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Die Boek Openbaring:
Is dit Vandag  

van Toepassing?

I
s die boek Openbaring vandag van toepassing? Is dit vir ons moontlik om 
dit te verstaan? Kan ons weet aan wie dit geskryf is—en waarom? Wat 
beteken die geheimsinnige simbole?

Die naam van die boek, Openbaring, is ’n vertaling van die titel in die 
oorspronklike Nuwe-Testamentiese Grieks, Apocalypsis—die oorsprong 

van die ander naam waarmee die boek nou bekend staan, die Apokalyps. 
Die Griekse term dui op ’n onthulling of ontbloting—dus ’n openbaring. Dit 
beteken hier ’n oopstelling van verborge kennis vir begrip.

Hierdie boek verwar lesers al amper 2,000 jaar. Deur die eeue heen was 
dit een van die wêreld se mees 
misverstaande en verkeerd 
geïnterpreteerde boeke. Tog 
hoef dit nie so te wees nie.

Die fundamentele bood- 
skap van die boek Openba-
ring is eenvoudig. Dit beloof 
dat God onmiddellik na die 
wederkoms van Jesus Christus 
universele vrede, voorspoed 
en samewerking oor die hele 
aarde sal instel. Dit onthul hoe 

hierdie wonderlike nuwe wêreld tot stand sal kom en waarom dit nooit ver-
nietig of vervang sal word deur enige ander lewenswyse of sosiale orde nie.

Die boek Openbaring beskryf ook ’n ongelooflike misleidende bondge-
nootskap van internasionaal magtige politieke en godsdienstige entiteite wat 
probeer keer dat Jesus se regering ooit tot stand kom. Hulle teenkanting teen 
Hom en Sy heiliges sal lei tot ’n tyd van internasionale onrus en lyding, soos 
die wêreld nog nooit gesien het nie.

Die Boek Openbaring: Is dit Vandag van Toepassing?
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Baie mense glo dat die boek van Openbaring net oor slegte 
nuus gaan. Alhoewel dit onthul waarheen ons optrede en be-
sluite ons sal neem, wys dit ook hoe die mensdom uiteindelik 
’n wêreld van vrede sal ervaar.
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Sleutels om
Openbaring te Verstaan

W
aarom is die boek Openbaring geskryf? Soos voorheen 
genoem, beteken die boek se naam om bekend te maak—
om te onthul, om oop te maak vir begrip wat andersins nie 
begryp kon word nie. Tog glo die meeste mense dat hierdie 
finale Bybelboek glad nie verstaan kan word nie—dat die 

taal en simbole daarvan te verwarrend is om sinvol te wees.
Openbaring plaas baie van die vroeëre profesieë van die Bybel in ’n 

verstaanbare konteks en openbaar ’n broodnodige raamwerk vir profesieë 
rakende die einde van die era. Dit bereik dit deels deur die gebruik van 
simbole en figuurlike taal wat direk verband hou met sommige van die 
Bybel se ander profetiese geskrifte.

Die profetiese boek Daniël gebruik byvoorbeeld soortgelyke taal en sim-
bole. Baie van sy visioene en beeldspraak word duidelik gemaak. Maar God 
het aan Daniël geopenbaar dat die betekenis van ander op geheimsinnige 
wyse verduister moet word tot die tyd van die einde. Dan sou hulle ook ver-
staan word.

Openbaring bevat baie fundamentele sleutels tot hierdie begrip, en die 
boek Daniël bevat sleutels wat ons help om die boek Openbaring te verstaan.

Let op Daniel se verduideliking van een van sy visioene: “En ek het dit  
gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uit- 
einde van hierdie dinge? En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde 
bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe’” (Daniël 12:8-9, klem 
word deurgaans bygevoeg, tensy anders vermeld).

Vergelyk dit met God se doel met die boek Openbaring. God die Vader 
het die profesieë in die boek Openbaring aan Sy Seun, Jesus Christus, gegee. 
Hy het dit aan Christus oorgedra in die vorm van ’n boekrol wat met sewe 
seëls verseël is (Openbaring 5:1). Maar soos Johannes—wat die boek onder 
inspirasie van God geskryf het—in sy afsluitende hoofstuk vir ons sê, het ’n 
engel hom spesifiek beveel: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie 
boek verseël nie …” (Openbaring 22:10).

Johannes verduidelik dat God die Vader die grootste deel van die boek 
Openbaring aan Christus gegee het in die vorm van ’n boekrol wat met sewe 
seëls verseël is. Jesus breek toe die seëls en maak die boekrol oop.

“En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, [God die 
Vader] ’n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls 
goed verseël. En ek het ’n sterk engel gesien wat met ’n groot stem uitroep: 
Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek? En niemand 
in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of 

Sleutels om Openbaring te Verstaan

Die skrikwekkende wapens wat met moderne tegnologie ontwikkel en 
vervaardig word, is ’n aanduiding dat ’n tyd van groot moeilikheid baie 
nader kan wees as wat ons dink. Nasies het al meer as genoeg wapens opge-
gaar om alle menselewens van die aarde af te vernietig. Nasies met slegte 
voornemens kry toenemend die vermoë om afgryslike massavernietigings-

wapens te vervaardig en te 
gebruik.

Nog skrikwekkender is 
terroristegroepe wat nie hul 
doelwitte kan bereik deur 
middel van konvensionele 
wapens of diplomasie nie, wat 
nou toegang tot sulke dodelike 
wapens het. Gerespekteerde 
adviseurs oor internasionale 
veiligheid waarsku dat die 
gevaar dat kernwapens deur 

sekere nasies of terreurgroepe gebruik kan word, al hoe groter is. Kernwa-
pens is slegs een van die verskillende middele tot massavernietiging wat 
beskikbaar is vir gewetenlose leiers en terroriste wat daarop gemik is om hul 
doelwitte te bereik, al veroorsaak dit ’n enorme bloedbad.

Die boek Openbaring bied aan ons goeie nuus en slegte nuus oor die 
toekoms, wat ons albei aspekte van die prentjie gee. Enersyds beskryf dit 
die skrikwekkende instrumente van vernietiging wat ons gevorderde tegno-
logie aan die einde van hierdie era sal produseer—en ’n misleide mensdom 
sal gebruik. Maar dit onthul ook hoe die lewende God, die Skepper van die 
heelal, sal ingryp om die vernietiging van die mensdom te voorkom. Dit ont-
hul verder die wonderlike tyd van vrede en ’n getransformeerde wêreld wat 
daardie verskriklike dae sal volg.

U moet God se beskrywing van wat voorlê verstaan en wat dit vir u 
beteken. U moet verstaan hoe u deel kan wees van die goeie nuus wat Hy 
oor die toekoms openbaar. Sodra u die boodskap van Openbaring begryp, 
sal u ook sien dat dit die merkwaardigste boodskap van hoop bevat wat nog 
ooit geskryf is. Die fundamentele boodskap daarvan is duidelik en die einde 
daarvan seker. V.
S.
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Waarheen neem die mensdom se wedloop om steeds meer 
vernietigende wapens te ontwikkel ons? Die boek Openbaring 
beskryf hoe ons uiteindelik sal maai wat ons gesaai het en 
ondenkbare menslike lyding op onsself sal bring voordat God 
ingryp.
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figuurlike taal te vertrou, kan ons vertroue hê dat ons begrip eerder op God 
se geïnspireerde Woord gebaseer is as op ons eie opinies (2 Petrus 1:20). Die 
geopenbaarde kennis is immers waaroor die boek Openbaring gaan.

Onthou, God het vir Daniël gesê dat sommige van die dinge wat aan hom 
geopenbaar is in visioene, verseël en verborge was tot die tyd van die einde. 
Maar toe voeg hy by: “Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar 
die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense 
sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan” (Daniël 12:10). Ten tyde 
van die einde is God van plan dat diegene wat Hy “die verstandiges” noem, 
hierdie profesieë sal verstaan.

Wie is die verstandiges in God se oë?

Diegene wat die konsep dat die Bybel goddelik geïnspireer is minag, kies 
om die simbole daarvan as teenstrydig en verwarrend te beskou. Hulle sien 
geen waarde daarin nie. Omdat hulle die idee van God se inspirasie bespot, 
is hulle blind vir profetiese begrip. Hulle kies om onkundig te wees oor wat 
God oor die toekoms openbaar (2 Petrus 3:3-7).

Daarenteen sê God vir ons dat diegene wat Hom respekteer en Sy ge- 

Sleutels om Openbaring te Verstaan

Hoofstuk Verhaal-Lyn Insetsels*
 1 ................. Inleiding
 2-3 .............................................................................Boodskap aan die sewe kerke
 4-5 ................. Inleiding—ligging
 6 .................Die eerste ses seëls
 7 .................144,000 en die groot menigte
 8-10 .................Die sewende seël word geopen:
  Die basuin plae
 11 .................Die twee getuies
 12 .............................................................................Die ware Kerk
 13 .............................................................................Die twee diere
 14 .............................................................................Die drie boodskappe
 15-16 .................Die sewe laaste plae
 17-18 .............................................................................Die valse Kerk
 19 ................. Jesus Christus se terugkeer
 20 .................Die Millennium
 21-22 .................Die nuwe hemel en die nuwe aarde

* Verskeie hoofstukke in die boek is insetsels. Alhoewel die meeste hoofstukke van die boek 
in chronologiese volgorde vloei, beskryf hierdie hoofstukke agtergrond-gebeurtenisse en toe- 
stande wat nie deel uitmaak van die verhaalvloei nie, en wat oor eeue kan strek.

Hoofstuk Uiteensetting

daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind 
is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van 
die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van 
Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 
sewe seëls te breek” (Openbaring 5:1-5).

Hier is die sleutel tot die begrip van die boek. Jesus alleen kan die bete-
kenis van sy simbole, visioene en beskrywings ontsluit. Die eerste vers van 
hierdie boek kondig aan dat dit “die openbaring van Jesus Christus wat God 
Hom gegee het” (Openbaring 1:1). Christus openbaar die betekenis daarvan. 
Hy sluit die seëls oop. Maar hoe doen Hy dit?

Twee faktore is van kardinale belang. Eerstens moet Jesus self in Sy eie 
woorde die sleutels vir die ontsluiting van die inhoud van sewe seëls verdui-
delik.

Tweedens sê die Bybel vir ons dat “Die hele Skrif is deur God geïnspi-
reer” (2 Timoteus 3:16, Nuwe Lewende Vertaling). Daarom kan ons verklaring 
van sommige simbole in die boek Openbaring in ander dele van God se 
geïnspireerde Woord verwag.

Deur op die Bybel se eie konsekwente interpretasies van sy simbole en 

Die sewe seëls
1  Godsdienstige misleiding (Openbaring 6:1-2; vergelyk Matteus 24:4-5, 11, 23-25)
2  Oorlog (Openbaring 6:3-4; vergelyk Matteus 24:6-7)
3  Hongersnood (Openbaring 6:5-6; vergelyk Matteus 24:7)
4  Siekte-epidemies (Openbaring 6:7-8; vergelyk Matteus 24:7)
5  Verdrukking en vervolging (Openbaring 6:9-11; vergelyk Matteus 24:8-12, 21-22)
6  Hemelse tekens (Openbaring 6:12-17; vergelyk Matteus 24:29)

 Die Sewe Basuine
 1  Vernietiging van plantegroei (Openbaring 8:7)

 2  Verwoesting van oseane en seelewe (Openbaring 8:8-9)

 3  Verwoesting van riviere en vars water (Openbaring 8:10-11)
7 Sewe basuine 4  Son, maan en sterre verdonker (Openbaring 8:12)

 5  Martelende menslike verdrukkinge (Openbaring 9:1-12)

 6  Enorme militêre vernietiging (Openbaring 9:13-19)

 7  Sewe laaste plae (Openbaring 15:1; 16:1-21)

 Armageddon en Jesus Christus se terugkeer

Die Verhaal-lyn
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Christene word nou dikwels as ’n ondermynende en potensieel gevaarlike 
godsdiensgroep beskou. Rome het hul leerstellings oor ’n komende konink- 
ryk en ’n magtige nuwe koning gesien as ’n bedreiging vir die stabiliteit van 
die ryk. Teen hierdie tyd het keiser Nero Christene al valslik beskuldig as 
die oorsaak van die groot brand in Rome. Hul toekoms het somber gelyk.

Die apostel Johannes wat tydens ’n latere golf van vervolging teen die 
einde van die eerste eeu opgesluit is op die eiland Patmos, naby die kus 
van Klein-Asië, het verduidelik dat hy ook vervolging gely het, dat hy 
hulle “deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid 
van Jesus Christus” is (Openbaring 1:9). Johannes het die spanning wat 
hulle verduur het ten volle begryp. Tog herinner hy hulle aan hul doel—die 
Koninkryk van God. Hy het klem gelê op die geduld en die geloof wat hulle 

moet aanwend om opposisie 
en mishandeling te verduur 
totdat Jesus die Messias terug-
kom om Sy knegte permanent 
van vervolging te verlos en 
hulle te red.

Dit is die konteks waarin 
Jesus aan Johannes geopen-
baar het wanneer en hoe hier-
die sataniese vervolging, wat 
reeds verantwoordelik was vir 
die moord op lojale en getroue 

dienaars, permanent gestaak sou word. Hy het daarop gewys dat die wortels 
van die probleem teruggaan na die begin van die mensdom—tot die geboor-
teplek van hierdie era van die mens wat so gevul is met menslike sonde en 
boosheid.

Die aartsbedrieër

In die Tuin van Eden het die mens vir die eerste keer “die ou slang wat 
genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei” teegekom (Open-
baring 12:9; Genesis 3:1). Die misleiding van die bose wese was so suksesvol 
dat die meeste mense spot met die idee dat daar selfs ’n duiwel bestaan. 
Maar die skrywers van die Heilige Skrif beskou sy bestaan en mag as ’n 
onbetwisbare werklikheid. Hulle openbaar hom as die onsigbare dryfkrag 
agter kwaad en lyding. (Vir duidelike bewys van sy bestaan, laai af of vra 
ons gratis boekie Is There Really a Devil?)

Sleutels om Openbaring te Verstaan

Teen hierdie tyd het Keiser Nero Christene al valslik bestempel 
as die oorsaak van die groot brand in Rome. Hul toekoms het 
somber gelyk.
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booie onderhou, diegene is wat werklik wys is. Soos die Skrif verklaar: “Die 
vrees [ontsag] vir die HERE is die beginsel van die wysheid; almal wat dit 
beoefen, het ’n goeie verstand” (Psalm 111:10). Die Skrif vertel ons ook dat 
“die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige” 
(Psalm 19:8).

Die boek Openbaring gee ons baie van die sleutels wat profetiese begrip 
ontsluit, omdat dit die beginsel volg dat die Bybel homself interpreteer. Daar- 
om sal slegs diegene wat glo dat God die Bybel geïnspireer het en wat daar-
in staan vertrou, die betekenis van wat in die boek Openbaring geopenbaar 
word, verstaan.

Sommige van die begrip het in die dae van die apostels begin. Een van 
die vermelde doelwitte vir Openbaring was om aan die dienaars van God  
“te toon wat gou moet gebeur” (Openbaring 1:1). Sommige aspekte van 
Openbaring was dus direk van toepassing op Christene in die laaste dae  
van die apostel Johannes se bediening.

Christus het Johannes opdrag gegee om (vers 19): (1) “die dinge wat jy 
gesien het”—sy visioene en hul raaiselagtige simbole; (2) “die wat is”—inlig-
ting rakende die Kerk in daardie tyd; en (3) “die wat gaan gebeur”—profe-
sieë wat tot in die toekoms strek, op te teken.

Voordat ons hierdie sleutels vir die toekoms ondersoek, moet ons ver-
staan onder watter omstandighede hierdie profetiese boek aan die apostel 
Johannes gegee is.

Die godsdienstige en politieke agtergrond van Openbaring

Binne die grense van die antieke Romeinse Ryk het die Christendom in ’n  
era van relatiewe vrede begin. Die keisers van destyds het gewoonlik ’n beleid 
van liberale godsdienstige verdraagsaamheid gevolg. Dit het vroeë Christene 
in staat gestel om wyd en syd binne en buite die ryk te evangeliseer.

Maar die situasie het geleidelik verander. Die Romeine het keiseraan-
bidding in die ryk ingestel en toegepas. Skielik het Christene hulle in ’n 
ondraaglike situasie bevind. Jesus, nie die keiser nie, was hulle uiteindelike 
meester. Hulle het verstaan dat die Skrif die aanbidding van enigiets of 
iemand behalwe die ware God en Sy Seun, Jesus Christus, verbied. Gou is 
daar ongelooflike druk op hulle geplaas om deel te neem aan die vakansie-
dae, spele en seremonies ter ere van die regerende keiser as ’n god.

Hulle weiering om deel te neem aan keiseraanbidding het hulle in direkte 
konflik met die owerhede op alle vlakke van die Romeinse hiërargie geplaas. 
Teen die tyd dat Openbaring geskryf is, was sommige Christene reeds tereg-
gestel weens hul oortuigings. Christene oral, veral in Klein-Asië, het wye 
bespotting en vervolging teëgekom.

Bykomend tot Christene se lot, het die Romeinse amptenare na die ver-
nietiging van Jerusalem in 70 nC opgehou om Christene as net nog ’n sekte 
van die Jode te beskou. Die godsdienstige verdraagsaamheid wat Rome aan 
hulle getoon het, het verdwyn.
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Hy is in sy wese vorentoe geprojekteer in ’n visie, nie liggaamlik nie, na die 
toekomstige dag van die Here wanneer God Sy oordele op die aarde sal uit-
stort” (John Walvoord en Roy Zuck, 1983, bl. 930).

Die verkeerde aanname dat Johannes na die eerste dag van die week, 
Sondag, verwys, het geen Bybelse steun nie. Die enigste dag van die week 
wat Bybels gesproke “die dag van die Here” genoem kan word, is die Sabbat 
of Saterdag, die sewende dag van die week. Jesus het spesifiek na Homself 
verwys as “Here ook van die sabbat” (Markus 2:28). En deur die profeet  
Jesaja verwys God ook na die sabbat as “die heilige dag van die HERE” 
(Jesaja 58:13). (Vir meer inligting, is ons gratis boekie Sunset to Sunset: 
God’s Sabbath Rest beskikbaar op aanvraag, of kan afgelaai word vanaf  
ons webwerf.)

Weereens verwys Johannes egter nie na enige dag van die week nie, maar 
na die profetiese tyd wat die hoofsaaklike onderwerp van die boek Open-
baring is. Johannes vertel ons spesifiek dat wat hy geskryf het, profesie is 
(Openbaring 1:3; 22:7, 10, 18-19). Daarom verduidelik Johannes bloot dat hy 
“in die Gees”—in goddelik geïnspireerde visioene—geestelik vervoer is na 
die komende Dag van die Here.

Die Dag van die Here word dwarsdeur die Skrif beskryf as ’n tyd van 
God se direkte ingryping in menslike aangeleenthede. Dit is ’n tyd van Sy 
oordeel oor Sy teëstanders—oor diegene wat Sy teregwysing uitdaag en Sy 
gebooie weier. Jesaja vat die Dag van die Here kortliks saam: “Huil julle, 
want die dag van die HERE is naby; hy kom as ’n verwoesting van die 
Almagtige” (Jesaja 13:6).

Wie is die voorwerp van die vernietiging? “Kyk, die dag van die HERE 
kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ’n woesteny 
te maak en sy sondaars daaruit te verdelg”(Jesaja 13:9). Soos Jeremia verdui-
delik het: “… Maar dié dag behoort aan die Here HERE van die leërskare, 
’n dag van wraak, om wraak te neem op sy teëstanders;” (Jeremia 46:10).

Let op die beskrywing van die profeet Sefanja oor die tyd van God se in- 
gryping: “Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! 
die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar. Dié dag is ’n dag 
van grimmigheid, ’n dag van benoudheid en angs, ’n dag van woestheid en 
verwoesting, ’n dag van duisternis en donkerheid, ’n dag van wolke en wol-
kenag, ’n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede 
en teen die hoë hoekvestings. En Ek sal die mense in benoudheid bring, en 
hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; 
en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek” 
(Sefanja 1:14-17).

Let op hoe Johannes die ontsaglike gebeure wat volg op die sesde seël 
van Openbaring, beskryf: “want die groot dag van Sy toorn het gekom, en  
wie kan bestaan?” (Openbaring 6:17). Net voor dit roep die gemartelde diens- 
knegte van God simbolies uit hul grafte: “Hoe lank, o heilige en waaragtige 
Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde 

Sleutels om Openbaring te Verstaan

Die boek Openbaring som die impak op wat die duiwel het, nie net op 
Christene nie, maar ook op die hele mensdom, vanaf die tyd van Johannes 
tot en met die wederkoms van Christus. Dit onthul dat die antieke konflik 
tussen die magte van goed en kwaad opgelos sal word.

Soos vroeër in hierdie hoofstuk opgemerk, het Johannes aan die vroeë 
Christene gesê dat die boek Openbaring beide die dinge bevat “wat is, sowel 
as die wat gaan gebeur” (Openbaring 1:19). Die profetiese vervulling daar-
van het in die dae van die apostels begin en strek tot in ons tyd en verder.

Die Dag van die Here in profesie

Die meeste van Johannes se visioene fokus op die tyd wat deur God se 
profete deur die hele Skrif genoem word as “die dag van onse Here,” ook 
bekend as “die dag van die Here Jesus Christus,” “die dag van Christus” en, 

hier in Openbaring, “die dag 
van die Here” (Openbaring 
1:10; vergelyk Jesaja 13:6;  
Joël 2:31; Sefanja 1:14;  
Handelinge 2:20; 1 Korintiërs 
1:8; 2 Tessalonisense 2:2).

Paulus het duidelik oor hier-
die geprofeteerde tyd gepraat: 
“want julle weet self baie goed 
dat die dag van die Here kom 
net soos ’n dief in die nag. 
Want wanneer hulle sê: Vrede 

en veiligheid—dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n 
swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Tessalonisense 5:2-3).

Sommige mense neem aan dat toe Johannes in Openbaring 1:10 gesê het 
dat hy “in die Gees op die dag van die Here” was, het hy verwys na aanbid-
ding op Sondag. Maar die konteks van Openbaring toon duidelik dat Johan-
nes nie verwys het na aanbidding op ’n dag van die week nie, maar dat hy ’n 
visie ervaar van die komende Dag van die Here wat direk of indirek in meer 
as 50 gedeeltes in die Ou en die Nuwe Testament genoem word.

Soos The Bible Knowledge Commentary verduidelik: “Johannes se open-
baring het op die Dag van die Here plaasgevind terwyl hy in die Gees was. 
Sommige het aangedui dat, ‘die Dag van die Here’ na die eerste dag van die  
week verwys. Maar hierdie uitdrukking word nooit in die Bybel gebruik om  
na die eerste dag van die week te verwys nie. Waarskynlik het Johannes ver- 
wys na die dag van die Here, ’n bekende uitdrukking in beide testamente … 

Die apostel Johannes was op die eiland Patmos gevange gehou, 
waar hy die boek Openbaring geskryf het.
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mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie 
kan teen hom oorlog voer?” (Openbaring 13:4).

Hoe uitgebreid sal hierdie afgodediens wees? “En al die bewoners van die  
aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die 
wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is 
nie” (Openbaring 13:8). Selfs nou is byna almal op aarde onbewustelik “in 
die mag van die Bose” (1 Johannes 5:19)—“die ou slang wat genoem word 
duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9). Satan se di-
rekte beheer oor die mensdom sal dramaties verskerp ten tyde van die einde.

Die mens word egter nie sonder waarskuwing gelaat nie. Johannes teken 
sy visie op van ’n engel wat “met ’n ewige evangelie om te verkondig aan die 
bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy 
het met ’n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur 
van Sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en 
die see en die waterfonteine gemaak het” (Openbaring 14:6-7).

God stuur ’n duidelike boodskap deur die boek Openbaring: die tyd kom 
nader wanneer Hy nie langer die mensdom se verwerping van Hom of die 
aanbidding van die duiwel sal duld nie. Satan se stelsel van afgodediens 
moet van die aarde af gevee word voordat Christus met Sy heerskappy as 
Koning van die Konings begin.

Pleidooie van God se volk word beantwoord

Die tempel in Jerusalem was die middelpunt van eertydse Israel se aan-
bidding van God. God se teenwoordigheid is daar gemanifesteer (2 Kronieke 
5:13-14).

In die boek Openbaring word God gereeld uitgebeeld as sittend in ’n 
hemelse tempel op Sy troon (voorgestel deur die versoendeksel bo die Ver-
bondsark in die heiligste deel van die aardse tempel). Terwyl Hy toekyk  
hoe engele sommige van die laaste strawwe in hierdie boek uitdeel, merk  
die apostel Johannes daarop dat “… ’n groot stem het uit die tempel van  
die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby!” (Openbaring 
16:17).

’n Engel het vroeër vir Johannes gesê: “Staan op en meet die tempel van 
God en die altaar en die wat daarin aanbid (Openbaring 11:1). Dit word 
dan beskrywe hoe Hy die gebede van Sy dienaars in die tempel ontvang. 
“En ’n ander engel het gekom en met ’n goue wierookbak by die altaar gaan 
staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die 
heiliges op die goue altaar voor die troon te lê;” (Openbaring 8:3).

Watter gebed hoor God telkens van Sy ware dienaars? “En hulle het met 
’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heer-
ser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?” 
(Openbaring 6:10). Openbaring ontbloot die omstandighede waaronder die 
wat die ware aanbidders van God is, uiteindelik daardie gebed om geregtig-
heid ten volle beantwoord sal kry.

Sleutels om Openbaring te Verstaan

nie?” (vers 10). Later in hierdie boek van profesieë word ’n engel gestuur 
met die boodskap: “Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van Sy 
oordeel het gekom …” (Openbaring 14:6-7).

Dan, naby die einde van die boek, teken Johannes meer besonderhede oor 
Christus se wederkoms aan: “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar 
was ’n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, 
en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid” (Openbaring 19:11).

Honderde jare voordat Johannes hierdie profesieë van Openbaring op 
skrif gestel het, het die profeet Sagaria die wederkoms van Christus grafies 
beskryf: “Kyk, daar kom ’n dag vir die HERE … Ek sal al die nasies ver-

samel om oorlog te voer teen 
Jerusalem; … die helfte van 
die stad sal uitgaan in balling- 
skap; maar die orige deel van 
die bevolking sal nie uit die 
stad uitgeroei word nie.

“En die HERE (Jesus, die 
geprofeteerde Messias) sal 
uittrek en stryd voer teen dié 
nasies soos op die dag van sy 
stryd, die dag van oorlog. En 
in dié dag sal sy voete staan 

op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg 
sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal; en die een  
helte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide” 
(Sagaria 14:1-4). Aan die einde van hierdie stryd “die HERE sal Koning 
wees oor die hele aarde” (vers 9).

Uit hierdie tekste word die vernaamste doel van Openbaring duidelik. 
Dit beeld die oordeel van God in die laaste dae in aanskoulike simbole uit—
tydens, en net voor die wederkoms van Christus. Hy sal toesig hou oor die 
finale vernietiging van die satanistiese stelsel wat in Openbaring as Babilon 
die Grote bestempel word.

Die eintlike kwessie: Wie sal ons aanbid?

Die kern van die eindtydse konflik is ’n belangrike vraag: Wie sal die 
mensdom aanbid—Satan of God? Let op die godsdienstige oriëntasie van die 
grootste deel van die mensdom: “En hulle het die draak aanbid wat die dier 

“En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die 
dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in dié dag sal sy voete 
staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant.”
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hul verhoudings met God en mekaar vir die ewigheid. God beklemtoon die 
deeglikheid en volledigheid van hierdie geopenbaarde profetiese samevatting 
deur die belangrikste aspekte daarvan in patrone van sewes aan te bied.

Alhoewel Bybelse patrone van sewes simbolies is omdat dit volledigheid 
voorstel, het hulle gewoonlik ook ’n werklike, letterlike vervulling. God het 
die Farao van antieke Egipte byvoorbeeld ’n droom gegee waarin sewe maer 
koeie, sewe vet koeie gevreet het. Toe het God gereël dat Josef aan Farao 
moes verduidelik dat die droom beteken dat sewe jaar landboukundige oor-
vloed gevolg sou word deur sewe jaar van verwoestende hongersnood.

Deur hierdie inligting in ’n droom aan Farao te openbaar, het God hom 
geïnspireer om Josef tot ’n magtige rol in Egipte te bevorder. Josef was toe 

in staat om sy vader se gesin 
te beskerm en te voed—’n 
klein familie wat bestem was 
om die volk Israel te word—
gedurende die verskriklike 
jare van hongersnood. God 
was in beheer van die droom 
en die uitkoms daarvan.

Op dieselfde manier kan 
God die resultaat van enige 
aspek van die geskiedenis 
voorspel (Jesaja 46:9-10). Hy 

kan ingryp om gebeure te laat geskied soos Hy wil (vers 10). Hy kan beson-
derhede oor die toekoms met onwrikbare akkuraatheid en presisie bekend 
maak. Ons moet dus nie sorgeloos aanvaar, soos sommige dit doen, dat die 
patrone van sewes in Openbaring slegs simboliese waarde het nie. Hulle 
voorspel gewoonlik werklike gebeure en moet ernstig opgeneem word.

Die rol van die heiliges

Toe Johannes Openbaring geskryf het, is Christene vervolg, soms gemar-
tel, met die goedkeuring van die Romeinse keisers. Openbaring kontrasteer 
gereeld die onreg van dié tyd deur die toekomstige rol van sowel die rege-
rende Messias, en die heiliges, te beklemtoon.

Dit is nog ’n belangrike aspek van Openbaring. Die identiteit van wie toe-
komstige beheer oor die wêreld sal hê, is een van die sentrale kenmerke van 
die profesieë daarvan.

Met die wederkoms van Christus leer ons: “Salig en heilig is hy wat deel 

Sleutels om Openbaring te Verstaan

Johannes haal Jesus aan wat Sy dienaars belowe: “Wie oorwin, Ek sal 
hom ’n pilaar in die tempel van my God maak, … Ek sal op hom die Naam 
van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe 
Jerusalem …” (Openbaring 3:12). Die bordjies sal uiteindelik verhang word. 
God se getroue knegte sal die ware wenners wees. God sal hulle grootliks 
beloon vir hul geduld en uithouvermoë terwyl hulle op Hom gewag het om 
Sy beloftes na te kom en hulle gebede te verhoor.

Terwyl God in wêreldsake ingryp en Sy groot mag sigbaar maak vir 
die nasies, word Sy ware aanbidders in Openbaring voorgestel terwyl hulle 
vreugdevol sing: “Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; reg- 
verdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees 
nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al 
die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade openbaar 
geword het” (Openbaring 15:3-4).

Openbaring se patrone van sewes

’n Ander opvallende kenmerk van die boek Openbaring is die organise-
ring daarvan volgens patrone van sewes. Die eerste hoofstuk alleen noem 
sewe kerke, sewe goue kandelare, sewe geeste, sewe sterre en sewe engele.

Die belangrikste gebeure in die boek word onder sewe seëls, sewe trom-
pette, sewe donderslae en sewe bakke met die sewe laaste plae georganiseer. 
Ons kry ook sewe vuurlampe en ’n lam met sewe horings en sewe oë.

Dan is daar ’n draak wat ’n dier oorheers met sewe koppe en tien horings. 
Sewe berge en sewe konings word met die koppe van daardie dier verbind. 
Wat het die boodskappe wat deur die herhaaldelike gebruik van sewe oorge-
dra word, in gemeen?

In die Bybel weerspieël die getal sewe die idee van volledigheid. Sewe 
dae vorm byvoorbeeld ’n volledige week. God het hierdie konsep onmiddel- 
lik bekendgestel nadat Hy ons eerste menslike ouers klaar geskep het: “En 
God het op die sewende dag Sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op 
die sewende dag gerus van al Sy werk wat Hy gemaak het. En God het die 
sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al Sy 
werk wat God geskape het deur dit te maak” (Genesis 2:2-3).

Openbaring verduidelik hoe God Sy meesterplan sal voltooi. Dit skets ’n  
raamwerk waarop die profetiese deel van die plan veral in die laaste dae uit-
gevoer sal word.

Die voorstelling van volledigheid is ook belangrik om die boodskappe 
aan die sewe kerke in hoofstukke 1-3 te verstaan. As ons hierdie simboliese  
uitdrukkings in Openbaring vergelyk met beelde in ander dele van die Bybel, 
verskyn ’n baie betekenisvoller prentjie.

In Openbaring openbaar God aan Sy dienaars ’n omvattende oorsig 
van die belangrikste faktore wat hul lewens sal beïnvloed—insluitend hul 
ontberinge en belonings—totdat Sy plan vir die mensdom voltooi is. Die 
slothoofstukke (21-22) gee die regverdiges selfs ’n kort blik op die aard van 

Die tempel in Jerusalem was die middelpunt van eertydse 
Israel se aanbidding van God. God se teenwoordigheid is 
daar gemanifesteer.
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God se Kerk 
in Profesie

V
ir wie is die boek Openbaring geskryf? Die eerste vers gee ons die 
antwoord: “Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom ge- 
gee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en 
wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes 
te kenne gegee het” (Openbaring 1:1).

Openbaring is spesifiek geskryf vir God se dienaars, die Kerk van God. 
Dit hoef dus geen verrassing te wees dat die Kerk self die belangrikste 
onderwerp van bespreking in die eerste drie hoofstukke is nie (sien “Wat  
is die Kerk?” op bladsy 18).

Jesus het Sy Kerk opdrag gegee om die “lig van die wêreld” te wees 
(Matteus 5:14-16). Hier in Openbaring stel Hy sewe spesifieke gemeentes 
van die kerk simbolies voor as sewe kandelare (Openbaring 1:12, 20).

Hierdie beelde herinner ons aan die kandelaar of menora, met sy sewe 
takke, in die antieke Israel se tabernakel en later in sy tempel (Eksodus 
25:37; Sagaria 4:2). Nou beskou God egter die Kerk self as Sy geestelike 
tempel (Efesiërs 2:19-22).

Aangesien, soos vroeër opgemerk, sewe dikwels volledigheid in die Skrif  
verteenwoordig, blyk dit dat hierdie sewe kandelare ’n saamgestelde beeld 
van die Kerk van God, die lig van die wêreld, uitbeeld. Paulus verduidelik  
dat die Kerk een liggaam is (1 Korintiërs 12:12-13; Efesiërs 4:4). Dit het egter  
verskeie gemeentes en lidmate wat oor al die nasies versprei is. Daarom blyk 
dit dat hierdie sewe spesifieke samestellings van gelowiges die geheel van 
die Kerk effektief verteenwoordig.

Dit lyk waarskynlik dat die profesieë van die Kerk in Openbaring 2 en 3 
veelvuldige betekenisse en toepassings het. Soos een outoriteit van die boek 
Openbaring skryf:

“Daar is ’n debat gevoer oor die teologiese belangrikheid van hierdie  
sewe kerke. Aangesien daar baie kerke geleë was in die gebied waar hierdie  
kerke gevind is, was dit duidelik dat God geestelik sewe, en slegs sewe, gekies 
het en nie boodskappe aan ander kerke gestuur wat moontlik belangriker sou 

God se Kerk in Profesie

het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, 
maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met  
Hom as konings regeer duisend jaar lank” (Openbaring 20:6). In die laaste 
hoofstuk lees ons dat God se getroue knegte, wat die ewige lewe in die 
opstanding kry, “regeer tot in alle ewigheid” (Openbaring 22:5).

Dit is ook betekenisvol waar hulle Jesus aanvanklik sal help in hul rege-
rende rol. “En het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal 
as konings op die aarde heers” (Openbaring 5:10).

Selfs heel aan die begin van Openbaring praat Johannes van “Jesus 
Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste 
oor die konings van die aarde!” (Openbaring 1:5). Dan sê Johannes vir 
Christene dat Jesus “ons gemaak het konings en priesters vir sy God en 
Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!” (vers 6).

Sal diensknegte van God wat beproewinge en vervolginge verduur—in 
die verlede en die toekoms—werklik gesag kry in die Koninkryk van God 
onder Christus? Hulle sal inderdaad. Soos die apostel Paulus Christene in 
Korinte herinner het: “Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel 
nie?” (1 Korintiërs 6:2).

Let op die openbaring van Christus aan Johannes: “En ek het trone 
gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en 
ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en 
oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, 
en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle 
het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank” 
(Openbaring 20:4).

Dit is deel van die ongelooflike toekoms wat Jesus Christus vir Sy getroue 
volgelinge beplan het—om vir ewig saam met Hom te lewe en te regeer! 
Kom ons leer nou wat voorspel is vir die ware volgelinge van Christus, deur 
die eeue heen, tot met Sy wederkoms.

Openbaring is spesifiek geskryf vir God se dienaars, die Kerk 
van God. Dit hoef dus geen verrassing te wees dat die Kerk self 
die belangrikste onderwerp van bespreking in die eerste drie 
hoofstukke is nie.
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gewees het nie …
“In die provinsie Asië was daar in die eerste eeu van vyfhonderd tot een 

duisend dorpsgebiede, waarvan sommige baie groter was as die stede Thiatira 
en Filadelfia, en het ongetwyfeld ’n aantal Christelike kerke gehad … Dit is 
te verstane dat die aantal kerke tot sewe beperk moet word, want dit is die 
aantal van volledigheid of universaliteit in die Skrif, maar daar is ongetwy-
feld ander beginsels wat die keuse bepaal.

“In die eerste plek het elke kerk ’n spesifieke boodskap nodig gehad, en 
die geestelike toestand van elke kerk stem presies ooreen met die vermaning 
wat gegee is. Die keuse van die kerke was ook onderhewig aan die feit dat 
elke kerk op die een of ander manier normatief was en het toestande geïllus- 
treer wat destyds in plaaslike kerke sowel as in die latere geskiedenis alge-
meen was. Die boodskappe aan die sewe kerke bevat dus vermaning wat 
geskik is vir kerke in baie soortgelyke geestelike nood.

“Saam met die boodskappe aan die kerke was daar vermanings wat per-
soonlik van aard is, wat opdrag en waarskuwing aan die individu gee. Elke 
boodskap wat aan die kerke gegee word, eindig dus in ’n persoonlike ver- 
maning wat begin met die frase, ‘Wie ’n oor het, laat hom hoor.’

“Baie vertolkers meen dat die sewe kerke, benewens die ooglopende 
implikasie van hierdie boodskappe, die geestelike chronologiese ontwik-
keling van die kerkgeskiedenis verteenwoordig. Hulle merk op dat Efese 
kenmerkend is van die Apostoliese tydperk in die algemeen, en dat die 
progressie van euwel in Laodicea ’n hoogtepunt bereik en blyk om die 
finale afvalligheid van die kerk aan te dui … Die orde van die boodskappe 
aan die kerke blyk goddelik gekies te wees om profeties die hoofbeweging 
van die kerkgeskiedenis te gee” (John Walvoord, The Revelation of Jesus 
Christ, 1989, bl. 51-52).

Die algemene boodskap is natuurlik dat Christus die dominante sterk- 
en swakpunte van die Kerk openbaar, sowel in Johannes se tyd as deur die 
eeue. Hy sê duidelik vir elke gemeente: “Wie ’n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê” (Openbaring 2:7). Hy openbaar ’n beeld  
van die toekoms van Sy Kerk. Te midde van die sewe kandelare wat Sy  
Kerk voorstel tot aan die einde van hierdie huidige tyd, verskyn Hy in al Sy 
glorie as die Kerk se Hoof en Hoëpriester (Openbaring 1:13; Efesiërs 4:15; 
Hebreërs 8:1-2).

In reaksie op die intense vervolging van die Kerk van destyds verseker 
Christus Sy getroue dienaars dat hulle lyding nie tevergeefs is nie. Ook Hy 
het vervolging en die dood gely. Daarom herinner Hy hulle: “Ek was dood 
en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die 
doderyk en van die dood [die graf]” (Openbaring 1:18).

Dan dring Hy aan: “Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan 
sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel 
kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die 
dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee” (Openbaring 2:10).

God se Kerk in Profesie

Wat is die Kerk?

Baie mense het wanopvattings oor wat 
die woord kerk beteken. Die meeste 
vergelyk dit met ’n gebou. Maar dwars-

deur die Skrif verwys kerk en -gemeente na 
mense, nooit na ’n gebou nie. Trouens, ons 
vind verskeie verse in die Nuwe Testament 
waar die “kerk” (mense) in sekere lede se 
huise (geboue) in die plaaslike omgewing 
vergader het (Romeine 16:3-5; 1 Korintiërs 
16:19; Kolossense 4:15; en Filemon 2).

Die kerk bestaan uit mense wat geroep 
is om Jesus Christus te volg. Daardie groep 
mense word gesamentlik “die liggaam 
van Christus” genoem (1 Korintiërs 12:27;  
Efesiërs 4:12). Dit is ’n geestelik getrans-
formeerde liggaam van gelowiges wat nie 
beperk is tot ’n spesifieke land, organisasie of 
denominasie nie.

Die Holman Bible Dictionary, in sy artikel 
“Kerk,” verduidelik die agtergrond van die 
woord kerk: “Kerk is die Engelse vertaling 
van die Griekse woord ekklesia. Die gebruik 
van die Griekse term voor die ontstaan van 
die Christelike kerk is belangrik, aangesien 
twee betekenisstrome uit die geskiedenis van 
die gebruik in die Nuwe-Testamentiese kerk-
begrip vloei.

“Eerstens word die Griekse term wat ba-
sies “uitgeroep” beteken, gewoonlik gebruik 
om ’n vergadering van burgers van ’n Griekse 
stad aan te dui en word so in Handelinge 
19:32, 39 gebruik.

Die burgers wat baie bewus was van hulle 
bevoorregte status, anders as slawe en nie-
burgers, is deur ’n aankondiger na die ver-
gadering geroep en behandel … sake van 
algemene belang. Toe die vroeë Christene 
hulleself as ’n kerk beskou het, het daar 
geen twyfel bestaan dat hulle hulself as uit-
geroeptes deur God in Jesus Christus vir ’n 
spesiale doel beskou het, en dat hulle ’n be- 
voorregte status in Jesus Christus gehad  
het (Efesiërs 2:19).

“Tweedens is die Griekse term meer as 
honderd keer gebruik in die Griekse ver- 
taling wat in die tyd van Jesus algemeen  
in gebruik was. Die Hebreeuse term (qahal)  
het eenvoudig ‘vergadering’ beteken en 
kan op verskillende maniere gebruik word, 
byvoorbeeld na ’n samekoms van profete  
(1 Samuel 19:20), soldate (Numeri 22:4) of 
die volk van God (Deuteronomium 9:10). Die 
gebruik van die term in die Ou Testament as 
verwysing na die volk van God is belangrik 
vir die begrip van die term ‘kerk’ in die Nuwe 
Testament.

“Die eerste Christene was Jode wat die 
Griekse vertaling van die Ou Testament ge-
bruik het. Vir hulle om ’n benaming [gegee 
deur Christus (Matteus 16:18)] te gebruik wat 
algemeen was in die Ou Testament vir die 
mense van God, openbaar hulle begrip van 
die kontinuïteit wat die Ou en Nuwe Testa-
ment verbind. Die vroeë Christene, Jood en 
Heiden, het verstaan dat hulle mense van die 
God was wat Homself in die Ou Testament 
geopenbaar het (Hebreërs 1:1-2), die ware 
kinders van Israel (Romeine 2:28-29) met 
Abraham as hulle vader (Romeine 4:1-25), 
en as die mense van die Nuwe Verbond wat 
in die Ou Testament voorspel was (Hebreërs 
8:1-13).

“As gevolg van hierdie breë agtergrond  
van betekenis in die Griekse en die Ou-
Testamentiese wêreld, word die term ‘kerk’ 
in die Nuwe Testament gebruik vir plaas-
like gemeentes van geroepe Christene, soos  
die ‘gemeente van God wat in Korinte is’  
(1 Korintiërs 1:2), en ook van die hele 
volk van God, soos in die bevestiging dat  
Christus ‘Hoof bo alle dinge aan die gemeente 
gegee, wat sy liggaam is’ (Efesiërs 1:22-23)” 
(beklemtoning bygevoeg). Om beter te ver-
staan hoe die Bybel die kerk definieer en 
beskryf, versoek gerus u gratis eksemplaar 
van die boekie The Church Jesus Built.
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Op daardie tydstip was Christus se ware volgelinge ’n vervolgde en moe- 
delose liggaam. Hulle het daarna gesmag dat Jesus in mag en glorie sou 
terugkeer om hulle teëstanders te oordeel en die Koninkryk van God te  
vestig. Hulle het aanmoediging broodnodig gehad en wou ’n beter begrip  
hê van wat hul toekoms inhou.

Hulle moes ook geestelik weer op die regte pad geplaas word. Dit was 
presies wat Christus deur hierdie boek vir hulle gedoen het. Gedurende hier-
die tyd van uiterste teëspoed, wat direk deur Satan aangedryf is, het Christus 
aan Johannes die raamwerk van toekomstige gebeure geopenbaar en Sy ge- 
troue dienaars herinner aan wat Hy van hulle verwag.

Werke en getrouheid geëvalueer

Elke gemeente vertoon sy eie stel eienskappe. Maar binne hierdie sewe 
gemeentes is algemene deugde en probleme wat Christene in alle geslagte 
moet navolg of vermy. Hierdie boodskappe maak dit duidelik dat sommige 
gemeentes en individuele lidmate van die Kerk ernstige geestelike tekort-
kominge ontwikkel het—sommige het Satan selfs toegelaat om hulle weg 
te lei van hul roeping. Christus onderskei duidelik die geestelike werke van 
diegene wat vir Hom aanneemlik is, van die werke van diegene wat met die 
“dieptes van die Satan” flankeer (Openbaring 2:24).

Hy begin met die gemeente in die stad Efese: “Ek ken jou werke en 
jou arbeid en jou lydsaamheid …” (vers 2). In die volgende verse evalueer 
Jesus die werke en getrouheid van elke gemeente. Hy komplimenteer die 
lede vir hul sterk punte maar Hy gebruik ook uitdrukkings soos, “Maar 
Ek het teen jou …” (verse 4, 14, 20). Hy temper Sy lof met waarskuwings-
woorde.

Hy is veral komplimentêr teenoor diegene wat, “verdra het en lydsaam-
heid besit, en ter wille van My Naam gearbei en nie moeg geword het nie” 
(vers 3). Hy maak die punt: “… die gemeentes sal kennis neem dat dit Ek is 
wat gedagtes en bedoelings deursoek. Ek sal ook aan julle elkeen gee wat 
julle volgens julle handel wandel verdien” (vers 23, Nuwe Lewende Verta-
ling). Hy waardeer diegene wat “slegte mense nie kan verdra nie;” en “dié 
op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle 
leuenaars bevind het” (vers 2, Nuwe Lewende Vertaling).

Let op die beloftes van Christus aan die getroues: (1) Hulle sal “eet van die  
boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.” (2) Hulle sal “deur 
die tweede dood geen skade ly nie.” (3) Hulle sal ’n “nuwe naam” ontvang. 
(4) Hulle sal “mag oor die nasies” gegee word. (5) Hulle “sal beklee word met 
wit klere.” (6) Hulle sal pilare wees “in die tempel van My God.” (7) Hulle 
sal “saam met My … sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met 
my Vader op sy troon gaan sit het” (Openbaring 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Hierdie beloftes, tesame met die versekering in die res van Openbaring, 
moes daardie vroeë Christene versterk en aangemoedig het.

Die historikus Will Durant skryf: “Die invloed van die boek Openbaring 

Dualiteit in Bybel Profesie

Soms is daar meer as een vervulling van  
’n profetiese uitspraak—’n beginsel  
wat ons “dualiteit” kan noem. ’n Goeie 

voorbeeld van tweeledigheid is Christus se 
eerste koms om vir ons sondes te boet, en Sy 
tweede koms om as Koning van die Konings 
te regeer.

Sulke tweeledige temas kom algemeen 
voor in Bybelprofesieë. Jesus het spesi-
fiek verwys na die dubbele toepassing van  
sommige profesieë in Matteus 17:11-12. Op 
die vraag oor die profesie van “Elia,” wat  
die koms van die Messias sou voorafgaan 
(Maleagi 4:5), het Jesus geantwoord: “Dis 
waar, Elia kom eers en sal alles herstel;  
maar Ek sê vir julle dat Elia al gekom het …” 
(Matteus 17:11-12).

Die dissipels het verstaan dat die “Elia” 
wat reeds gekom het, Johannes die Doper 
was (vers 13). Jesus het self verduidelik dat 
Johannes, wat reeds dood was toe Christus 
hierdie woorde uitgespreek het, ’n eerste ver-
vulling van Maleagi se profesie was.

Maar Christus se duidelike implikasie is  
dat ’n ander Elia Sy tweede koms sal vooraf-
gaan, en Sy wederkoms sal aankondig net 
soos Johannes die Doper die eerste koms 
van Christus voorafgegaan het. Johannes  
kon in die toekoms niks meer doen nie 
maar as voorloper het Johannes, ten minste 
gedeeltelik, Maleagi se profesie vervul.

Nog ’n profesie met dubbele toepassing 
is Jesus se Profetiese Rede (Matteus 24; 
Markus 13; Lukas 21), wat Hy op die Olyf-
berg gegee het, met ’n uitsig oor Jerusalem. 
Baie toestande wat in hierdie profesie beskryf 
word, het bestaan in die dae wat gelei het 
tot die Romeine se beleg en vernietiging van 
Jerusalem in nC 70. Maar Christus maak dit 
duidelik dat soortgelyke toestande kort voor 
Sy wederkoms sou heers.

Nog ’n voorbeeld van dubbele vervulling is 
in verwysings na die “Dag van die Here” soos 

in Jesaja 13:6: “Huil julle, want die dag van 
die HERE is naby; hy kom as ’n verwoesting 
van die Almagtige.”

In vers 1 word dit aangedui dat hierdie die 
tyd is wat die Babiloniese Ryk die koninkryk 
van Juda bedreig het (Babilon het Juda in-
geval en Jerusalem in 586 vC verower), en dit 
is in hierdie tydsinstelling dat Jesaja geskryf 
het “die dag van die HERE is naby.”

Hy noem egter weer die dag van die HERE 
in vers 9: “Kyk, die dag van die HERE kom, 
verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, 
om die aarde ’n woesteny te maak en sy 
sondaars daaruit te verdelg.” Sy daaropvol-
gende geïnspireerde woorde wys egter dat hy 
oor die tyd van die einde skryf:

“Want die sterre van die hemel en sy  
Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die son 
is duister by sy opgang, en die maan laat sy 
lig nie skyn nie.

“En Ek sal aan die wêreld sy boosheid 
besoek, en aan die goddelose hulle ongereg-
tigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles 
laat ophou en die hoogmoed van tiranne 
verneder. En Ek sal sterwelinge skaarser 
maak as fyn goud, en mense as goud van 
Ofir. Daarom sal Ek die hemel laat sidder, 
en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, 
vanweë die grimmigheid van die HERE van 
die leërskare en vanweë die dag van sy toorn-
gloed” (verse 10-13).

Ons moet die konteks van profesieë nou- 
keurig ondersoek om die betekenis daar-
van te verstaan en vas te stel of die profesie 
onvolledig lyk na die eerste vervulling daar-
van. Dit is ewe belangrik om nie dualiteit in 
gedeeltes te lees wat nie sulke interpretasies 
ondersteun nie, en dit te vermy.

Ons moet sorgvuldig let op die vraag of 
dualiteit ’n faktor in enige profesie is. Dikwels 
kan ons die vervulling van ’n profesie eers 
herken nadat dit goed op dreef is of reeds 
plaasgevind het.
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met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is” (vers 4).
Diegene in Filadelfia het “min krag,” maar hulle bly ten minste getrou 

(vers 8). Maar die gemeente in Laodicense word beskryf as louwarm, “nie 
koud of warm nie” (vers 16). Christus sê vir Laodicea: “… Jy sê: “Ek is ryk 
en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is 
wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (vers 17).

Hierdie vele verwysings en waarskuwings sê vir ons uit eksterne bronne, 
en vanuit die Kerk van God self, dat ’n korrupte vorm van die Christendom 
ontwikkel het deur die invloed van die duiwel en diegene wat hy daarin 
geslaag het om te mislei.

Petrus het enkele jare tevore gewaarsku oor hierdie gevaarlike ontwik-
keling toe hy geskryf het: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, 
net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heim- 
lik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige 
verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om 
hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word;” (2 Petrus 2:1-2).

Satan het ’n afvallige godsdiens georganiseer en gemanipuleer wat, vir so 
lank terug as die dae van die apostels, begin het om dit as die Christendom 
voor te doen. Die boodskappe aan die sewe gemeentes in Klein-Asië blyk 
ook te impliseer dat hierdie vervalste Christendom een van Satan se ver-
naamste instrumente van misleiding deur die eeue tot die eindtyd sou wees.

Waarskuwings van ’n valse Christendom

Die idee van ’n afvallige godsdiens wat as die Christendom voorgehou 
word, klink miskien skokkend. Maar Jesus het self vir Sy dissipels gesê dat 
dit sou gebeur. Toe hulle Hom vra: “Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge 
wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?” 
(Matteus 24:3), het hy gesê dat godsdienstige bedrieërs in Sy naam sou kom. 
“Pas op dat niemand julle mislei nie,” het Hy gewaarsku. “Want baie sal 
onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mis-
lei” (verse 4-5).

Hierdie profesie van Jesus is vervul—en sal vervul word—deur godsdiens- 
leiers wat in die naam van Christus kom en beweer dat hulle Sy geestelike 
verteenwoordigers is, maar wie se leerstellings in werklikheid teenstrydig is 
met Sy opdragte en mense so dus mislei.

Wat sou die gevolge van hierdie misleiding, volgens Christus, wees? “Dan 
sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al 
die nasies gehaat word ter wille van My Naam. En dan sal baie tot struikel 
gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal 
opstaan en baie mense mislei” (vers 9-11).

Daar is voorspel dat Christene wat aan God se Woord getrou is, ’n duide-
like minderheid sou word, en ten tye van die einde intens vervolg sou word 
deur ’n veel groter en baie kragtiger valse godsdiens wat beweer dat hulle 
Christus aanbid.

God se Kerk in Profesie

was onmiddellik, blywend en diep. Die profesieë van verlossing vir getroue 
gelowiges, en van straf vir hul vyande, het die steun geword van ’n vervolgde 
Kerk. Die teorie van die millennium het vertroosting gebring vir diegene 
wat die lang vertraging in die wederkoms van Christus betreur het. Sy in- 
tense beelde en briljante frases het die populêre en literêre spraak van die 
Christendom betree” (The Story of Civilization: Part III, Caesar and Christ, 

1972, bl. 594).

Die Kerk se stryd met Satan

Maar daar is ’n onheilspel-
lende kant van Christus se eval- 
uering van Sy kerk. Hy verwys 
na die aktiewe invloed van 
Satan om Kerklidmate terug te 
trek in die afgodiese en sondige 
samelewing waaruit hulle pas 
ontsnap het. Aan “die gemeente 
in Pergamus” sê Hy, “Ek weet 

… waar jy woon, waar die troon van Satan is” (Openbaring 2:12-13). Hy 
onthul ook dat sommige in Thiatire afgedwaal het in “die dieptes van die 
Satan” (vers 24).

Valse leraars het nog ’n probleem opgelewer. Die gemeente in Tiatira 
word veroordeel omdat hulle “die vrou Isébel, wat haarself ’n profetes noem, 
toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers 
te eet” (vers 20). Die gemeente in Efese word ook getugtig deur die “wat sê 
dat hulle apostels is en dit nie is nie,” maar “leuenaars” is (vers 2).

Die gemeente Smirna ondervind probleme van “die wat sê dat hulle Jode 
is en dit nie is nie, maar ’n sinagoge van die Satan” (vers 9). En Pergamus 
“dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer 
het om ’n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om af- 
godsoffers te eet en te hoereer” Hy voeg by: “So het jy ook mense wat vas-
hou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat” (verse 14-15).

Vir die gemeente van Sardis sê Christus: “Ek ken jou werke, dat jy die 
naam het dat jy leef, en jy is dood” (Openbaring 3:1). Die beskrywing is van 
mense wat slegs in naam Christene is. Tog voeg Hy by: “Maar jy het enkele 
persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam 

Die kerk in die stad Efese, in die hedendaagse Turkye, was die 
eerste van sewe kerke wat in Openbaring aangespreek is. Efese, 
nou al lank verlate, was ’n vooruitstrewende stad in Johannes 
se tyd en word dikwels in die Nuwe Testament genoem.
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Die Boek Openbaring se 
Goddelike Gesag

O
or die jare heen het kritici die inspirasie van die boek Openbaring 
bevraagteken omdat die literêre vorm daarvan soortgelyk is aan 
’n kontroversiële reeks geskrifte wat as apokaliptiese literatuur 
bekend staan. Hierdie tipe literatuur was redelik algemeen net 
voor en gedurende die apostoliese era. Welmenende skrywers, 

wat bekommerd was oor die toestande in daardie era (200 vC tot 100 nC), het 
dikwels hierdie dramatiese vorm van skryf gebruik om hul mening uit te 
spreek oor hoe die eeue oue konflik tussen goed en kwaad uiteindelik opgelos 
sou word.

Apokaliptiese skrywers het gereeld simbole en ander beelde by die Ou-
Testamentiese profete geleen. Maar te dikwels het hulle Bybelse materiaal 
versterk en oordryf om by hul eie fantasieë te pas. In die hoop om hul teo-
rieë groter gewig en gesag te gee, het hulle hul geskrifte valslik toegeskryf 
aan bekende profete en figure uit die verlede. Deur misleidende skuilname te 
gebruik, het die skrywers hul geskrifte laat lyk asof dit deur bekende profete 
van antieke tye geskryf is terwyl hulle hul ware identiteit verberg het.

As gevolg hiervan word apokaliptiese skryfwerk oor die algemeen as 

’n literatuurklas as onbetroubaar beskou, sonder geloofwaardigheid en met 
geen wettige aanspraak op goddelike gesag nie. Ongelukkig plaas te veel 
geleerdes en kritici die boek Openbaring, die Apokalips van die Bybel, in 
dieselfde klas.

Hulle besef nie dat die boek Openbaring in ’n klas van sy eie is nie. Die 
dramatiese simboliek kom van die goddelike outeur van al die ander boeke 
van die Bybel, nie van die verbeelding van Johannes nie. Johannes het een-
voudig opgeteken wat Jesus Christus aan hom geopenbaar het.

Die geskrifte van Johannes is van dieselfde genre as die Ou-Testamen-
tiese profesieë. Hy was ’n getroue dissipel van Jesus self. Hy maak dit duide-
lik dat hy sy profetiese visioene direk van Christus ontvang het, wat hom ’n 
profeet in sy eie reg gemaak het. Anders as die apokaliptiese skrywers van 

Die Boek Openbaring se Goddelike Gesag

Dwarsdeur die boek Openbaring word hierdie valse godsdiens, wat as die 
ware godsdiens poseer, voorgestel as een wat ’n ongelooflike invloed teen 
die eindtyd sal hê. Hierdie byna ongelooflike krag wat die groot “valse pro-
feet” van Openbaring sal openbaar, sal een van die belangrikste tekens wees 
dat die einde van die era op hande is.

Jesus het verduidelik dat ten tye van die einde, “sal daar groot verdruk-
king wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees 
het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou 
geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie 
dae verkort word. As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: 
Daar!—moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete 
opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, 
ook die uitverkorenes te mislei” (Matteus 24:21-24).

Christus openbaar aan Sy dienaars dat Satan, selfs gedurende die leeftyd 
van Johannes, reeds besig was om ’n korrupte weergawe van die Christen-
dom te ontwikkel. Hy was reeds besig om ’n aanhang te werf binne die Kerk  
wat Jesus gestig het. (U kan die geskiedenis van hierdie twee verskillende 
vorme van die Christendom lees, die een getrou aan Christus en die ander 
mislei deur Satan, wanneer u u gratis eksemplaar van die boekie The Church 
Jesus Built aflaai of aanvra.)

Die profesieë wat Christus en Sy apostels uitgespreek het oor die ont- 
wikkeling van ’n vervalste Christendom, het geskied net soos hulle voor-
spel het. Hierdie vervalsing oorheers selfs nou die wêreld se godsdienstige 
toneel—maar dit is nie naastenby so groot soos wat dit in die komende jare 
sal wees nie.

Kom ons ondersoek nou waarom ons vertroue moet hê in die ander  
profesieë in die boek Openbaring.

Openbaring is in ’n klas van sy eie. Die dramatiese simboliek 
kom van die goddelike outeur van al die ander boeke van die 
Bybel, nie van die verbeelding van Johannes nie. Johannes  
het eenvoudig opgeteken wat Jesus Christus aan hom geopen-
baar het.
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deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape” (Openbaring 4:11).
Let op wat Johannes volgende gesien het: “En ek het in die regterhand van  

Hom wat op die troon sit, ’n boek gesien, van binne en van buite beskrywe 
en met sewe seëls goed verseël” (Openbaring 5:1). Hier is die regte skrywer 
van die boek Openbaring, die Opperheerser van die heelal. In Sy regterhand 
is die profesieë van die boek Openbaring, verseël en onleesbaar.

Dit verander egter vinnig. Christus is gemagtig om die seëls te open en 
die inhoud van die boekrol te openbaar. “Toe sê een van die ouderlinge vir 
my [Johannes]: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, 
die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls 

te breek” (Openbaring 5:5). Verse 6-7 beskryf dan hoe Jesus, die Lam wat 
vir ons sondes gedood is, die boekrol uit die hand van Sy Vader neem. Die 
gehoor kniel dan voor Christus en hou simboliese “siters en goue skale vol 
reukwerk, wat die gebede van die heiliges is” vas (vers 8).

Die boodskap is voor die hand liggend. Die boekrol, nou in Christus se 
hande, bevat die antwoord op die voortdurende gebede van God se volk vir 
geregtigheid en verlossing en vir die vestiging van die Koninkryk van God 
om op aarde te regeer (sien Matteus 6:33).

Let op die reaksie van die gehoor: “Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is 
waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en 
het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 
en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings 
op die aarde heers” (Openbaring 5:9-10).

Hier is die kern van die profesieë in Openbaring. Hulle verduidelik hoe 
en wanneer ons getroue God die vyande van die geroepe, uitverkore en 
getroue dienaars van God sal straf. Hulle verduidelik Sy oordeel oor alle 
kwaaddoeners en die oorwinning wat Hy oor hulle sal behaal. Hulle ver- 
duidelik die beloning wat die Seun van God, Jesus die Messias, aan Sy 
getroue heiliges sal bring.

Kom ons ondersoek nou wat hierdie profesieë bevat.

Die Boek Openbaring se Goddelike Gesag

sy era wat agter misleidende skuilname skuil, identifiseer Johannes homself 
duidelik en verduidelik in duidelike besonderhede hoe hy die visioene en 
boodskappe in die boek Openbaring, ontvang het.

Johannes se visioen van God se troon

In hoofstukke 4 en 5 beskryf Johannes hoe hy in sy visioen na die troon 
van God vervoer word. Hier sien Hy God die Vader ’n verseëlde boekrol met 
die profetiese boodskap wat Hy aan Sy volk, die Kerk van God, wil open-
baar, vashou.

Terwyl Johannes uitgenooi word om voor God te verskyn, sê ’n stem vir 
hom: “Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet ge- 
beur” (Openbaring 4:1). Voordat Johannes hierdie profesieë aan sy lesers 
vertel, stel hy die bron en egtheid van sy visioene vas: “En dadelik was ek  
in die Gees, en kyk, daar staan ’n troon in die hemel en Een sit op die troon” 
(Openbaring 4:2). Dan beskryf hy, met ontsag vervul, hoe hy in ’n visioen na 
die troon van God geneem is om ’n seremonie te aanskou.

Jesaja, Esegiël en Daniël het soortgelyke ervarings opgeteken. Hulle het 
visioene ontvang van God wat op Sy troon aan hulle verskyn het. Jesaja het 
geskryf: “In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op ’n hoë 
en verhewe troon, terwyl Sy some die tempel gevul het” (Jesaja 6:1). Let op 
Jesaja se reaksie:

“Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ’n man onrein van 
lippe en woon onder ’n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die 
Koning, die HERE van die leërskare, gesien! Maar een van die serafs het na 
my toe gevlieg met ’n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ’n tang van die 
altaar af geneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het 
jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor 
ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? 
Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. En Hy het gespreek: Gaan sê aan 
hierdie volk …” (verse 5-8; vergelyk Esegiël 1:26-28; 2:1-5; 10:1, 4; Daniël 
7:9-10, 13-14).

God identifiseer Homself hier as die outeur van die profesieë wat deur 
hierdie manne opgeteken is. Hulle visioene het direk vanaf Sy troon gekom! 
Hulle het Sy goddelike gesag gedra.

Die oorsprong van Johannes se visioene

Die boek Openbaring dra dieselfde gesag. God was ewe versigtig om die 
bron van sy profetiese visioene aan Johannes te openbaar. God wou hê dat 
hy—en ons—moes verstaan dat Hy, die Opperheerser van die heelal, per-
soonlik die inhoud van die boek Openbaring bekendmaak.

Johannes sien God se troon omring deur hemelse getuies. Tydens die 
daaropvolgende seremonie buig die ouderlinge hulle voor die lewende Skep-
per-God. Dan sing hulle die volgende woorde: “U is waardig, o Here, om te 
ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en 

Die boekrol, nou in Christus se hande, bevat die antwoord op 
die voortdurende gebede van God se volk vir geregtigheid en 
verlossing en vir die vestiging van die Koninkryk van God om 
op aarde te regeer.
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“al hierdie dinge is ’n begin van die smarte” (Matteus 24:8). Daar sal ramp-
spoed wees wat in frekwensie en intensiteit sal toeneem voor die einde. Hy 
het ook gesê: “… moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, 
maar dit is nie dadelik die einde nie” (Lukas 21:9).

Ons moet onthou dat die primêre tydsraamwerk vir Openbaring se belang- 
rikste profesieë die Dag van die Here is. Dit is die dag van God se oordeel 
en toorn oor die nasies. Die gebeurtenisse van daardie tyd is die spesifieke 
onderwerp van die sewende seël.

Die eerste vyf seëls beskryf toestande 
voor die Dag van die Here. Dit is die teis- 
terings wat God se ingryping en oordeel 
nodig en regverdig maak. Hulle beskryf 
die spesifieke eindtydse aanwending van 
Satan se blywende misleiding van die 
mensdom, sy vervolging van die heiliges 
en die ewige patroon van oorlog—met 
die verskriklike gevolge daarvan—wat 
die vrugte van sy misleiding is.

Onder die sesde seël sien ons ’n ver-
basingwekkende vertoon van tekens en 
wonders in die hemel. Dit sal plaasvind 
net voor die Dag van die Here en kon-
dig aan dat God se toorn en oordeel op 
hande is.

Let nou op dat Jesus persoonlik die teenspoed met die seëls identifiseer: 
“En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 
Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal 
baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë … 
Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen  
die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op 
verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte. Dan 
sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur  
al die nasies gehaat word ter wille van my Naam” (Matteus 24:4-9).

Kom ons vergelyk wat Jesus vir Sy dissipels in Matteus 24 gesê het,  
met wat die apostel Johannes in die visioen gesien het toe elke seël oopge-
maak is.

Die Seëls van die 
Profetiese Boekrol

O
penbaring se belangrikste profetiese boodskap word hoofsaaklik 
onthul deur sewe stelle simbole wat op ’n boekrol met sewe op- 
eenvolgende seëls vasgemaak is. Jesus Christus breek die seëls 
en maak die boekrol voor Johannes se oë oop (Openbaring 6:1). 
Johannes sien en beskryf die simbole van die visioen, elk met ’n 

spesifieke profetiese betekenis.
Soos ons reeds gesien het, het Christus alleen die reg om die betekenis 

van die seëls te onthul. Maar Hy verduidelik nie elke seël in hierdie teks 
nie. In werklikheid het Hy reeds—voor Sy dood en opstanding—die sleutels 
geopenbaar wat ons nodig het om die seëls te verstaan.

Hierdie inligting is opgeteken in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. Die 
skrywers van elk van hierdie drie Evangelieverslae teken Jesus se antwoord 
op die vrae wat Sy dissipels Hom gevra het, oor wanneer Hy weer sou kom 
en wat die teken van Sy koms sal wees en die einde van die era, aan. “En 
toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: 
Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms 
en van die voleinding van die wêreld?” (Matteus 24:3).

Jesus het die tendense en toestande aan hulle geopenbaar wat die wêreld 
sou oorheers tot met Sy wederkoms. Die seëls van Openbaring 6 beeld 
dieselfde toestande simbolies uit in dieselfde volgorde wat Christus vroeër 
beskryf het.

Die grootste deel van Openbaring—ongeveer twee derdes van die inhoud 
daarvan—word gewy aan die sewende seël. Die inhoud van die eerste ses 
seëls word slegs in hoofstuk 6 gevind.

Hoofstuk 7 onderbreek die verduideliking van die seëls om te verklaar dat 
144,000 van die stamme van Israel, nadat hulle geestelik bekeer is, beskerm 
sal word teen die sewe plae wat deur trompetgeskal aangekondig word. Dit 
verklaar ook dat gedurende die Groot Verdrukking ’n groot menigte van elke 
nasie op aarde tot inkeer sal kom en hulle tot God sal bekeer.

Die gebeure wat ooreenstem met die sewende seël, oorheers die res van 
die boek.

Waarom God se oordeel nodig is

Die eerste vyf seëls stem ooreen met teenspoed wat groot gedeeltes van 
die mensdom, waaronder sommige van God se dienaars, moet tref tussen die 
eerste en tweede verskyning van Christus. Hierdie ontberinge, wat reeds in 
die leeftyd van Johannes begin het, strek tot die tyd van die einde.

Wat hierdie spesifieke teisterings betref, het Jesus vroeër gewaarsku dat 

Die eerste belangrike tendens wat in Openbaring voorspel word, 
is die opkoms van valse leraars wat beweer dat hulle Jesus 
Christus verteenwoordig, maar Sy leerstellings vir hul eie doel 
verdraai. “Pas op dat niemand julle mislei nie” waarsku Hy.
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Ten tye van die einde sal die misleiding van die mensdom so groot wees 
dat die grootste deel van die wêreld onder die mag van ’n korrupte, vervalste 
en afgodiese godsdiensstelsel sal verkeer, wat die ware leerstellings van die 
Bybel verwerp het.

Die tweede seël: die verskrikking van oorlog

“En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, … En ’n ander perd, ’n  
vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die 
vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak;  
en ’n groot swaard is aan hom gegee” (Openbaring 6:3-4).

Hierdie perd, die kleur van bloed, stem ooreen met Christus se tweede 
waarskuwing. “En julle sal 
hoor van oorloë en gerugte van 
oorloë … Want die een nasie 
sal teen die ander opstaan en 
die een koninkryk teen die 
ander;” (Matteus 24:6-7).

Toe Jesus die Kerk gestig 
het, het die Romeinse Ryk ’n 
kort tydperk van vrede geniet. 
Maar na net ’n paar dekades 
was Rome weer in ’n oorlog. 
Hierdie patroon sou voortduur 

tot die tyd van die einde wanneer dit ’n hoogtepunt sou bereik in “die oorlog 
van daardie groot dag van die almagtige God” (Openbaring 16:14; 19:11-21).

Maar selfs voor die finale geveg dui die boek Openbaring aan dat wêreld-
wye oorlogvoering reeds aan die gang sal wees. Dit beskryf massiewe leërs 
wat besig is met militêre aksies wat honderde miljoene lewens sal neem.

Die derde seël: oorlog se gevolge

“En toe Hy die derde seël oopgemaak het, … En ek het gesien, en kyk, 
daar was ’n swart perd; en hy wat daarop sit, het ’n skaal in sy hand. En ek 
het ’n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: ’n Rantsoen koring vir ’n  
penning en drie rantsoene gars vir ’n penning; en moenie die olie en die wyn  
beskadig nie” (Openbaring 6:5-6). Hierdie seël beeld ’n uiterste skaarste aan 
voedsel en ander basiese lewensbehoeftes uit. Dit stem ooreen met Christus 
se derde waarskuwing: “En daar sal hongersnode wees …” (Matteus 24:7).

Die skaarste aan voedsel en gevolglike hongersnode is die natuurlike na- 
sleep van oorlog. Ten tyde van die einde sal militêre konflikte tussen lande 

Die Seëls van die Profetiese Boekrol

Die eerste seël: valse godsdiens

Die opening van die eerste vier seëls openbaar die rit van die berugte 
“vier ruiters van die Apokalips.”

Johannes berig oor die eerste: “En ek het gesien toe die Lam een van die 
seëls oopmaak; … En ek het gesien, en kyk, daar was ’n wit perd. En hy wat 
daarop sit, het ’n boog; en aan hom is ’n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 
’n oorwinnaar en om te oorwin” (Openbaring 6:1-2).

Wat is die betekenis van hierdie geheimsinnige ruiter? Wat is die doel van  
sy verowering?

In Openbaring 19:11, in ’n later tydsbestek, word Jesus Christus uitge-
beeld as oorwinnaar wat op ’n wit perd terugkeer. Is hierdie seël ’n beeld 
van die terugkerende, oorwinnende Christus? Hierdie simboliese perderuiter 
het beslis baie uiterlike ooreenkomste met Christus met Sy wederkoms. 
Maar let op beduidende verskille in die besonderhede. Christus dra baie 
krone (vers 12), nie net die een kroon wat hierdie ruiter dra nie, en Jesus 
word met ’n swaard voorgestel as Sy wapen (vers 15) eerder as ’n boog.  
Die ruiter van die eerste seël lyk soortgelyk aan die terugkerende Christus, 
maar anders. Simboliseer hy die ware Christus of ’n bedrieër?

Kom ons vergelyk hierdie simboliese perderuiter met die eerste waarsku-
wing wat Jesus in die Olyfberg-profesie aan Sy dissipels gegee het. Hy het 
hulle gewaarsku: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder 
my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” 
(Matteus 24:4-5).

Jesus het Sy dissipels gewaarsku dat die eerste teenspoed van bedrieërs 
sou kom. ’n Paar verse later verduidelik Hy die metodes wat bedrieërs sou 
gebruik as hulle Sy naam misbruik. Hy onthul dat hulle Sy naam sou afdruk 
op ’n godsdiens wat regtig ’n vervalste Christendom is: “As iemand dán vir 
julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar!—moet dit nie glo nie. Want daar 
sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en 
wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, 
Ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die 
woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie 
glo nie” (verse 23-26).

Om in ooreenstemming met Jesus se profesieë te wees, kan hierdie eerste 
ruiter slegs ’n misleidende krag wees wat hom voorgee as Christus. Uiterlik 
sal dit Christelik voorkom maar in werklikheid sal dit, soos die drie ruiters 
wat volg, ’n krag vir onheil en vernietiging wees.

Hierdie misleiding het in die dae van die apostels begin. Maar dit sal sy 
grootste vervulling in die laaste dae bereik. Paulus sê byvoorbeeld “en dan 
sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy  
mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,” 
(2 Tessalonisense 2:8). Sy invloed op die mensdom sal “volgens die werking 
van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die 
leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid …” (verse 9-10), wees.

Die boek Openbaring beskryf massiewe leërs wat besig is met 
militêre aksies wat honderde miljoene lewens sal neem.
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Die vyfde seël: ’n godsdienstige vervolging

Na die vier perderuiters maak Jesus nog meer seëls oop. Johannes skryf: 
“En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele 
van die wat gedood is ter wille van die Woord van God en die getuienis 
wat hulle gehad het. En hulle het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe 
lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op 
die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; 
en aan hulle is gesê dat hulle nog ’n klein tydjie moes rus totdat ook hulle 
medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, 
voltallig sou wees” (Openbaring 6:9-11).

By die altaar in God se tempel word daar simbolies voorgestel hoe die-
gene wat hulle lewens reeds as martelare in Sy diens gegee het, op die voor-
aand van die Dag van die Here nog wag op God se oordeel oor diegene wat 
Hom, Sy weë en Sy diensknegte haat. Hulle gaan nog ’n bietjie langer moet 
wag want daar moet eers weer ’n ander massiewe martelaarskap van God se 
getroues plaasvind. 

Christus het alreeds aan Sy dissipels verduidelik wat moet plaasvind: 
“Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal 
deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot 
struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse pro-
fete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeer-
der word, sal die liefde van die meeste verkoel” (Matteus 24:9-12).

Die vroeë Kerk was skaars tot stand gebring voordat vervolging ingetree 
het. Verskeie van die briewe van die apostels verwys na die lyding en mar- 
telaarskap van getroue lidmate deur die vyande van die Kerk. Die meeste 
van die apostels het ’n gewelddadige en vroeë dood ondervind. Paulus en 
Petrus teken die laaste bemoedigende gedagtes aan in die sendbriewe van  
2 Timoteus en 2 Petrus, terwyl hulle op teregstelling gewag het. Wreedaar-
dige vervolging en teistering het voortgeduur in die volgende dekades en in 
die latere eeue, en dit sal weer gebeur.

Jesus het verduidelik dat die ergste vervolging en martelaarskap ten tye 
van die einde sou kom: “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos 
daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit 
sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees [lewend] 
gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort 
word” (Matteus 24:21-22).

Soos ons later duideliker sal sien, sal mense wat in die laaste dae weier 
om “die dier se beeld” te aanbid, die moontlikheid van teregstelling in die 
gesig staar (Openbaring 13:15). Die primêre teikens van hierdie slagting is 
“haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis 
van Jesus Christus hou” (Openbaring 12:17).

Bykomende profesieë verduidelik dat hierdie tyd van groot verdrukking 
en vervolging ook die moderne fisiese afstammelinge van die 12 stamme 
van eertydse Israel sal tref (sien “’n ‘Tyd van Benoudheid vir Jakob’” wat op 
bladsy 56 begin).

Die Seëls van die Profetiese Boekrol

eiendom vernietig en landbouproduksie onderbreek, wat sal lei tot wydver-
spreide en ernstige skaarste aan voedsel en ander noodsaaklikhede.

Die vierde seël: die stygende tol

“En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, … En ek het gesien, en kyk, 
daar was ’n vaal [sieklike] perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, 
en die doderyk [die graf] het hom gevolg. En aan hulle [al vier die ruiters] is 
mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard 

en hongersnood en pes en deur die wilde 
diere van die aarde” (Openbaring 6:7-8).

Die vierde seël beskryf wydverspreide 
siekte-epidemies en dood in die nasleep 
van die oorlog en hongersnood van die 
vorige seëls. Dit stem ooreen met die vierde 
toestand wat Jesus noem—“pessiektes,” of 
dodelike epidemies van siekte en kwale 
(Matteus 24:7). Sy vermelding van natuur-
rampe soos aardbewings pas ook binne die 
konteks van plae wat wydverspreide dood 
veroorsaak.

Boonop versterk al hierdie elemente 
mekaar—oorlog, hongersnood, pes en ander 
rampspoed. Oorloë en ander rampe lei tot 
hongersnode en pestilensies, wat lei tot ver-
dere bakleiery oor hulpbronne. Die wilde 

diere van die aarde word ook ’n kommer in tye van sosiale verval—en die 
verwysing hier kan ook wees na siektedraers soos rotte of selfs mikrosko-
piese patogene.

Ten tye van die einde kan ons verwag dat sulke haglike toestande ver- 
skillende nasies en streke van die wêreld sal beïnvloed—en die getroue volk 
van God wat onder hulle woon. Die omstandighede in sommige gebiede kan 
soortgelyk wees aan die laaste dae van eertydse Israel toe God vir Jeremia 
gesê het dat Hy “maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak 
Ek hulle tot niet” (Jeremia 14:12). God wil nie hê dat Sy dienaars verras 
moet word deur sulke tragedies nie, maar dat hulle vir hulp en verlossing  
na Hom moet kom. H
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“En ek het gesien, en kyk, daar was ’n vaal perd. En hy wat daar- 
op sit, sy naam is dood …” Die apostel Johannes het in ’n afskrik-
wekkende visioen vier perderuiters gesien wat die belangrikste 
tendense simboliseer wat sal lei tot Jesus Christus se wederkoms.
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baie vernietigende gebeure veroorsaak. Omdat sy tyd min is, sal hy ’n mis-
leide mensdom mobiliseer tot ’n waansin van haat en vernietiging teen enig- 
iets en almal wat die ware God verteenwoordig.

Hierdie punt is uiters belangrik. Satan se wraakgierige skrikbewind sal 
teen die natuurlike afstammelinge van die stamme van Israel sowel as die 
bekeerde dienaars van Christus van stapel gestuur word voordat die hemelse 
tekens die Dag van die Here aankondig.

Dit beteken dat Satan se toorn—die tyd wanneer groot verdrukking oor 
God se volk sal val—al ’n geruime tyd aan die gang sou wees voor die begin 
van God se toorn. Selfs na die 
tyd van God se toorn—die 
Dag van die Here—sal Satan 
se vernietigende oorlog teen 
God se mense blykbaar nie 
ophou voordat hy gebind is 
met Jesus se wederkoms nie 
(Openbaring 20:1-2).

Let op dat die vrou van 
hoofstuk 12 sal “uit die gesig 
van die slang onderhou word, 
’n tyd en tye en ’n halwe tyd” 

[’n jaar, jare en ’n halwe jaar] (vers 14). Alhoewel God sommige van Sy 
mense gedurende daardie verskriklike tyd sal voed, versterk en beskerm,  
sal baie ander, soos ons reeds gesien het, doodgemaak word.

Openbaring 11:2 vertel dat Jerusalem 42 maande lank deur heidene ver-
trap moet word. God belowe ook om twee profete op te wek om vir 1,260 
dae Sy getuies te wees (vers 3).

Dat elkeen van hierdie periodes 3½ jaar is, is belangrik. Hierdie ver- 
wysings dui aan dat altesaam 3½ jaar verloop vanaf die begin van Satan  
se aanval op die mense van God totdat sy politieke en godsdienstige stelsel 
vernietig is en hy met die wederkoms van Christus, toegesluit word.

Die dag van God se toorn sal kort wees

Die lengte van God se oordeel word nêrens in Openbaring gespesifiseer 
nie, tensy dit geïmpliseer word in die uitdrukking “die groot dag van Sy 
toorn” (Openbaring 6:17). In sommige ander profetiese gedeeltes bepaal God 

Die Seëls van die Profetiese Boekrol
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Die sesde seël: tekens in die hemele

Dan kom ons by ’n groot oorgang.
“En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 

’n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die 
maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde 
geval, soos ’n vyeboom wat deur ’n groot wind geskud word, sy navye laat 
afval; en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die 
berge en eilande is uit hulle plekke versit” (Openbaring 6:12-14).

Het Christus vroeër verduidelik wanneer hierdie ontsaglike en vreeslike 
hemelse tekens in die volgorde van geprofeteerde gebeure sou plaasvind?  
Hy het dit beslis gedoen: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae 
sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die 
sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word” 
(Matteus 24:29).

Let nou op wat die hemelse tekens sal volg in die slotbeskrywing van die 
sesde seël: “En die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die 
owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het 
hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die 
berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom 
wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van 
Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Openbaring 6:15-17; vergelyk 
Sefanja 1:14-17).

Let op die volgorde van hierdie drie afsonderlike gebeure: Eerstens kom 
die verdrukking, soos beskryf in die vyfde seël. Vervolgens kom die hemelse 
tekens voor, wat in die sesde seël beskryf word. Na die hemelse tekens is die 
Dag van die Here, die dag van God se toorn.

Die hemelse tekens kom voor nadat die tyd van verdrukking begin het, 
maar voordat die Dag van die Here begin. Die profeet Joël bevestig dit: “En 
Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en 
rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 
voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom” (Joël 2:30-31).

Waarom is dit so belangrik?

Satan gaan tot uiterstes

Die eindtydse vervolging en martelaarskap van die heiliges (ook gerig op 
die fisiese afstammelinge van antieke Israel) begin voor die hemelse tekens 
en is sowel die produk as die uitdrukking van Satan se toorn. Later beskryf 
Johannes hoe hy ’n stem uit die hemel hoor aankondig: “Wee die bewoners 
van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot 
woede, omdat hy weet dat hy min tyd het” (Openbaring 12:12).

Wetend dat sy tyd min is, wat doen Satan? “En toe die draak sien dat hy 
neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar 
het” (vers 13).

Die vrou verteenwoordig God se mense. Ten tye van die einde sal Satan 

Skrikwekkende hemelse tekens sal Jesus Christus se wederkoms 
voorafgaan, insluitend die maan wat bloedrooi sal word. Tog, 
ondanks sulke angswekkende waarskuwings, sal min berou hê 
en hulle tot God wend.
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Gees, sodat ’n mens geestelik bekeer kan word. Soos Efesiërs 1:13-14 sê:  
“in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van 
julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is 
met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel 
om Sy eiendom te verlos tot lof van Sy heerlikheid” (vergelyk Efesiërs 4:30; 
2 Timoteus 2:19).

Die 144,000 van Openbaring 7 word weer in Openbaring 14 genoem, 
waar dit duidelik word dat hierdie geestelike “eerste vrugte” tot inkeer ge- 
kom het en bekeer het voor die begin van die Dag van die Here. Hulle word 
beskryf as verlos en sonder fout. Hulle word voorgestel as die wat ’n verhou-
ding met God die Vader, en Jesus Christus as die Lam van God, het.

“En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met  
Hom honderd-vier-en-veertigduisend met sy Naam en die Naam van sy Vader 
op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het ’n geluid uit die hemel gehoor soos 
die geluid van baie waters en soos die geluid van ’n harde donderslag, en ek 
het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 
’n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die 
ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-
veertig-duisend wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met 
vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die 
Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as  
eerstelinge vir God en die Lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind 
nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God (Openbaring 14:1-5).

Die groot ontelbare menigte

“Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ’n groot menigte wat 
niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het 
gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palm-
takke in hulle hande; en hulle het met ’n groot stem geroep en gesê: Heil aan 
onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!” (Openbaring 7:9-10). Hier-
die menigte bestaan uit mense uit die vele nasionaliteite en etniese groepe 
op aarde—uit hul stamme, geslagte en tale. Wat hulle spesiaal maak, is dat 
hulle almal “uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas 
en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam” (verse 13-14). Hulle is 
bekeerde diensknegte van God, nadat hulle gely het en, soos blykbaar geïm-
pliseer, gedurende die eerste 2½ jaar van die Groot Verdrukking, voor die 
begin van die Dag van die Here, bekeer is.

Daar is geen vaste ooreenkoms tussen Bybelse vertolkers oor wat die 
teks van Openbaring 7 impliseer oor die onmiddellike toekoms van hierdie 
menigte nie. Hierdie mense word egter die ewige lewe belowe—redding—
saam met die res van die heiliges by die wederkoms van Christus.

Sommige interpreteer die ontvangs van “wit klere” deur die ontelbare 
menigte as ’n aanduiding dat hulle teen die begin van die Dag van die Here 
gemartel is. As dit so is, sal hulle opgewek word met die koms van Christus— 

Die Seëls van die Profetiese Boekrol

dat ’n “dag” ’n jaar van straf verteenwoordig (Numeri 14:34; Esegiël 4:4-6).  
As dieselfde beginsel hier in Openbaring van toepassing is, sou die Dag van  
die Here (“die dag van Sy toorn”) die laaste jaar wees voordat Christus terug- 
keer. Inderdaad, Jesaja 34:8 verwys na die dag van die toorn van die Here as 
’n tydperk van ’n jaar.

Dit stem ooreen met die laaste jaar van die 3½ jaar van Satan se toorn. 
Met ander woorde, God se strawwe op die Dag van die Here sal Satan se 
wraak op God se volk vir ’n tydperk van een jaar—die laaste jaar van die 
laaste 3½ jaar—oorvleuel.

Hierdie tydsraamwerk blyk te wees wat Johannes, onder die inspirasie 
van Christus, aangedui het vir die belangrikste eindtydse gebeure wat in 
Openbaring beskryf word. En dit is heeltemal versoenbaar met Christus se 
woorde. Soos Hy gesê het: “En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen 
vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae 
verkort word” (Matteus 24:22). Hy gee te kenne dat al die gebeure wat spesi-
fiek verband hou met die eindtyd binne ’n kort tydperk sal plaasvind.

Die beskrywing van die sesde seël in Openbaring 6 eindig met die woorde: 
“Want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (vers 17). 
Dit kondig die Dag van die Here aan, die onderwerp van die sewende seël. 
Tog word die opening van die sewende seël eers aan die begin van hoofstuk 
8 bespreek. Johannes onderbreek die verhaalvloei van die sewe seëls om aan 
te toon dat 144,000 verseël is en dat ’n groot menigte van alle nasies bekeer 
word in hierdie tyd van wêreldwye onrus.

Die verseëling van die 144,000

Eerstens kondig ’n engel aan: “Moenie die aarde of die see of die bome 
beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde 
verseël het nie” (Openbaring 7:3).

Waarom word die 144,000 verseël? Een sleutel word later gegee wanneer 
’n ander engel sprinkaanagtige oorlogsinstrumente beveel om “nie die gras 
van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar 
net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie” 
(Openbaring 9:4).

Die verseëling van diegene wat deur God gekies is, is nou voltooi. Nou 
sal die groot verwoesting van die komende basuinplae wat God die mens-
dom sal toedien gedurende die Dag van die Here, hulle nie skade berokken 
nie. Hulle sal moontlik nog gedurende die Dag van die Here sommige van 
die gevolge van Satan se wraak ervaar, maar hulle verseëling waarborg dat 
strawwe wat God se toorn verteenwoordig, hulle geensins sal beïnvloed nie.

Wie is hierdie 144,000? Hoe word hulle geïdentifiseer?

“En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd-vier-en-veertig-
duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel (Openbaring 
7:4). Hierdie verseëling het te make met die ontvangs van God se Heilige 
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Die Dag van die Here 
Breek Uiteindelik Aan

D
ie opening van die sewende seël gaan gepaard met “stilte in die 
hemel omtrent ’n halfuur lank” (Openbaring 8:1). Die ganse skep-
ping word verstom deur wat gaan gebeur. Die Dag van die Here, 
wat die engele en heiliges duisende jare lank verwag het, het uit-
eindelik aangebreek. Eeue se gebede van die heiliges word simbo-

lies vergelyk met die geur van wierook wat van die tempel altaar af opkom tot 
in die teenwoordigheid van God in die hemel (verse 3-5). Die antwoord op 
hierdie gebede is nou op hande.

Sodra die sewende seël gebreek is, word die hele boekrol uiteindelik oop-
gemaak. ’n Groot deel van die res van die boek Openbaring word in sewe 
hoofdele onderverdeel, wat elkeen deur die basuingeskal [trompette] aange-
dui word.

In die antieke wêreld is basuine dikwels gebruik om die nader of aan-
koms van gevaar aan te kondig. Hulle het ’n soortgelyke doel in Openbaring. 
Hier kondig hulle die hooffases aan van God se oordeel oor hierdie bose 
wêreld—en oor die duiwel, wat dit mislei het.

Die sewe basuine (hoofstukke 8-11) gee saam ’n opsomming van wat sal 
gebeur gedurende die tyd wat bekend staan as die Dag van die Here. Open-
baring verduidelik en beskryf die straf wat elke basuingeskal aankondig.

Die meeste van die volgende hoofstukke (12-20) bevat besonderhede oor 
die Dag van die Here, veral oor die vervolgende wêreldse magte wat gelei  
en beheer word deur Satan en Jesus se oorwinning oor hierdie magte. Hoof-
stukke 21-22 gee ons ’n kort blik op die ewige beloning van die heiliges.

Die eerste vier basuine

Die eerste vier basuine in Openbaring 8 kondig ramspoedige verwoesting 
aan. Die eerste is ’n reën van hael en vuur (vers 7), miskien soortgelyk aan 
een van die tien plae wat God in die tyd van Moses oor Egipte gestuur het 
(sien Eksodus 9:13-35). Dit kan verskynsels beskryf soos ysige hael gemeng 
met weerlig, ’n reën van oorverhitte vulkaniese materiaal van ’n reuse-uit-
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net soos daardie martelare wat wit klere in Openbaring 6:11 kry, moet “wag”  
totdat hulle dood gewreek word (gedurende die Dag van die Here) om met 
die wederkoms van Christus tot die ewige lewe opgewek te word.

’n Ander siening is dat die ontelbare menigte die Groot Verdrukking sal 
oorleef en sal bly leef en deur God beskerm word gedurende die Dag van 
die Here.

Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal Openbaring 7:15 as: “Daarom staan 
hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en 
Hy wat op die troon sit, sal sy tentwoning oor hulle span.”

Ander vertalings is egter minder spesifiek in die weergawe van hierdie 
vers. Die rede hiervoor is dat die oorspronklike Griekse bewoording slegs 
sê dat God onder hulle sal “woon” (of “tabernakel”). Die gevolgtrekking dat 
hulle lewendig bly en beskut is teen verdere skade gedurende die Dag van 
die Here, word dan uit hierdie belofte afgelei.

Die beloftes in die volgende twee verse, hoewel die spesifieke toepassing 
daarvan ietwat duister is, word oor die algemeen as versterkings van hier-
die afleiding beskou: “Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, 
en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die 
middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine 
lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee” (verse 16-17).

Dit is onmiskenbaar duidelik in Openbaring 7 dat daar gedurende die 
eerste jare van die groot verdrukking ’n groot oes van ware en getroue 
Christene sal plaasvind. Hierdie ontsaglike geestelike oes sal nie net van 
die letterlike stamme van Israel kom nie, maar ook van die ander nasies en 
mense regoor die aarde. Die kragtige prediking van God se twee getuies 
(hoofstuk 11) sal ongetwyfeld baie bydra tot die bekering van hierdie groot 
aantal gedurende daardie angswekkende en dodelike tyd.

Die sewe basuine gee saam ’n opsomming van wat sal gebeur 
gedurende die tyd wat bekend staan as die Dag van die Here. 
Openbaring verduidelik en beskryf die straf wat elke basuin- 
geskal inlui.
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erken. Alhoewel die eerste vier basuine party mense kan laat afsien van hul 
bose weë, sal die grootste deel van die mensdom nie berou hê nie, selfs nie 
as hulle later deur baie groter strawwe getref word nie (Openbaring 9:20-21; 
16:9-11).

Wanneer die mensdom hardkoppig weier om berou te toon, verhoog God 
die intensiteit van Sy strawwe. “En ek het gesien en gehoor ’n engel wat in 
die middel van die hemel vlieg, wat met ’n groot stem sê: Wee, wee, wee 
hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van 
die drie engele wat nog sal blaas!” (Openbaring 8:13).

Deur die volgende drie basuingeluide as ellende te spesifiseer, word die 
straf wat hulle verteenwoordig gepas beskryf. Die teikens is nou “hulle wat 
op die aarde woon.” Die mense word self die direkte ontvangers van God  
se strawwe.

Die vyfde basuinplaag

Die verdrukking van die vyfde basuin, die eerste wee, kom uit ’n donker 
atmosfeer, moontlik besoedel met rook, stof en as van die voorafgaande plae. 
Soos die eerste en vierde bassuine, herinner die vyfde basuin aan een van 
die plae wat op antieke Egipte geval het—sprinkane (sien Eksodus 10:1-20). 
Hierdie “sprinkane” in Openbaring is egter blykbaar nie insekte nie, maar 
masjiene, wat “borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle 
vlerke … soos die gedruis van baie strydwaens”—moontlik, gesien vanuit 
Johannes se eerste-eeuse perspektief, verwys dit na dodelike militêre vlieg-
tuie soos moderne helikopters. Hulle martel mense soos met die angel van  
’n skerpioen (Openbaring 9:1-10).

Alhoewel die bronne van die kwale nie gespesifiseer word nie, is die ef-
fekte daarvan opvallend soortgelyk aan die gevolge van moderne chemiese 
of biologiese oorlogvoering.

Die regisseur of “koning” van hierdie vlaag van verdrukking word be- 
skryf as “die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abáddon, en  
in Grieks het hy die naam Apóllion” (vers 11). Hierdie titels, in Hebreeus en 
Grieks, beteken onderskeidelik “vernietiging” en “vernietiger.” Ons sien later 
dat die Satan-geleide “dier”-moondheid uit hierdie afgrond of bodemlose 
diepte (Nuwe Lewende Vertaling) kom (Openbaring 17:8), wat toon dat die 
sprinkane hier waarskynlik die magte is van hierdie Europa-gesentreerde 
magsblok wat deur Satan beheer word. 

Soos vroeër opgemerk, word Satan, soos die einde van sy bewind  
naderkom, gevul met “groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het” 
(Openbaring 12:12). Hy is die meester-manipuleerder agter die massiewe 
leërs wat bymekaar kom vir hul wrede missie. Maar God bly in beheer 
ondanks Satan se opstand teen Hom.

Let op die beperkings wat God plaas op die sprinkaanagtige-leidings-
buise van menslike lyding: “En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van 
die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net 
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barsting, of ’n meteoor storm uit die ruimte.
Die tweede basuinplaag, ’n brandende berg wat in die see gegooi is 

(Openbaring 8:8-9), kan ook dui op ’n verwoestende supervulkaan of ’n 
asteroïde-impak. Die derde, ’n ster wat val soos ’n fakkel wat brand (verse 
10-11), verwys blykbaar ook na die impak van ’n asteroïde of komeet.

Dan, na die vierde basuin, word die lig van die son, die maan en die 
sterre verduister (vers 12)—moontlik as gevolg van die atmosferiese puin 
van die eerste drie katastrofes. ’n Plaag van duisternis, soortgelyk aan ’n 
ander plaag van Egipte (sien Eksodus 10:21-29), verswelg ten minste ’n  
derde of moontlik die hele aarde. (’n Nog groter duisternis sal later tydens 

die sewe laaste plae ontstaan.)
Die teikens van die eerste 

vier basuine is “die aarde en 
die see” (Openbaring 7:2). 
Alhoewel die gevolg van hier-
die plae baie sterftes sal wees, 
is dit hoofsaaklik gerig op die 
mensdom se aardse lewens-
ondersteuningstelsel. Hulle 
verwoes die aarde se milieu. 
God, ons Skepper, sal vol-
doende bewyse aan elke mens 

lewer dat Hy volle beheer het oor ons lewensonderhoudende omgewing.
Let presies op wat deur die eerste vier basuinplae geraak word. Eers  

word “’n derde van die bome” en “al die groen gras” verbrand. Vervolgens 
word “’n derde van die see” in bloed verander. Dan word “’n derde van die 
riviere en … waterfonteine” vergiftig, wat nog baie sterftes tot gevolg het 
(Openbaring 8:7-12).

Alhoewel hierdie gebeure skrikwekkend is, bly God barmhartig. Hy ver- 
kies altyd om eerstens mindere strawwe op te lê om mense die geleentheid 
te gee om hulle te bekeer. Soos Hy vir Esegiël gesê het: “Sê vir hulle: So 
waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die 
dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van 
sy weg en lewe” (Esegiël 33:11).

Selde het hele nasies tot bekering gekom en verander as gevolg van God 
se waarskuwende strawwe. Die meeste mense is geneig om bitter teenoor 
God te raak eerder as om hul eie gevoellose gedrag en slegte gedagtes te Ph
ot
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’n Reeks plae sal die mensdom se lewens-ondersteuningstelsel 
—die aarde se milieu—tref. Baie van die plantegroei van die 
planeet sal vernietig word en die water vergiftig word.
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van die aarde se bevolking sal in hierdie verwoestende oorlog sterf. Dit sal 
blykbaar bykomend wees tot die sterftes weens hongersnood, siekte-epide-
mies en ander rampe wat vroeër genoem is—soos dié oor “’n vierde van die 
aarde” wat onder die vierde seël gespesifiseer is.

Johannes beskryf hierdie skrikwekkende konflik teen die einde van die 
era op die enigste manier wat hy kan—in die taal van die eerste eeu: “En die 
getal van die leërs van perderuiters was twee maal tienduisend maal tien-
duisend; en ek het hulle getal gehoor. En só het ek in hierdie gesig die perde 
gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borshar-
nasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke 
het vuur en rook en swawel uitgegaan. Deur hierdie drie plae is ’n derde van 
die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit 
hulle bekke uitgegaan het; want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; 
want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade 
aan” (verse 16-19).

Johannes kon die skrikwekkende verskeidenheid moderne wapens slegs 
uitbeeld met die woordeskat wat hy destyds beskikbaar gehad het. Tenks en 
missiele en vliegtuie met masjiengewere, slim-bomme en lasergeleide missiele 
het nie bestaan nie, dus kon hy nie sulke wapens beskryf op ’n manier wat 
ons dadelik sou herken nie. Wanneer ons by hoofstukke 13-18 kom, sal ons 
meer besonderhede leer oor Satan se rol in hierdie vernietigende gebeure.

Die titaniese oorlog wat in hoofstuk 9 beskryf word, is die agtergrond 
van al die oorblywende strawwe in Openbaring. Hou dit in gedagte terwyl 
ons voortgaan. Veral hoofstuk 10 en die eerste gedeelte van hoofstuk 11 
moet teen hierdie agtergrond beskou word. Openbaring toon dat die finale 
stryd aan die einde van hierdie konflik teen Christus gerig sal word met Sy 
wederkoms (Openbaring 19:19).

Terwyl die wederkoms van Christus nader kom, beskryf die boek Open-
baring die hardkoppige, onversetlike houding van die meeste mense. “En die 
orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van 
die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud 
en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En 
hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en 
hul diefstalle nie” (Openbaring 9:20-21).

Die sewe donderslae

In hoofstuk 10, as voorspel tot die sewende en laaste basuin—die derde 
en laaste wee—sien Johannes ’n engel “en in sy hand het hy ’n geopende 
boekie” (vers 2). Die engel se stem word vergelyk met die brul van ’n leeu. 
Terwyl die engel praat, hoor Johannes sewe donderende uitsprake. Dan sê 
Johannes: “… wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor 
sê: Verseël wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie” 
(verse 3-4). Let op dat God meer profesieë aan Johannes geopenbaar het as 
wat Hy hom toegelaat het om op te teken (Openbaring 10:1-4).
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alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie” 
(Openbaring 9:4).

Hulle word nie gestuur om mense dood te maak nie (vers 5), maar net om 
hulle te pynig. God se vorige strawwe was op die omgewing gerig maar nou 
is hulle direk gerig op diegene wat nog steeds nie wil berou toon nie. Die 
pyn wat hierdie plaag veroorsaak sal so intens wees dat baie sal verkies om 
te sterf. “En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en 
hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug” (vers 6). 
God gee steeds die wêreldbewoners die geleentheid om te besef hoe kwaad 
Hy is oor hulle opstandige gedrag, sodat hulle kan verstaan dat Hy nie meer 
hulle sondes sal duld nie.

Let op dat God se tydtafel vir hierdie straf juis is. Hierdie plaag tref mense 
vir vyf maande (vers 10). God beheer wat gebeur en hoe lank dit duur.

Ná vyf maande van verskriklike verdrukking kondig ’n engel aan: “Die 
een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee weë” (vers 12).

Die sesde basuinplaag

’n Stem sê vir die engel met die sesde basuin: “Maak die vier engele los 
wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat” (Openbaring 9:14).

Die Eufraat was die oostelikste grens van die Romeinse Ryk tydens die 
skrywe van Openbaring. Behalwe vir ’n kort tydperk later tydens die rege-
ring van die keisers Trajanus en Hadrianus, toe Mesopotamië en Assirië 
provinsies van Rome geword het, was die Eufraat oor die algemeen beskou 
as die skeidslyn tussen die Romeinse provinsies en gebiede wat deur ander 
konings in die ooste beheer was.

Dit is nie duidelik of hierdie rivier ’n soortgelyke rol sal speel tydens die 
einde nie. Maar dit kan geïmpliseer word in die bewoording van Openbaring  
16:12, waar “konings wat van die ooste af kom” weer spesifiek met die Eu-
fraatrivier verbind word.

Nou na die volgende geleentheid. “Toe is die vier engele losgemaak wat 
gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ’n derde van die 
mense dood te maak” (Openbaring 9:15). Johannes noem dan die koms van 
’n leër van 200 miljoen man (vers 16). Hierdie gebeurtenis, die tweede wee 
of die sesde basuinplaag, blyk ’n massiewe teenaanval te wees teen die Euro-
pees geleide magte van die eerste wee of vyfde basuinplaag.

Teen hierdie tyd het alle nasies in Johannes se visioene geweier om hulle 
te bekeer. Hulle het geweier om op God se waarskuwings deur hongersnood, 
pes en omgewingsrampe, of die pyn van die vyfde basuin te reageer. Daar- 
om sal God die begin van ’n algehele wêreldoorlog nie meer weerhou nie—
’n wêreldwye konflik wat binnekort ’n hoogtepunt sal bereik met Christus se 
wederkoms.

Die tyd het aangebreek dat God die mens toelaat om sy medemens sonder 
selfbeheersing dood te maak (behalwe vir die regverdige paar wat Hy reeds 
verseël het). ’n Ondenkbare slagting is op die punt om te begin. Een derde 
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Ons word voorgestel aan die twee getuies op die tempelterrein in Jerusa-
lem. Dit is ook belangrik. Gedurende die hele Openbaring word die tempel 
deurgaans geassosieer met aanbidding van God. Ons word vertel dat “die 
voorhof buitekant die tempel … is aan die heidene gegee”—saam met “die 
heilige stad,” Jerusalem (Openbaring 11:2).

Jesus het vroeër gewaarsku dat ’n spesifieke gebeurtenis baie van die ge- 
beure sal veroorsaak wat in die boek Openbaring beskryf word: “Wanneer  
julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die pro-
feet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—dan moet 
die wat in Judéa is, na die berge vlug;” Hy vervolg: “Want dan sal daar groot 

verdrukking wees soos daar 
van die begin van die wêreld 
af tot nou toe nie gewees het 
en ook nooit sal wees nie” 
(Matteus 24:15-16, 21).

Christus se woorde dui aan 
dat die duiwel die profetiese 
Dier en Valse Profeet in staat 
sal stel om die tempelgebied 
op te kommandeer, wat dit 
tydelik die middelpunt van 
hulle eie sataniese geïnspi-

reerde stelsel van aanbidding sal maak. God se twee getuies sal teen die 
Dier en die Valse Profeet te staan kom. Jerusalem sal homself bevind in die 
draaikolk van ’n groot geestelike stryd namate geprofeteerde gebeure hul 
hoogtepunt bereik.

Maar hoe sal die twee getuies en hulle boodskap ontvang word? Mense 
sal hulle verafsku. Soos geen ander profete in die geskiedenis van God se 
volk sal die getuies en hulle boodskap “deur al die nasies gehaat word” 
(Matteus 24:9).

Tog is God konsekwent. Die uitwerking van Sy getuies se werk sal soort-
gelyk wees aan dié van ander groot profete. God het Esegiël byvoorbeeld 
aangemoedig rakende die uitwerking van sy profesieë: “Maar as dit kom—
kyk, dit kom!—dan sal hulle weet dat daar ’n profeet onder hulle gewees 
het” (Esegiël 33:33). Ons kan niks minder van hierdie twee dinamiese eind-
tydse profete verwag nie.

Die Dag van die Here Breek Uiteindelik Aan

Vervolgens beklemtoon die engel die belangrikheid van die naderende 
sewende basuin. “En die engel … het gesweer by Hom wat tot in alle ewig-
heid lewe, … dat daar geen tyd meer sal wees nie; maar in die dae van die 
stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die 
verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan 
Sy diensknegte, die profete (verse 5-7). Die hoogtepunt van die vervulling 
van al die profesieë in die Bybel sal plaasvind wanneer Christus met die 
blaas van die sewende basuin terugkeer.

Johannes kry dan spesifieke instruksies: “Gaan, neem die geopende  
boekie … en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond 
sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die  
engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek 
dit geëet het, het my maag bitter geword” (verse 8-11). Die betekenis blyk te 
wees dat, hoewel daar aanvanklike vreugde en verwondering in die bood- 
skap is, dit hartseer sal bring wanneer die omvang van die regstellende 
aksies wat nodig is om die mensdom van sy boosheid af te keer, regtig 
insink (vergelyk Esegiël 2:9–3:3, 14). 

Die engel sê verder vir Johannes: “Jy moet weer profeteer oor baie volke 
en nasies en tale en konings” (Openbaring 10:11).

Hierdie profesieë sal tydens die einde aan die nasies verduidelik en ver-
kondig word. God beplan om te verseker dat die finale bekendmaking van  
sy profesieë, en die evangelie self, die aandag van alle mense sal trek!

God se twee getuies

Wanneer die tyd van die einde aanbreek, sal God twee profete in Jeru-
salem verhef om hierdie fase van Sy werk te voltooi voordat Christus weer 
kom. As Sy uitverkore getuies sal hierdie twee ’n skouspelagtige sending 
namens God uitvoer. Hulle sal dramatiese wonderwerke verrig wanneer 
hulle God se plae en oordele verkondig (Openbaring 11:1-12).

Hulle sal van dieselfde bonatuurlike kragte uitoefen wat God destyds aan 
Elia en Moses, twee van die grootste profete van ouds, toegeken het. “En as 
iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle 
vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier ge- 
dood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van 
hulle profesie [soos Elia] geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, 
om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae [soos 
Moses] so dikwels as hulle wil” (verse 5-6).

Die werk van die twee getuies gebeur tussen die sesde en sewende basuin- 
plae. Tog is dit eintlik die tyd van die afsluiting van hulle werk—hulle pro-
fesie duur 3½ jaar, dieselfde tyd wat Jerusalem deur die heidene beset word 
(Openbaring 11:2-3). Dit sal dus net voor die Groot Verdrukking begin.

Benewens hulle aktiwiteite wat hier beskryf word, blyk dit dat dit direk 
verband hou met sekere profesieë van Sagaria (vers 4; vergelyk Sagaria 4:3, 
11-14). iS
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God se twee getuies sal teen die Dier en die Valse Profeet te 
staan kom. Jerusalem sal homself bevind in die draaikolk van 
’n groot geestelike stryd namate geprofeteerde gebeure hul 
hoogtepunt bereik.
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en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklik-
heid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. 
En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie 
sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat 
geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning” (1 Korintiërs 15:51-54).

’n Engel het Daniël van hierdie wonderlike geleentheid vertel en gesê: 
“En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige 
tot die ewige lewe …” (Daniël 12:2). Hy verduidelik: “En die verstandiges 
sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdig-
heid lei, soos die sterre vir ewig en altoos” (vers 3). (Vir ’n vollediger uiteen-
setting van die ontsaglike belang, vir u persoonlik, van die opstanding met 
Christus se wederkoms, kry beslis u gratis eksemplaar van die boekie Why 
Were You Born?)

Ons moet egter daarop let dat Christus se koms nie onmiddellik univer- 
sele vreugde bring nie. Die laaste “wee” oor die inwoners van die aarde 
begin met die blaas van die laaste—die sewende—basuin. Johannes merk  
op: “En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die 
dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die 
profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en 
om die verderwers van die aarde te verderf” (Openbaring 11:18).

Die res van die boek Openbaring bepaal watter wêreldse entiteite nou 
vinnig vernietig moet word voordat die Koninkryk van God in al sy volheid 
onder Christus se heerskappy gevestig kan word.

Jesus beklemtoon ook die Vader se getrouheid en toewyding om elke be- 
lofte en profesie wat Hy ooit gemaak het, na te kom deur aan Johannes, as 
die afsluiting van hierdie visioen in Openbaring 11 “sy verbondsark” … in 
sy tempel” in die hemel te wys (vers 19). Hy herinner ons daaraan dat God 
nooit Sy verbondsbeloftes, wat deur Sy profete opgeteken is, sal vergeet nie 
(Daniël 9:4).

Een so ’n belofte het betrekking op die omverwerping van Satan se stel-
sel. Dit is nou op die punt om te gebeur. Die volle maat van God se oordele 
is op die punt om tot uiting te kom deur die sewe laaste plae (Openbaring 
15:1). Babilon die Grote, die heersende stad in Satan se eindtydse ryk, sal 
vernietig word. Maar voordat dit vernietig word, openbaar Christus aan ons 
wat dit is en waarom dit vernietig moet word.

Die Dag van die Here Breek Uiteindelik Aan

Hulle sal wêreldwyd aandag kry en ’n ongekende geleentheid hê om die 
nasies te waarsku dat hulle hul moet bekeer van hulle sondes en opstand teen 
God. As God dan sien dat hulle boodskap en waarskuwing oorgedra is, sal 
Hy die Dier toelaat om hulle terreg te stel. Dit is ook deel van God se plan.

Teen daardie tyd het die mense van elke nasie gereeld berigte oor die akti- 
witeite van die twee profete deur wêreldwye kommunikasiestelsels gesien en 
gehoor. Dit word duidelik uit Johannes se uitspraak dat “mense uit die volke 
en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ’n halwe dag lank sien en 
nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie” (Openbaring 11:7-9).

Let op die mensdom se reaksie oor die moord op God se profete: “Die 
bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar 
geskenke stuur, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde gepynig 
het” (vers 10). Die hele wêreld, wat die twee getuies se teregwysing en op- 
roep tot bekering gehaat het, vier nou hul dood.

Maar die blydskap sal van korte duur wees. Drie en ’n halwe dag na hulle 
teregstelling sal die twee profete opgewek word (verse 11-13)—op dieselfde 
tyd dat die sewende basuin die wederkoms van Christus en die opstanding 
en beloning van God se dienaars aankondig (sien verse 15-18; vergelyk 
Hebreërs 11:39-40). ’n Geskokte wêreld sal onweerlegbare bewys hê van  
wie die ware God is en watter godsdiens Syne is!

Wat volgende gebeur, sal met ’n verstommende spoed plaasvind.

Die laaste basuin kondig Christus se wederkoms aan

“Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou. En die sewen- 
de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die 
koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van 
sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid!” (Openbaring 
11:14-15).

Ons bereik die langverwagte wederkoms van Jesus, die Seun van God, 
om die Koninkryk van God te vestig. “En die vier-en-twintig ouderlinge wat 
voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en 
gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat 
U u groot mag aangeneem en as koning geheers het” (verse 16-17).

Vir God se getroue knegte bring hierdie geleentheid onbeperkte vreugde 
en viering. Dit is die tyd wanneer diegene in die graf die oorwinning oor die 
dood behaal, wanneer hulle geloof in God heeltemal regverdig word. Die 
24 ouderlinge se spesiale gebed van danksegging weerspieël die uitbundige 
dankbaarheid en opgewondenheid wat die engele sowel as die heiliges in 
daardie tyd beslis sal ervaar (Openbaring 11:16-18).

Die belangrikheid van hierdie geleentheid vir diegene wat in die graf op 
Christus se wederkoms wag, word deur Paulus verduidelik: “Kyk, ek deel 
julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons  
sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; 
want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; 
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“En sy het ’n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ’n ystersepter sou 
regeer; en haar kind is weggeruk na God en Sy troon” (Openbaring 12:5).

Maar let op wat onmiddellik na Christus se geboorte gebeur het. Satan, 
gesimboliseer deur die draak, “het gestaan voor die vrou wat op die punt 
was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het” (vers 
4). Die Evangelies teken aan hoe Satan vir Herodes, die Joodse Romeins-
aangestelde koning, beïnvloed het om alle manlike kinders van 2 jaar en  
jonger in en om Betlehem te vermoor in ’n poging om die potensiële be- 
dreiging tot sy troon uit te skakel (Matteus 2:16). Die koning het nie geweet 
dat God reeds vir Jesus gespaar het deurdat Sy menslike ouers Hom na 
Egipte weggeneem het totdat Herodes gesterf het nie (verse 13-14).

As gevolg van God se liefdevolle sorg, is Satan verhinder om die begun-
stigde vrou te vernietig (Openbaring 12:6). Nietemin sal Satan in die tyd van 
die einde weer onophoudelik God se mense vervolg en doodmaak.

Satan se volskaalse oorlog

Let op wat volgende gebeur. “En daar het oorlog in die hemel gekom: 
Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy 
engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was  

in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die  
ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy  
is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp” 
(verse 7-9).

Hierdie gebeurtenis kom kort voordat Christus terugkom om “heil en 
die krag en die koningskap die eiendom van onse God” te bring (vers 10). 
God se engel kondig dus aan: “Daarom, wees verheug, o hemele en die wat 
daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel 
het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het” 
(vers 12).

Wanneer Satan sy stryd met God se engele verloor, rig hy sy woede op 
die mense van God, wat simbolies voorgestel word deur die vrou wat vroeër 
genoem is (vers 13), blykbaar die geestelike “Israel van God” wat nou lede 
van Sy Kerk is (sien Galasiërs 6:16; 3:7, 29; Romeine 2:25-29). God belowe 
hierdie begunstigde vrou ’n plek “waar sy uit die gesig van die slang onderhou 
word, ’n tyd en tye en ’n halwe tyd” (vers 14). God sal ingryp om die vrou te 
help oorleef gedurende hierdie tyd van ongelooflike swaarkry (verse 15-16).

Satan se oorlog sal nie net op die natuurlike, fisiese nageslag van Israel, 

Satan se Oorlog Teen die Mense van God

Satan se Oorlog Teen 
die Mense van God

O
penbaring 12 neem ons eers terug na die geboorte van Jesus om 
aan te toon dat die Messias en die uitverkore mense van God die 
hooffokuspunt van Satan se haat en toorn is. Dit neem ons dan 
vorentoe na die tyd van Christus se wederkoms.

Satan se oorlogvoering teen God se mense—insluitende 
Jesus Christus, die natuurlike afstammelinge van eertydse Israel en alle ware 
Christene—is die primêre onderwerp van Openbaring 12 en 13. Hierdie hoof- 
stukke verduidelik die motivering van die duiwel en stel die wêreldse magte 
bekend wat hy gebruik in sy eindtydse stryd teen Christus en Sy dienaars.

Johannes begin: “En ’n groot teken het in die hemel verskyn: ’n vrou wat 
met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 
’n kroon van twaalf sterre; en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë 
en barensnood” (Openbaring 12:1-2). Hierdie vrou simboliseer die mense 
van God, wat gekies is om die lig van die wêreld te wees—in teenstelling 
met die vrou van Openbaring 17, wat die moeder van hoere is.

Die beelde hier herinner aan die voorvaderlike geskiedenis van antieke 
Israel. Die patriarg Josef het een van sy openbaringsdrome aan sy familie 
beskryf: “Daarna het hy nog ’n ander droom gehad en dit aan sy broers ver- 
tel en gesê: Kyk, ek het nog ’n droom gehad—die son en die maan en elf 
sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers 
vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: Wat is dit vir ’n 
droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou 
broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig?” (Genesis 37:9-10).

Nadat Josef Farao se hoofafgevaardigde in Egipte geword het, het sy fa- 
milie nietemin voor hom gebuig. Sy droom het bewys dat dit ’n openbaring 
van God was.

Jakob, Josef se vader, het die simboliek in Josef se droom vinnig begryp. 
Die son het Jakob voorgestel, die maan, sy vrou en die sterre, sy seuns—
altesaam 12, saam met Josef. Met ander woorde, die simboliek in Josef se  
droom het verwys na Jakob se familie, waaruit die antieke nasie Israel ont- 
wikkel het. Die vrou in Openbaring 12, beklee met dieselfde simbole, verteen- 
woordig ook die familie van Jakob, nadat dit uitgebrei het tot ’n volk—God 
se uitverkore volk Israel.

Baie honderde jare na die tyd van Josef was die Jode (afstammelinge 
van die stamme van Juda, Benjamin en Levi) en enkele oorblyfsels van die 
ander stamme die enigste afstammelinge van antieke Israel wat in Palestina 
oorgebly het. Die magtige Romeinse Ryk het hulle oorheers toe die tyd aan-
gebreek het dat Jesus, die Messias, in die Joodse nasie gebore moes word. 

Hierdie hoofstukke verduidelik die motivering van die duiwel 
en stel die wêreldse magte voor wat hy gebruik in sy eindtydse 
stryd teen Christus en Sy dienaars.
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soos by die geboorte van Christus gerig wees nie, maar nog meer spesifiek 
op “haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuie-
nis van Jesus Christus hou” (vers 17).

Let op dat Satan veral sal woed teen gebooie-onderhoudende heiliges 
wat die werklike leerstellings van Christus volg. Hulle is almal bestem om 
gehaat te word. Alhoewel voorspel word dat sommige die Satan-geïnspi-
reerde aanslag sal oorleef, openbaar die Skrif dat baie ander gemartel sal 
word. Soos Christus reeds gewaarsku het: “Dan sal hulle jul aan verdruk-
king oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word 
ter wille van My Naam” (Matteus 24:9).

Die vervolgingsryk

Die geopolitieke mag wat die meeste betrokke is by hierdie vervolging 
van God se mense—’n herlewing in die eindtyd van die Romeinse Ryk, soos 
ons sal sien—word in Openbaring 13 bekendgestel as “’n dier uit die see 
opkom met sewe koppe en tien horings en op sy horings tien krone en op sy 
koppe ’n naam van godslastering” (vers 1). Hierdie “dier” ontvang “sy krag 
… sy troon en groot mag” van die draak, Satan (vers 2; vergelyk 12:3). Die 
kenmerke daarvan is dié van ’n luiperd, ’n beer en ’n leeu (Openbaring 13:2).

Eeue vroeër het Daniël van dieselfde diere geskryf as simbolies van die 
opeenvolgende ryke van Babilon, Persië en Griekeland (Daniël 7:4-6; verge-
lyk met Daniël 8:19-22), wat elk die Heilige Land sou regeer. Later sou die 
gebied deur Rome ingeneem en beheer word, sinoniem met ’n verskriklike 
vierde dier wat Daniël beskryf het. Johannes skryf oor die herlewing van 
hierdie ou stelsel: “En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik 
gewond was, en sy dodelike wond is genees” (Openbaring 13:3).

Ten tye van die einde lyk dit asof al hierdie antieke ryke, vanuit ’n histo-
riese perspektief, permanent vernietig is. Maar baie van hul antieke kulturele 
en godsdienstige erfenis is noukeurig bewaar. Vanuit hierdie erfenis sal die 
eindtydse herlewing van die Romeinse Ryk kort voor Christus se terugkoms 
onstaan, met ’n magtige alliansie van tien “konings” of heerser—in ons tyd 
met titels soos president, eerste minister of kanselier.

In Daniël 2 word die erfenis van hierdie kragtige eindtydse koninkryk of 
ryk uitgebeeld as ’n standbeeld van ’n menslike figuur wat uit vier metale 
bestaan (vers 31-33). Sy kop het Nebukadnesar se Neo-Babiloniese Ryk voor- 
gestel (verse 37-38), wat Jerusalem verwoes het in 586 vC. Die oorheersende 
magte ná Babilon, verteenwoordig deur ander dele van die beeld, was die 
Medo-Persiese Ryk, die Grieks-Masedoniese Ryk wat deur Alexander die 
Grote gestig was, en die Romeinse Ryk (verse 39-40).

Die finale manifestasie van hierdie stelsel word voorgestel deur die voete 
van die standbeeld: “En dat die tone van die voete deels van yster en deels 
van klei is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ’n gedeelte sal bros 
wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur mens- 
like gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar 

Die Merk en Getal van die Dier

Die tweede dier van Openbaring 13 sal 
veroorsaak dat “almal, klein en groot, 
en die rykes en die armes, en die vry-

mense en die slawe ’n merk op hulle regter-
hand en op hulle voorhoofde gegee word; 
sodat niemand kan koop of verkoop nie, 
behalwe hy wat die merk of die naam van 
die dier of die getal van sy naam het” (verse 
16-17).

Wat sit agter hierdie vreemdklinkende 
praktyk? Watter uitwerking sal dit op mense 
hê teen die tyd van die einde?

Daar is historiese bewyse dat, in die an- 
tieke Babiloniese kultuur, slawe “geïdentifi-
seer is … [deur] een of ander merk, of dit 
op die gesig of aan die agterkant van die 
hand getatoeëer is …” (H.W.H. Saggs, The 
Greatness That Was Babylon, 1962, bl. 173). 
Daar kan parallelle wees tussen hierdie an- 
tieke gebruik en wat God openbaar sal in die 
eindtyd gebeur.

Baie het bespiegel oor die betekenis van 
hierdie raaiselagtige profesie. Sommige inter- 
preteer dit in terme van superrekenaars, per-
soonlike identiteitsnommers en selfs mikro- 
skyfies wat onder die vel ingeplant is.

Ons moet egter oorweeg dat ’n merk 
figuurlik op die hand of voorkop gekry kan 
word. Onthou uit Openbaring 7:3 dat God 
se knegte op hul voorkoppe verseël is. En in 
Deuteronomium 6 het Moses vir die volk van 
God gesê om “al sy insettinge en sy gebooie 
wat ek jou beveel het, te hou,” en sê dan: Ook 
moet jy dit as ’n teken bind op jou hand, en 
dit moet as ’n voorhoofsband tussen jou oë 
wees” (verse 2, 8). Die hand en voorkop ver-
teenwoordig onderskeidelik ’n mens se op-
trede en gedagtes—wat toegewy moet wees 
aan gehoorsaamheid aan God.

Net so is die teken van die Dier blykbaar ’n 
teken van ongehoorsaamheid aan God. Baie 
Bybelstudente verwys na Eksodus 31:12-17,  
waar God se sewende-dag Sabbat as ’n  

teken van Sy mense beskryf word, en beskou 
die teken van die Dier as teenstrydig daar-
mee. Hulle glo dat gedwonge onderhou- 
ding van Sondag—’n dag wat oorspronklik 
toegewy is aan die aanbidding van die son 
as ’n god in plaas van die viering van die 
sewende-dag Sabbat—betrokke kan wees. 
Hierdie siening word versterk deur die feit 
dat ander profesieë in die boek Openbaring 
’n groot vervalste godsdiensfiguur en stelsel 
toon wat groot rolle sal speel om mense weg 
te lei van die ware God en in hierdie tyd in 
Satan se hande sal speel.

Die Bybel omskryf nie uitdruklik die spe-
sifieke metodes wat die Dier sal gebruik om 
mense vry te stel om aan die handel deel te 
neem ten tye van die einde nie. Daar kan 
miskien ’n soort gevorderde bewaking wees.

Wat die getal van die Dier, 666, betref, 
word ons aangesê om “die getal van die dier 
te bereken” en dat dit “die getal van ’n mens” 
is (Openbaring 13:18). Een vroeë verklaring 
word toegeskryf aan Johannes se dissipel 
Polycarpus, wat volgens sy student Irenaeus  
gesê het dat die getal afgelei is deur die  
numeriese ekwivalente van die letters in  
die woord Lateinos, die Griekse woord vir 
“Romein,” bymekaar te tel—dit is die naam 
van die Dier-ryk, sy heerser en almal daarin. 
Die getal kan dus heel moontlik hierdie al-
gemene onderskeid aandui, maar dit kan ook 
meer spesifiek wees.

Hoe ook al hierdie profesie vervul word, 
dit is duidelik dat dit kompromieë en weer-
spreking van God se opdragte sal behels. 
Bewys dat ’n mens amptelik met die Dier 
geassosieer word, sal nodig wees om te mag 
handel dryf.

Presies hoe die eindtyd-getal van die Dier 
666 gebruik en toegepas gaan word is nog 
nie duidelik nie, maar op een of ander manier 
sal dit met die Dier se naam geassosieer word 
en op sy bose aktiwiteite toegepas word.
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is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ’n mond is aan 
hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag 
gegee om dit twee-en-veertig maande lank te doen. En hy het sy mond oop-
gemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in 
die hemel woon, te las-
ter. Dit is ook aan hom 
gegee om oorlog te voer 
teen die heiliges en hulle 
te oorwin, en aan hom  
is mag gegee oor elke 
stam en taal en nasie” 
(Openbaring 13:3-7).

Die boek Openbaring 
onthul, vanuit meer as 
een perspektief, die ont-
staan van hierdie groot 
eindtydse ryk wat vanuit 
’n groot stad regeer sal 
word, wat God beskryf 
as “die groot Babilon” 
(Openbaring 17:5, 18), 

die verwysing hier na Rome. Hierdie finale herlewing van die Romeinse Ryk, 
gesentreer in Europa, is bestem om die wêreld se dominante supermoondheid 
te word. Satan sal dit aan die einde van die eeu as sy belangrikste wapen 
teen Christus en Sy mense gebruik.

Satan sal veroorsaak dat die menslike diktator van die eindtydse dierag-
tige ryk—waarna ook verwys word as “die dier”—wêreldwyd aanbid sal 
word. Satan sal aan hierdie komende diktator die mag gee om sy (en Satan) 
se politieke en militêre doelstellings in ’n wêreldwye godsdienstige kruistog 
te omskep.

Johannes verduidelik: “En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, 
almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek 
van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie” (Openbaring 13:8).

Die godsdienstige faktor

Johannes sê volgende: “En uit die aarde het ek ’n ander dier sien opkom, 

Satan se Oorlog Teen die Mense van God

vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van dié 
konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie 
vernietig sal word nie, …” (vers 42-44). Met ander woorde, die tien tone van 
hierdie beeld sal ten tye van die einde bestaan en sal deur die wederkerende 

Jesus Christus verpletter word (verse 34, 44-45).
Die tien tone op die standbeeld van Daniël 2 stem 

blykbaar ooreen met 10 horings op die dier van 
Openbaring 17. Wat beteken die tien horings dan?

“En die tien horings wat jy gesien het, is tien 
konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, 
maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank 
saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal 
hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal 
teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oor-
win …” (Openbaring 17:12-14).

Die “dier” wat hierdie horings gesamentlik 
vorm, sal ’n kortstondige eindtydse ryk wees wat 
deur Satan regeer sal word. Soos ons later sal sien, 
sal dit ’n kommersieel aangedrywe politieke, gods-
dienstige en militêre entiteit wees soortgelyk aan 
die ryk wat deur antieke Babilon regeer is.

Die dier wat aan Johannes in Openbaring 13 
verskyn, is ’n samestelling van die ryke wat voor-
gestel word deur die beeld wat in Daniël 2 beskryf 
word en die vier diere van Daniël 7. Die vierde dier 
in Daniël 7 was die Romeinse Ryk, wat beskryf is 

as verskillend van dié wat dit voorafgegaan het. Die saamgestelde dier van 
Openbaring 13 is ’n herlewing van daardie Romeinse Ryk, wat die kenmerke 
van die drie vroeëre ryke insluit.

Johannes verwys duidelik na die ander ryke as hy sê: “En die dier wat ek 
gesien het, was soos ’n luiperd [die Griekse Ryk], en sy pote soos dié van ’n 
beer [die Persiese Ryk], en sy bek soos die bek van ’n leeu [antieke Babilon]; 
en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (vers 2).

Let op hoe magtig hierdie dier, met baie sleutelkenmerke van die vervol-
gende ryke wat dit voorafgaan, in sy eindtydse manifestasie sal wees: “En 
die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die 
draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie  

In Daniël 2 word die erfenis van hierdie kragtige eindtydse 
koninkryk of ryk uitgebeeld as ’n standbeeld van ’n menslike 
figuur wat uit vier metale bestaan.
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Hierdie eindtydse alliansie tussen nasies word bekendgestel  
as “… ’n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien 
horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ’n naam 
van godslastering.”
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likheid wat afgodsryke, wat so uiteenlopend is 
soos Sodom, Gomorra, Egipte, Tirus, Nineve 
en Rome, insluit … Babilon, die moeder van 
alle hoere, is die groot bron en bewaarplek vir 
vyandskap teenoor God, en is ook die geob- 
jektiveerde produk van “een gesindheid” 
[Openbaring 17:13, 17] wat mag en gesag aan 
valse gode verleen. As sodanig is sy die anti-
tese van die maagdelike bruid van Christus, die 
heilige stad, die nuwe Jerusalem, die koninkryk 
van God” (bl. 338; “Babilon (NT)”).

Die primêre aangeleenthede van antieke 
Babilonië is bestuur deur priesters wat slim 
verbode seksuele praktyke in hul afgodsdiens 

saamgevoeg het. Spore van hiedie tradisies 
bestaan steeds in die hedendaagse gods- 
dienste. Ten tye van die einde sal baie ou af-
godiese begrippe weer deur Satan se invloed 
tot internasionale goedkeuring verhoog word. 
Rome —geestelike erfgenaam van die afgo-
diese tradisies van antieke Babilon—sal weer 
na vore tree as die hoofstad oor ’n sterk uitge-
breide herlewing van die antieke Romeinse ryk.

Hoe invloedryk sal hierdie groot stad word? 
“En een van die sewe engele met die sewe 
skale het gekom en met my gespreek en vir  
my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die 
oordeel van die groot hoer wat op die baie 

waters sit, met wie die konings van die aarde 
gehoereer het, en die bewoners van die aarde 
het dronk geword van die wyn van haar hoer-
ery’’ (Openbaring 17:1-2). ’n Engel verduidelik 
aan Johannes dat “Die waters wat jy gesien 
het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes 
en nasies en tale” (vers 15).

Inwoners van baie lande sal haar satanistiese 
benadering tot persoonlike en geestelike ver-
houdings—haar geestelike hoerery—met 
vreugde omhels. Hulle sal haar invloed en mag 
oor hulle verwelkom. Sy sal daarop roem: “Ek 
sit as koningin en is geen weduwee nie, en 
droefheid sal ek nooit sien nie” (Openbaring 
18:7). God noem haar egter die moeder van 
hoere, ’n stad vol gruwels. Hy veroordeel haar 
praktyke en sal haar vernietig saam met elke 
korrupte tradisie wat sy bewaar het.

Daarteenoor sal die eerste vrou, “die ge-
meente van die lewende God” (1 Timoteus 
3:15), die bruid van Christus word met Sy 
wederkoms (Openbaring 19:7-9). Openbaring 
eindig met die mense van God wat vir ewig by 
Christus en die Vader sal woon nadat hulle die 
ewige lewe ontvang het. “En een van die sewe 
engele wat die sewe skale gehad het, vol van 
die sewe laaste plae, het na my gekom en met 
my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou 
die bruid toon, die vrou van die Lam.

“En hy het my in die gees weggevoer op ’n 
groot en hoë berg en my die groot stad getoon, 
die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van 
God neerdaal; en dit het die heerlikheid van 
God gehad, en sy lig was soos ’n baie kos-
bare steen, soos die kristalhelder jaspissteen” 
(Openbaring 21:9-11). Hier is die vrou wat vir 
ewig die lig en waarheid van God sal uitstraal.

Sy sal uitbrei na ’n enorme stad van  
getroue knegte van God—die ewige heilige  
stad, Nuwe Jerusalem. Let op God se finale  
waarskuwing: “En as iemand iets van die 
woorde van die boek van hierdie profesie  
wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit 
die boek van die lewe en uit die heilige stad en 
uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe 
is” (Openbaring 22:19).

Die gebeure wat in die tweede helfte van 
die boek Openbaring beskryf word, hou 
direk verband met die verlede en die  

toekoms van twee simboliese vroue wat teen-
oorgesteldes is. Die eerste (Openbaring 12) 
verteenwoordig diegene wat God se verbonds-
volk is—die “Kerk van God”—beide die Ou-
Testamentiese Israel en die Nuwe-Testa-
mentiese geroepe dienaars van Christus. Die 
identiteit van hierdie vrou (die volk Israel of die 
Nuwe Testament Kerk) word bepaal deur die 
konteks van Openbaring, en ander skrifture. 
Jerusalem, die heilige stad, word uitgebeeld as 
hulle geestelike tuiste (Openbaring 11:2).

In die toekoms sal Christus se getroue volge- 
linge die ewige regverdige gemeenskap van die 
gereddes in die stad, Nuwe Jerusalem word. 
Dit is diegene wat “die gebooie van God be-
waar en die getuienis van Jesus Christus hou” 
(Openbaring 12:17; vergelyk 14:12; 22:14).

In hierdie leeftyd word hulle verag, ver- 
werp en vervolg. Maar hierdie vrou, die ware 
Kerk van God, word deur Christus gekoester. 
Sy het haarself lank voorberei om sy bruid te 
word (Efesiërs 5:27, 29; Openbaring 19:7-9). 
Sy sal saam met Hom op sy troon sit en regeer 
oor diegene wat haar verwerp en verag het  
(Openbaring 3:21). Sy sal Christus help om 
God se weë aan alle nasies te leer (Openbaring 
20:6; Miga 4:2).

Die tweede vrou, voorgestel as ’n hoer, is 
’n ander groot stad. “En op haar voorhoof was 
’n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot 
Babilon, die moeder van die hoere en van die 
gruwels van die aarde … [Sy is] dronk van die 
bloed van die heiliges en van die bloed van die 
getuies van Jesus” (Openbaring 17:5-6).

Wat simboliseer sy? En die vrou wat jy ge-
sien het, is die groot stad wat heerskappy voer 
oor die konings van die aarde” (vers 18). Sy 
sal die trots van hierdie wêreld wees maar sy 
sal ook die onverbiddelike vervolger van ware 
Christene wees. God beskuldig haar dat sy 

“dronk [is] van die bloed van die heiliges en van 
die bloed van die getuies van Jesus” (vers 6).

Haar invloedryke verhoudings strek tot die 
hoogste politieke en sosiale kringe—“die  
konings van die aarde met haar gehoereer  
het, en die handelaars van die aarde ryk ge-
word het deur die mag van haar weelderigheid” 
(Openbaring 18:3). “… haar sondes reik tot 
aan die hemel, en God het haar ongereg-
tighede onthou” (vers 5).

God noem hierdie hoer-stad—met haar  
korrupte verwikkelinge in internasionale aan- 
geleenthede—Babilon die Grote. Haar kul-
turele en godsdienstige stelsels gaan terug na 
antieke Babilon, die stad waar die mensdom 
kort ná die groot vloed in die tyd van Noag teen 
God in opstand gekom het (Genesis 11:4, 9). 
Dit was in antieke Babilon dat Satan sy beheer 
oor die mensdom vir “die teenwoordige bose 
wêreld” weer bevestig het (Galasiërs 1:4).

Die Encyclopaedia Britannica beskryf antieke 
Babilonië as ’n “kulturele gebied wat die suid- 
ooste van Mesopotamië beset het tussen die 
Tigris- en die Eufraatrivier (die moderne suide-
like Irak van Bagdad tot by die Persiese Golf). 
Omdat die stad Babilon vir soveel eeue die 
hoofstad van hierdie gebied was, het die term 
Babilonië verwys na die hele kultuur wat in  
die gebied ontwikkel het sedert die eerste ves-
tiging, ongeveer 4000 vC” (1999 Multimedia-
uitgawe, “Babilonië”).

’n Moderne stad wat Babilon die Grote, soos 
antieke Babilon genoem sal word, die kulturele 
en godsdienstige standaarde stel vir die eind-
tydse politiek-godsdienstige ryk van die Dier 
van Openbaring.

Die Interpreter’s Dictionary of the Bible ver-
duidelik die Bybelse implikasies van hierdie 
Babiloniese erfenis: “As die koninkryk van die 
duiwel … word Babilon … as die oorspronk-
like hoof van alle verskanste wêreldse verset 
teen God gesien. Babilon is ’n tydlose wesen-

Die Twee Vroue van Openbaring
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van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier 
te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ’n beeld moet 
maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En 
dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se 
beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie 
aanbid nie” (verse 13-15).

Johannes beskryf later die kragtige godsdiensleier as “die vals profeet wat  
die wondertekens ter ondersteuning van die monster [die Dier] gedoen het” 
(Openbaring 19:20, Nuwe Lewende Vertaling). Die Valse Profeet is klaarblyk- 
lik die sataniese leier van ’n valse godsdienstige stelsel wat voorgestel word 

Satan se Oorlog Teen die Mense van God

en hy het twee horings gehad net soos ’n lam en het gepraat soos ’n draak. 
En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die 
aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike 
wond genees is” (Openbaring 13:11-12).

Wie is die tweede dier? Hy is ’n instrument van Satan wat sy posisie en 
gesag gebruik om die mensdom te beïnvloed om die eerste dier te aanbid.

Hoe sal hy die massas oorreed om sulke arrogansie te aanvaar? Hy sal 
’n vaardige bedrieër wees wat direk deur Satan gemanipuleer en bemagtig 
word. “Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat 
neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners 

Jakob, spreek die HERE; en wees nie verskrik 
nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver 
plekke en jou nageslag uit die land van hulle 
gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil 
en gerus wees sonder dat iemand hom skrik-
maak” (Jeremia 30:10).

“Kyk, Ek sal hulle uit die noorde terugbring. 
Ek sal hulle uit die uithoeke van die aarde 

bymekaarmaak. Onder hulle sal blindes en 
kreupeles wees, ook verwagtende moeders en 
vroue op die punt om geboorte te gee. ’n Groot 
getal mense sal hierheen terugkeer! Hulle sal 

al huilend terugkom, hulle sal bid terwyl Ek 
hulle teruglei. Ek sal hulle … lei … Ek is  
Israel se pa. Efraim is my oudste kind”  
(Jeremia 31:8-9, Nuwe Lewende Vertaling).

“Dan hoef julle nie langer skaam te wees 
vir wat julle gedoen het … Ek sal eenvoudige 
en behoeftiges onder julle laat oorbly. Hulle 
sal op die HERE vertrou. Die mense van Israel 

wat oorbly, sal nie verkeerde dinge 
doen nie. Hulle sal nie leuens vertel 
nie en mekaar ook nie bedrieg nie. 
Hulle sal soos skape rustig wei en 
gaan lê om te slaap sonder om vir 
iemand bang te wees” (Sefanja 3:11-
13, Nuwe Lewende Vertaling).

Sodra Christus die etniese afstam-
melinge van eertydse Israel in die 
laaste dae uit hierdie “tyd van Jakob 
se benoudheid” red, sal Hy hulle ge-
bruik om die rol te vervul wat hul voor-
vaders in die tyd van Moses ingestem 

het om uit te voer. Hy sal hulle die wêreld se 
modelvolk maak, ’n nasie van onderwysers, ’n 
koninkryk van priesters (Eksodus 19:6; verge-
lyk Deuteronomium 4:5-8; Sagaria 8:23).

Kort na die wederkoms van Christus sal al 
die nageslag van eertydse Israel—inslui-
tende die nageslag van die sogenaamde 

verlore tien stamme—weer in Palestina ver-
gader en hervestig word. Jerusalem sal weer 
die hoofstad van die wêreld, sowel as die 12 
stamme van Israel wees, wat weer terugge-
bring sal word.

Hierdie hereniging van al 12 stamme word 
in besonderhede in Esegiël 37:15-28 beskryf. 
God het dit ook aan die profeet Jeremia ver-
duidelik: “Want kyk, daar kom dae … dat Ek 
die lot van my volk Israel en Juda sal verander 
… en Ek sal hulle terugbring in die land wat  
Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit 
in besit neem” (Jeremia 30:3).

God het ook aan Jeremia aangedui dat, 
hoewel Hy die toekomstige afstammelinge van 
die antieke koninkryke van Israel en Juda sou 
toelaat om in ballingskap te val, Hy sommige 
van hulle ook daaruit sou red.

Hy noem hierdie eindtydse ramp—veral 
oor die afstammelinge van antieke Israel se 
noordelike koninkryk, wat nou net bekend is as 
die verlore tien stamme—die tyd van benoud-
heid vir Jakob: “Wee, want die dag is groot, 
sonder weerga! En dit is ’n tyd van benoudheid 
vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word” 
(Jeremia 30:7).

God het aan Daniël geopenbaar dat so ’n tyd 
van benoudheid sou plaasvind ten tye van die 

einde: “En in dié tyd sal Migael, die groot vors 
wat oor die kinders van jou volk staan, optree; 
en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos 
daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het 
tot op dié tyd nie” (Daniël 12:1).

Hierdie en ander profesieë dui aan dat  
Satan se toorn gedurende die laaste dae nie 
net op getroue Christene gerig sal word nie, 
maar ook op die etniese afstammelinge van die 
hele Israel—die Jode sowel as die nasate van 
die verlore tien stamme wie se identiteit Satan 
nog nooit vergeet het nie.

Dit sal veral gerig wees op die Verenigde 
State, Brittanje, Kanada en die ander mense 
van Britse afkoms, wat die hedendaagse af-
stammelinge is van Josef se seuns, Efraim en 
Manasse. (Vir meer inligting, vra asseblief vir 
u gratis eksemplaar van The United States and 
Britain in Bible Prophecy.)

Let op die gerusstelling wat God aan al die 
beleërde volk van Israel in die laaste dae gee:

“Daarom kyk, daar kom dae, spreek die 
HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as 
die HERE leef wat die kinders van Israel uit 
Egipteland laat optrek het nie, maar: so waar 
as die HERE leef wat die geslag van die huis 
van Israel laat optrek en laat kom het uit die 
Noordland en uit al die lande waarheen Ek 
hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle 
land” (Jeremia 23:7-8).

“Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg 

’n “Tyd van Benoudheid vir Jakob”

Namate die tyd van Jesus Christus se wederkoms nader kom,  
sal Satan se toorn gedurende die laaste dae nie net op getroue 
Christene gerig word nie, maar ook op die etniese afstammelinge 
van die hele Israel. Dit Bybel noem dit “’n tyd van benoudheid  
vir Jakob.”
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Johannes beskryf hierdie lojale en waardige diensknegte van Christus as 
“sonder gebrek voor die troon van God” (verse 4-5). Hy vervolg: “En ek het 
gesien iets soos ’n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor 
die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by 
die see van glas sien staan, met siters van God. En hulle het die lied gesing 
van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam …” (Openbaring 
15:2-3; vergelyk 14:3).

Johannes sien hulle sing en juig in sy visie, uiteindelik die ware wenners 
in hierdie groot geestelike konflik.

Johannes sien ook dat voordat hierdie oorlog oor is, hierdie “ewige evange- 
lie” aan “alle nasies en stamme en tale en volke” verkondig sal word: “Vrees 
God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aan- 
bid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak 
het” (Openbaring 14:6-7). Gedurende hierdie tyd word die naderende val en 
vernietiging van daardie groot stad, Babilon die Grote, deur ’n ander engel 
aangekondig (vers 8).

Johannes identifiseer ook duidelik die verloorders in die oorlog vir die 
geestelike beheer van die mensdom: “As iemand die dier en sy beeld aan-
bid en ’n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink 
van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in 
die beker van sy toorn” (vers 9-10). Die oordeel van mense wat die weë van 
Satan volg, ’n oordeel wat God se dienaars lank reeds verwag het, is naby.

Die heiliges het alle rede om vol vertroue in die uitslag te wees. Maar 
intussen is die beproewinge van God se volk nog nie verby nie: “Hier kom 
die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van 
God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het ’n stem uit die hemel aan my 
hoor sê: Skryf—salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê 
die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle” 
(verse 12-13). Klaarblyklik sal Satan tot die einde sy misleide menslike 
instrumente stuur om diegene wat waarlik probeer om God te gehoorsaam, 
te agtervolg en te vermoor.

Dan volg ’n beskrywing van Christus en ’n engel wat die goddeloses en 
hulle boosheid van die aarde verwyder, soos ’n boer graan uit ’n land met ’n 
sekel sou verwyder of “die trosse van die wingerdstok van die aarde” (verse 
14-18), insamel. Diegene wat versamel word, word “in die groot parskuip 
van die grimmigheid van God” gegooi (verse 19-20). God sal Sy toorn uit-
giet deur “die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God 
voleindig” (Openbaring 15:1).

Satan se Oorlog Teen die Mense van God

deur die immorele vrou wat op die Dier ry in Openbaring 17 (sien “Die Twee 
Vroue van Openbaring” wat op bladsy 54 begin).

Paulus het ook die koms van ’n baie magtige bedrieër voorspel: “En dan 
sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van 
sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal 
maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande 
kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verlei-
ding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot 
die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Tessalonisense 
2:8-10). Tragies genoeg sal die meeste mense geflous word en hom glo.

Is keiseraanbidding weer moontlik?

Vir die meeste van ons kan die voorspelde scenario van die wêreldwye 
aanbidding van die Dier—net soos die aanbidding van die Romeinse keisers 
van ouds—dalk te ongelooflik lyk om in hierdie moderne era weer te kan 
gebeur. Maar so onlangs as die Tweede Wêreldoorlog moes die Japannese 
volk die keiser van Japan aanbid. Hulle soldate het geesdriftig namens hom 
oorlog gevoer.

Ons moet ook onthou dat daar in ons leeftyd baie godsdienstige leiers 
ontstaan het wat hulself as goddelike wesens in die vlees voorgestel het. 
Sommige het duisende volgelinge uit alle vlakke van die samelewing sukses-
vol verlei. Soms het misleide dissipels gewilliglik, op sulke leiers se grille, 
hul lewens opgegee.

Die idee dat die moderne massas nie deur ’n fanatiese leier—veral een 
met ’n kragtige charismatiese persoonlikheid—kan mislei word nie, is een-
voudig nie waar nie. Die geskiedenis bewys dat dit wel moontlik is.

Die tweede dier wat in Openbaring 13 beskryf word, stel homself voor 
as ’n lam (soos Christus), maar praat soos ’n draak (die duiwel). Hy sal die 
wêreld verlei om die eerste dier te aanbid (vers 12). Hy sal selfs die hande-
laars van internasionale handel so beïnvloed en verlei “sodat niemand kan 
koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of 
die getal van sy naam het” (vers 17). (Vir meer inligting, sien “Die Merk en 
Getal van die Dier” op bladsy 51.)

Wenners en verloorders

Die onvermydelike uitkoms van Satan se oorlog teen die dienaars van 
God is die onderwerp van hoofstuk 14 en die eerste vier verse van hoofstuk 
15. Hier word die ware wenners en verloorders duidelik uitgebeeld in god-
delike boodskappe wat deur engele gelewer word.

Christus, wat as ’n Lam voorgestel word, word voorgestel te midde van 
die 144,000 met die “Naam van Sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe” 
(Openbaring 14:1). Hulle word beskryf as diegene wat Christus, die Lam, 
getrou gevolg het in plaas van die Dier, selfs gedurende hierdie tyd van groot 
verdrukking (vers 4).
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beeld” (Openbaring 14:11). Dit sluit in “om die duiwels te aanbid, of die af- 
gode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of 
loop nie” (Openbaring 9:20).

Nie net moet Satan se koninkryk vernietig word nie, maar die burgers van 
elke nasie moet verstaan dat God, wat die Tien Gebooie aan eertydse Israel 
gegee het, die bron van die vernietiging is. Hulle moet sien dat die gode en 
afgode wat hulle dien, heeltemal weerloos en magteloos is voor God, aan 
wie hulle nie gehoorsaam was nie. Hoofstuk 16-20 van Openbaring gee ons 
besonderhede wat toon dat die lewende God dit sal volvoer.

Die sewe laaste plae

“En ek het ’n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan 
gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit” (Openbaring 

16:1). God het elkeen van hier-
die sewe strawwe noukeurig 
gekies. Elkeen sal die konink- 
ryk van die Dier laat oes wat 
dit gesaai het.

Elkeen hou direk verband 
met die sondes van daardie 
bose stelsel in sy geheel, ’n 
stelsel wat daarop gemik is  
om plesier en rykdom te geniet 
ongeag die skade wat ander 
aangedoen word. Baie van 

diegene wat daarin woon en wat waar en reg is verstaan en beoefen het, is 
vervolg en vermoor omdat hulle uit pas was met die verdraaide sienings en 
houdings van dié samelewing.

Let op die houding van mense in die algemeen “in die laaste dae.” Paulus 
beskryf hulle as “liefhebbers van hulleself … geldgieriges … bandeloos, 
wreed, … meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ’n 
gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën” (2 Timoteus 
3:1-5).

Hy beskryf hulle as obsessief oor kennis, maar met betreurenswaardige 
gebrek aan begrip—“altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan 
kom nie” (vers 7). Dit is ’n deeglik misleide samelewing.

Die Vernietiging van Satan se Koninkryk

Die Vernietiging 
van Satan se Koninkryk 

D
eur die eeue heen het God se dienaars telkens sekere vrae gevra: 
Wanneer sal God die goddeloosheid beëindig? Wanneer sal Hy 
Satan se invloed uit die weg ruim? Wanneer sal die mens se on- 
menslikheid teenoor sy medemens ophou?

Die boek Openbaring beantwoord hierdie vrae!
Johannes skryf: “En ek het ’n ander teken in die hemel gesien, groot en 

wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grim-
migheid van God voleindig … En een van die vier lewende wesens het aan 
die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God …” 
(Openbaring 15:1, 7).

Voordat ons die aard van hierdie finale fase van God se strawwe op mense 
wat geweier het om tot bekering te kom, ondersoek (Openbaring 16:9, 11), 
moet ons ons aandag vestig op die agtergrond van hierdie plae.

Soos ons reeds gesien het, sal diegene wat die Dier aanbid, die ontvangers  
wees van die “grimmigheid” van God se “toorn” wat hierdie sewe laaste plae  
voorstel. Hierdie dinge sal ook voltooi word in die teenwoordigheid van “die  
Lam” (Openbaring 14:9-10). Hierdie woorde dui aan dat al hierdie sewe laaste  
plae binne ’n kort tydjie sal plaasvind. Christus sal deur die wolke neerdaal,  
en “elke oog sal Hom sien” (Openbaring 1:7; vergelyk Handelinge 1:9-11).  
Hierdie verse impliseer dat, soos hierdie strawwe plaasvind, die direkte be- 
trokkenheid van Christus daarby vir die hele wêreld sigbaar sal wees.

Dit is belangrik om te onthou dat hierdie sewe plae die laaste aspekte 
van die sewende basuin, of die “derde wee” verteenwoordig, insluitende die 
wederkoms van Christus (Openbaring 11:14-15). Een doel met Sy weder-
koms is om “die verderwers van die aarde te verderf” (vers 18). Met ander 
woorde, Jesus beplan om persoonlik toesig te hou oor die finale fase van die 
vernietiging van Satan se koninkryk.

Die sewe laaste plae sal God se straf en vernietiging van die bose en  
sataniese stelsel van regering, kultuur en godsdiens wat in die ou Babilonië  
begin het, voltooi. Hoe sal God hierdie fase van Sy plan afsluit? Watter 
impak sal die voltooiing daarvan op die nasies hê?

God se plan om Satan se koninkryk te vernietig—met spesiale fokus op 
die leidende stad, Babilon die Grote—is ontwerp om die aanbiddingspa-
trone en praktyke van die hele wêreld te verander. “Al die nasies sal kom, en 
voor U (Christus) aanbid” (Openbaring 15:4), nadat Hy daardie vernietiging 
voltooi het.

Dit sal ’n ongelooflike ommekeer wees. Hoekom? Omdat hierdie nasies 
aan die begin van die plae verdiep is in die aanbidding van “die dier en sy 

“Die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daar-
aan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die 
mense is geskroei met ’n groot hitte, en hulle het die Naam 
van God gelaster …”
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God wys dat Hy in staat sal wees om hulle verblinde verstand te bereik 
deur hulle te laat oes wat hulle gesaai het. Dit is wat Hy van plan is om met 
die sewe laaste plae te bereik.

“Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai 
en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad 
het en sy beeld aanbid het” (Openbaring 16:2). Hulle misleidende aanbid-
ding—hulle vorm van godsvrug sonder substansie—was die hoofoorsaak van 
die pyn wat God se dienaars toegedien is. Dus draai die eerste plaag daardie 
angs weer terug op die oortreders.

“En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed 
geword soos van ’n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe” 
(vers 3). Die koninkryk van die Dier het die dienaars van God stelselmatig 
doodgemaak. Nou word die see ’n meer van bloed—’n toename van die 
vroeëre basuinplaag. Digbe-
volkte kusgebiede sal bedek 
wees met die stank van bloed 
en dooie visse. Die terugke-
rende Christus sal diegene 
wat die Dier se oorlogvoering 
teen Sy dienaars ondersteun, 
dwing om persoonlik deur 
die stank en walging van die 
dood, oorval te word.

“En die derde engel het sy 
skaal uitgegooi op die riviere 

en op die waterfonteine, [wat die impak van die vorige derde basuinplaag 
versterk het] en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor 
sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie 
oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van heiliges en profete ver-
giet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. 
En ek het ’n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waar-
agtig en regverdig is u oordele. (verse 4-7). Onthou, dit alles gebeur baie vin-
nig “voor die heilige engele en voor die Lam” (Openbaring 14:10).

“En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit 
gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ’n groot 
hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, 

en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie” (Openbaring 
16:8-9).

Satan se koninkryk is gegrond op ’n “gedaante van godsaligheid”  
(2 Timoteus 3:5) wat die gebooie van God deurlopend vervang het met  
tradisies wat in antieke Babilon begin het. 

Sy koninkryk was “teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van 
God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou” (Openbaring 12:17). 
Daarom sal God, wat orals oor alles beheer het, die son, wat hulle onbewus-
telik nog aanbid, teen die koninkryk draai.

Die moderne gebruik om Sondag—die dag wat die heidene oorspronklik 
toegewy het vir die aanbidding van die son—in die plek van die Bybelse 
sewende-dag Sabbat te stel, is een duidelike voorbeeld van sulke aanbidding.

Die gebruik om Kersfees te hou, kom ook uit ’n ander antieke tradisie om 
die jaarlikse “wedergeboorte” van die son tydens die winterstilstand te vier. 
Soos byna enige ensiklopedie u kan vertel, is 25 Desember in antieke hei-
dense godsdienste gevier as die verjaardag van die son, en later aangeneem 
as die vermeende verjaardag van Christus. (Om God se perspektief op sulke 
praktyke beter te verstaan, laai af of vra u gratis eksemplaar van Holidays 
or Holy Days: Does It Matter Which Days We Observe?)

Jesus het die mense van sy eeu berispe omdat hulle menslike tradisies met  
God se opdragte vervang het: “Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe 
te leer wat gebooie van mense is” en “Julle verstaan dit goed om die gebod 
van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou” (Markus 7:7, 9).

“En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en 
sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle 
het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het 
hulle nie bekeer van hul werke nie” (Openbaring 16:10-11). God voeg nou 
die angs van totale duisternis (meer as in die vroeëre vierde basuinplaag) by 
die pyn van die sere, die stank van bloed en die ontsettende hitte wat hulle 
reeds ervaar. Duisternis is ’n gepaste plaag vanweë die geestelike duisternis 
wat die Dier op die wêreld gewerp het.

Die nasies vergader om Christus te beveg

“En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, 
en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste 
af kom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die 
bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste 
soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat 
uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versa-
mel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God … En hulle 
het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon” 
(Openbaring 16:12-16).

Laat ons weer onthou dat die sewe laaste plae die hoogtepunt is van die 
sewende basuin of die derde wee. Soos ons vroeër gesien het, het die sesde 

“Die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die 
dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou 
van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle 
pyne en oor hulle swere …”
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tou geneem het om gehoorsaamheid aan die gebooie van God te weerstaan, 
het Rome toegelaat, en ook die leiding geneem, dat diegene wat “die gebooie 
van God en die geloof in Jesus bewaar,” vervolg word (Openbaring 14:12).

Geen stad in die wêreld pas by die beskrywing van Openbaring 17 soos 
Rome nie. Hierdie stad van Johannes se profesie word uitgebeeld as ’n hoer 
wat wydsbeen oor die Dier sit—die ryk van tien konings waarvan sy die kul-
turele en geestelike sentrum is—en sal weer ’n groot invloed uitoefen op die 
aarde se “volke en menigtes en nasies en tale” (Openbaring 17:15). Soos sy 
in die verlede so dikwels gedoen het, sal sy weer die roem en status geniet as 
“die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde” (vers 18).

Uiteindelik sal haar wittebrood met politieke leiers egter versuur. Die 
konings wat haar wydver-
spreide invloed ondersteun, sal 
haar verag. Miskien sal hulle 
uiteindelik besef dat God nie 
met haar is nie, en dat haar 
aansprake op goddelike onder-
steuning ’n leuen is.

Wat ook al die rede, hulle 
sal met wraak op haar draai. 
“En die tien horings wat jy op 
die dier gesien het, hulle sal 
die hoer haat en haar verlate 

maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het 
dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te 
voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God vol-
bring is” (verse 16-17).

Hoofstuk 18 beskryf die reaksie van baie van die wêreld se mees promi-
nente mense oor die verbranding van hierdie magtige stad. “En die konings 
van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar 
ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding 
sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee 
jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel ge- 
kom! En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar …” 
(verse 9-11).

Die kommersiële aspekte van Satan se koninkryk, soos beskryf in hoof- 

Die Vernietiging van Satan se Koninkryk

basuin (die tweede wee) ’n wêreldwye militêre aanslag ingestel op ’n skaal 
wat nog nooit tevore gesien is nie. Die sesde van die sewe laaste plae stel ’n 
mobilisering tot die finale deurslag van hierdie stryd voor.

In afwagting op Christus se verskyning in die wolke, het God Satan en 
sy demone toegelaat om skynbaar wonderbaarlike tekens te skep om wêreld-
leiers te motiveer om hul leërs in die Heilige Land in te skuif. Alhoewel hul 
aanvanklike bedoeling is om mekaar te beveg, sal hulle hul kragte saamspan 
teen die terugkerende Christus. Satan se doel was nog altyd om Christus te 
beveg tydens Sy koms, deur die leërs van die wêreld te gebruik.

Die leërs is nou bymekaar by Armageddon (die Griekse vorm van die 
Hebreeuse Har Megiddo, of “heuwel van Megiddo,” ongeveer 55 kilometer 
noord van Jerusalem), blykbaar op die uitgestrekte oop vlakte wat oos van 
hierdie terrein lê. Die finale geveg, wat by Jerusalem sal plaasvind (sien 
Sagaria 14), is op die punt om te begin.

“En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ’n groot stem 
het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is 
verby!” (Openbaring 16:17). Al God se pogings om met mense te redeneer, is 
nou verby. Tog weier die mensdom steeds hardkoppig om tot inkeer te kom.

Terwyl die Heiland van die mensdom na die aarde neerdaal, verduidelik 
Johannes dat “groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te 
gee die beker met die wyn van die grimmigheid van Sy toorn” (vers 19).

Dit word deels bewerkstellig deur “’n groot aardbewing gekom soos daar 
nog nie gewees het vandat mense op die aarde was nie” (vers 18). Eilande en 
berge verdwyn soos die aarde bewe en sidder (vers 20).

Let op wat met hierdie geweldige aardse stuiptrekkings gepaard gaan: 
“En groot hael, omtrent ’n talent swaar, het uit die hemel op die mense 
geval;” (vers 21). Satan se moderne “Babiloniese” koninkryk word stelsel-
matig gesloop.

Waarom Groot Babilon vernietig word

Hoofstukke 17-19 verduidelik die rede vir die vernietiging van die hoer-
stad. Hulle beskryf ook die lot van die leërs wat Satan oorgehaal het om 
teen Christus te veg terwyl Hy afdaal na die Olyfberg net buite die Ou Stad 
van Jerusalem.

Ons het reeds gesien dat Satan se invloed op die mensdom, veral oor 
die koninkryk van die Dier, voortspruit uit “die groot hoer wat op die baie 
waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners 
van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery” (Openbaring 
17:1-2). “Dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van 
allerhande onreine geeste …” (Openbaring 18:2).

Meer as enige ander Westerse stad het Rome, die erfgenaam van antieke 
Babilon se misterieuse kultusse, ’n geskiedenis van om “dronk van die  
bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus” te wees 
(Openbaring 17:6). Onder invloed van ’n godsdienstige stelsel wat die voor-

Die leërs is nou bymekaar by Armageddon, “heuwel van  
Megiddo,” ongeveer 55 kilometer noord van Jerusalem. Die 
finale geveg, wat by Jerusalem sal plaasvind (sien Sagaria 14), 
is op die punt om te begin.
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stuk 18, weerspieël die begunstiging en hebsug wat die hele stelsel gedryf 
het. Diegene wat die meeste voordeel getrek het, sluit in die “handelaars … 
wat van haar ryk geword het,” die “stuurman” en “die hele menigte op die 
skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar” (verse 15, 17). “Jou han-
delaars was die grotes van die aarde;” sê die engel. “Deur jou towery is al 
die nasies mislei” (vers 23).

Met haar val stort die kultuur van Satan se ryk in duie. Sy koninkryk val 
uitmekaar.

God het Sy volk gewaarsku om nie vasgevang te raak in hierdie bose stel-
sel nie, sodat hulle nie ook die slagoffers van haar vernietiging word nie.  
“En ek het ’n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, 
sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang 
nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede 
onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar 
volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. 
Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet 
julle haar pyniging en droefheid aandoen … En met vuur sal sy verbrand 
word, want sterk is die Here God wat haar oordeel” (Openbaring 18:4-8).

Die hele skepping word vertel, “Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige 
apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!” (vers 20).

Die tema van blydskap gaan voort in die volgende hoofstuk: “En ná hier-
die dinge het ek iets soos ’n groot stem van ’n groot menigte in die hemel 
gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag 
aan die Here onse God! Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy 
het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en 
Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek” (Openbaring 19:1-2).

Christus se oorwinning

Johannes beskryf nou die wonderlike terugkeer van Jesus Christus na 
Jerusalem: “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, 
en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel 
en voer oorlog … en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die 
hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En 
uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en 
Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn  
van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En Hy dra 
op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die 
konings en die Here van die here” (verse 11-16).

Laat ons nie vergeet dat Satan die leërs van die nasies by Jerusalem versa- 
mel het om Christus te beveg nie (vers 19). Op hierdie stadium gee God aan 
Satan die vryheid om die uiteindelike rebellie aan te wakker. Maar selfs in 
sy rebellie voer Satan God se voorneme uit. God wil dit duidelik maak dat al  
die leërs van die aarde niks is in vergelyking met die krag van Sy Koning—
die verowerende Messias—wat na die heilige stad Jerusalem terugkeer nie.

Die Vernietiging van Satan se Koninkryk

Satan: Die Groot Verleier

Waarom sal so baie mense Satan se 
misleidende maniere ywerig tot hulle 
dood volg? Daar is twee hoofoor- 

sake. Die eerste vloei voort uit die menslike 
natuur en die ingebore vyandigheid van die 
mens teenoor God se weë (Romeine 8:7). Die 
tweede oorsaak is Satan se bedrewendheid 
om mense te mislei.

Hoe bereik Satan sy misleiding? Hy gebruik 
mense om ander mense te mislei. Hy gebruik 
veral mense wat betroubaar blyk te wees.

’n Getroue volgeling van God moet sorg dra 
dat hy “’n werker wat hom nie hoef te skaam 
nie, wat die woord van die waarheid reg sny” 
(2 Timoteus 2:15). Met ander woorde, hy 
moet weet wat die Bybel regtig leer en dit 
korrek gebruik. Hy moet weier om ’n gods-
dienstige gebruik goedgelowig te aanvaar 
net omdat almal dit doen of omdat dit op die 
oog af reg lyk. Andersins sal hy waarskynlik 
mislei word.

Paulus het dit betreur wat in sy tyd met 
party mense gebeur het. “Want as iemand 
kom en ’n ander Jesus verkondig as wat 
ons verkondig het, of as julle ’n ander gees 
ontvang as wat julle ontvang het, of ’n ander 
evangelie as wat julle aangeneem het, laat 
julle jul dit goed geval” (2 Korintiërs 11:4). 
Wanneer valse leraars die boodskap van die 
Skrif verdraai, sien opregte mense dikwels nie 
deur hul misleiding nie.

Paulus vervolg: “Want sulke mense is valse 
apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself 
verander in apostels van Christus. En geen 
wonder nie! Want die Satan self verander 
hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks be-
sonders wanneer sy dienaars hulle ook voor-
doen as dienaars van geregtigheid nie. Maar 
hulle einde sal wees volgens hulle werke” 
(verse 13-15).

Paulus het gewaarsku dat selfs gelowiges 
daartoe gelei kan word om leerstellings wat 
deur valse leraars geleer word, te aanvaar—
sou hulle nalatig raak om die Skrif te bestu-
deer om die waarheid van hul oortuigings te 

ondersoek.
Jesus het vroeër gewaarsku dat Satan 

en sy agente voortdurend sal probeer om 
mense se aandag af te lei en hulle sal mislei 
in ’n poging om hulle teen God se waarheid 
te keer. “Hulle by wie die saad op die voet- 
paadjie val” het Christus gesê. “maar dan 
kom Satan dadelik en vat die woord wat op 
hulle lewens gesaai is, weg” (Markus 4:15, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Hy het reguit gewaarsku oor Satan se 
bedrieglike benadering: “Maar pas op vir die 
valse profete wat in skaapsklere na julle kom 
en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle 
vrugte sal julle hulle ken” (Matteus 7:15-16).

Ten tye van die einde sal Satan nie sy pa-
troon verander nie. Hy sal ’n kragtige valse 
profeet oprig wie se invloed nie deur poli-
tieke grense belemmer sal word nie. Satan 
sal die Babiloniese godsdienstige stelsel wat 
in Rome gesentreer is lei, en sy profeet ge-
bruik om ’n goedgelowige wêreld te mis-
lei wat die Bybel nie noukeurig sal nagaan 
om te sien of dit wat hy sê, van God is nie  
(Openbaring 19:20).

Paulus beskryf die effek van die misleiding: 
“Hy wie se koms is volgens die werking van 
die Satan met allerhande kragtige dade en 
tekens en wonders van die leuen en met 
allerhande verleiding van ongeregtigheid in 
die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde 
tot die waarheid nie aangeneem het om ge-
red te word nie. En daarom sal God hulle die 
krag van die dwaling stuur, om die leuen te 
glo, sodat almal geoordeel kan word wat die 
waarheid nie geglo het nie, maar behae ge-
had het in die ongeregtigheid” (2 Tessaloni-
sense 2:9-12).

 Moet nooit die vaardigheid van Satan,  
wat hy gebruik om die mensdom te mislei, 
onderskat nie. Die boek Openbaring sê duide-
lik dat hy “die ou slang wat genoem word 
duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei” 
(Openbaring 12:9).
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met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader 
op Sy troon gaan sit het” (Openbaring 2:26; 3:21).

“Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle 
het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van 
Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank” 
(Openbaring 20:6).

Daniël het hierdie wonderlike geleentheid ook lank gelede in ’n visioen 
waargeneem: “Dan word die koningskap en die heerskappy en die groot- 
heid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die 
heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ’n ewige koninkryk, en al 
die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees” (Daniël 7:27).

Dit is die begin van die wonderlike era wat studente van die Bybel dik-
wels die Millennium noem. Laai af, of vra ons gratis boekies, vir meer 
inligting oor wat tydens Christus se duisendjarige regering sal plaasvind, 
The Gospel of the Kingdom, What Is Your Destiny? en You Can Understand 
Bible Prophecy.

Die finale uitspraak

Ons het vroeër gesien dat Satan gedurende die Millennium opgesluit sal 
word. Tog lees ons ook: “Daarna moet hy dan ’n kort tydjie ontbind word” 
(Openbaring 20:3).

Gedurende die Millennium sal daar baie gebore word wat nie aan Satan 
se invloed blootgestel sal word nie. God se weg sal die enigste manier wees 
wat hulle ooit sou ken. Tog openbaar die Skrif dat God mense toets om te 
sien of hulle gehoorsaamheid van harte is (Deuteronomium 8:2; Openbaring 
2:10). Een manier waarop Hy dit doen, is om hulle te laat kies tussen goed 
en kwaad (Deuteronomium 30:19). Johannes dui aan dat dit aan die einde 
van die Millennium sal gebeur.

Let op hoe dit sal plaasvind: “En wanneer die duisend jaar voleindig is, 
sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies 
te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om 
hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. 
En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die hei- 
liges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neer-
gedaal en hulle verslind” (Openbaring 20:7-9).

God openbaar nie of dit die enigste toets is wat Hy gedurende die Millen-
nium sal gebruik om onopregte mense van die opregtes te skei nie. Maar dit 
sal beslis die laaste en belangrikste toets van die 1,000 jaar wees. Dit sal ’n 
belangrike deel van die beoordelingsproses wees.

Nou kom die tyd vir Satan se permanente verwydering uit die prentjie:  
“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp 
waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word 
tot in alle ewigheid” (vers 10). Hy sal nooit weer toegelaat word om iemand 
te mislei nie.

Die Vernietiging van Satan se Koninkryk

God het lank gelede geprofeteer: “Want Ek sal al die nasies versamel  
om oorlog te voer teen Jerusalem; … En die HERE sal uittrek en stryd voer 
teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in dié 
dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste-
kant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n  
baie groot dal” (Sagaria 14:2-4). Hy voeg by: “En die HERE sal Koning 
wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam 
een” (vers 9).

Let op hoe Christus die opponerende leërs vernietig: “En dit sal die plaag 
wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen 
Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul 
voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in 
hulle mond. En in dié dag sal ’n groot verwarring van die HERE onder hulle 
kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een 
hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem 
veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en 
silwer en klere—’n groot hoeveelheid” (verse 12-14).

’n Engel roep dan aasvoëls om te smul aan die vlees van die leërs (Open-
baring 19:17-18, 21). Dan “En die dier is gevange geneem, en saam met hom 
die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee 
hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. 
Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand” (vers 20). 
(Vir meer inligting, sien “Satan: Die Groot Verleier” op bladsy 66.)

Aangesien die koninkryk van die Dier afgebreek en vernietig word, moet 
Satan en sy demone verhoed word om te mislei en te manipuleer. Daarom 
het ’n engel “die draak gegryp—die ou slang wat die duiwel en die Satan 
is—en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp 
en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou 
verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie” (Openbaring 20:2-3).

Satan se beheer oor die “teenwoordige bose wêreld” (Galasiërs 1:4;  
1 Johannes 5:19) word dan vir die volgende 1,000 jaar beëindig. Die stryd 
om die aarde se beheer is verby.

Christus maak die heiliges heersers saam met Hom 

Die vreedsame heerskappy van 1,000 jaar van Christus begin nou.  
Johannes sien onmiddellik dat Jesus die heiliges beloon vir die lyding wat 
hulle verduur het aan die hand van Satan en sy Babiloniese stelsel. Johannes 
het toegekyk hoe martelare “weer lewend geword en saam met Christus vir 
1,000 jaar lank regeer” (Openbaring 20:4; sien ook Openbaring 22:12, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Namate Sy vertroue knegte die ewige lewe ontvang tydens hulle opstan-
ding, begin Jesus Sy woord vervul dat hulle saam met Hom sal heers. Hy het 
belowe: “En aan hom wat oorwin en My werke tot die einde toe bewaar, sal 
Ek mag oor die nasies gee,” en “Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam 
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God gesmaak het …” (Hebreërs 6:4-6). Hulle is eenmaal vergewe en die 
Heilige Gees gegee. Maar daarna het hulle gekies om God se heerskappy 
oor hulle te verwerp en die Heilige Gees te laster.

Daarom, sê die Skrif vir dié wat kwaadwillig “die Seun van God vertrap 
het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en 
die Gees van genade gesmaad het” (Hebreërs 10:29), “bly daar geen offer vir 
die sondes meer oor nie, maar ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n 
vuurgloed wat die teëstanders sal verteer (verse 26-27).

Dit is belangrik dat ons die doel van die poel van vuur verstaan. God het 
geoordeel dat al die goddelose 
verbrand moet word. “Want 
kyk, die dag kom, en dit brand 
soos ’n oond. Dan sal al die 
vermeteles en almal wat god-
deloosheid bedrywe, ’n stop-
pel wees; en die dag wat kom, 
sal hulle aan die brand steek, 
sê die HERE van die leër- 
skare; sodat dit vir hulle geen 
wortel of tak sal oorlaat nie” 
(Maleagi 4:1).

Daarom blyk dit dat hierdie finale opstanding noodwendig die goddelose 
moet insluit wat alreeds veroordeel is om te vergaan in die poel van vuur—
hoe min hulle ook al mag wees, relatief gesproke.

Oorwinning oor die dood

Dit bring ons dan na die tyd, soos Paulus gesê het, “die dood is verslind 
in die oorwinning” (1 Korintiërs 15:54). Aan die einde van die finale oor-
deelsperiode sal alle mense wat ooit geleef het die geleentheid gegun word 
om te kies tussen lewe en dood—om hulle te bekeer en hulle aan God te 
onderwerp om die ewige lewe te ontvang, of om te weier om hulle te bekeer 
en sodoende ewige dood te kies. Daar is uiteindelik geen middelgrond, geen 
ander keuse nie.

Sommige sal hardnekkig vashou aan hul selfgerigte koers, ondanks al 
die geleenthede tot berou wat God aan hulle beskikbaar stel. God sal nie die 
ewige lewe op iemand opdwing nie. Diegene wat willens en wetens verkies 

Die Vernietiging van Satan se Koninkryk

’n Tweede opstanding

Maar die proses van oordeel is nog nie voltooi nie. Diegene wat voor die 
begin van die Millennium gesterf het sonder om hulle te bekeer, moet geoor-
deel word. In hierdie finale oordeel word God se barmhartigheid en wysheid 
verder duidelik.

Onthou, getroue Christene word opgewek met die wederkoms van Christus, 
aan die begin van die Millennium. Hulle was die “eerste opstanding” (vers 
5). Tog dui ’n parentetiese aantekening hier aan dat “En die ander dode het 
nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie” (dieselfde vers).

Die dooies wat opgewek word om voor God te verskyn (vers 12) nadat 
“die duisend jaar voleindig is” (vers 7), het God en Sy weë nog nooit ten 
volle geken nie. Hulle het nog nooit begryp wat dit beteken om regtig berou 
oor hul sondes te hê nie. Word hulle opgewek om vir ewig veroordeel te 
word? Glad nie. Let op die doel van hierdie tweede opstanding: “En ek het 
’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die 
aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 
En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke [van 
die Bybel] is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En 
die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke” 
(verse 11-12). Hulle word opgewek en dan volgens Bybelse standaarde be- 
oordeel—volgens hulle reaksie op die geestelike inligting wat hulle nou vir 
die eerste keer ontvang.

Die woord wat in hierdie gedeelte as “boeke” vertaal word, is die Griekse 
biblia, waarvan die grondwoord ons die Engelse woord, Bible, gegee het. 
Wanneer God hierdie mense opwek, sal Hy die volle betekenis van die boeke  
van die Heilige Skrif aan hulle verduidelik. As hulle daarop reageer en hulle 
bekeer, kan hulle name ook in die Boek van die Lewe geskryf word.

Maar let op wat gebeur met diegene wat, nadat hulle opgewek is en ’n 
duidelike begrip gekry het van wat God van hulle verwag, steeds weier om 
hulle te bekeer. “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die 
boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (vers 15).

Straf van die onverbeterlike goddelose

Ander tekste dui aan dat ’n derde groep opgewek moet word om opgeneem 
te word in hierdie finale vernietiging van die goddelose in die poel van vuur.

Jesus het gesê dat sommige doelbewus en wetend die geestelike kennis 
wat God aan hulle geopenbaar het, sou verag. Hierdie berekende godslaste-
ring “teen die Gees,” het hy gesê, sal nie vergewe word nie “in hierdie eeu 
nie en ook in die toekomende nie” (Matteus 12:31-32).

Diegene wat alle geleenthede om hulle te bekeer en vergewe te word 
van die hand gewys het, moet ook aan die einde opgewek word vir oordeel 
(Openbaring 21:8). Dit is mense wat God se lewenswyse doelbewus ver-
werp het—selfs hulle wat “eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe 
gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van 

“Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al 
die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel 
wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die 
HERE van die leërskare …”
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Die Ewige
Koninkryk van God

J
esus sê vir ons om tot ons hemelse Vader te bid “Laat U koninkryk kom” 
(Matteus 6:10). Hy sê ook vir ons “Maar soek eers die koninkryk van 
God en sy geregtigheid …” (vers 33). Wat is die Koninkryk van God dat 
dit ons hoogste prioriteit in die lewe moet wees? Is dit bloot ’n nuwe of 
ander administratiewe stelsel wat deur getroue knegte van God gelei 

word of oortref dit ons vorige konsepte van wat ’n koninkryk is?
Die apostel Paulus het tot die kern van die saak gegaan deur te verduide-

lik dat “vlees en bloed”—fisiese mense—“nie die koninkryk van God kan 
beërwe nie” (1 Korintiërs 15:50). Die Koninkryk van God is die familie van 

onsterflike wesens—God en al Sy 
kinders. Diegene wat God by Sy 
gesin voeg sal “alles” wat God 
geskep het, beërwe en toesig hou 
daaroor (Openbaring 21:7).

In die boek Hebreërs word 
daar oor hierdie bestemming 
van die mens gesê: “Alle dinge 
het U [God die Vader] onder sy 
[die mens] voete gestel. Want in 
die onderwerping van alle dinge 
aan hom het Hy niks uitgesonder 
wat aan hom nie onderworpe is 

nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;” 
(Hebreërs 2:8). Openbaring 21-22 beskryf die tyd wanneer “alles” onder-
worpe sal wees aan diegene wat die Koninkryk van God binnegaan.

Hoe betree ’n mens dan die Koninkryk? Paulus verduidelik: “Want hier-
die verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike 
moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met 
onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, 
dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die 

Die Ewige Koninkryk van God

om nie tot bekering te kom nie, sal deur hul optrede beoordeel word en in 
die poel van vuur vernietig word. Dit is werklik ’n daad van genade, aange-
sien sulke persone vir ewig hulself en ander hartseer sal berokken.

As alles klaar is, word ons vertel: “En die dood en die doderyk is in die 
poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood” (Openbaring 20:14). Die oor-
deel van God is volkome. Diegene wat verlossing ontvang, sal nooit weer die 
dood hoef te vrees nie. Die dood sal in die oorwinning verswelg wees.

Dit vervul een van Jesus se profesieë: “Die Seun van die mens sal sy 
engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikel- 
blokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. 
Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges 
skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, 
laat hom hoor” (Matteus 13:41-43).

Die inspirerende verduideliking van die opstandings, leer ons dat die 
beloning van God se getroue mense nie is om dadelik ná die dood as ’n  
liggaamlose siel hemel toe te gaan nie. In plaas daarvan begin dit met die 
wakker word uit bewusteloosheid tot ’n hernieude lewe in die eerste opstan-
ding, wanneer Jesus terugkeer om die Koninkryk van God op aarde te ves-
tig. (Vir ’n meer volledige uiteensetting van wat na die dood gebeur en die 
beloofde seëninge van God vir sy gehoorsame volgelinge, kry die gratis  
boekies What Happens After Death? en Heaven & Hell: What Does the 
Bible Really Teach?)

“Toe roep Jesus ’n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde 
staan en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander 
en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk 
van die hemele ingaan nie!”
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die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n 
bruid wat vir haar man versier is” (Openbaring 21:1-2).

Hierdie beskrywing van God se onsterflike kinders is die van ’n gesins-
gemeenskap wat groot genoeg is om ’n stad “duisend-vyfhonderd myl” vier- 
kantig en net so hoog, te bewoon (vers 16). Hierdie gemeenskap word beskryf 
as ’n bruid, “die vrou van die Lam” (vers 9), wat in alles aan Christus as 
haar man onderwerp sal word (Efesiërs 5:24).

Hierdie wonderlike stad sal die tuiste van God se familie wees. Hy “sal 
by hulle woon, en hulle sal 
sy volk wees” (Openbaring 
21:3). Die vrede, harmonie en 
tevredenheid in die gesinsge- 
meenskap van die gereddes  
sal so groot wees dat “daar 
saal geen dood meer wees 
nie; ook droefheid en geween 
en moeite sal daar nie meer 
wees nie, want die eerste 
dinge het verbygegaan” (vers 
4). Almal wat voorheen ge- 

kies het om die lewenswyse wat liefde, vrede en samewerking voortbring, te 
verwerp, sal reeds vergaan het “die poel wat brand met vuur en swawel: dit 
is die tweede dood” (vers 8).

God beskryf die aard van die stad Nuwe Jerusalem. Dit word voorgestel 
as gebou van die beste en waardevolste materiale. Dit is pragtig versier soos 
’n bruid wat die mooiste juwele dra. Dit weerspieël die ware “heerlikheid 
van God” (verse 9-11, 18-21).

Hierdie familiegemeenskap is georganiseer onder die name “van die 
twaalf stamme van die kinders van Israel” met sy “twaalf fondamente” 
waarop “die name van die twaalf apostels van die Lam” (verse 12, 14) staan.

Dit is duidelik dat dit die eindresultaat is van wat God begin het met 
Abraham, die vader van die gesin wat die eertydse Israel geword het. En 
dit was slegs ’n voorloper van die ewige familie, die familie “van almal wat 
glo” (Romeine 4:11). Die “lig” wat die Nuwe Jerusalem verlig, kom van God 
(Openbaring 21:24). Niks wat “verontreinig en gruwelikheid en leuens doen” 
sal ooit toegelaat word nie (vers 27).

Die Ewige Koninkryk van God

oorwinning” (1 Korintiërs 15:53-54). Die Koninkryk van God is iets wat 
mense slegs kan betree deur die gawe van die ewige lewe as kinders van 
God te ontvang.

Let op iets wat noodsaaklik is om die gawe van die ewige lewe te ont-
vang: “In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog 
die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus ’n kindjie na 
Hom en laat hom in hulle midde staan en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 
as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die 
koninkryk van die hemele ingaan nie! Elkeen dan wat homself verneder 
soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele” 
(Matteus 18:1-4).

’n Noodsaaklike bekering—’n transformasie van ons denkwyse—is 
nodig. Hierdie transformasie is slegs moontlik deur die soort nederigheid 
wat opregte berou voortbring, wat, na erkenning deur die seremonie van die 
doop, voltooi kan word deur die gawe van God se Gees wat in ons lewens 
werk (Handelinge 2:38).

As die Heiland van die mensdom het Jesus van Nasaret die weg gebaan 
vir ons om die Koninkryk van God te beërwe deur die deur na die ewige 
lewe oop te maak, deur die vergifnis van sonde. Dit het vereis dat Sy eerste 
koms gewy moes wees aan die onderrig en die verduideliking van berou en 
om Homself te laat kruisig vir die sondes van die mensdom. Daarom het 
Markus geskryf: “En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa 
gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: Die 
tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo 
die evangelie” (Markus 1:14-15).

Met Sy eerste koms het Jesus dissipels opgelei wat na Sy kruisdood en 
opstanding sou help om Sy Kerk te stig. Hy het die eerste keer gekom om 
die fondasie vir die oprigting van die Koninkryk van God te lê.

Jesus Christus sal terugkeer om daardie Koninkryk op aarde tydens Sy 
tweede koms te vestig, en uiteindelik die vrede bring waarna die mensdom 
nog altyd gesmag het, maar nooit bereik het nie. In daardie tyd sal die eerste- 
linge van God se geestelike oes (Jakobus 1:18; Johannes 4:35-36) die ewige 
lewe ontvang en die Koninkryk binnegaan. Hierdie geestelike eerstelinge sal 
dan saam met Christus regeer tot die laaste fase van God se oordeel, wan-
neer die finale skeiding van die regverdiges van die goddelose voltooi is.

Openbaring 21-22 beskryf op daardie stadium ’n nuwe en dramatiese ver- 
anderde hemel en aarde. Dit is ook op daardie stadium dat al die kinders van 
God—almal wat die ewige lewe in die Koninkryk van God beërwe—die vol-
heid van hul heil begin ervaar. Hoe sal dit wees?

Die gemeenskap van God se kinders

Johannes skryf: “En ek het ’n nuwe hemel [veranderde] en ’n nuwe [ver-
anderde] aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbyge-
gaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, 

Jesus Christus sal terugkeer na die aarde om daardie Konink- 
ryk tydens Sy tweede koms te vestig, en uiteindelik die vrede 
bring waarna die mensdom nog altyd gesmag het, maar nooit 
bereik het nie.
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Johannes skryf: “En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en 
waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur 
om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur” (vers 6).

Ons wêreld is verward en mislei. Maar dit sal nie vir ewig so bly nie. 
Jesus Christus het vir ons die boek Openbaring gegee om vertroue, hoop  
en ’n duidelike lewensdoel aan te wakker by almal wat die lewende God  
sal glo en dien.

Jesus self spreek persoonlik Openbaring se slotboodskap uit: “En kyk, 
Ek kom gou, en My loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal 
wees. Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die 
laaste … Ek, Jesus, het My engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor 
die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink 
môrester” (verse 12-13, 16).

Johannes eindig met hierdie woorde: “Amen, ja kom, Here Jesus! Die ge- 
nade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen” (verse 20-21).

Hierdie wonderlike toekoms kan joune wees. U kan ook een van God se 
onsterflike kinders word, ’n lid van Sy ewige gesin in die Koninkryk van 
God. U moet egter ware berou ervaar, God se Gees ontvang en leer hoe 
om “die gebooie van God [te] bewaar” deur te weier om verstrengel te raak 
in die weë van hierdie huidige bose wêreld (Handelinge 2:38; Openbaring 
12:17; 2 Petrus 2:20-21).

Om meer te wete te kom oor hoe u dit kan volvoer, vra vir u gratis eksem- 
plare van The Ten Commandments, Why Were You Born? en The Road to 
Eternal Life. Om Bybel profesie beter te begryp, vra vir The United States 
and Britain in Bible Prophecy, The Middle East in Bible Prophecy, Are We 
Living in the Time of the End? en You Can Understand Bible Prophecy, of 
laai dit van ons webwerf af.

Die Ewige Koninkryk van God

’n Samevatting van die verhaal van die mens

Toe God Adam en Eva, die eerste mense, geskape het, het Hy hulle in ’n 
tuin met die boom van die lewe geplaas. Die vrugte van die boom het die 
lewenswyse voorgestel wat God wou hê dat hulle moes aanvaar en volg. Maar 
naby die boom van die lewe was daar ’n ander boom, ’n boom waarvan die  
vrug ’n mengsel van goed en kwaad verteenwoordig het. God het hulle be- 
veel om die tweede boom te vermy. Hy sou 
verkies om hulle te spaar om die vrugte te 
pluk van ’n lewenswyse wat ’n mengsel van 
goed en kwaad is.

Maar Eva se nuuskierigheid het haar oor- 
weldig. Sy het toegegee aan die misleidende 
invloed van “die ou slang,” en Adam oorreed  
om saam met haar die vrug van die bose te 
proe. Die hele mensdom het hulle gevolg in 
hierdie keuse. Die eindresultaat is die bykans 
ondenkbare menslike tragedie wat in die 
boek Openbaring uitgebeeld word.

Maar God is geensins verslaan deur hier-
die toedrag van sake nie. Hy het beplan en 
is van plan om die verlossing en redding van 
almal wat tot bekering sal kom, te voltooi. 
Per slot van rekening sal die gemeenskap 

van berouvolle mense, die uitgestrekte stad Nuwe Jerusalem wat in hoofstuk 
21 beskryf word, vul.

In Openbaring 22 sien ons die gemeenskap van gereddes in ’n soortge-
lyke omgewing as die van Adam en Eva. In die Nuwe Jerusalem is ’n rivier 
“wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy 
straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf 
maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is 
tot genesing van die nasies” (verse 1-2).

Die Bybelse verhaal van die mens begin in die Tuin van Eden met sy ver-
werping van die boom van die lewe. Dit sluit af met God se onsterflike gesin 
wat saam voor Sy troon woon terwyl hulle die vrugte van die boom van die 
lewe geniet. Dit is die soort vrug—die produk van regverdige verhoudings—
wat die ewige lewe die moeite werd sal maak.

Die Bybelse verhaal van die mens begin in die tuin van Eden 
met sy verwerping van die boom van die lewe. Dit sluit af met 
God se onsterflike gesin wat saam voor Sy troon woon terwyl 
hulle die vrugte van die boom van die lewe geniet.
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Wat Moet U Nou doen?

Die boek Openbaring sluit af met ’n kykie 
in die ontsaglike toekoms wat God vir 
die mensdom in die vooruitsig stel—

om vir ewig saam met Hom as sy onsterflike 
gesin in die Koninkryk van God te woon. Hy 
nooi u ook uit om deel te hê aan hierdie won-
derlike toekoms.

Maar net om te leer wat God oor die 
toekoms geopenbaar het, is nie genoeg nie. 
Met kennis kom verantwoordelikheid. Om 
voordeel te trek uit wat u geleer het, moet u 
daarop reageer.

God het die skryf van die boek Open- 
baring geïnspireer om u te laat nadink, om 
u toekoms in ag te neem, u te stimuleer om 
verantwoordelikheid vir u karakter en gedrag 
te aanvaar. Dit is slegs een van die 66 boeke 
waaruit die Bybel, die geskrewe openbaring 
van God aan die mensdom, bestaan.

Die Bybel maak aanspraak daarop dat God 
die ware outeur is—dat die hele Skrif deur 
Hom geïnspireer is (2 Timoteus 3:16). Dit 
beweer dat dit Sy lewenswyse, Sy waardes 
en karakter openbaar. Weet u verseker of die 
aanspraak waar is of nie?

Het u voor die lewe se regtig groot vrae 
te staan gekom: Is die Bybel waar? Bestaan 
God? Is u seker? Hierdie vrae beïnvloed u 
lewe—en u moet die antwoorde vind. Ons 
is hier om te help. Ons het ’n aantal publika-
sies voorberei, almal gratis, wat u vrae sal 
beantwoord.

As u glo dat God bestaan en die Bybel sy 

Woord is, leef u dan u eie lewe volgens die 
kennis? Het u uself afgevra: Waarheen gaan 
my lewe? Is ek deel van die oplossing vir  
hierdie wêreld se probleme? Of deel van die 
probleme?

As u antwoorde wil hê, of belangstel om 
te leer oor ware berou, hoe om God se Gees 
te ontvang en te leer hoe om die gebooie van 
God te onderhou, vra dan vir een of vir al  
hierdie gratis boekies: Life’s Ultimate Ques-
tion: Does God Exist?; Creation or Evolution: 
Does It Really Matter What You Believe?; Is 
the Bible True?; How to Understand the Bible; 
The Ten Commandments; Why Were You 
Born? en The Road to Eternal Life.

Sorg ook dat u ons ander boekies oor pro-
fesie aanvra—The Gospel of the Kingdom, 
The United States and Britain in Bible Proph-
ecy, The Middle East in Bible Prophecy, Are 
We Living in the Time of the End? en, You Can 
Understand Bible Prophecy—om te verstaan 
wat God oor die toekoms en Sy komende 
Koninkryk, openbaar.

Teken ook in op die tydskrif Beyond To-
day. Elke uitgawe ontleed wêreldnuus aan 
die hand van Bybelprofesieë en wys hoe u 
volgens God se Woord moet leef. Vra ook ons 
gratis Bybelstudiekursus aan. Die maande-
likse lesse lei u deur die belangrikste temas 
en leerstellings van die Bybel.

Al hierdie publikasies kan aangevra of  
afgelaai word vanaf ons webwerf by  
www.ucg.org.za.
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