 
die toekoms. Hulle is direk geïnspireer deur God. 

Soos Petrus verduidelik het, “want geen profesie is ooit deur die wil 
van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het 
die heilige mense van God gespreek” (2 Petrus 1:21).

Ons vind baie profesieë oor eindtydse gebeure in die boek van Psalms. 
Psalm 2 onthul dat sommige nasies die heerskappy van Christus sal teen-
staan: “Hoekom gaan die nasies so tekere, en bedink die volke nuttelose 
planne? … Ek wil vertel van die HERE se besluit. Hy het vir my gesê: 
‘Jy is my seun. Vandag het Ek jou Pa geword. Vra My, en Ek gee vir jou 
nasies as erfporsie, die einde van die aarde as jou besitting. Met ’n yster-
staf sal jy hulle stukkend slaan, soos ’n kleipot hulle verpletter’” (Psalm 
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Aan die einde van hierdie era sal menslike lyding ongeëwenaard 
wees volgens die profeet Daniël se woorde “’n tyd van benoudheid, 
soos dit nog nooit was vandat daar ’n nasie was nie.”
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2:1, 7-9, Nuwe Lewende Vertaling). (’n Paar ander gedeeltes in Psalms 
waarin eindtydgebeurtenisse genoem word, is: 9:5-15; 10:3-18; 11:1-7; 
12:3-5; 21:8-12; 46:8-10; 47:1-4; 75:7-8; 76:7-9; 96:10-13; 97:1-6; 98:1-3; 
99:1-5; en 110:1-6).

Die eindtyd: ’n tema van die profete

Alhoewel daar net soms profesieë oor die eindtyd is wat in die vroeë 
boeke van die Ou Testament voorkom, is dit ’n belangrike tema van die 
profete wat etlike eeue later geskryf het. Petrus verduidelik dat hierdie 
profete besig was “en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die 
Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig 
het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna [Sy 
wederkoms]” (1 Petrus 1:11).

Jesaja is ’n uitstekende voorbeeld van hoe gereeld God oor eindtyd 
omstandighede gepraat het en die toekomstige Koninkryk wat Jesus 
Christus sou vestig wanneer Hy terugkeer. Daar word ook gereeld na 
hierdie periode verwys as “die dag van die Here,” “die later dae,” “die 
laaste dae” of eenvoudig “die dag.” Hier is enkele voorbeelde wat hierdie 
herhalende tema in Jesaja toon:

“Daar kom ’n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, ’n bly-
wende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. 
Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daarnatoe gaan en sê: 
‘Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die 
God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan 
lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die 
Here’. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle 
sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. 
Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en 
hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie” (Jesaja 2:2-4).

“Vlug die rotse in, kruip weg in die grond vir die verskrikking wat 
van die Here kom en vir die glans van Sy majesteit. Die hoogmoediges 
sal tot ’n val kom, die selfversekerdes sal verneder word. Op dié dag  
sal net die Here hoog wees. Die Here die Almagtige het ’n dag bepaal 
teen al wat trots en hoog is, teen alles, hoog en laag, … As die Here die 
aarde begin skud, vlug die mense in grotte in die rotse en in gate in die 
grond in vir die verskrikking wat van Hom kom en vir die glans van  
Sy majesteit” (Jesaja 2:10-12, 19).

“In dié dag sal die Spruit [Jesus Christus] van die HERE wees tot sie- 
raad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering 
vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is 
in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes 
opgeskrywe is in Jerusalem—” (Jesaja 4:2-3).

“’n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ’n loot uit sy wortels sal 
vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid 
en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis ver-
leen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van 
die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel 
volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges 
in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oor-
deel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring … In dié tyd sal ie-
mand uit die geslag van Isai ’n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal 
na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet” (Jesaja 11:1-4, 10).

“Die dag van die Here het nou gekom, dit is ’n wrede dag, ’n dag 
van gramskap en gloeiende toorn, ’n dag waarop die land verwoes en 
sy sondaars uitgeroei word. Die sterre en die sterrebeelde sal nie meer 

lig gee nie, die son sal 
al donker wees wanneer 
hy opkom, die maan sal 
ophou lig gee. Ek sal die 
land straf oor sy boosheid, 
die goddeloses vir hulle 
sonde. Ek sal ’n einde 
maak aan die hoogmoed 
van die vermeteles, Ek sal 
dié wat hoogmoedig en 
verwaand is, verneder. Ek 
sal mense skaarser maak 

as suiwer goud, skaarser as die goud uit Ofir. Ek sal die hemel skud, die 
aarde sal uit sy plek uit geruk word. Ek, die Here die Almagtige, doen dit 
in my gramskap die dag wanneer my toorn ontvlam” (Jesaja 13:9-13).

Letterlik dosyne sulke profesieë verskyn in die boek Jesaja en byna 
net soveel in die boeke van Jeremia, Esegiël en Daniël. Hierdie manne 
het geprofeteer oor die verskriklike dae in die land wat die koms van die 
Messias as Koning van die konings sou voorafgaan.

Ander profete praat eksplisiet van die eindtyd

Feitlik al 12 boeke wat bekend staan as die Klein Profete het iets te sê 
oor die eindtyd. Joël en Sagaria is voorbeelde.

God het Joël geïnspireer om die groot vernietiging wat sou plaasvind 

Die Einde van die Era

iS
to

ck
ph

ot
o

Die tempel in Jerusalem was die sentrum van Israel se aanbidding 
van God. God se teenwoordigheid was daar gemanifesteer.
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tydens die Dag van die Here, te beskryf: “Blaas die ramshoring in Sion, 
roep hard op my heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe, 
want die dag van die Here kom, dit is naby: dié stikdonker dag, die dag 
van donker wolke waarop die groot sterk nasie oor die berge uitsprei 
soos die lig van die dagbreek uitsprei. Só ’n sterk nasie was daar nog 
nooit en sal daar nooit weer wees nie, selfs nie in die verste toekoms nie 
… Die Here laat Sy stem weerklink voor Sy leërmag uit. Sy leër is ont-
saglik groot, dié wat die Here se bevel uitvoer, is sterk. Die dag van die 
Here is ’n groot dag, ’n verskriklike dag; wie is daarteen bestand?” (Joël 
2:1-2, 11).

Sagaria voeg by: “Die dag van die Here kom. Wat in jou buitgemaak 
is, Jerusalem, sal binne-in jou verdeel word. Ek sal al die nasies byme-

kaarmaak vir ’n oorlog 
teen Jerusalem. Die stad 
sal ingeneem word, die 
huise sal geplunder word 
en die vrouens verkrag 
word. Die een helfte 
van die stad se inwoners 
sal in ballingskap gaan, 
maar die ander helfte sal 
nie uit die stad verwyder 
word nie. Daarna sal die 
Here teen daardie nasies 
gaan oorlog maak net 

soos op die dag toe Hy destyds die oorlog gevoer het … Die Here sal 
koning wees oor die hele land. Daardie dag sal die Here die enigste God 
wees, en sy Naam die enigste Naam” (Sagaria  14:1-3, 9). 

Die tema van die eindtyd en die Koninkryk van God figureer so pro-
minent in die boeke van die profete dat Petrus vir die Jode gesê het hulle 
moet glo in Christus as gevolg van hierdie getuienis. Petrus vermaan 
hulle: “Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes 
uitwis. En dan sal daar tye van verkwikking van die Here af kom en sal 
Hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet 
in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds 
lank gelede deur Sy heilige profete gesê” (Handelinge 3:19-21).

Die eindtyd in die Nuwe Testament

Jesus se langste profesie oor die eindtyd vind ons in Matteus 24, 
Markus 13 en Lukas 21 in die Olyfberg Profetiese Rede. 

By hierdie geleentheid, gedurende die week wat Sy kruisiging vooraf-
gegaan het, het Jesus en Sy dissipels die tempelterrein verlaat en op die 
Olyfberg geklim om ’n skouspelagtige uitsig oor die stad en die tempel 
met sy wit klippe en sprankelende goue versiering te geniet.

“Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle al-
leen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom: “Sê vir 
ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit 
alles voleindig gaan word?” (Markus 13:3-4).

Toe openbaar Christus die toestande op aarde wat na Sy wederkoms 
sal voorafgaan. Hy het gesê dit sal ’n tyd wees van toenemende probleme 
en onrus. Hy het gewaarsku dat gedurende hierdie tyd die mensdom die 
vermoë sou hê om die ganse mensdom uit te wis op die aarde. “Want 
in daardie tyd sal daar so ’n groot verdrukking wees soos daar van die 
begin van die wêreld af nie was nie en ook nie weer sal wees nie. En as 
dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oor-
leef nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort 
(Matteus 24:21-22).

Magtig soos die Romeinse Ryk in daardie dae was, het sy legioene nie 
naastenby die bewapening gehad om die mensdom van die aarde uit te 
wis nie. Hierdie toestand sou slegs ’n werklike moontlikheid word in die 
20ste eeu met die ontwikkeling en ontplooiing van wapens van massa- 
vernietiging—kernkrag, chemies en biologies—in ’n wêreldwye arsenaal 
met die vermoë om elke man, vrou en kind baie keer dood te maak.

Tekens van ’n naderende einde

Jesus beskryf in ’n kort oorsig die toestande wat sou aandui dat die 
eindtyd naby was. Hy het Sy dissipels gewaarsku: “Pas op dat niemand 
julle mislei nie. Baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Ek is die Christus,’ 
en hulle sal baie mense mislei” (Matteus 24:4-5). 

Jesus het eerste voorspel dat dit algemeen sou wees om Sy Naam te ge- 
bruik om volgelinge te wen. Dit dui daarop dat baie skynbare Christelike 
kerke, denominasies en organisasies sou bestaan ten tyde van die einde, 
en baie sou mislei word om te glo dat hul leiers Christus verteenwoordig. 
Tog sal die Kerk wat Christus waarlik volg, getrou gehoorsaam wees aan 
God se Woord en Sy gebooie. Jesus het gewaarsku: “Nie elkeen wat vir 
My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar 
net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is” (Matteus 7:21).

Vervolgens het hy politieke, militêre en omgewingsneigings beskryf 
voor Sy wederkoms. “Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van 
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Die profeet Sagaria beskryf hoe Jesus sal terugkeer na die Olyfberg 
(agtergrond, bo) wat uitkyk oor Jerusalem (voorgrond) aan die 
oostekant van die stad.
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oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit 
is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en 
die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode 
en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 
die nuwe tyd” (Matteus 24:6-8).

’n Vergelyking met geboortepyne

Baie mense neem aan dat die voortdurende berigte van oorloë, geweld, 

opstande, hongersnood, epidemies, aardbewings en natuurrampe in ons 
nuus, is seker tekens dat ons in die eindtyd is. Sekerlik het Jesus Christus  
en ander bybelse profete dit duidelik gemaak dat sulke tragedies die aarde 
sal skud soos die tyd van die einde nader.

Maar Jesus Christus self het verduidelik dat hierdie faktore alleen, 
nie beteken dat ons in die eindtyd is nie, want daar sou baie sulke rampe 
wees voordat Hy terugkeer. Jesus het gesê dat hierdie tragedies die agter- 
grond sou skep vir die groter onrus en verdriet van die eindtyd. Skrik-

Die Einde van die Era

Die Tyd van die Einde: 
Die Einde Waarvan?

Die Bybel praat van “die tyd van die einde.” 
Maar presies wat sal tot ’n einde kom? Baie 

meen dit verwys na die einde van die wêreld, 
omdat die woord in die Bybel gebruik word 
waarin Jesus se dissipels Hom vra oor “die 
voleinding van die wêreld,” in Matteus 24:3. 
Maar die woord wat vertaal is as “wêreld” 
in hierdie gedeelte is die Griekse woord aion 
(waaruit ons die Engelse woord eon aflei)  
wat “’n periode van onbepaalde duur aandui 
… gekenmerk deur geestelike of morele eien-
skappe” (Vine's Complete Expository Diction-
ary of Old and New Testament Words, 1985, 
“Age”).

Die Griekse aion en sy Engelse afgeleide eon 
beteken in wese dieselfde ding—’n tydperk, ’n 
epog, ’n era. Jesus se dissipels het nie gevra 
oor die einde van ons fisiese planeet, aarde 
nie. Inteendeel, hulle het navraag gedoen oor 
die einde van hierdie era van menseregering 
op aarde. Hulle het die vele profesieë 
van die Ou Testament goed geken wat 
die komende era van die heerskappy 
van die Messias in die Koninkryk van 
God voorspel. Paulus vergelyk die tyd-
perk “wat kom ” (Efesiërs. 1:21, Nuwe 
lewende Vertaling) met die wêreld wat 
ons ken, wat hy “die teenwoordige 
bose wêreld” noem (Galasiërs 1:4). 
Geestelik en moreel, is hierdie tyd en 
die tyd wat kom teenoorgesteldes.

Om die twee behoorlik te verstaan,  
moet ons besef dat hierdie nie God  

se wêreld is nie. God is nie die outeur van ge- 
broke huise, verbrokkelde huwelike, geweld,  
ras- en etniese haat, regeringskorrupsie, 
gierigheid, besoedeling, depressie, siekte en 
vervolging en die gevolglike lyding wat ons  
om ons sien nie. Paulus beskryf die oorsaak 
van hierdie smarte haarfyn as “die god van 
hierdie wêreld” (2 Korintiërs 4:4), niemand 
anders nie as Satan, die duiwel.

Hoe groot is die invloed van hierdie wese? 
Die apostel Johannes vertel dat “die hele 
wêreld in die mag van die bose lê” (1 Johannes 
5:19). Die ganse mensdom word beïnvloed 
deur die denke, houdings en optrede van 
hierdie goddelose wese en sy bose trawante, 
die demone. Johannes waarsku vervolgens 
dat Satan se bedrieglike mag is so groot dat 
hy “die hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9).

Satan se invloed is net so kragtig as wat 
dit verdorwe is. Vreemd soos dit mag klink, 
is een van Satan se grootste invloedster-
reine, die godsdiens, waar sy idees—nie God 
s’n nie—oorheers. Paulus waarsku Christene 
oor die misleidende mag van Satan selfs 

binne die Christendom: Net soos “Satan self 
verander hom in ’n engel van lig,” so gee sy 
verteenwoordigers ook voor om “dienaars 
van geregtigheid” en “apostels van Christus”  
(2 Korintiërs 11:13-15) te wees.

Paulus waarsku diegene wat godvrugtig wil 
leef dat hulle voortdurend moet worstel teen 
ongesiene geestelike invloede wat die wêreld 
rondom hulle oorheers. “Ons stryd is nie teen 
vlees en bloed nie, maar teen elke mag en 
gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie 
sondige wêreld, teen elke bose gees in die 
lug” (Efesiërs 6:12).

Onder Satan se invloed het die wêreld 
sy eie “wysheid” (1 Korintiërs 1:20-29), ’n 
manier van dink wat die God van die Bybel 
en Sy lewenswyse as “dwaasheid” beskou  

(1 Korintiërs 2:14). Gevolglik herken die mens-
dom nie dat dit die mens se kollektiewe 
verwerping van God en Sy weë is wat die 
lyding en smart wat die wêreld deurdring, 
gebring het nie. (Om meer te leer oor Satan  

se bose invloed op ons wêreld, vra of 
laai ons gratis boekie af Is There Really 
a Devil?).

Wanneer die Skrif “laaste dae” of 
“die voleinding van die wêreld” noem, 
verwys dit na die komende einde van 
die huidige bose era. Hierdie tydperk—
in der waarheid die era van Satan—sal 
tot ’n einde kom, vervang deur die 
tydperk van God se heerskappy oor en 
leiding van die ganse mensdom.

Hierdie tydperk wat kom—waarna 
die Bybel gereeld verwys as die tyd 

wat die Koninkryk van God die aarde sal 
regeer—sal ingelei word deur Jesus Christus  
met Sy wederkoms. Om hierdie belangrike 
profetiese temas en gebeure beter te ver-
staan kan u gerus u gratis eksemplare van 
die boekies The Gospel of the Kingdom, 
The Book of Revelation Unveiled, The United 
States and Britain in Bible Prophecy en You  
Can Understand Bible Prophecy aanvra of 
aflaai. Dit sal help om die onbeskryflike 
beter wêreld te verstaan wat God vir ons in  
die toekoms sal bring. Co
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Bybelprofesie is nie net slegte nuus nie. Alhoewel die mens se optrede 
die wêreld op die rand van vernietiging sal bring, onthul die Bybel 
tog wonderlike goeie nuus: Jesus Christus sal terugkeer om ’n para-
dys op aarde te vestig in die Koninkryk van God.
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wekkend en dodelik soos dit is, is hierdie rampe slegs ‘die begin van die 
smarte’. Die ergste kom nog.

Die Nuwe Lewende Vertaling van die Bybel vertaal Christus se woorde 
in Matteus 24:8 as “Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die 
nuwe tyd." Jesus gebruik ’n analogie van ’n vrou in kraam. Soos The 
Bible Knowledge Commentary verduidelik: “Hierdie dinge, volgens 
Jesus, sal die begin van geboortepyne wees. Soos die geboortepyne van 
’n swanger vrou aandui dat haar kind binnekort gebore sal word, so sal 
hierdie universele konflikte en rampe beteken dat die einde van hierdie 
tyd naby is” (1997, kommentaar op Matteus 24:8).

Christus het dus nie verwys na die periodieke rampe soos oorloë,  
hongersnode, siekte-epidemies en aardbewings wat soms voorkom nie, 
maar na ’n unieke tyd waarin sulke gebeure geleidelik sou vererger. Net 
soos kraamkontraksies sterker word en nader aan mekaar voorkom voor 
geboorte, so sou hierdie gebeure ook merkbaar toeneem in veelvuldig-
heid en intensiteit voor Christus terugkeer.

Ons moet drie belangrike vrae oorweeg tydens ontleding of die gebeure 
die tekens is van die eindtyd wat Jesus Christus beskryf het. Eerstens, sou  
hulle bloot deel kon wees van die normale eb en vloei van rampe wat  
mense ervaar het deur die geskiedenis? Tweedens, is al die tekens wat 
Jesus genoem het in plek? Derdens, is daar klinkklare bewyse dat die  
geprofeteerde neigings en toestande onverbiddelik toeneem en verskerp?

Baie welmenende mense het foute begaan met die interpretasie van 
dramatiese wêreldgebeurtenisse as seker tekens van die eindtyd—net om 
te sien dat hulle nie na verwagting ontwikkel nie en verdwyn stilletjies in 
die geskiedenis. Het hulle ’n bietjie meer omsigtig gewerk, sou hulle ge-
sien het dat nie alles waarvan Jesus gepraat het op daardie tydstip in plek 
was nie. By terugblik kan ons dit nou sien.

Vandag, meer as ooit in die geskiedenis, kan ons die meeste aspekte 
van die tekens wat Jesus Christus gegee het in ons wêreld sien. Tog ont-
breek daar nog verskeie belangrike tekens van die “tyd van die einde.” 
Die legkaart kort nog ’n paar noodsaaklike stukke.

Ander tekens dui op daardie tyd

Jesus het ander tekens voorspel wat die toenemende bedreigende tyd  
sal aandui. Hy het gesê dat ’n genadelose vervolging teen God se mense 
—hierdie keer op ’n wêreldwye skaal—weer na vore sal kom: “Die mense 
sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. 
Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In 
daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal 
mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle 
sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toe-

neem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal 
gered word” (Matteus 24:9-13).

Namate toestande vererger, sal bang mense nog meer angsbevange 
word en mekaar verraai. In ’n groeiende klimaat van wetteloosheid en 
vyandigheid, sal mense mekaar en God en Sy opdrag verlaat. Die dui-
wel, nadat hy neergewerp is op die aarde en weet het dat sy tyd kort is 
(Openbaring 12:12-17), sal probeer om God se planne te ontwrig.

Satan sal sy volgelinge aanmoedig om beheer oor God se heilige stad, 
Jerusalem te neem. “Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die pro- 
feet Daniël die ding wat ’n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, 
in die heilige plek sien staan—wie dit lees, moet dit goed begryp—dan 
moet dié wat in Judea is, die berge in vlug … want in daardie tyd sal 
daar so ’n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld 
af nie was nie en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God 
daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille 
van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort (Matteus 24:15-16, 21-22; 
vergelyk Openbaring 11:2).

Jerusalem het al voorheen geval voor buitelandse magte—insluitend 
die Romeine, Arabiere en Turke. Jesus het voorspel dat buitelandse magte 
weer beheer sal verkry tydens ’n ongekende wêreldkrisis. Dieselfde peri-
ode sal aanleiding gee tot ’n oorlog wat, as God nie sou ingryp nie, uit-
eindelik al die mense van die planeet sal vernietig.

Godsdienstige en hemelse tekens

Jesus het voortgegaan met ander tekens wat die eindtyd sou kenmerk. 
Hy het aan die lig gebring dat godsdiensleiers Satan se misleidende magte 
sal gebruik om wonderwerke te verrig en die wêreld te oorreed om te 
doen wat hulle beveel. “As iemand in daardie tyd vir julle sê: ‘Kyk, hier 
is die Christus!’ of: ‘Kyk, daar is Hy!’ moet julle dit nie glo nie. Daar sal 
vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en 
wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te 
mislei” (Matteus 24:23-24).

“Om hierdie misleiding teen te werk, het Christus voorspel, sou Sy 
evangelie getrou aan al die nasies verkondig word soos die eindtyd nader 
kom: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld ver- 
kondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die 
einde kom” (Matteus 24:14).

Later, gedurende die laaste periode van 3½ jaar, sal Hy twee van Sy 
dienaars gebruik as magtige getuies vir die waarheid, en hulle wonder-
baarlike kragte gee. “Ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal, 
met rouklere aan, my boodskap twaalf honderd en sestig dae lank verkon-
dig … Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende 

Die Einde van die Era
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die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val 
nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om 

die aarde met allerhande plae te tref so dikwels as hulle dit nodig vind” 
(Openbaring 11:3, 6).

Ander dramatiese gebeure sal die laaste dae kenmerk. “Kort na die 
verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal 
nie skyn nie; die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemel-
ruim sal ontwrig word” (Matteus 24:29).

Na hierdie verstommende gebeure, sê Jesus, sal Hy terugkeer aarde 
toe in krag en majesteit. “Dan sal die teken van die Seun van die mens 
in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. 
Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom 
met groot krag en majesteit” (vers 30).

Die vergelyking van die ontluikende vyeboom

Voordat Hy afgesluit het, het Jesus nog ’n vergelyking gegee om ons  
te help verstaan dat nie alle rampe—oorloë, hongersnode, plae of aard-
bewings—op Sy naderende terugkeer sal dui nie. Hy vergelyk ons waar-
neming van die gebeure wat sal lei tot die eindtydse krisis met die ont- 
luiking van ’n vyeboom en die herkenning dat die koms van die somer 
naby is.

Hy het gesê: “Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy 
takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So 
moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby 
is, voor die deur” (verse 32-33). Let daarop dat al hierdie dinge teenwoor-
dig moet wees sodat die analogie geldig is.

Jesus het met diegene wat “al hierdie dinge” sal sien ontwikkel ge-
praat: “Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal  
dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde 
nooit” (verse 34-35).

Soos in die natuur, kan ’n valse lente voorkom. Soms word dit warm 
en lyk die natuur gereed vir die lente, terwyl sommige bome selfs blom, 
dan rig ’n skielike ryp groot skade aan. Net so kan baie kommerwek-
kende wêreldgebeurtenisse in die verlede as ’n valse lente beskou word. 

Byvoorbeeld, vir die eerste keer in die geskiedenis het die 20ste eeu 
die uitbarsting van wêreldoorloë beleef. Hierdie twee verwoestende 
wêreldoorloë het ongekende verdriet gebring en miljoene se dood veroor-
saak. Tog het hierdie oorloë uiteindelik geëindig en die wêreld het terug-
gekeer na ’n onrustige skietstilstand en relatiewe vrede. Die voorkoms 
van vreeslike vernietigende oorloë alleen is nie ’n bewys dat die eindtyd 
aangebreek het nie.

Op soortgelyke wyse het die geskiedenis periodieke morele swaaie 
beleef van gruwelike agteruitgang tot streng moraliteit en weer terug. Dit 
het in die apostel Paulus se tyd ook gebeur, in die Romeinse Ryk, in die 

Die Einde van die Era

Bybelse Benamings 
vir die Toekomstige 
Einde van die Tyd-
perk van die Mens

Sommige bybelse terme het aansienlik 
breër toepassing as die 3½-jaar tyd van 

krisis onmiddellik voor Jesus Christus se 
wederkoms. Dit kan tot verwarring lei as ons 
probeer om hierdie benamings tot ’n streng 
eindtydse gebruik te dwing.

Die Laaste Uur: die apostel Johannes, wat 
geskryf het in die eerste eeu, het die uitdruk-
king “Die laaste uur” gebruik met verwysing 
na sy era: “Kinders, dit is die laaste uur. Julle 
het gehoor dat daar ’n antichris kom; en daar 
is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet 
ons dat dit die laaste uur is” (1 Johannes 
2:18).

Soos ander in sy tyd, het Johannes  
waarskynlik gedink dat Jesus se weder- 
koms binnekort sou wees (Handelinge 1:6;  
1 Tessalonisense 4:15-18). Maar God het ’n 
aansienlike ander perspektief van tyd. “Een 
ding moet julle egter nie vergeet nie, gelief-
des: vir die Here is een dag soos duisend jaar 
en duisend jaar soos een dag” (2 Petrus 3:8; 
vergelyk Psalm 90:4).

Johannes het ons wel gewaarsku om 
bedag te wees vir “antichriste” ’n term wat 
vir enigiemand gebruik word wat bely om 
soos Christus te wees, maar eintlik teen Hom 
te werk. ’n Tendens wat in Johannes se tyd 
begin het en sal voortgaan tot die tyd van die 
einde, wanneer hierdie valse voorstelling van 
Jesus Christus en Sy leer sal vererger.

Die Eindtyd: Paulus, Petrus, Johannes en  
Judas gebruik die terme, laaste dae en eind- 
tyd om die laaste gedeelte van die mens 
se era te beskryf. Paulus het Timoteus  
gewaarsku dat sommige Christene die 
waarheid van God tydens die tyd van die 

einde sal verlaat. Hy het hierdie algemene 
toekoms periode die “eindtyd” genoem: 
“Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd  
sommige afvallig sal word van die geloof.  
Hulle sal misleidende geeste navolg en die 
leerstellings van bose geeste aanhang” 
(1 Timoteus 4:1).

Voleinding van die Eeue: Hebreërs 9:26 
gebruik die uitdrukking “voleinding van 
die eeue” om die tydperk vanaf Jesus se  
kruisiging tot Sy wederkoms uit te beeld. 
Hebreërs 1:1-2 sê vir ons: “In die verlede het 
God baie keer en op baie maniere met ons 
voorvaders gepraat deur die profete, maar 
nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons 
gepraat deur die Seun. God het Hom deur 
wie Hy die wêreld geskep het, ook erfge-
naam van alles gemaak.”

Eindtyd: Let op die woorde van Petrus: 
“Reeds voor die skepping van die wêreld 
is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van 
julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom” 
(1 Petrus 1:20). Johannes sê: “Kinders, dit 
is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 
’n antichris kom; en daar is nou reeds 
baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit 
die laaste uur is” (1 Johannes 2:18). Let 
daarop dat Judas ook die term laaste dae 
gebruik: “Maar julle, geliefdes, moet die 
dinge onthou wat die apostels van ons Here 
Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer 
het. Hulle het vir julle gesê: ‘Daar sal in die 
laaste dae mense wees wie se lewe deur 
hulle eie goddelose begeertes beheers word, 
en hulle sal met julle die spot dryf.’ Hierdie 
mense bring verdeeldheid; hulle word deur 
hulle natuurlike drange beheers en nie deur 
die Gees van God nie” (Judas 17-19).

Die Einde van die Dae: die uitdrukking 
“einde van die dae” (Daniël 10:14) kan die 
volgende insluit: “Tyd van die einde” (Daniël 
11:35), ’n periode tot en met die Groot 
Verdrukking (Matteus 24:21). Die konteks 
van hierdie woorde en frases onthul hulle 
betekenis.
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dae van die Islamitiese Ryk, gedurende die Renaissance en in ons era.
Paulus beskryf die verslegtende morele en geestelike waardes wat die 

laaste dae sou deurdring: “Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar 
swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig 

en verwaand, bele-
digend teenoor hulle 
medemense en onge-
hoorsaam aan hulle 
ouers, ondankbaar en 
ongodsdienstig; hulle 
sal liefdeloos en onver-
soenlik wees, kwaad-
praters, bandeloos en 
wreed, sonder liefde vir 
die goeie; hulle sal ver-

raaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot 
hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens 
hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van 
sulke mense af” (2 Timoteus 3:1-5).

Weereens, die sleutel om te bepaal of ’n morele afswaai—insluitend 
die moderne een—deel is van die morele agteruitgang waarvan die 
apostels en profete gepraat het en of die neigings geleidelik toeneem of 
uiteindelik afneem. As hulle aanhou intensifiseer, en deur ander eindtyd 
voorspellings vergesel word wat Jesus Christus en die profete voorspel 
het, dan kan die finale gebeure net om die draai wees.

Jesus Christus se 
Olyfbergprofesie: 
Waar is ons nou?

Jesus Christus, het in Sy Profetiese Rede, wat in Matteus 24, Markus 
13 en Lukas 21, opgeteken is, verskeie belangrike tendense voorspel 
wat sou toeneem en verskerp voor Sy wederkoms. Die tendense wat 

Hy beklemtoon het, was godsdienstige misleiding, oorloë, hongersnode, 
siekte-epidemies, aardbewings en verwoestende storms.

Dit is veral duidelik in Sy reaksie na aanleiding van die navraag van 
Sy dissipels oor watter tekens Sy wederkoms en die einde van hierdie 
tydperk sou voorafgaan. 
“Pas op dat niemand julle 
mislei nie. Baie sal onder 
My Naam kom en sê: ‘Ek 
is die Christus,’ en hulle 
sal baie mense mislei. 
Julle sal die rumoer van 
oorloë en gerugte van oor- 
loë hoor. Pas op, moenie 
verskrik word nie. Dit 
moet kom, maar dit is nog 

nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die 
een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en 
aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die 
nuwe tyd” (Matteus 24:4-8).

Is daar van hierdie geprofeteerde tekens vandag sigbaar?

Godsdienstige misleiding en verwarring

Ons was met afgryse vervul deur die opskrifte van massakultus-
moorde soos dié van Jim Jones en sy volgelinge in 1978 in Guyana en die  
Heaven’s Gate kultus in Suid-Kalifornië in 1997. Nog ’n tragiese reeks 

Jesus Christus se Olyfbergprofesie: Waar is ons nou?

Twee verwoestende wêreldoorloë in die vorige eeu het ongekende 
verdriet veroorsaak en miljoene mense doodgemaak. Tog hierdie 
oorloë het uiteindelik geëindig en die wêreld het teruggekeer tot ’n 
ongemaklike skietstilstand en relatiewe vrede.

Jesus het sy volgelinge gewaarsku om op hul hoede te wees vir 
godsdienstige bedrog wat in Sy naam vermom sal wees.
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gebeure het gelei tot die dood van David Koresh se Branch Davidians  
in Texas in 1993. Hierdie tragedies was in die nuus omdat charismatiese 
leiers hul volgelinge nie tot die lewe gelei het nie, maar tot die dood.

Maar ons moet geensins aanneem dat dit die enigste soort godsdiens-
tige misleiding is wat Jesus bedoel het met Sy waarskuwing nie. Selfs in 
die vroeë dae van die Kerk, het Paulus gewaarsku, “Sulke mense is vals 
apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apos-
stels van Christus is. En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as 
’n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle 
voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal 
hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien” (2 Korintiërs 11:13-15).

Ander apostels het  
ook gewaarsku teen ’n  
groot godsdienstige 
sameswering wat sal 
voordoen as Christelik. 
Petrus het gewaarsku, 
“Maar daar was ook 
vals profete onder die 
volk, en so sal daar ook 
onder julle vals leraars 
kom. Hulle sal verderf-
like dwaalleer insmokkel 

en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie 
gou in die verderf stort” (2 Petrus 2:1). Johannes skryf dit selfs in sy era, 
“Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, 
want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek 
elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is” (1 Johannes 4:1). Hy 
openbaar ook die krag agter hierdie groot misleiding—“Satan, wat die 
hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9).

Sowat twee miljard mense beweer dat hulle Christelik is. Tog is hulle 
verdeeld tussen duisende kerke en denominasies, almal maak daarop 
aan-spraak dat hulle Jesus Christus volg selfs al hou hulle vas aan ver-
warrende verskeidenheid teenstrydige oortuigings en praktyke. Is dit 
die Christendom van die Bybel, of is dit deel van die godsdienstige mis-
leiding en verwarring wat Christus self voorspel het? (Vir meer inligting, 
bestel of laai af die gratis kopie van die boekie The Church Jesus Built.)

Oorloë en gerugte van oorloë

Die Eerste Wêreldoorlog was veronderstel om die oorlog te wees om 
alle oorloë te beëindig, nadat dit 8 miljoen lewens geëis het. ’n Geslag 
later het die Tweede Wêreldoorlog byna tien keer soveel geëis.

Maar wat van ander oorloë? Honderdduisende meer is dood sedertdien 
in Korea, Viëtnam, Afghanistan, Irak, Iran, Bosnië, Rwanda, Somalië en 
ander lande. Alhoewel die meeste selde in die nuus was, het 20 tot 30 
oorloë gewoed te eniger tyd in die laat-20ste eeu.

Volgens sommige beramings het oorloë in die 20ste eeu alleen, meer 
mense gedood as alle vroeëre oorloë gesamentlik.

Toe die Japanese stad Hiroshima deur ’n atoombom verwoes is op  
6 Augustus 1945, het die bevelvoerder van die B-29 wat die dodelike 
loonvrag gedra het, die mag gehad om ’n mediumgrootte stad te verni-
etig. Deesdae hou die bevelvoerder van ’n enkelkernduikboot toesig oor 
genoeg vernietigende krag om meer as 150 groot stede te verwoes—
heeltemal genoeg om verskeie 
lande op hulle knieë te bring.

Tientalle sulke duikbote 
gelaai met kernwapens lê op 
die loer in die oseane en daar-
die getal begin nie eers om 
die kernkragkoppe in te sluit 
wat van ander oorlogskepe af 
kan neer reën nie, vliegtuie, 
artillerie en silo- of sleepwa-
lanseerbare missiele. Jesus 
het gesê dat wêreldtoestande 
ten tyde van die einde so be-

dreigend sou wees dat “geen vlees gered word nie” tensy Hy terugkeer 
(Matteus 24:21-22). Slegs gedurende die afgelope dekades het die mens-
dom die enorme vernietigende vermoë bereik om letterlik alle menslike 
lewe baie kere uit te wis.

Wat sal die laaste groot oorlog voor Christus se wederkoms bring? 
Volgens Jesus Christus se openbaring aan Johannes (Openbaring 9:13-18), 
sal meer as ’n miljard mense in die slagting sterf. Met die ontwikkeling 
die afgelope dekades van skrikwekkende arsenale van kern-, chemiese- 
en biologiese wapens, is sulke verbysterende ongevalle nou ’n ontnug- 
terende moontlikheid.

Jesus Christus se Olyfbergprofesie: Waar is ons nou?

Die plaag van oorlog en die bedreiging van die vernietiging 
van mense sal die mensdom teister totdat Jesus Christus weer ’n 
koninkryk van blywende vrede kom vestig.
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Wydverspreide hongersnood het honderde duisende lewens ge-
neem in sommige lande in Afrika gedurende die afgelope jare.
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Hongersnood

U onthou miskien die nuus van die 1960’s en 1970’s, toe droogte en 
bevolkingsontploffings gelei het tot hongersnood van honderde duisende 
in Indië en Afrika. Later het ons verneem dat daar miljoene mense dood 
is in China, die Sowjet-unie, Kambodja en Ethiopië in die nasleep van 
oorloë en kommunistiese oornames in daardie lande.

Hongersnood hoef nie alleenlik deur natuurlike toestande veroorsaak 
te word nie; die mens het al bewys dat hy sy eie hongersnood kan produ-
seer deur ongesonde ideologieë, beleid en praktyke. Hongersnood is ook 
’n natuurlike gevolg van ontwrigte ekonomieë, vervoer en normale land-

bousiklusse gedurende oorlogstye.
Wydverspreide hongersnood het honderde duisende lewens geneem 

gedurende die afgelope jare in sommige lande in Afrika. Dit blyk slegs 
’n kwessie van tyd te wees voordat ’n groeiende wêreldpopulasie nog ’n 
ronde drastiese voedseltekorte sal veroorsaak. In die vorige eeu het die 
wêreldbevolking vervierdubbel na meer as 6 miljard. Elke jaar word on-
geveer 80 miljoen nuwe mense bygevoeg, met nog ’n miljard mense wat 
na verwagting elke dekade bygevoeg sal word.

As die groeikoers voortduur, sal die wêreldbevolking weer verdubbel  
binne 50 jaar. Wat baie wêreldleiers en organisasies hinder, is dat die 

Het Jesus Christus 
Verwoestende Storms 

Voorspel?

In Matteus 24:7-8 het Jesus Christus tekens 
voorspel wat sou aanleiding gee tot Sy terug-

keer: “Want nasie sal teen nasie opstaan, 
en koninkryk teen koninkryk. En daar sal 
hongersnood, pessiektes en aardbewings op 
verskillende plekke wees …”

Ons het beslis verwoestende aardbewings 
gesien in onlangse jare. Die Desember 2004 
aardbewing buite Indonesië was die kragtig- 
ste in dekades, en het ’n massiewe tsoenami 
ontketen wat ongeveer 300,000 lewens geëis 
het. Minder as ’n jaar later het ’n aardbewing 
in die Suid-Asië nog 30,000 gedood. ’n Maart 
2011 aardbewing en tsoenamie het byna 
20,000 in Japan geëis.

In Matteus 24:7 word die Griekse woord 
seismos vertaal as “aardbewings”, waarvan-
daan ons sulke Engelse woorde soos “seis-
mology,” kry wat verwys na die studie van 
aardbewings. Strong's Lexicon definieer dit 
as ’n “oproer, dit wil sê (van die lug) ’n storm, 
(van die grond) en aardbewing—aardbe- 
wing, storm” (Strong’s 4578).

Dus het seismos ’n breër betekenis as net 
“die aarde bewe.” Matteus 8 vertel hoe ’n 
hewige storm Jesus en sy dissipels oorval het 
op die See van Galilea, gedreig het om hul 
boot om te gooi en hulle te laat verdrink— 
totdat Jesus die winde en golwe op wonder-

baarlike wyse gekalmeer het.
Die woord wat in vers 24 gebruik word vir 

hierdie kragtige storm is seismos, hier vertaal 
as “storm.” Ons sien dus dat seismos ook kan 
verwys na gewelddadige storms en is nie net 
beperk tot aardbewings nie. Toe Jesus “hong-
ersnode voorspel het, pes en aardbewings 
op verskillende plekke,” het Sy woorde alle 
natuurrampe omvat wat aardbewings insluit, 
maar ook van toepassing kan wees op orkane, 
tornado's en ander sulke dodelike storms.

Soos ons met die orkaan Katrina gesien 
het, kan hierdie storms geweldig vernietigend 
wees. Katrina het meer as 1,200 lewens 
geneem en na raming $200 miljard skade aan-
gerig, nie ingesluit die ekonomiese terugslag 
van verliese aan skepe, olie- en gasproduksie, 
visvang- en landboubedryf. New Orleans, ver-
woes deur die storm, sal vir dekades nie her-
stel nie—indien ooit.

’n Orkaan soos Katrina, wat kategorie 5 
sterkte bereik het voordat dit verswak het, kan 

winde sterker as 155 myl per uur bereik en 
voor dit ’n muur van water 18 voet of hoër  
stoot, wat groot skade aanrig aan feitlik enig-
iets in sy pad.

Neem sulke natuurrampe toe soos Jesus 
voorspel het?

Die 16 September 2005 uitgawe van  
Science tydskrif berig oor navorsing deur  
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wetenskaplikes by die Georgia Instituut van 
Tegnologie en die Nasionale Sentrum vir 
Atmosferiese Navorsing. Hulle het tot die  
gevolgtrekking gekom dat, terwyl die totale 
aantal orkane en siklone nie toegeneem het, 
was daar “’n skerp toename gedurende die 
afgelope 35 jaar in die aantal kategorie 4 en 

5 tropiese siklone, die mees intense storms 
wat die meeste skade veroorsaak wanneer 
dit die land bereik” (Richard Kerr, Is Katrina a 
Harbinger of Still More Powerful Hurricanes? 
bl. 1807).

Meer spesifiek, die toename van die ge-
vaarlikste en skadelikste storms—dié kate- 
gorie 4 en 5 gegradeerdes—vermeerder met 

80 persent vanaf die 1970's tot die 
afgelope dekade.

Dit behoort ons beslis te laat 
regop sit en te laat oplet. Later 
in dieselfde profesie van Jesus 
Christus, soos aangeteken in Lukas 
21:25-28, sê Hy: “Daar sal tekens 
wees aan son, maan en sterre. Op 
aarde sal daar radeloosheid onder 
die volke wees uit angs vir die ge- 
bulder van die see en sy vloed-
golwe. Die mense sal beswyk van 
vrees en spanning oor die dinge 

wat oor die hele wêreld aan die kom is, want 
die kragte van die hemelruim sal ontwrig  
word. En dan sal hulle die Seun van die mens 
met groot krag en majesteit op ’n wolk sien 
kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan 
dan regop en lig julle kop op, want dan is julle 
verlossing naby.”

Toe Jesus hongersnode voorspel het, pes en aardbewings op ver- 
skillende plekke, het Sy woorde alle natuurrampe omvat wat aard-
bewings insluit, maar ook van toepassing kan wees op orkane, 
tornado's en ander sulke dodelike storms.
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grootste deel van hierdie groei sal voorkom in lande wat die minste in-
staat is om te kan voorsien vir kos, behuising en klere vir ’n stortvloed 
nuwe aankomelinge. Met soveel nuwe monde om te voed, sal hongers-
nood—en gepaardgaande sosiale ontwrigting—onvermydelik versprei. 

Die situasie is so gestrem dat onderbreekte klimaatpatrone in die voed- 
selproduserende gebiede onmiddellike voedseltekorte kan meebring. ’n 
Dikwels oor die hoof gesiende faktor in weerpatrone, is die verhouding 
tussen mense en God.

Ons het die feit uit die oog verloor dat God soms ingryp in die weer 
om mense te seën of te straf volgens hulle houdings en gedrag. Koning 
Salomo het dit verstaan toe hy gebid het: “Wanneer die hemele toege-
sluit bly en daar nie reën is nie omdat hulle teen U sondig, en hulle bid 
na hierdie plek toe en bely U Naam terwyl hulle hulle van hulle sonde 
bekeer en vra dat U hulle gebed sal verhoor, luister tog uit die hemel en 
vergeef U dienaars en U volk Israel se sonde en gee reën op U land wat 

U aan U volk as besitting gegee het. So leer U hulle die goeie weg wat 
hulle moet bewandel” (1 Konings 8:35-36).

Namate mense se gedrag aanhou ontaard soos die tyd van die einde 
nader beweeg, dui ander profesieë daarop dat drastiese veranderinge in 
die weerpatrone—en gevolglike hongersnood—’n instrument is wat God 
sal gebruik om die aandag van ’n toenemend opstandige mensdom te kry.

Siekte-epidemies

Mediese navorsers is geskok oor ’n groeiende ontwikkeling die afge-
lope jare—die skielike voorkoms van verbysterende nuwe siektes en  
epidemies. VIGS is die meeste in die nuus—en met reg, aangesien dit 
hele lande verwoes het en in getalle meer lewens geëis het as die Swart 
Dood wat middeleeuse Europa verwoes het.

VIGS is slegs een van die ongeneeslike plae wat regerings en weten-
skaplikes bekommer. Die eksotiese klinkende name van moordenaars 
soos Legioenaris siekte, Lassakoors, Hantavirus, Machupo-virus en Ebola 
weerspreek hul dodelikheid. Sommige hiervan het behandeling of genesing 
weerstaan bloot omdat hulle so vinnig versprei en so vinnig doodmaak dat 
wetenskaplikes nie in staat is om te bestudeer hoe dit oorgedra word nie. 

Net so skrikwekkend is die ontstaan van dwelmweerstandige stamme 
van ou siektes soos tuberkulose, buikplaag en ’n paar ander algemene 
bakterieë. Ander siektes wat ons eens gedink is oorwin—insluitend ma-
laria en cholera—het weer uitgebreek met dodelike wraak. Ons moenie 
vergeet dat ’n ongewone griepstam 20 miljoen mense wêreldwyd gedood 
gedurende die epidemie van 1918 en 1919, wat meer lewens geneem het 
as wat verlore gegaan het op slagvelde van die Eerste Wêreldoorlog.

In die 20ste eeu het die snelheid van siektes wat in mense se gedrag 
gewortel is, toegeneem soos dieet en ander omgewingsfaktore—kanker, 
seksueel oordraagbaar siektes, diabetes, hartsiektes en lewersirrose om 
net ’n paar te noem.

Asof dit nie genoeg was nie, onthou dat die verdeling in die sosiale 
struktuur wat onvermydelik voortvloei uit oorlog en hongersnood, onge-
twyfeld sal lei tot massiewe en wydverspreide epidemies. Chemiese en 
biologiese wapens—soos pokke en miltsiekte—is nog ’n moontlikheid 
wanneer ons kyk hoe bybelse profesieë vervul kan word.

Aardbewings op verskillende plekke

Slegs gedurende die afgelope dekades het wetenskaplikes die onder-
liggende oorsake van aardbewings begin verstaan. Hulle het ontdek dat 
die kors van die aarde soos ’n gekraakte eierdop is wat ’n binnekant 
van vloeibare magma omhul. Die reuse stukke aardskulp beweeg stadig 
terwyl dit op die magma dryf. Waar die stukke teen mekaar skuur, skud 
aardbewings en massiewe vulkane die aarde periodiek.

Jesus Christus se Olyfbergprofesie: Waar is ons nou?

Hierdie Geslag sal 
nie Sterf nie

Baie is verbaas oor Jesus Christus woorde: 
“Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd 

van hierdie geslag sal dit alles gebeur”  
(Matteus 24:34).

Het Hy bedoel daardie geslag van Sy dis-
sipels? Let eers op die toekomstige konteks. 
Jesus het so pas gesê: “So ook jy, as jy al 
hierdie dinge sien, weet dat dit naby is—voor 
die deur!" (vers 33).

Het Sy dissipels “al hierdie dinge” gesien 
in hul generasie? Beslis nie. Hulle was nie ’n 
generasie wat die vermoë gehad het om die 
hele mensdom te vernietig nie. Jesus het van 
die finale eindtydse generasie gesê, “En as 
dit nie was dat God daardie tyd ingekort het 
nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter 
wille van die uitverkorenes sal God daardie 
tyd inkort” (vers 22). Dit is duidelik dat die 
wapens van daardie tyd nie voldoende was 
om daardie profesie te bewaarheid nie.

Alhoewel Christus se dissipels oorloë 
gesien het, hongersnode, plae en vervol-
gings, en sommige het selfs geleef om die 
vernietiging van Jerusalem ’n paar dekades 
later te sien, was dit nie die totale vervulling 

van Jesus Christus se woorde nie. Dit was nie 
die geprofeteerde wêreldgebeure wat direk 
sou lei tot Jesus Christus se wederkoms nie.

Wat bedoel Jesus wanneer Hy verwys 
na “hierdie geslag”? Hy kon nie bedoel het 
dat die huidige generasie van Sy tyd was 
nie. Hulle is dood sonder om al die gebeure 
te sien wat sal lei tot Sy wederkoms. Die 
ooglopende betekenis, dan, is dat Hy net die 
generasie van die laaste dae kon bedoel het.

Jesus het geweet dat die verloop van die 
eindtyd gebeure nie onbepaald sou voortduur 
nie. Sodra dit aan die gang was, sou dit alles 
gebeur binne die leeftyd van een generasie. 
Slegs een geslag sal getuig van die toene-
mende wêreldomstandighede wat beskryf 
word in God se Woord. Daardie geslag sal die 
aanbreek van die spesifieke periode van 3½ 
jaar beleef wat die einde van “hierdie huidige 
bose era” sal kenmerk en die Koninkryk van 
God inlei.

Hierdie gebeure sal nie van die een geslag 
tot die volgende oorgaan nie. Sodra die 
geprofeteerde toestande heers, sal alles ver-
vul word—ook die wederkoms van Jesus 
Christus—binne die leeftyd van een gen-
erasie. By oorweging van die tekens wat 
Jesus voorspel het, wat daardie tyd sou 
aandui, blyk dit hier te wees.
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Aardbewingsones bevat ’n paar van die mees digbevolkte gebiede van 
die wêreld—insluitend ’n groot deel van die Amerikaanse weskus, Italië, 
suidoostelike Europa, Turkye, die Filippyne, Taiwan, Indonesië en Japan.

Neem aardbewings toe? Dit is moeilik om langtermyn-vergelykings te 
tref aangesien moderne seismograwe slegs vir net bietjie meer as ’n eeu 
gebruik word. Die Richterskaal, wat die aardbewinggrootte meet, dateer 
maar van 1935 af. Daar is deesdae baie sensitiewer instrumente, dus 

word baie aardbewings 
opgespoor wat vroeër 
jare ongedokumenteer 
sou gewees het. Nie-
temin, rekords van die 
Amerikaanse Nasionale 
Aardbewing Inligting 
Sentrum [U.S. National 
Earthquake Information 
Center] identifiseer meer 
as 20 aardbewings in die 

20ste eeu wat elkeen 10,000 of meer mense doodgemaak het, insluitende 
’n paar hewige aardbewings wat meer as 100,000 lewens elk geneem het. 
Meer as ’n miljoen mense is dood in aardbewings in die laaste 100 jaar.

Letterlik duisende aardbewings kom daagliks voor, alhoewel die 
meeste so klein is dat hulle slegs deur instrumente opgespoor kan word. 
Ons planeet word in ’n gemiddelde jaar geskud deur 1,000 matige tot 
sterk aardbewings (5,0 tot 6,9 op die Richterskaal) plus ’n gemiddeld van 
18 groot aardbewings (7,0 tot 7,9) en een massiewe aardbewing van 8,0 
of hoër. Jesus Christus se voorspelling van “aardbewings op verskillende 
plekke” beskryf beslis ons tyd.

Onthou egter dat Jesus gesê het: “Al hierdie dinge moet gebeur, maar dit 
is nog die einde nie … Al hierdie dinge is die begin van smarte” (Matteus 
24:6-8). Die baie tragedies wat ons om ons sien, is kil herinneringe aan 
Christus se woorde en ’n voorspel van nog groter rampe wat nog kom.

As gevolg van hierdie verskriklike dinge, sal sommige van dié wat 
oorleef en oorbly uiteindelik genoeg verneder word om uiteindelik berou 
te hê en ons Skepper se belofte van ’n blink toekoms in die wêreld ná 
ons era te aanvaar. Eers dan sal die eeu-oue profesieë van ’n utopiese 
wêreld van vrede en muldelikheid vervul word.

Die Eindtyd  
in die Boek van 

Openbaring

In die Evangelieverslae het Jesus ’n kort opsomming van die gebeure 
en toestande gegee wat tot Sy wederkoms lei. Maar later het Hy 
baie besonderhede ingevul. Sestig jaar het verloop voordat Hy meer 

van die besonderhede geopenbaar het oor die eindtyd aan die apostel 
Johannes. Hierdie lang en gedetailleerde profesie is in die laaste boek 
van die Bybel, Openbaring.

Hier vind ons weer ’n uiteensetting van die profesie wat Jesus op die 
Olyfberg gegee het, maar verteenwoordig in uitgebreide simboliek. Ons 
vind ook addisionele besonderhede.

In die eerste hoofstuk skryf Johannes dat hy in ’n visioen na die tyd 
geneem is wat hy “die dag van die Here” genoem het—dieselfde periode 
wat “die dag van die Here” genoem word deur vroeëre profete en ander 
apostels (Jesaja 13:6, 9; Joe1:15; Amos 5:18-20; Obadja 1:15; Sefanja 1:14; 
Sagaria 14:1; Maleagi 4:5; 1 Tessalonisense 5:2; 2 Petrus 3:10).

Visioen van die eindtyd

Openbaring is ’n boek wat geskryf is om die toekoms te openbaar, en 
Jesus Christus is die een wat die onthulling doen: “Wat hier volg, is deur 
Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort 
moet gebeur, vir Hom gegee om aan Sy dienaars bekend te maak. Jesus 
het toe Sy engel gestuur om Sy dienaar Johannes dit alles te laat sien … 
Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat 
Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfver-
wyt weeklaag. Ja, dit is seker!” (Openbaring 1:1, 7).

Hierdie is die tema van Openbaring—die tyd van die einde en die  
terugkeer van Jesus Christus om God se Koninkryk op aarde te vestig.

Johannes verduidelik waar hy was toe hy hierdie visioen van die eind-
tyd ontvang het: “Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons ver-
bondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en 
aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, 
waarheen ek verban was omdat ek die Woord van God en die getuienis 
van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees 

Die Eindtyd in die Boek van Openbaring
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Een van die tekens wat Jesus voorspel het, was dat daar “aardbewings 
sou wees op verskillende plekke.” ’n Aardbewing in 1989 naby San 
Francisco het 63 lewens geëis en skade van $ 5,9 miljard veroorsaak.
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meegevoer en ek het agter my, so hard soos die geluid van ’n trompet, ’n 
stem hoor sê …” (Openbaring 1:9-10).

Die dag van die Here, ook bekend as “die dag van Christus” in die 
hele Skrif, is die tyd van God se ingryping in die mens se sake wanneer 
Hy Sy Koninkryk vestig. (Dit is duidelik in hierdie konteks dit verwys 
nie na ’n spesifieke dag van die week vir die aanbidding van God nie. 
Om beter te verstaan watter dag God opsy gesit het vir rus en aanbid-
ding, laai dit asseblief af of versoek ons gratis boekie Sunset to Sunset: 
God’s Sabbath Rest.)

Die apostel Paulus verwys na dieselfde tyd en sê: “Julle weet self 
maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ’n dief in 

die nag. Wanneer die mense sê: 
“Alles is rustig en veilig,” sal die 
ondergang hulle skielik oorval 
soos geboortepyne ’n swanger 
vrou, en niemand sal ontkom 
nie” (1 Tessalonisense 5:2-3).

In ’n ander brief noem Paulus 
dit “die dag van Christus”  
(2 Tessalonisense 2:2). Die rede 
is dat Jesus Christus, die Here, 
ingryp op ’n kragtige manier om 
die wêreld oor te neem. Daarom 
word hierdie eindtydperk die dag 
van die Here genoem.

Johannes se visie op die dag 

van die Here begin in Openbaring 4: “Onmiddellik is ek deur die Gees 
meegevoer. Ek het gesien daar staan ’n troon in die hemel en op die 
troon sit daar Iemand” (vers 2). Nadat hy die toneel in die hemel beskryf, 
fokus Johannes op ’n boekrol wat God vashou waar die eindtydgebeure 
gelys word. “In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek ’n 
boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was 
en wat met sewe seëls goed verseël was” (Openbaring 5:1).

Slegs Jesus Christus, wat die Lam genoem word, is waardig om die 
seël oop te maak en hierdie eindtyd gebeure te ontketen. Wanneer God 

die Vader bepaal die tyd is gereed, bemagtig Hy Jesus om die gebeure 
wat op die boekrol geskryf is, te inisieer. Dit bevat die skrikwekkende 
eindtydse gebeure wat deurgaans geprofeteer word in die Skrif om ge-
durende die periode van 3½ jaar plaas te vind.

Die sewe seëls beskryf die gebeure voor en tydens Christus se 
wederkoms om die aarde te regeer. “Toe het ek rondom die troon en 
die lewende wesens en die ouderlinge ’n groot menigte engele gesien. 
Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle 
hard hoor uitroep: ‘Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en 
rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang’” 
(Openbaring 5:11-12). Hier word Jesus Christus gemagtig om die finale 
gebeure te ontketen en dan Sy Koninkryk op aarde te vestig.

Christus maak die sewe seëls oop

Johannes beskryf dan gebeure en tendense wat gedurende die tydperk 
sal plaasgevind voor die 3½ jaar. Jesus open, in Openbaring 6, die sewe 
seëls op die boekrol van profesie. Die eerste vier van die sewe verteen-
woordig gebeure wat begin in die dae van die apostels en wat lei tot die 
tyd van die einde. Jesus het die betekenis van die seëls in die Olyfberg-
profesie oor die eindtyd gegee (Matteus 24; Markus 13; Lukas 21).

Die eerste seël (Openbaring 6:1-2) verteenwoordig wye misleiding 
deur ’n valse Christendom wat in die dae van die apostels begin het 
(Matteus 24:4-5). Die tweede seël (Openbaring 6:3-4) verwys na die 
toenemende verwoesting wat veroorsaak word deur oorlog namate die 
einde nader kom (Matteus 24:6-7). Die derde seël (Openbaring 6:5-6) 
verteenwoordig toenemende honger en hongersnood (Matteus 24:7). 
Ander gevolge van oorlog en hongersnood word deur die vierde seël 
(Openbaring 6:7-8) verteenwoordig—dinge soos siektes, plae en burger-
like onrus wat baie mense doodmaak (Matteus 24:7).

Al die gebeure in die eerste vier seëls het, met wisselende gereeldheid 
en intensiteit plaasgevind, van Christus se tyd tot vandag. Maar hulle het 
die afgelope eeu baie versterk en die lyding wat die mensdom sal verduur 
sal vererger hoe nader ons aan die einde kom.

Die vyfde seël (Openbaring 6:9-11) bring ons direk na die tyd van die 
einde. Dit erken die vervolging en marteldood van God se dienaars in die 
verlede en kondig aan dat hulle “nog ’n klein rukkie … wag, totdat hulle 
mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak 
gaan word, almal daar is” voordat God hul dood wreek.

In Matteus 24:9 sê Jesus vir Sy volgelinge dat dit ’n tyd sal wees wan-
neer, “Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal 
julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle My 
Naam bely.” Hy beskryf dit ook as ’n tyd van “groot verdrukking”, anders 
as wat die wêreld nog ooit ervaar het (vers 21).

Die Eindtyd in die Boek van Openbaring
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“Ek het gesien: daar was ’n vaal perd. Sy ruiter se naam was Die 
Dood …” Die apostel Johannes sien in ’n rillende visioen, vier ruiters 
wat belangrike neigings simboliseer wat die inleiding is tot Jesus 
Christus se wederkoms (Openbaring 6:8).
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Die Bevolkingsont- 
ploffing en Profesie

Volgens bevolkingskenners het dit byna  
1,900 jaar geneem vir die wêreld[bevolking] 

om stadig te styg van ’n geskatte 250 miljoen 
in die tyd van Christus tot ’n miljard en ’n half 
aan die begin van die 20ste eeu. Dan, in die 
20ste eeu alleen, het die aarde se bevolking 
ontplof en het dit viervoudig verdubbel. Dit het 
die verbysterende punt van 6 miljard mense 
verbygesteek. Ten spyte van vooruitgang in 
geboortebeperking, verhoog die wêreldbe-
volking steeds vinnig.

’n Blik op die neiging wys hoekom baie 
bekommerd is. Volgens die Verenigde Nasies 
se bevolkingsafdeling, het dit 123 jaar geduur 
om van 1 miljard na ’n 2 miljard bevolking te 
groei. Tog het dit slegs 33 jaar geneem om die 
3 miljard merk te bereik en 14 jaar om by die 
4 miljard vlak uit te kom. Vervolgens het dit 
net 13 jaar geneem om 5 miljard te bereik, 
en net 11 jaar later het ons die 6 miljard merk 
verbygesteek.

Na raming word daar ’n miljard mense elke 
10 jaar bygevoeg. Met dien verstande dat hier-
die groeikoers—ongeveer 80 miljoen nuwe 
mense per jaar—voortgaan, sal die planeet se 
bevolking oor 50 jaar weer verdubbel.

Wat beteken dit alles? Is die aarde in staat 
om hierdie vlak van bevolkingsgroei te hand-
haaf sonder om ernstige gevolge te hê?

Tekens van wêreldwye omgewings-
vermoeidheid

Die aarde toon reeds ernstige gevolge 
van hierdie vinnige bevolkingsaanwas gekom-
bineer met die oormatige verbruik van die 
Aarde se hulpbronne. In 1989, het die vis-
vangbedryf ’n afname in visvangste in die 
oseane aangemeld, en die afname duur voort. 
Verminderende reserwes van metale, fossiel-
brandstowwe, woude, bewerkbare lande, 
varswater en natuurlewe is feite van die lewe.

Besoedeling is grootskaals wêreldwyd, met 
amper geen deel van die aarde vry van be-
soedelde lug, water en grond nie. Dit is nie ’n 

ekstremistiese siening nie, maar wat wêreld-
organisasies soos die VN en die Rooi Kruis 
gereeld oor verslag doen.

Miskien in die Verenigde State, Europa 
en Japan, waar fondse beskikbaar is om 
die skadelikste gevolge van die toename in 
bevolking te kan beteuel, is daar nie soveel 
kommer nie. Maar hierdie nasies vorm slegs ’n 
sesde van die wêreld se inwoners. Die res van 
die wêreld is in ’n ver slegter toestand.

Meer hongersnode voorspel
Die dramatiese toename in die wêreldbe-

volking het groot druk geplaas op die poli-
tieke, militêre, ekonomiese en sosiale stelsels 
regoor die planeet. Sommige hulpverlenings-
agentskappe beskou alreeds dele van Afrika 
om in ’n chroniese toestand van verhongering 
te wees.

Die bevolkingsontploffing is nie net nie 
’n probleem van hoeveelheid nie, maar van 
gehalte—as gevolg van verskillende lewen-
standaarde. Terwyl die geboortesyfer in geïn-
dustrialiseerde lande gedaal het, bly dit hoog 
in agterlike streke. iS
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Na raming sal 95 persent van die be-
volkingsgroei in die 130 armste lande voor- 
kom. ’n Kwart van die aarde se inwoners 
leef alreeds op minder as ’n dollar per dag. 
Tog is dit hier waar die bevolkingsgroei die 
grootste is. Twee lande en een streek—Sjina 
(1,3 miljard mense), Indië (1,1 miljard) en 
Afrika (800 miljoen)—bevat die helfte van 
die wêreld se bevolking.

Namate die bevolking groei, is dit die ver- 

Indonesië, en Kalkutta en Delhi, Indië, met 
17 miljoen sal wees. Kan hierdie nasies, baie 
van hulle arm, voortgaan om te voorsien in 
basiese dienste en die vrede handhaaf as hul 
hulpbronne opdroog?

Profesie gebeur
Hoe hou dit verband met profesie? In die 

eerste plek, volgens die eindtyd scenario 
beskrywing in die boek Openbaring, sal ’n 
massiewe leër van oos van die Eufraat die 
Jordaanrivier oorsteek en ’n rampspoedige 
wêreldoorlog meebring. “Toe het die sesde 
engel op sy trompet geblaas. Ek het ’n stem 
tussen die vier horings van die goue altaar 
voor God gehoor. Die stem het vir die sesde 
engel, wat die trompet het, gesê: ‘Maak los 
die vier engele wat by die groot Eufraatrivier 
vasgemaak is.’ Die vier engele wat gereed 
gehou is vir hierdie uur en dag en maand 
en jaar, is toe losgelaat om ’n derde van die 
mensdom dood te maak. Die aantal perde-
ruiters van hulle leërs was miljoene der mil-
joene en nog ’n keer soveel. Ek het hulle getal 
gehoor (Openbaring 9:13-16).

Om hierdie profesie ten uitvoer te bring, 
moet daar miljarde mense op die planeet wees 
vir hierdie streek om 200 miljoen soldate te 
kan hê. Tot die laaste deel van die 20ste eeu, 
kon die nasies in hierdie gebied nie eers die 
helfte van die getal voorsien nie. Maar nou, vir 
die eerste keer in die geskiedenis, kan hulle so 
’n massiewe militêremag voorsien.

Soos die wêreldbevolking vermenigvuldig 
het in die 20ste eeu, so ook was daar ’n 
ontploffing van kennis, moontlik gemaak deur 
verbeterde kommunikasie, reis en tegnologie. 
Ons kan maklik die vervulling van die profesie 
sien wat God aan Daniël gegee het: “En jy, 
Daniël, hou die woorde geheim en verseël die 
boek tot die tyd van die einde toe; baie sal 
dit deursoek, en die kennis sal vermeerder” 
(Daniël 12:4).

Ons aanvaar as vanselfsprekend sulke dinge 
soos vinnige internasionale reis, rekenaars, die 
Internet en die kennisontploffing, maar dit het 
algemeen beskikbaar geword slegs gedurende 
die sluitingsjare van die 20ste eeu.

houdinge binne stede en onder nasies wat 
meer gespanne raak. Meer misdaad, geweld 
en siektes sal al hoe meer voorkom namate 
mense toenemend gedwing word om in ’n 
beknopte en ongesonde omgewing te woon.

Volgens 2001 VN-statistieke, was Tokio 
die wêreld se mees bevolkte stad, met 26 mil-
joen. Maar die VN bereken dat binne die vol-
gende 15 jaar die grootste stede in die wêreld  
Bombay (Mumbai), Indië, met 26 miljoen; 
Lagos, Nigerië, met 23 miljoen; Dhaka,  
Bangladesh, met 21 miljoen; Sao Paulo, 
Brasilië, met 20 miljoen; Karachi, Pakistan, 
en Mexico-stad met 19 miljoen; en Jakarta, 
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Die sesde seël

Die volgende seël beskryf hoe “kragte van die hemel sal geskud 
word” (Matteus 24:29) na die eindtydse verdrukking en martelaarskap 
van die heiliges begin het, maar voordat God se toorn losgelaat word op 
die “dag van die HERE” (Joël 2:31). Hierdie hemelse tekens kondig die 
begin van die dag van die Here aan.

Skrikwekkende hemelse tekens kondig Jesus se direkte ingryping aan 
in wêreldgebeure om die mensdom van homself te red. Dit wys dat, ter-
wyl God die vorige eindtydrampe toegelaat het, was Satan hul dryfkrag. 
Nou begin God die koninkryk van Satan vernietig deur Sy toorn uit te 
stort oor ’n opstandige en ongehoorsame wêreld.

“Ek het gesien toe die Lam die sesde seël oopmaak: daar het ’n groot 
aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere, en die maan 

het heeltemal soos bloed 
geword. Die sterre aan die 
hemel het op die aarde 
geval soos die navye van 
’n vyeboom afval as dit 
deur ’n sterk wind geruk 
word. Die hemel self het 
verdwyn soos ’n boekrol 
wat opgerol word, en al 
die berge en eilande is uit 
hulle plekke geskud. Die 
konings van die aarde, 
die hoofamptenare en die 

opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en 
vryes, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. 
Hulle het vir die berge en die kranse gesê: “Val op ons en bedek ons vir 
die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. Die 
groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie 
sal staande kan bly?” (Openbaring 6:12-17).

Jesus het die sesde teken beskryf in sy Olyfberg Profesie: “Daar sal 
tekens wees aan die son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid 
onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloed-
golwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat 

oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim 
sal ontwrig word. En dan sal hulle die Seun van die mens met groot  
krag en majesteit op ’n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur,  
staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby” 
(Lukas 21:25-28).

Gevolglik, in die laaste deel van die 3½ jaar van Satan se toorn, sal 
God ingryp, eers met tekens en wonders in die hemel, dan deur Sy finale 
straf te orkestreer voor die terugkeer van Jesus Christus.

Die sewende en laaste seël

Uiteindelik word die sewende seël oopgemaak (Openbaring 8). Dit 
beskryf sewe ander aspekte van eindtydgebeurtenisse wat elk met ’n 
trompetgeskal aangekondig word. In die eerste vier van hierdie plae slaan 
God die aarde en die mensdom se omgewingsondersteuningstelsels. Die 
plaag van die vyfde basuin veroorsaak groot pyn op diegene wat weier 
om God te dien. In die sesde basuinplaag, laat God toe dat ’n ondenkbaar 
vernietigende en wêreldwye oorlog begin (Openbaring 8-9).

Met die klank van die sewende basuin onthul die Bybel dat “… God 
se verborge bedoeling met alles bereik word, soos Hy die blye tyding aan 
Sy dienaars, die profete, bekend gemaak het” (Openbaring 10:7).

Hierdie raaisel van die eindtyd word kortliks na verwys in die Tuin 
van Eden en die aartsvaders en profete sien vlugtig die betekenis daar-
van. Johannes skryf: “Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. 
Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: ‘Die koningskap 
oor die wêreld behoort aan ons Here en Sy Gesalfde, en Hy sal as koning 
heers tot in alle ewigheid’” (Openbaring 11:15).

God is in beheer. Elke profetiese besonderheid sal uitgevoer word vol-
gens Sy tydsraamwerk. (Om baie meer oor hierdie interessante boek te 
leer, vra vir ons gratis boekie The Book of Revelation Unveiled.)

Terwyl Christus sy Olyfberg Profesie in Lukas 21:34-36 afgesluit het,  
het Hy Sy dissipels wat in die eindtyd sou leef gewaarsku: “Wees op julle  
hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge  
van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds 
soos ’n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners 
van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat 
julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge [die aaklige eindtyd 
gebeure] wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van 
die mens te verskyn.”

Die Eindtyd in die Boek van Openbaring
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Die boek Openbaring beskryf baie angswekkende tendense en gebeure 
tot aan die einde van hierdie era, insluitend skrikwekkende hemelse 
gebeure en afskuwelike vernietigende wapens en oorlogvoering.
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God se Raamwerk 
vir Eindtydprofesie

Hoe moet ons profesie beskou? Kan dit geestelike voordele inhou? 
Die apostel Petrus noem dat profesie moet dien om ons hoop en 
geloof in die toekoms te versterk. Hy het gesê: “En dit het vir ons 

die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is 
soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in 
Sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte” 
(2 Petrus 1:19).

Hier het Petrus Bybelprofesieë vergelyk met ’n lig wat sigbaarheid 
bied tot die finale koms van God se Koninkryk, gebring na die aarde 
deur Jesus Christus. Wanneer dit gebeur sal elke oog Sy glorie sien asof 
dit ’n wonderlike lig is (Matteus 24:27, 30; Openbaring 1:7).

God gee ons ’n uiteen- 
setting en volgorde van 
profetiese gebeure, maar 
baie besonderhede bly on-
duidelik. Sommige dinge 
kan ons duidelik sien, 
maar ander oortref ons 
begrip op hierdie stadium 
in die geskiedenis.

Met ander woorde, die 
Bybel bied ’n betroubare 
raamwerk van profesie, 
maar dit kan teenproduk-

tief wees om elke detail wat nog vervul moet word, in die lig van ons 
omstandighede te probeer interpreteer. Sulke omstandighede kan drama-
ties verander voordat daardie besonderhede gebeur. 

So, wat is die raamwerk van profesie wat vasstaande bly? Tussen die 

vele profesieë oor gebeure wat lei tot Christus se wederkoms, kan ver-
skeie belangrike profetiese scenario’s geïdentifiseer en spesifiek bevestig 
word soos dit voorkom. Soos Petrus gesê het, “dit sal goed wees om 
daarop ag te slaan.”

Eerste voorwaarde: die mens se vermoë om alle menslike  
lewe te vernietig

Die eerste van hierdie profesieë handel oor ’n spesifieke bepaling wat 
Christus beskryf het, wat eers teenwoordig sou wees sodra die eindtyd 
nader kom. Hy het vir Sy dissipels gesê: “Want in daardie tyd sal daar so 
’n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nie 
was nie en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie 
tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille van die 
uitverkorenes sal God daardie tyd inkort” (Matteus 24:21-22). 

Jesus het gewaarsku dat daar ’n tyd sou kom wanneer die mensdom sy 
vernietigende kapasiteit so ontsagwekkend sou sien groei dat alle mens-
like lewe vernietig kan word. Dit is wat die tyd van ‘groot verdrukking’ 
so vreesaanjaend maak, ongeëwenaard in die geskiedenis van die mens.

Die mensdom maak al oorlog sedert die aanbreek van die geskiede-
nis. Maar die mens het nog nooit die vermoë gehad nie—met klippe en 
stokke, boë en pyle, kanonne of outomatiese wapens—om letterlik al die 
mense op aarde uit te roei nie. 

Dit het in 1945 verander met die ontploffing van die eerste atoom-
bomme, gevolg deur die ontwikkeling van veel meer vernietigende 
waterstofbomme. Met duisende kernwapens tot sy beskikking, sowel as 
duisende tonne chemiese- en biologiese wapens, het die mensdom die 
vermoë om baie kere oor alle menslike lewe op die planeet te vernietig.

Hierdie situasie het nog nooit in die geskiedenis bestaan tot die laaste 
helfte van die twintigste eeu nie. Die mensdom was nog nooit ’n groot 
opsigter van die aarde nie, maar ons het nog nooit voorheen die vermoë 
gehad om alle menslike lewe te vernietig nie. Maar Christus het gesê dat 
gesamentlik, as dit onbeteuelt gelaat word ons presies dit sal doen. En dit 
is een van die redes waarom Hy moet ingryp—om die mensdom te red 
van self-uitwissing!

Tweede voorwaarde: die Joodse volk weer gebore

Die tweede voorwaarde wat voor die wederkoms van Christus moet 
bestaan, handel oor die bestaan van die moderne volkstaat Israel wat in 
beheer van Jerusalem vir ’n rukkie moet wees. 

Die voortbestaan van die godsdiens en kultuur van die ou Joodse 
volk, wat getuie was van die opkoms en agteruitgang van sulke groot 
beskawings soos Egipte, Assirië, Babilon, Persië, Griekeland en Rome, 
is onwaarskynlik.

God se Raamwerk vir Eindtydprofesie
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Volgens Bybelprofesie moet verskeie bepalings bestaan voordat  
Jesus Christus weer kom. Een bepaling is die mensdom se vermoë 
om alle menslike lewe te vernietig, slegs moontlik sedert die ont-
wikkeling van kernwapens in die afgelope dekades.
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Die feit dat hulle nooit geassimileer het in die nasies waar hulle heen 
versprei het, is ongeëwenaard. ’n Historikus van die 19de eeu, Heinrich 
Graetz, het opgemerk dat “’n Volk wat die opkoms en verval van die 
oudste ryke gesien het, en wat steeds sy plek beklee vandag, verdien be-
sondere aandag.” 

Volgens die Franse keiser Napoleon, het hy verby ’n sinagoge gegaan, 
toe hy ’n gehuil binnekant gehoor het. Toe hy vra: “Wat is daardie ge-
huil?” Was hy meegedeel dat die Jode huil oor die vernietiging van hul 

tempel. Beïndruk het 
Napoleon gesê, “’n Volk 
wat so verlang na sy stad 
en sy tempel sal dit beslis 
eendag herstel.” 

Die voorspelling is 
gedeeltelik bewaarheid. 
Die Jode—nasate van die 
antieke koninkryk van 
Juda—is weer in besit  
van Jerusalem, en hulle 
‘geween’ vind plaas aan 
die westekant van die 

Tempelberg, by die steunmuur van die groot platform wat Herodes die 
Grote gebou het om die herboude tempel te ondersteun. Daar, by die 
Westelike Muur, huil baie Jode steeds en betreur die verlies van hulle 
tempel en bid vir die herstel daarvan. Daarom word die plek ook soms 
die Klaagmuur genoem.

Christus het toestande beskryf, waarin Jode, soos die eindtyd nader 
kom, weer Jerusalem en die “heilige plek” sal beheer. Later het Hy gesê 
die heilige plek sou ontheilig word. Hy het gesê: “Wanneer julle ooreen-
komstig die woord van die profeet Daniël die ding wat ’n gruwel is vir 
God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan—wie dit 
lees, moet dit goed begryp—dan moet dié wat in Judea is, die berge in 
vlug (Matteus 24:15-16). Die gruwel van verwoesting, beskryf in Daniël 
8-12, handel oor die verontreiniging van die heilige plek in Jerusalem.

Voor 1948 het dit onmoontlik gelyk. Die Jode was verstrooi vir by-
kans 2,000 jaar, en die Arabiere was vir eeue in beheer van die Heilige 
Land. Jode het nie militêremag, eenheid of die steun van die wêreld 

gehad om na hul antieke vaderland te gaan nie. Baie boeke is geskryf 
oor die oorweldigende teenkanting teen Sionisme, en die poging om ’n 
Joodse vaderland te vestig. Tog is ’n Sionistiese staat gestig.

Nadat die jong nasie van die moderne Israel in 1948 gestig is, het dit 
gelyk asof sy inwoners nooit Jerusalem sou beheer nie, en die bevolkte 
Arabiese lande rondom Israel het belowe dat hulle dit nooit sou toelaat 
nie. Tog het die staat Israel tydens die Sesdaagse Oorlog van 1967 die 
hele Jerusalem in besit geneem. Maar die Israeli’s het die beheer oor die 
Tempelberg, die platform waarop die tempel gestaan het, in die hande 
van Arabiese Moslems toegelaat.

Aangesien Arabiese Moslems die Tempelberg of die ‘heilige plek’ 
waarna Christus in sy profesie verwys, beheer, is daar nogsteeds ’n deel 
van die profesie wat nie vervul is nie. Sedert 1989 was daar voortgesette 
georganiseerde pogings om 
voor te berei vir die bou  
van ’n nuwe tempel. Vanaf  
1990 het verskeie Israeliese  
Jode tevergeefs probeer om  
die eerste klip van ’n nuwe  
tempel op die Tempelberg  
te lê. Die polisie en Moslem- 
owerhede het hulle toegang 
tot die berg verbied, maar 
die besluit is daar.

Dit is hoe sake staan. 

Christus se profesie is gedeeltelik volbring, met Israel in beheer van  
Jerusalem, maar ander dele van Sy profesie wag op vervulling.

Derde voorwaarde: ’n nuwe supermoondheid om na vore te kom

Die derde profesie handel oor die laaste herlewing van die Romeinse 
Ryk, waaroor breedvoerig geprofeteer word in Daniel en Openbaring.

Daniel, terwyl hy Nebukadnesar se droom van ’n kolossale mensebeeld 
interpreteer, het gepraat van ’n reeks “koninkryke” wat op die wêreldto-
neel sou ontstaan. Die eerste hiervan, sê Daniel, was die Babiloniese Ryk 
onder Nebukadnesar self (Daniël 2:28-38). Dit sou gevolg word deur drie 
ander koninkryke (verse 39-40). Uit vergelykende geskiedenis met ander 

God se Raamwerk vir Eindtydprofesie
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Die tweede voorwaarde wat moet bestaan voor Christus se weder-
koms berus op die bestaan van die moderne volkstaat Israel wat 
vir ’n tyd lank Jerusalem sal beheer.

Daniël praat van die vierde en laaste koninkryk, die Romeinse Ryk, 
en sê dat dit “sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn-
stamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal Hy dit alles 
fynstamp en vergruis.”
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profesieë, kan ons verstaan dat hierdie vier koninkryke die Babiloniese, 
Medo-Persiese, Grieks-Masedoniese en Romeinse ryke opeenvolgend was.

Van die vierde en laaste koninkryk, die Romeinse Ryk, het Daniel 
gesê dat, “Die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat 
yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal Hy 
dit alles fynstamp en vergruis” (vers 40). Rome was inderdaad meer oor-
heersend en blywender as sy voorgangers, en het hul oorblyfsels verswelg 

in ’n bewind wat eeue 
lank geduur het.

Daniël het egter ook 
fassinerende profetiese 
besonderhede oor hier-
die koninkryk geopen-
baar. Hy het gesê die 
bene en voete van die 
beeld in Nebukadnesar 
se droom verteenwoor-
dig ’n koninkryk, wat 
later bewys is as die  
Romeinse Ryk. Die 

beeld se voete en tone was “gedeeltelik van pottebakkersklei en deels 
van yster.” Dit het aangedui dat “die koninkryk sou verdeel wees” en 
“deels sterk en gedeeltelik bros” sou wees. Ook, “soos yster nie meng 
met klei nie” sou die verskillende dele van hierdie koninkryk sal nie lank 
bymekaar bly nie (verse 41-43).

Dan, wanneer hy Jesus Christus se wederkoms beskryf en Sy omver-
werping van alle menslike koninkryke en regerings, sê Daniël, “In die 
tyd van daardie konings sal die God van die hemel ’n koninkryk oprig 
wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ’n ander 
vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, 
maar self sal dit vir altyd bestaan” (vers 44).

Die Bybel voorspel dat ’n groep van 10 “konings” of nasionale leiers, 
deur alliansies of ander ooreenkomste, sal aanleiding gee tot ’n unie wat 
hierdie eindtydse voorspellings sal nakom. Daniël se profesie dui daarop 
dat hierdie leiers hul kulture en tale sal bewaar, so dit sal nie een geïnte-
greerde groep state wees, soos die Verenigde State nie, maar 10 indivi-
duele politieke en kulturele entiteite verenig vir ’n gemeenskaplike doel. 
Sommige sal baie sterker as die ander wees.

Let op dat die boek Openbaring meer besonderhede gee: “Die tien 
horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die koning-
skap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag as 
konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag 
en gesag tot die dier se beskikking. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, 
maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou 
is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning 
van die konings is” (Openbaring 17:12-14).

Die huidige pogings om die Europese Unie uit te brei en te verstewig, 
skyn ’n voorloper vir hierdie geprofeteerde mag te wees. Dit is interes-
sant om die geskiedenis toe te laat om die wortels van die beweging om 
Europa te verenig, te onthul.

In die 29 Januarie 1996 uitgawe van Newsweek berig Michael Elliot: 
“In Januarie 1957, het ses nasies ’n verdrag onderteken op die terrein van 
die antieke Romeinse hoofstad, en die Europese Ekonomiese Gemeen-
skap tot stand gebring … ’n assistent van Paul-Henri Spaak, die destydse  
Belgiese minister van Buitelandse Sake, onthou dat sy baas gesê het: 
‘Dink jy dat ons die eerste steen gelê het van ’n nuwe Romeinse Ryk?’  
Die assistent onthou: ‘Ons het daardie dag gevoel asof ons Romeine was.’”

Die idee van die stigting van ’n nuwe Romeinse Ryk was beslis in die 
gedagtes van die stigters van die huidige organisasie van Europese lande. 
Dit het aanhou floreer namate hindernisse vir integrasie ineen tuimel en 
groter samewerking en eenheid in ekonomiese en militêre aangeleent-
hede tot stand kom. Die tyd sal leer waarheen hierdie neigings sal lei—
en hoe vinnig.

Die profetiese verband

Waar laat dit ons?
Met die mensdom wat die vermoë het om alle menslike lewe op ver-

skillende maniere te vernietig, met Israel in beheer van Jerusalem en ’n 
begeerte by sommige Israelies om die tempel en offers te herstel, en met 
sterk en vasberade pogings om die nasies van Europa te verenig, sal dit 
ons baat om ag te slaan op die waarskuwings van Bybelse profesie en nie 
hulle verband met wêreldomstandighede te ignoreer nie.

Hierdie scenario’s is die waarskynlikste manier waarop verskillende 
profesieë van Daniël en Openbaring vervul kan word in die lig van die 
huidige omstandighede. In elk geval, profesieë van die Bybel sal plaas-
vind of ons elke detail verstaan aldan nie. Intussen moet ons ag slaan 
op Jesus Christus se waarskuwing in Matteus 24:44: “Om dieselfde rede 
moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n 
uur dat julle dit nie verwag nie.”

God se Raamwerk vir Eindtydprofesie
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Die Bybel is die geïnspireerde Woord van God en die profesieë van 
die Bybel sal geskied ongeag of ons hulle verstaan of nie.
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Voorbereiding vir 
die Eindtyd

Ongeveer ’n kwart van die Bybel is profeties van aard. Baie hiervan  
is gekoppel aan wêreldveranderende gebeure. Die Bybel is altyd- 
durend, op die hoogte van die tyd, en toepaslike boek.

Ten opsigte van wêreldvormende neigings en gebeure, is daar geen 
gedeelte van die Skrif wat meer van toepassing is op ons wêreld as die 
Olyfbergprofesie wat opgeteken is in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 
21. Dit is waar Jesus self ons waarsku om waaksaam te wees oor ons 
geestelike toestand. Hy beskryf en som die toestande en gebeure op wat 
tot Sy wederkoms sal lei. Wat moet ons doen—of nie doen nie—as die 
tyd nader kom?

Nadat Hy die haglike toestand van die wêreld waarheen Hy sou terug-
keer, beskryf het, het Jesus vir Sy dissipels gesê, oor die presiese tyd van 
Sy koms, “Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, 
selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die 
Vader weet dit (Markus 13:32). 

Dat ons nie met sekerheid sal weet nie, beteken nie dat ons moet na-
laat om ’n wakende oog te hou op wêreldtendense en -omstandighede 
en ons eie geestelike toestand nie. Let op wat Jesus in die volgende vers 
opdrag gee: “Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet 
wanneer die tyd daar is nie” (vers 33).

Hy vergelyk Homself en Sy wederkoms dan met ’n man wat na ’n ver 
land gereis het, sy dienaars in beheer van sy eiendom gelaat het en gevra 
het dat die deurwagter “moet waak” totdat hy terugkom.

Dan gee Jesus Christus ’n tweede keer Sy waarskuwing aan Sy dis-
sipels. “Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar 
kom nie, in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg 
nie” (vers 35).

Vervolgens waarsku Hy Sy dienaars om nie aan die slaap te raak by 
die werk nie, gevolg deur ’n derde en laaste aandrang wat die belangrik-
heid van hul taak beklemtoon. “En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: 
Bly waaksaam!” (vers 37).

Lukas se weergawe beklemtoon ons persoonlike gedrag, met Christus 
se waarskuwing dat ons ywerig moet wees om ons persoonlike geestelike 
huis in orde te hou en wys ons presies watter soort afleidings ons moet 
vermy: “Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en 

drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie en dat daar-
die dag julle nie onverhoeds soos ’n vangnet oorval nie. Daardie dag sal 
skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom (Lukas 21:34-35).

Die oorgrote meerderheid mense, sê Jesus Christus, sal verras wees. 
Hulle sal nie geestelik waaksaam wees nie en nog minder bewus wees, 
soos profetiese toestande en neigings ontwikkel. Christus wil hê dat Sy 
diensknegte nie in hierdie 
strik moet val nie.

Daarom sê Hy vir ons in 
vers 36: “Maar wees waak-
saam en bid altyddeur dat 
julle die krag kan ontvang 
om deur al hierdie dinge wat 
gaan gebeur, behoue deur te 
kom en om voor die Seun 
van die mens te verskyn.”

In sy vermaning met be-

trekking tot die Dag van die Here, vra die apostel Petrus: “Aangesien al 
hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom 
en aan God toegewy lewe” (2 Petrus 3:11). Die klem is deurgaans op die 
belangrikheid van persoonlike paraatheid vir Christus se koms en ’n 
verhoogde waaksaamheid en afwagting van daardie gebeurtenis.

Beskerming vir God se dienaars

Een van die bemoedigendste aspekte van hierdie onderwerp is om 
te weet God het belowe om oor Sy mense te waak en hulle te versorg 
gedurende hierdie tyd van ongekende wêreldwye onrus. Jesus het gesê 
daar is niks mee verkeerd om die eindtydse rampe te wil vermy nie. In 
werklikheid, soos ons gesien het in Lukas 21:36, moedig Hy ons aan om 
waaksaam en oplettend te wees oor ons eie geestelike toestand sowel as 
wêreldgebeure en omstandighede en met erns te bid dat ons waardig sal 
wees om aan die komende verwoesting te ontsnap, as dit gedurende ons 
leeftyd sou voorkom.

Net soos in Noag se tyd, sal God ’n manier bied vir baie gelowiges om 
gedurende daardie 3½ jaar beskerm te word. Soos Sefanja 2:3 vir ons sê: 
“Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen 
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Baie van die Bybel is profesie en daardie profesieë gaan oor die 
einde van hierdie tydperk en ’n glorieryke nuwe era wat begin met 
Jesus Christus se wederkoms.
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wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! Miskien bly 
julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here.”

Alhoewel Satan God se mense sal probeer vernietig, sal God die ver-
moë voorsien dat baie van hulle hierdie gevaarlike tyd gespaar sal word 
(Openbaring 12:13-17). Jesus sê dat Hy sal sorg vir diegene wat Hom  
getrou dien gedurende daardie tyd.

Hy sê vir ’n getroue groep aan die einde: “Omdat julle aan die bood-
skap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou 
in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die be-
woners van die aarde op die proef te stel” (Openbaring 3:10).

In Openbaring 7 word die dienaars van God verseël en gespaar van 
die komende wêreldwye omwentelinge. “Ek het ook ’n ander engel van 
die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met ’n 
harde stem geroep na die vier engele aan wie mag gegee is om die land 
en die see te tref, en het vir hulle gesê: ‘Moenie die land en die see en 
die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle 
voorkoppe merk met die seël’” (verse 2-3).

Wie is hierdie diensknegte van God? Let op hoe die boek Openbaring  
hulle beskryf. Dit is hulle wat “die gebooie van God bewaar en die getuie- 
nis van Jesus het,” die “wat die gebooie van God en die geloof in Jesus 
bewaar” en “die wat Sy gebooie doen” (Openbaring 12:17; 14:12; 22:14).

Die boek Openbaring wys dat die wat die gebooie van God onderhou 
en die geloof in Jesus het, is God se mense. (Om meer te leer oor hierdie 
gebooie en die mense waaruit God se Kerk bestaan, laai af, of vra vir 
u gratis eksemplare van ons boekies The Ten Commandments and The 
Church Jesus Built) 

Ongelukkig onthul die profesie dat nie al God se mense beskerm sal 
word gedurende die eindtyd nie. Christus het voorspel dat deel van Sy 
Kerk aan die einde nie geestelik gereed sou wees nie. In Matteus 25, 
toon Sy gelykenis van die 10 maagde dat sommige van Sy mense hul 
geestelike toestand sou verwaarloos en onvoorbereid sou wees.

Hy sluit die gelykenis af met hierdie waarskuwing: “Waak dan, omdat 
julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie” (Matteus 25:13). 
Gevolglik, soos die eindtyd begin, sal sommige van God se mense be- 
skerm word teen die vervolging van Satan terwyl ander die grootste 
woede van die duiwel sal ervaar (Openbaring 6:9-11; 12:14, 17).

’n Tyd om geestelik wakker te wees

Alhoewel die eindtyd ’n periode van ongekende wêreldprobleme is, 
is dit ook die drempel van God se Koninkryk. Paulus gee ’n wonderlike 
perspektief van hoe ons geestelik moet voorberei vir daardie tyd, ongeag 
wanneer dit kom: “Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié 
dag sal julle nie soos ’n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die 
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lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat 
ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter 
wees. Dié wat slaap, is van die nag; en dié wat hulle dronk drink, is van 
die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof 
en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het 
ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus 
Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, 
of ons by Sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe. 
Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos 
julle trouens reeds doen (1 Tessalonisense 5:4-11).

Ons moet baie vertroosting vind in God se beloftes en die kennis wat 
Hy omtrent die eindtyd beskikbaar gestel het. Die goeie nuus is dat, as ons 
onsself geestelik voorberei, dit ’n tyd van vertroue, hoop en vreugde kan 
wees wat onverbiddelik na die onvergelykbare Koninkryk van God lei. 
Soos Jesus ons verseker in Lukas 21:28, “As hierdie dinge begin gebeur, 
staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby.”

Wat Kan U Doen?

In die lig van die vele profesieë oor die einde 
van hierdie tydperk, wat kan u doen? Wat 

moet u doen?
Toe Hy ingelig is oor ’n onlangse grusame 

tragedie, antwoord Jesus Christus deur aan 
diegene rondom Hom te sê: “Dink julle dat 
hierdie Galileërs groter sondaars was as al  
die ander Galileërs omdat dit met hulle ge- 
beur het? Nee, sê Ek vir julle, maar as julle 
julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle 
ook almal omkom! (Lukas 13:2-3).

Verstaan die erns van u verhouding met 
u Skepper. God “beveel nou alle mense oral 
om berou te hê” (Handelinge 17:30). Ons 
moet wegdraai van ons weë wat die wêreld 
tot op die rand van ’n ramp bring, en na Hom 
toe draai.

Bewys vir uself die Bybel is God se Woord. 
Vind uit waar Hy werk, en kyk hoe God u 
kan lei om meer betrokke te word. Om mee 
te begin, moet u ons gratis boekies aflaai of 
aanvra Is the Bible True? en How to Under-
stand the Bible.

U moet die profesieë bestudeer van u  
Bybel en hoe hulle met nasionale en wêreld-

neigings vergelyk. Versoek ons ander boekies 
oor profesie en kyk na ons Beyond Today tele- 
visieprogram by www.BeyondToday.tv om 
beter te verstaan wat God openbaar oor die 
huidige gebeure en Sy komende Koninkryk. 
Jesus sê vir ons: “So moet julle ook wanneer 
julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd 
naby is, voor die deur” (Matteus 24:33).

Teken in vir die Beyond Today tydskrif.  
Elke uitgawe help u om die wêreldtoneel in  
die lig van Bybelse profesieë te verstaan en 
wys u hoe om God se Woord toe te pas in 
u lewe. Besef dat “dit nou tyd is om uit die 
slaap wakker te word” (Romeine 13:11). 
Teken ook in vir ons gratis Bible Study 
Course. Dit is maklike lesse om te volg wat u 
neem deur die belangrikste temas en leringe 
van die Bybel.

Belangrikste, oorweeg en volg God se 
woorde in Jesaja 55:6-7: “Vra na die wil van 
die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom 
aan terwyl Hy nog naby is. Die goddelose 
moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte 
mens sy slegte planne. Hy moet hom tot 
die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig 
wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy 
vergewe altyd weer.”
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