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Vorige geslagte het gedink dat Jesus Christus 
sou terugkeer in hulle leeftyd, maar hulle 
is verkeerd bewys. Baie mense wat vandag  

leef dink Christus se wederkoms is op hande. Die 
Bybel bevat beslis profesieë wat eers in hierdie geslag 
vervul kon word. 

Kort voor Sy kruisiging en opstanding het Jesus 
Christus ’n belangrike profesie oor eindtydse ge-
beure gelewer, opgeteken in Matteus 24, Markus 13 
en Lukas 21. Hy is deur Sy dissipels gevra: “Wan-
neer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van 
u koms en van die voleinding van die wêreld?” 
(Matteus 24:3). 

Jesus het geantwoord met ’n beskrywing van toe-
stande en gebeure wat sou lei tot Sy wederkoms.  
Hy het gesê dat wanneer hierdie tekens sigbaar 
word, Sy terugkeer binne een geslag sal plaasvind 
(Matteus 24:34). Kan dit nou daardie geslag wees?

Dwarsdeur die byna 2,000 jaar sedert Christus Sy 

profesie gegee het, het baie gedink dat die tyd van 
Sy wederkoms tydens hulle tyd sou wees. Hulle 
was natuurlik almal verkeerd bewys. Maar inte-
ressant genoeg is daar ’n aantal profesieë in die 
Bybel wat eers in ons moderne era, die periode na 
die Tweede Wêreldoorlog, vervul kon word.

Die Bybel is gevul met profesieë wat elkeen op die 
vasgestelde tyd plaasgevind het of sal plaasvind. 
Die doel van hierdie profesieë is om Christene 
hoop te gee vir die toekoms en hulle te lei om ge- 
transformeerde lewens te lei en hulle aan God se 
regverdige heerskappy in hul lewens te onderwerp.

Die sewe profesieë wat in hierdie gids behandel 
word is uitstekende voorbeelde van belangrike ge-
beurtenisse van die verlede en in die toekoms wat 
die tafel sal dek vir Jesus se wederkoms. God se 
opregte begeerte is dat u gevul is met hoop en met 
’n begeerte om ’n goddelike lewe te leef, getrans-
formeer deur die seker Woord van God.

Inleiding
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In Matteus 24:22, wat die wêreld- 
toestande voor Sy tweede koms  
beskryf, het Jesus gesê: “En as daar-

die dae nie verkort was nie, sou geen 
vlees gered word nie; maar ter wille 
van die uitverkorenes sal daardie dae 
verkort word.”

Die hoofboodskap wat Jesus Christus 
gebring het was van die komende 
Koninkryk van God. Dit word be- 
skryf as “die evangelie” (Markus 
1:14). Evangelie beteken “goeie nuus.” 
Alhoewel sommige van die profesieë 
rakende gebeure voor die totstand- 
koming van die Koninkryk negatief  
kan lyk, moet ons altyd in gedagte  
hou dat die sentrale fokus van Bybel- 
profesieë die goeie nuus (evangelie) van 

die komende Koninkryk van God is.
Matteus 24:22 wys ons dat as Jesus 

Christus nie in wêreldsake ingryp nie, 
die mensdom deur uitwissing in die 
gesig gestaar word. Dit is van kardinale 
belang om daarop te let dat die mens-
dom die vermoë tot selfvernietiging 
vir net ’n bietjie meer as 50 jaar het, 
vandat beide die Verenigde State en die 
Sowjetunie waterstofbomme ontwik-
kel en opgeberg het en die wêreld moes 
leer om met “wedersyds versekerde 
vernietiging” te leef.”

Destyds was daar net drie kern-
moondhede (Brittanje was die ander). 
Teen die middel van die 1960’s het 
Frankryk en China by die kernklub  
aangesluit. Vandag het ten minste agt 

lande kernplofkoppe en dit lyk asof dit 
sal toeneem met ’n kernwapenwedloop 
wat in die Midde-Ooste plaasvind.

Hoe meer kernmagte ons in die 
wêreld het, hoe groter is die waarskyn- 
likheid dat iemand hierdie dodelike 
mag ten kwade sal gebruik.

Alhoewel internasionale aandag 
gedurende die afgelope paar jaar op die 
kernprogramme van Noord-Korea en 
Iran gevestig was, was daar min aan-
dag geskenk aan die moontlikheid dat 
sommige van Pakistan se hele kernar-
senaal, of selfs alles, in die hande van 
radikale Islamiste kan val.

Tydens die voortslepende krisis in 
Pakistan het die Taliban en Al-Qaida 
en hul simpatiseerders steeds meer 

mag, grondgebied en invloed verkry, 
wat kernterrorisme meer waarskynlik 
maak. Oorweeg die gevolge vir die res 
van die wêreld as hierdie tipe groepe 
toegang tot kernwapens gehad het!

Intussen bult Rusland en China hul 
militêre spiere, wat vrese van ’n terug-
keer na die Koue Oorlog-era spanning, 
verhoog.

Die goeie nuus in dit alles is dat 
Christene die versekering het dat Jesus 
Christus sal ingryp om die mensdom 
van vernietiging te red. Hierdie profe-
sie kon nie vervul word totdat die mens 
die potensiaal vir selfuitwissing gehad 
het deur wapens van massavernietiging 
nie. Weereens, dit het eers die afgelope 
50 jaar moontlik geword.
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Israel gevestig word.
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Geopolitiek is Jerusalem en sy 
omgewing, waarna baie mense 
verwys as die Heilige Land, 

die sentrale fokus van gebeure in die 
eindtyd.

Lukas 21 is ’n parallelle hoofstuk 
van Matteus 24. Let op Lukas se weer-
gawe van Christus se lang profesie wat 
die dissipels se vrae beantwoord het: 
“Meester, wanneer sal dit dan wees, 
en wat is die teken wanneer dit gaan 
gebeur?” (Lukas 21:7).

In reaksie hierop het Jesus gewys dat 
Jerusalem die sentrale fokus sou wees 
van die politieke en militêre omwente-
linge wat sou kom net voor Sy weder-
koms: “En wanneer julle Jerusalem 
deur leërs omsingeld sien, dan moet 

julle weet dat sy verwoesting naby is … 
want dit sal dae van wraak wees, sodat 
alles wat geskrywe is, vervul kan word” 
(verse 20-22).

Dit moes verander sodat die vervul-
ling van Bybelprofesieë kon plaasvind.

Die Ou-Testamentiese profeet Sagaria 
is deur God gebruik om baie oor die 
eindtydse gebeure en die wederkoms 
van die Messias te openbaar. Sagaria 
het meer as 500 jaar voor Christus se 
eerste koms geleef en geprofeteer, maar 
sy profetiese boek vertel ons baie van 
ons wêreld vandag.

In Sagaria 12:2-3 sê God: “Kyk, Ek  
maak Jerusalem vir al die volke rond-
om tot ’n beker van bedwelming, en 
ook teen Juda [die Jode wat die land 

van Israel sal bewoon] sal dit wees 
tydens die beleëring teen Jerusalem. 
En in dié dag maak Ek Jerusalem tot ’n 
baie swaar klip vir al die volke: elkeen 
wat dit optel, sal hom daarmee seker-
lik seermaak; en al die nasies van die 
aarde sal daarteen vergader word.”

In vers 9 voeg Hy by, “Ook sal Ek in 
dié dag daarna soek om al die nasies 
wat teen Jerusalem aankom, te verdelg.”

As u hierdie verse lees, is dit moont- 
lik om te dink dat dit van toepassing 
is op antieke gebeure aangesien daar 
deur die eeue heen herhaaldelik oor 
Jerusalem baklei is. In hoofstuk 14 
word dit egter duidelik gestel dat hier 
gepraat word oor toekomstige—nie 
vorige—gebeure nie. Die tydsbepaling 

is onmiddellik voor Jesus Christus se 
wederkoms.

“Kyk, daar kom ’n dag vir die HERE; 
… Want Ek sal al die nasies versamel 
om oorlog te voer teen Jerusalem; en 
die stad sal ingeneem en die huise 
geplunder en die vroue onteer word, 
en die helfte van die stad sal uitgaan 
in ballingskap … En die HERE sal uit-
trek 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 mid-
deldeur gesplyt word van oos na wes 
tot ’n baie groot dal; en die een helfte 
van die berg sal wegwyk na die noorde 
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en die ander helfte na die suide” 
(Sagaria 14:1-4).

Dit is duidelik dat die laaste paar 
lyne van hierdie profesie nog vervul 
moet word.

Verder lees ons in dieselfde hoof- 
stuk hoe die nasies wat teen Jerusalem 
gekom het, na Jerusalem sal moet 
optrek om die Koning, Jesus Christus, 
te aanbid (vers 16).

Hierdie hoofstukke van Sagaria is ’n 
profesie oor die gebeure wat die tweede 
koms van Jesus voorafgaan en insluit. 
’n Joods-beheerde Jerusalem is merk-
baar die sentrale fokus.

Kort voor Sagaria het ’n ander Joodse 
profeet met die naam Daniël geleef 
gedurende die tyd van die ballingskap 
van die Jode in Babilon. Sy boek praat 
van die Jode se daaglikse offers wat in 
die eindtyd afgestop sal word (Daniël 
12:11; sien verse 1-13). Hierdie gebeur-
tenis het ’n voorloper vir die tempel 
verontreiniging onder die Siriese heer-
ser Antiochus Epiphanes in die tweede 
eeu vC gehad.

Jesus Christus het dit egter bevestig 
as ’n toekomstige gebeurtenis om Sy 
wederkoms vooraf te gaan (verge-
lyk Daniël 11:31; Matteus 24:15). Dit 
beteken dat hierdie offers eers weer in 
Jerusalem ingestel moet word—wat 
Joodse heerskappy oor die stad vereis.

’n Honderd jaar gelede was dit moei-
lik om sulke gebeurtenisse voor te stel 
om die eenvoudige rede dat daar geen 
onafhanklike Joodse politieke entiteit 
in die Midde-Ooste bestaan het nie.

Nadat Judea in 66 nC en weer in 132 
teen die Romeine in opstand gekom 
het, was Judea verpletter. Die meeste 
van die oorblywende Jode was dwars-
deur die hele Romeinse ryk en verder, 
versprei. Geen Joodse vaderland het 

weer bestaan tot 1948, toe die moderne 
volk Israel tot stand gekom het.

’n Onafhanklike Joodse vaderland 
was ’n eeu gelede net ’n droom vir ’n 
klein groepie yweraars. Tydens die 
Eerste Wêreldoorlog, toe die magte van 
die Britse Statebond in Desember 1916 
beheer oor Jerusalem van die Turke 
oorgeneem het, het dit ’n stap nader 
in daardie rigting beweeg. ’n Paar 
maande later het die Britse regering 
hulself toegewy aan die stigting van ’n 
onafhanklike Joodse vaderland in die 
antieke land wat die Jode eeue lank 
bewoon het.

Dit sou nog 30 jaar duur voordat die 
droom in 1948 verwesenlik is. Nogtans 
moes klein Israel in 1948, 1967 en 1973 
oorloë voer om te oorleef. Tot vandag 
toe beleef hy ontelbare terroriste-
aanvalle en dreigemente van uitwissing 
deur vyandige bure wat vasbeslote is 
om die Joodse staat te vernietig.

Weereens is hier ’n profesie wat nou 
in ons tyd vervul kan word.

In Daniël 11 vind ons ’n wonderlike 
profesie oor twee leiers, die konings 
van die noorde en suide, die hoofde 

van streke wat geografies noord en suid 
van die Heilige Land was. Om hierdie 
profesie te verstaan, moet ons na die 
tyd van Alexander die Grote gaan, wat 
naby die einde van die vierde eeu vC, 
200 jaar na Daniël, geleef het.

Alhoewel Daniël nie Alexander se 
naam of hom persoonlik geken het 
nie, speel hy ’n belangrike rol regdeur 
die boek Daniël. Daniël kon hom nie 
geken het nie aangesien hy byna twee 

eeue voordat Alexander op die wêreld-
toneel verskyn het, gesterf het. 

Maar God het aan Daniël geopenbaar 
dat Persië, na Babilon, sou opkom as 
die grootste mag in die streek, wat op sy 
beurt deur Griekeland gevolg sou word.  
Nie verbasend nie, die profesieë rakende 
die opkoms van Griekeland is gesentreer 
op Alexander die Grote, een van die 
grootste oorwinnaars in die geskiedenis.

Daniël 8 gee ’n duidelike weergawe 
van die komende botsing tussen Persië 
en Griekeland. Terwyl u dit lees, moet 
u onthou dat ’n horing koninklike mag 
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Die Midde-Ooste is ’n 
belangrike streek van die 
wêreld. Geboorteplek 
van die drie groot mono- 
teïstiese godsdienste—
Christenskap, Judaïsme 
en Islam—dit is ook die 
bron van baie van die 
lewensbloed van die 
wêreld se ekonomie—olie. 
Waarom is hierdie gebied in soveel onrus? 
Waarheen sal dit lei? Lees ons gratis studie hulp 
The Middel East in Bible Prophecy.

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by

3
Die “koning van die Noorde”  

en die “koning van die Suide”  
sal as streeksmagte opkom.
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en gesag simboliseer. Persië het “twee 
horings gehad, en die twee horings was  
hoog, ook was die een hoër as die 
ander, en die hoogste het laaste uitge-
kom.” Dit verwys na die Medo-Persiese 
Ryk, die samekoms van twee nasies of 
volke. Soos hier in vers 3 voorspel, het 
die Perse na die Mede tot grootheid 
opgekom.

In vers 5 lees ons van Persië se latere 
nederlaag deur Alexander die Grote: 
“Terwyl ek daarop ag gee, kom daar 
’n bokram uit die weste aan oor die 
oppervlakte van die hele aarde, sonder 
om aan die grond te raak; en die bok 
het ’n aansienlike horing tussen sy oë 
gehad” (vers 5). 

Die “aansienlike horing” of konink- 
like leier was Alexander die Grote. Die 
profesie oor sy leër wat nie eers die 
grond raak nie, is ’n verwysing na die 
ongelooflike snelheid waarmee hy die 
bekende wêreld verower het. Dit was 
alles binne ’n baie kort tydjie bereik. 
Alexander het in 323 vC gesterf toe hy 
maar ongeveer 33 jaar oud was.

Selfs sy skielike, onverwagse dood 
was geprofeteer: “En die bok het uiter-
mate magtig geword; maar toe hy sterk 
was, het die groot horing afgebreek, en 
vier aansienlike horings het in sy plek 
uitgekom na die vier windstreke van 
die hemel” (vers 8).

Toe Alexander sterf, word sy ryk 
uiteindelik verdeel tussen vier van 
sy generaals—die vier “aansienlike 
horings” wat hier genoem word. Twee 
van hierdie gevestigde dinastieë sou ’n 
diepgaande uitwerking op die Joodse 
volk hê wat in die middel tussen hulle 
vasgevang was. Hierdie twee dinastieë 
was die afstammelinge van Seleucus, 
wat ’n groot ryk vanaf Antiochië in 
Sirië, noord van Jerusalem regeer 

het, en Ptolemeus, wat Egipte vanaf 
Alexandrië regeer het.

Daniël 11 is ’n lang en gedetailleerde 
profesie oor die dinastiese konflikte 
tussen hierdie twee moondhede, en 
daar word na hulle onderskeie leiers 
verwys as “die koning van die Noorde” 
en “die koning van die Suide.” Van 
groot belang is dat die Jode deur hulle 
vertrap was wanneer hulle teen mekaar 
geveg het. Dit sou voortduur vanaf die 
tyd van Alexander tot in die middel 
van die tweede eeu vC, ’n tydperk van 
byna twee eeue.

Dan, skielik, spring die profesie na 
die eindtyd.

Ons lees in vers 40: “Maar in die tyd 
van die einde sal die koning van die 
Suide met hom in botsing kom, en die 
koning van die Noorde sal op hom af- 
storm met strydwaens en perderuiters 
en baie skepe, en hy sal daarmee in die 
land inkom en instroom en dit oor-
vloei. Hy sal ook kom in die Pragtige 
Land [die area van Jerusalem], en baie 
sal struikel;” (Daniël 11:40-41).

Die laaste deel van Daniël se profesie 
oor die Noord-Suid konflik beskryf ’n 
botsing van beskawings tussen die leier 
van ’n eerskomende Europese super-
moondheid—’n herleefde Romeinse 
ryk (opvolger van die Seleukiede Siriese 
bewind)—en ’n leier wat die opvol-
ger van die Ptolemeïese heerskappy 
van Egipte is, wat nou deel is van die 
Arabies-Islamitiese wêreld. (Vir meer 
inligting, vra of laai ons gratis boekie, 
The Middle East in Bible Prophecy, van 
ons webwerf af).

Ons sien nou geopolitiese toestande 
wat nou verskyn vir hierdie onvermy-
delike botsing. Hier is nog ’n voor- 
spelde omstandigheid wat nou binne 
ons leeftyd moontlik is!

In Daniël 2 en 7 sien ons profesieë 
oor vier groot heidense ryke wat 
sou ontstaan in die tydperk tussen 

die tyd van Daniël en die koms van 
die Koninkryk van God (Daniël 2:44). 
Daniël het self in die eerste van hierdie 
groot ryke (Daniël 7:4) as ’n Joodse bal-
ling in antieke Babilon geleef.

Na die val van Babilon in 539 vC, 
sou Persië die grootste mag word, 

gevolg deur Griekeland (verse 5-6). 
Na Griekeland het die Romeinse Ryk 
“vreeslik en skrikwekkend en baie 
sterk” opgekom. Hierdie ryk moes 
“tien horings” hê en sou voortgaan in 
die een of ander vorm tot die vestiging 
van God se Koninkryk met Christus se 
wederkoms (verse 7-9). (Lees ons gratis 
studiehulp The Final Superpower vir 
meer inligting oor hierdie eindtydse 
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wêreldmoondheid.)
Soos ons in die vorige afdeling gesien 

het, verteenwoordig horings leiers of 
regerings. Hier simboliseer hierdie 10 
horings 10 pogings om die Romeinse 
Ryk weer tot die mag wat dit in antieke 
tye gehad het, te herstel. Verskeie po- 
gings tot herstel het plaasgevind sedert 
die val van die Wes-Romeinse Ryk in 
476 nC. ’n Finale poging sal aangewend 
word kort voor Christus se wederkoms.

Ons vind meer besonderhede in 
Openbaring 17. Hier lees ons van ’n 
laaste poging om die Romeinse Ryk 
te laat herleef deur “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” (Verse 12-13).

Hulle sal ook “teen die Lam [Jesus 
Christus] oorlog voer, en die Lam sal 
hulle oorwin—want Hy is die Here 
van die here en die Koning van die 
konings” (Vers 14). Weereens is dit 
duidelik dat hierdie ’n profesie vir die 
toekoms is.

Vorige pogings om ’n verenigde 
Europese ryk te smee, van Justinianus 
in die sesde eeu, deur Karel die Grote, 
Napoleon, Mussolini en Hitler, het 
almal geweld behels. Die finale opstan-
ding van die Romeinse Ryk sal nie op 
dieselfde manier gepoog word nie.

Openbaring 17 dui daarop dat dit ’n 
vrywillige unie sal wees. Wanneer hier- 
die 10 leiers mag ontvang, sal hulle hul 
gesag aan ’n enkele leier gee. Die Skrif 
verwys na hierdie individu sowel as die  
nuwe supermoondheid wat hy sal lei as  
“die dier”—dit word erken as die voort- 
setting van die vier heidense ryke wat 
in Daniël voorspel is, en elkeen word as 
’n dier of ’n wilde dier voorgestel.

Slegs nou is dit moontlik dat dit ver-
vul kan word.

In 1957 is die Verdrag van Rome on- 
derteken deur ses Europese lande wat 
die Europese Ekonomiese Gemeenskap 
gevorm het. Vandag het die EEG ge- 
groei tot die Europese Unie (EU) met 
27 lidlande. Daaruit sal die 10 konings 
(of 10 leiers) waarskynlik kom wat die 
finale herlewing van die Romeinse Ryk 
sal vorm.

Sommige het bespiegel dat die 10 
konings waarna in hierdie profesie ver-
wys word, leiers van 10 streke van die 
EU sal wees wat die grense van Europa 
sal verander en die huidige nasiestate 
sal beëindig. Die Bybel is nie duidelik 
oor presies watter streke of lande die 
finale herlewing van die militaristiese 
Romeinse supermoondheid sal vorm 
nie—slegs dat hierdie nuwe super-
moondheid inderdaad sal verskyn net 
voor Christus se wederkoms.

“Israel” was die nuwe naam wat 
God die Bybelse aartsvader 
Jakob, in Genesis 32 gegee het.  

Die twaalf stamme van Israel was af- 
stammelinge van sy 12 seuns. Hierdie 
stamme het later ’n verenigde konin-
kryk gevorm.

Dit is al byna 3,000 jaar gelede 
dat die koninkryk van Israel in twee 
verdeel is. Tien van die 12 stamme 
van Israel het in opstand gekom 
teen koning Rehábeam, die seun van 
koning Salomo en kleinseun van 
koning Dawid. Die Bybel het voort-
gegaan om na hierdie 10 stamme as 
Israel te verwys, terwyl die ander 

twee stamme (Juda en Benjamin) wat 
lojaal aan Dawid se nageslag gebly het, 
bekend was as die koninkryk van Juda 
of bloot Juda.

Soms word Israel die noordelike 
koninkryk genoem en Juda die suide-
like koninkryk. Oorheersend onder die 
noordelike stamme sou die nasate van 
Jakob se seun Josef wees, deur middel 
van sy seuns Efraim en Manasse—deur 
Jakob voorspel om die vernaamste 
nasies in die wêreld te wees in die 
laaste dae (Genesis 49:1, 22-26; vergelyk 
Deuteronomium 33:13-17).

Ongeveer 200 jaar nadat die konink- 
ryk verdeel het, was die noordelike 
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Duisende jare gelede, 
het ’n slaaf in die hof 
van die koning van 
Babilon ’n droom geïn-
terpreteer wat gebeure 
geopenbaar het wat die 
wêreld sou verander 
en tot Jesus Christus 
se wederkoms sou lei. 
Daardie slaaf was die 
profeet Daniël. Die droom voorspel gebeure wat 
sedertdien gebeur het en baie wat nog moet 
gebeur. The Final Superpower verken die droom, 
sy vorige vervulling en die toekomstige beteke- 
nis daarvan.

Laai dit van ons webwerf af of versoek dit by
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staat van Israel tot ’n val kom.
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stamme van Israel deur Assirië aange-
val en was hulle deur die Assiriërs na 
die noordelike dele van die Assiriese 
Ryk gedeporteer. Hulle het later noord-
wes oor Europa getrek en hulle uit-
eindelik in nuwe tuislande ver van die 
Midde-Ooste gevestig, en daar word 
dikwels na hulle verwys as die verlore 
stamme. 

Die koninkryk van Juda is meer as 
’n eeu ná Israel deur Babilon ingeval 
maar sy volk was nie verlore vir die 
geskiedenis nie. Ons ken hulle vandag 
as die Jode.

Die naam Efraim word soms verteen- 
woordigend in die Skrif gebruik vir die 
hele noordelike koninkryk, hoewel dit 
ook slegs kan verwys na die nageslag 
van Josef se seun met daardie naam—
wat geprofeteer was om ’n “menigte 
van nasies” te word (Genesis 48:19). 
Opvallend is dat hierdie belofte aan 
Efraim vervul is in die Britse ryk en  
die Statebond.

Daar is ook voorspel dat Efraim se 
ouer broer, Manasse, ’n groot nasie sou 
word (dieselfde vers), wat hom van die 
menigte van nasies sou skei. Hierdie 
profesie sou in die vorming, groei en 
oorheersing van die Verenigde State 
van Amerika, vervul word.

In ’n openbarende profesie oor die 
Verenigde State en Brittanje het Jakob 
(Israel) gesê: “mag deur hulle my naam 
genoem word” (vers 16). Verwysings  
na “Israel” in eindtydse profesieë ver-
wys dikwels na die Verenigde State, 
of die Engelssprekende lande van die 
Britse Ryk, of albei. Soms kan “Israel” 
al 12 stamme beteken. Ons moet na 
spesifieke verse in hul konteks kyk 
om te sien wat bedoel word. (Lees die 
gratis studiehulp, The United States 
and Britain in Bible Prophecy, om die 

Bybelse getuienis hiervan te ondersoek.)
“Juda” verwys egter altyd na die Jode,  

die nageslag van die huis of die konink- 
ryk van Juda. Ons moet ook verstaan 
dat die hedendaagse nasie, wat Israel 
genoem word, werklik Juda is, wat 
uit Jode bestaan (sien insetsel “Is alle 
Israeliete Jode?”).

As ons hierdie kritieke deel van die 
Bybelse geskiedenis verstaan, sal dit 
ons help om ’n Skrifgedeelte in die 
boek Hosea beter te begryp, wat ’n  
profesie is oor Efraim (die menigte van  
nasies—Groot-Brittanje en sommige 
van die nasies wat uit haar gekom 
het). Dit waarsku van verwoesting 
wat die eindtydse nageslagte van die 
Israelitiese nasies sal tref.

In Hosea 5 lees ons ’n profesie wat 
Israel, Efraim en Juda, noem: “En die 
trotsheid van Israel getuig openlik teen 
hom; en Israel en Efraim sal struikel 
deur hulle ongeregtigheid, ook Juda sal 
saam met hulle struikel” (vers 5). Die 
profesie gaan voort: “Met hulle klein-
vee en hulle beeste sal hulle heengaan 
om die HERE te soek, maar Hom nie 
vind nie. Hy het Hom aan hulle ont-
trek. Hulle het troueloos gehandel 
teen die HERE, want hulle het onegte 
kinders verwek; nou sal die nuwemaan 
hulle met hul velde verteer” (verse 6-7). 

Nuwe mane kom ’n maand uitme-
kaar voor. ’n Nuwe maan wat hulle 
“verteer,” sou blykbaar beteken dat 
Israel, Efraim en Juda almal binne een 
maand sal val.

Hierdie profesie is nie in die ou tyd 
vervul nie. Soos reeds genoem, was 
eertydse Juda meer as ’n eeu nadat 
Israel deur Assirië ingeval was, deur 
Babilon ingeval. Op die ou end blyk 
dit dat hulle sal saam val—binne een 
maand van mekaar. Hierdie profesie 

moet nog vervul word.
Onthou dat Israel sy naam gegee 

het aan Efraim en Manasse, op hulle 
beurt die voorouers van die Britse en 
Amerikaanse volke. Aangesien Efraim 
afsonderlik in hierdie profesie genoem 
word, moet die verwysing na “Israel” 
van toepassing wees op die Verenigde 
State, wat nou die meer dominante een 
van die twee nasies is.

Vir twee eeue voor die Tweede 
Wêreldoorlog was die rolle omgekeer 
met die menigte van nasies—die Britse 
Ryk—’n groter mag as die enkel nasie, 
die Verenigde State. Maar vandag is 
Amerika die grootste.

“Juda” verwys na die Joodse volk, 
veral diegene wat nou die moderne 
nasie in die Midde-Ooste uitmaak, wat 
hulself Israel noem.

Hier is dan ’n profesie rakende al 

drie die nasies—die Verenigde State, 
Brittanje en Israel (Juda). Volgens hier-
die profesie blyk dit dat al drie binne 
die bestek van ’n maand sal val. Vers 6 
wys hoe hierdie nasies na God terug-
keer, maar sal uitvind dat dit te laat 
is. As gevolg van hulle sondes sal Hy 
toelaat dat hulle ’n nederlaag sal lei en 
ineen sal stort.

Hierdie profesie kon nie vervul gewees  
het tot ná die opkoms van Brittanje en 
die Verenigde State as wêreldmagte in 
die 19de eeu, en die vorming van die 
Joodse staat, Israel, in die 20ste nie.

Dink daaraan dat Israel en die 
Verenigde State miskien die lande is 
wat die meeste beswadder en gekriti-
seer word. Onder onversetlike Moslems 
word Amerika gewoonlik “die groot 
Satan” en Israel en Brittanje “die klein 
Satans” genoem.

Is alle Israeliete Jode?
Die meeste mense neem aan dat die 

Joodse volk die enigste oorblywende 
afstammelinge van die antieke nasie 
Israel is. Hierdie veronderstelling is 
egter verkeerd.

Tegnies is die Jode afstammelinge 
van twee van die Israelitiese stamme: 
Juda en Benjamin, plus ’n aansienlike 
deel van ’n derde, die priesterlike 
stam, Levi.

Wat die meeste nie weet nie, is dat 
die 10 ander stamme in antieke Israel 
nooit Jode genoem was nie. Hierdie 
noordelike stamme was histories 
afsonderlik en was polities geskei van 
die Jode, hul broers in die suide wat 
die koninkryk van Juda gevorm het, 
waarvan die term Jood, afgelei is.

Die noordelike koalisie van stamme, 

die koninkryk of huis van Israel, het 
reeds ’n onafhanklike nasie geword, 
apart van die huis van Juda, teen die 
tyd dat die woord Jood die eerste keer 
in die Bybelse verhaal verskyn. Die 
eerste keer dat die term in die Bybel 
verskyn, was Israel in ’n oorlog met 
die Jode (2 Konings 16:5-6) gewikkel.

Is alle Israeliete Jode? Nee. Jode—
die burgers en afstammelinge van die 
koninkryk van Juda—is inderdaad 
Israeliete, maar nie alle Israeliete is 
Jode nie. Aangesien al 12 stamme, in- 
sluitend die Jode, afstammelinge is  
van hulle vader Israel (Jakob), kan ons  
die term Israeliet op al die stamme 
toepas. Die term Jood is egter net ak- 
kuraat vir die stamme uit die konink- 
ryk van Juda en vir hul nageslag.
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In Sy groot eindtyd profesie het 
Jesus die vraag wat deur Sy dissi-
pels gestel is, geantwoord: 

“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).

Nadat Hy ’n aantal tekens van die 
nabyheid van Sy koms gelys het, open-
baar Hy dat “hierdie evangelie van die 
koninkryk sal verkondig word in die 
hele wêreld tot ’n getuienis vir al die 
nasies; en dan sal die einde kom”  
(vers 14).

Hierdie evangelie is die goeie nuus 
van die komende Koninkryk van God. 
Hierdie boodskap kon nie regoor die 
wêreld verkondig word sonder die 
Bybel en godsdiensvryheid nie. Albei 
het geleidelik gekom met die opkoms 
van die Engelssprekende volke vanaf 
die 16de eeu tot vandag.

Dit was egter slegs met die tegnolo-
giese vooruitgang van televisie en radio 
en ander maniere van massakommuni- 
kasie na die Eerste Wêreldoorlog, en 
die wydverspreide aanvaarding daar-
van, dat dit moontlik geword het om 
honderde miljoene mense met die 

boodskap van die Bybel te bereik. 
(Vir meer inligting oor hoe die United 
Church of God werk om Jesus se bood- 
skap van die Koninkryk van God te 
help versprei, lees gerus This is the 
United Church of God.)

Nietemin was dit die afgelope 50 jaar 
nie moontlik om alle lande te bereik 
nie. Die voormalige kommunistiese 
nasies het nie vryheid van godsdiens 
toegelaat nie. China, met ’n kwart van 
die wêreld se mense, laat dit steeds nie 
toe nie. Ander nasies probeer ook die 
publikasie van Bybelse waarheid en 
selfs die Bybel self te onderdruk. Baie 
Islamitiese nasies laat nie godsdiens-
vryheid toe nie. In sommige lande kan 
mense die doodstraf kry as hulle van 
godsdiens verander.

Maar die internet verander alles. Dit 
is baie moeiliker vir regerings om dit 
te beheer. Die evangelieboodskap van 
die komende Koninkryk van God gaan 
steeds uit na die wêreld. Dit sal eindig 
wanneer God besluit dat Sy werk vol-
tooi is en die tyd reg is dat die finale 
eindtydse gebeure moet plaasvind.

Dit is nog ’n profesie wat nie tot 
onlangs kon vervul word nie.

Nog ’n eindtydse Bybel profesie 
kon nie vervul word tot hierdie 
era van onmiddellike wêreld-

wye kommunikasie nie.
In Sy hoof eindtydse profesie van 

Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21, 
het Jesus ’n uiteensetting gegee van 
rampe wat op die wêreldtoneel met 
toenemende frekwensie en omvang sou 
plaasvind—tot op die punt waar mense 
se harte sal beswyk van vrees (Lukas 
21:26). Om ’n toename in die omvang 
van hierdie gebeure te sien en daarop 
te reageer, moet u daarvan weet.

Op die tydstip wat hierdie voorspel-
ling gegee is, kon dit baie maande of 
jare duur voordat mense van verskil-
lende rampe gehoor het—en baie waar-
van wat hulle nooit sou hoor nie, en 
nog minder in staat sou wees om die 
feit saam te stel dat katastrofes globaal 
toeneem.

Slegs met die verspreiding van koe- 
rante en ander vorme van massakom-
munikasies het dit enigsins moontlik 
geword. Tog impliseer die vlak van 
bewustheid en gevolglike vrees in  
baie mense waarvan Christus praat, ’n 
nog groter beskikbaarheid van inlig- 

ting—slegs moontlik sedert die ont-
wikkeling van vinnige elektroniese 
kommunikasie.

In elk geval, slegs met die tegnolo- 
giese vooruitgang van die afgelope 
paar jaar het dit moontlik geword dat 
die gebeure in Openbaring 11 kan 
gebeur—dat mense regoor die wêreld 
die lot van God se laaste twee getuies 
kan sien.

Hierdie twee getuies, wat herinner 
aan ander Bybelse profete soos Elia en 
Elisa, sal God se laaste waarskuwing 
aan die wêreld vir die 3½ jaar net voor 
Christus se wederkoms, neem.

“En Ek sal aan my twee getuies gee 
dat hulle, met sakke bekleed, duisend-
tweehonderd-en-sestig dae lank sal 
profeteer … En wanneer hulle hul 
getuienis voleindig het, sal die dier 
wat uit die afgrond opkom, teen hulle 
oorlog voer en hulle oorwin en hulle 
doodmaak; en hulle lyke sal lê op die 
straat van die groot stad wat geestelik 
genoem word Sodom en Egipte, waar 
ook onse Here gekruisig is. 

“En mense uit die volke en stamme 
en tale en nasies sal hulle lyke drie en 
’n halwe dag lank sien en nie toelaat dat 
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Koninkryk sal verkondig  
word in die hele wêreld.
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Onmiddellike wêreldwye kommunikasie 

sal moontlik wees ten tyde van God  
se laaste twee getuies.
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hulle lyke in die graf gelê word nie. Die 
bewoners van die aarde sal bly en ver-
heug wees oor hulle en sal vir mekaar 
geskenke stuur, omdat dié twee profete 
die bewoners van die aarde gepynig 
het” (verse 3, 7-10).

Let daarop dat mense wêreldwyd hul 
lyke sal kan sien gedurende die 3½ dae 
wat hulle in Jerusalem vertoon word. 

Dit was nie moontlik voor satelliet-tele-
visie, draagbare kommunikasietoestelle 
en die internet nie.

Weereens, eers in die laaste paar 
jaar het dit moontlik geword dat hier-
die profesie vervul kan word. Dit is 
natuurlik nog in die toekoms, maar dit 
is nou eers duidelik dat dit kan plaas-
vind.

Ons het gesien hoe sewe Bybelse 
geprofeteerde gebeurtenisse 
nie tot onlangs kon plaasvind 

nie. Trouens, die totstandkoming van 
die staat van Israel in 1948 was duide-
lik ’n belangrike keerpunt in die ver-
vulling van Bybelprofesieë, net soos die 
verkryging van die waterstofbom deur 
die twee supermoondhede van die vyf-
tigerjare wat gelei het tot die tydperk 
van onderling versekerde vernietiging.

Alles het nou moontlik geword. 
Dit maak dit op sy beurt baie meer 
waarskynlik dat ons geslag sal lewe om 
Jesus Christus te sien terugkeer, en die 

Koninkryk van God op aarde vestig. 
Jesus het immers self gesê dat sodra 
hierdie dinge begin, die geslag wat in 
daardie tyd leef, “sekerlik nie verby-
gaan voordat al hierdie dinge gebeur 
het nie” (Matteus 24:34).

Dit is ontnugterend en bemoedi-
gend om te dink dat ons blykbaar 
in dié geslag leef wat uiteindelik die 
belangrikste gebeurtenis in die geskie-
denis van die mensdom sal aanskou. 
Soos Jesus Christus in Lukas 21:28 vir 
Sy volgelinge sê: “Kyk dan na bo en hef 
julle hoofde op omdat julle verlossing 
naby is.”  BT

Wat het Jesus bedoel toe Hy gesê het, “Hierdie 
geslag sal sekerlik nie verybygaan” nie?

Baie is verbaas oor Jesus Christus 
se woorde, “Voorwaar Ek sê vir julle, 
hierdie geslag sal sekerlik nie verby-
gaan voordat al hierdie dinge gebeur 
het nie” (Matteus 24:34).

Het Hy daardie geslag van Sy dis-
sipels bedoel? Let eers op die konteks, 
wat praat van die toekoms. Jesus het 
pas gesê, “So weet julle ook, wanneer 
julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby 
is, voor die deur!” (vers 33).

Het Sy dissipels “al hierdie dinge” 
in hul geslag gesien? Beslis nie. Hulle 
was nie in ’n geslag wat die vermoë 
gehad het om die hele mensdom te 
vernietig nie. Jesus het oor die finale 
generasie van die eindtyd gesê: “En as 
daardie dae nie verkort was nie, sou 
geen vlees gered word nie;” (vers 22). 
Dit is duidelik dat die wapens van 
daardie dag nie voldoende was om 
hierdie profesie te laat geskied nie.

Alhoewel Christus se dissipels 
wel oorloë, hongersnode, plae en 
vervolging gesien het, en sommige 
selfs die vernietiging van Jerusalem 
etlike dekades later gesien het, was 
dit nie die totale vervulling van Jesus 
Christus se woorde nie. Dit was nie 
die voorspelde wêreldwye gebeure wat 
direk sou lei tot die wederkoms van 
Jesus Christus nie.

Wat het Jesus dan bedoel toe Hy 
na “hierdie geslag” verwys het? Hy 
kon nie die huidige geslag van Sy 
dag bedoel het nie. Hulle het gesterf 
sonder om al die gebeure te sien wat 
sal lei tot Sy wederkoms. Die voor die 
hand liggende betekenis is dus dat Hy 
net die geslag van die laaste dae sou 
kon bedoel.

Jesus het geweet dat die verloop 
van eindtydse gebeure nie onbepaald 
sou voortgaan nie. Sodra hulle begin 
gebeur, sou almal binne die leeftyd 
van een geslag plaasvind.

Slegs een generasie sal al die toene-
mende wêreldtoestande sien wat in 
God se Woord beskryf word. Daardie 
generasie sal die koms van die spe-
sifieke 3½ jaarperiode sien wat die 
einde van “die teenwoordige bose 
wêreld” sal wees en die Koninkryk 
van God sal inlei.

Hierdie gebeure sal nie van een 
geslag na ’n ander oorgaan nie. 
Wanneer die geprofesseerde toe-
stande bestaan, sal almal vervul 
word—insluitende die wederkoms 
van Jesus Christus—binne die leeftyd 
van een geslag. Met inagneming van 
die tekens wat Jesus voorspel het wat 
daardie tyd sou aandui, blyk dit hier 
te wees.
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Sal hierdie geslag God se Koninkryk  
op aarde gevestig sien?
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