
page 1



Hierdie publikasie mag nie verkoop word nie. 
Dit is ’n gratis opvoedkundige diens, in die openbare belang, wat deur die 

United Church of God, an International Association gepubliseer word.



© 2022 United Church of God, South Africa
© 1999, 2008 United Church of God, an International Association 

Oorspronklike titel - You Can Understand Bible Prophecy
Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.

U Kan
Bybelprofesie 

Verstaan



2 U Kan Bybelprofesie Verstaan  3

Waarom Profesie?

Ons streef na sekuriteit, smag na stabiliteit en droom van ’n roos-
kleurige en voorspelbare toekoms vir onsself en ons nageslag. 
Maar vir die meeste van ons is hierdie hoop en begeertes ver 
van seker om verwesenlik te word. Ons wêreld is gevul met 
vinnige en dikwels gevaarlike verandering.

Ons kan maklik die slagoffer word van ’n ongeluk, geweld, uitmergelende 
siekte of ’n natuurramp. Die onstuimige winde van ekonomiese en sosiale 
verandering bedreig ons finansiële stabiliteit. Oorloë en dade van terrorisme 
dreig om die struktuur van die samelewing in gevaar te stel en die veiligheid 
wat ons soek nog meer ontwykend te maak.

Onsekerheid is ’n manier van lewe.

Geen vertroue nie

Dink aan vandag 
se jeug. ’n Gebrek aan 
vertroue in die toekoms 
is ’n groot oorsaak  
van angs onder tieners. 
Duisende is oortuig 
daarvan dat die goeie 
lewe sal verdwyn voor-
dat hulle oud genoeg is  
om dit te geniet. Hulle 
smag na sekerheid en 

doelgerigtheid. Nihilisme—die afwesigheid van vertroue en hoop in enigiets 
—is ’n epidemie. Die verbysterende aantal tienerselfmoorde toon hul ontnug- 
tering aan. Sommige gee uiting aan hul woede en frustrasie deur ’n alterna-
tiewe samelewing van bendes op die been te bring.

Maar tieners is nie die enigste wat angstig is oor hul toekoms nie. Vol-
wassenes wend hulle tot sielkundiges en astrologiese lesings in ongekende 
getalle, en probeer om in die duisterheid van die toekoms te kyk. Boeke oor 
die toekoms is topverkopers. Miljoene mense smag na gerusstelling dat ’n 
lig aan die einde van die tonnel sal skyn. Koning Salomo se waarneming 

Oorloë en dade van terrorisme dreig om die struktuur 
van die samelewing in gevaar te stel en die veiligheid 
wat ons soek nog meer ontwykend te maak. Onsekerheid 
is ’n manier van lewe.
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dat “Niemand weet wat die toekoms regtig inhou nie” (Prediker 8:7, Nuwe 
Lewende Vertaling) geld vandag.

Ons kan inderdaad, en dit vertel ons baie oor wat voorlê. Ons kan ook 
weet wat die oorsaak van ons onsekerheid is en die wonderlike wending van 

gebeure wat dit ten 
goede kan verander.

Waar kan ons ant-
woorde vind?

Die antwoorde was 
nog altyd daar. Hulle 
is in die bladsye van 
die Heilige Bybel.

Die Bybel is uniek 
onder alle literatuur. 
Hoewel dit deur baie 
skrywers uit verskil-
lende kulture oor ’n 
tydperk van 15 eeue 

geskryf is, is dit die meesterstuk van ’n enkele skrywer, die Skepper van die 
heelal.

Bybelstudente verwonder hulle al eeue lank dat soveel skrywers, uit 
opvallend uiteenlopende agtergronde, die konsekwente boodskap en doel in 
die bladsye van die Skrif kon behou. Geen ander samestelling van geskrifte 
van sulke uiteenlopende skrywers kan met die Bybel se kontinuïteit en har-
monie vergelyk word nie.

Hierdie konsekwentheid gee die Bybel ongeëwenaarde onderskeiding 
onder literêre werke. Hierdie standvastigheid is een van die bewyse van sy 
goddelike inspirasie. Soos die Bybel self kragtig oor die oorsprong daarvan 
verkondig: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer” (2 Timoteus 3:16, Nuwe 
Lewende Vertaling. Beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Baie van hierdie merkwaardige boek is profeties. Sy profesieë openbaar be- 
langrike inligting oor die toekoms van die mensdom. Wanneer ons besef dat 
die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, begin ons die betekenis van 
sy profesieë besef. Hulle is betroubaar omdat God self hulle geïnspireer het.

Wat sê die Skepper vir ons oor Homself en die toekoms? “… dat Ek God 
is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; 
wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie 

gebeur het nie … soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het 
dit voorberei, Ek sal dit ook doen” (Jesaja 46:9-11). God maak nie net daarop 
aanspraak dat Hy die toekoms openbaar nie, Hy het die mag om wat Hy 
voorspel het te verwesenlik!

Die apostel Petrus raai ons aan om aandag te skenk aan die woorde 
van die Bybelse profete: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, 
waarop julle tog moet ag gee … terwyl julle veral dít moet weet, dat geen 
profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is 
ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees 
gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Petrus 1:19-21).

Profeet van profete

’n Profeet is iemand deur wie God praat—een wat aangestel is om die wil  
van God aan Sy volk te openbaar. Een van die grootste van hierdie profete  
was God se eie Seun, Jesus Christus: “Nadat God baiekeer en op baie maniere  
in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 
laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles 
aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het” (Hebreërs 1:1-2).

Mense dink selde aan Jesus Christus as ’n profeet, maar Hy was ’n profeet 
(Lukas 13:33; 24:19; Johannes 6:14). Sy boodskap—“die evangelie van die 
koninkryk van God” (Markus 1:14)—is gevul met profesieë. Sy boodskap 
verduidelik die lot van die mensdom, en openbaar die manier waarop God 
Sy meesterplan sal bereik.

Die verslag van Jesus Christus se geboorte, lewe, bediening en dood is 
een van die geskiedenis se kragtigste bevestigings van die betroubaarheid en 
akkuraatheid van Bybelprofesie.

Presiese besonderhede oor Jesus se geboorte, bediening en kruisiging is 
honderde, selfs duisende, jare voor Hy gebore is akkuraat voorspel. Spesi-
fieke gebeure en omstandighede wat eeue vroeër voorspel was, het presies 
gebeur soos die Hebreeuse profete voorspel het, wat dwingende bewyse van 
hul geloofwaardigheid verskaf en die akkuraatheid van hul boodskappe staaf.

Kan hulle woorde vir ons vandag betekenis inhou? Het u geweet daardie 
selfde profete vertel ons wat Jesus Christus vir die toekoms beplan het—u 
toekoms?

U weet seker reeds dat Jesus belowe het om terug te keer aarde toe. 
Daardie belofte is ’n uitstekende voorbeeld van profesie. Hy het ook belowe 
om die werk wat Hy met Sy eerste koms begin het, te voltooi. Dwarsdeur 
die Bybel word die lewe en missie van die Messias, Jesus van Nasaret, uit-
gebeeld as voorbeelde van Sy toewyding aan die welsyn van mense. Baie 
profesieë wat nog vervul moet word, hou direk verband met die toekomstige 
werk en missie van Jesus Christus.

’n Regte perspektief

Baie mense beskou profesieë as mistiek, vreemd en onwerklik, met geen 

Waarom Profesie?
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Hoekom is ons wêreld so onseker? Het ons geen alterna-
tief nie? Is niks voorspelbaar nie? Moet ons in onkunde 
oor ons toekoms leef? Kan ons ’n bron vind met inligting 
oor waarheen hierdie wêreld op pad is?
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relevansie vir hul lewens nie. Hulle het amper geen begrip waaroor profesie 
gaan nie. Ander het, wat erg verdraaide interpretasies van Bybelprofesieë 
teëgekom het, skepties en ontnugter geraak.

Wanneer dit egter reg verstaan word, praat die Bybel met ’n duidelike, 
konsekwente en betroubare boodskap wat net so gepas is vir ons as wat dit 
vir die mense van eertydse Israel was.

Of u onseker is oor die waarde van die Bybel se profesieë of dit met diepe 
respek beskou, hierdie boekie is bedoel om u te help om profesie akkuraat te 
verstaan. Ons wil hê u moet die ware omvang van profesie sien—hoe dit die 
skakel is tussen die mensdom se verlede, hede en toekoms. ’n Kennis van 
profesie kan u voorsien van ’n gebalanseerde perspektief wat deur die Skep-
per geopenbaar word.

God se beloftes: die fondament van profesie

Profesie is nie bloot ’n reeks onverwante voorspellings wat lukraak deur 
die Bybel versprei is nie. Dit het ’n struktuur; dit is op ’n stewige fondament 
gevestig. Om die grondslag te verstaan, moet ons die algehele doel van die 
Bybel, sy temas en die strekking van sy verhale besef.

Een oorkoepelende tema is dat die Bybel die verhaal van twee gesinne is. 
Die eerste is die familie van Adam, die menslike vader van die hele mens-
dom. Die tweede is die familie van Abraham, die vader van diegene wat  
aan God getrou is ( Romeine 4:9, 11). God beskou mense wat in ’n geestelike 
sin soos getroue Abraham word, as Sy eie persoonlike familie, Sy seuns en 
dogters (2 Korintiërs 6:18).

Die Bybel begin met die skepping van die heelal en ’n wêreld wat gevorm 
is om Adam, en dan die hele mensdom, se bestaan te steun. Die verhaal van 
die Skrif sal nie volledig wees voordat al die afstammelinge van Adam ’n 
ewige erfenis in ’n veranderde hemele en aarde ontvang nie, of—as hulle on- 
omwonde God se manier om ander lief te hê soos hulleself weier—die ewige 
dood in die finale oordeel (Openbaring 20:14-15).

Dit is aan Abraham en sy nageslag wat God die belofte van ’n ewige erfe-
nis gegee het. Slegs lede van die familie van Adam wat God in die familie, 
of “saad,” van Abraham ingeënt het (deur die geofferde Messias, Jesus van 
Nasaret), mag deel hê aan daardie ewige erfenis (Galasiërs 3:29).

Tussen die skepping van Adam en God se finale oordeel is die verhaal 
van God se verhouding met ons, Sy skepping. Die Bybel, in die verslag van 
Adam, verduidelik die rede vir ons natuur. Dit vertel ons hoe en hoekom 
sonde, boosheid en lyding die wêreld ingekom het en openbaar God se op- 
lossing vir daardie probleem. Dit openbaar die doel van ons bestaan, verdui-
delik hoekom God mense gemaak het en die ongelooflike toekoms wat Hy 
vir ons beplan het.

Die kern van God se plan vir ons bevat baie wonderlike beloftes. In ’n 
groter sin bied God ons ’n wonderlike belofte aan, wat Hy die eerste keer 
aan Adam en Eva uitgespreek het en deur die hele Bybel versterk en uitbrei. 

God belowe Hy sal alles beskikbaar stel wat ons nodig het om ’n ewige ver-
houding met Hom, as Sy kinders, te vestig en te handhaaf—dat ons redding 
altyd Sy grootste kommer sal wees.

Lees verder om te leer hoe profesie die besonderhede van God se won-
derlike plan vir die mensdom invul. U sal ontdek waarom mense ly en 

die lesse wat hulle 
daaruit moet leer. 
U sal sien dat God, 
wat profesie geïnspi-
reer het, vir mense 
omgee—dat Hy ’n 
logiese en realistiese 
meesterplan ontwerp 
het vir die oplossing 
van die lyding en 
dilemmas wat (soos 
die geskiedenis goed 
toon) ons nie op ons 
eie kan oplos nie.

U sal ook leer hoekom die lewe, werk en sending van Jesus, as die Mes-
sias, beplan was selfs “van ewigheid af” (2 Timoteus 1:9)—en waarom Sy 
voortdurende pogings deurslaggewend is vir die sukses van God se plan en 
doel vir ons toekoms.

Kom saam met ons op ’n reis om Bybelprofesieë te ondersoek en te ver-
staan.

Waarom Profesie?

Presiese besonderhede oor Jesus se geboorte, bediening 
en kruisiging is honderde, selfs duisende, jare voor Hy 
gebore is akkuraat voorspel.
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dit nie verstaan nie. Die meeste profesieë wat op die toekoms betrekking het, 
wys direk of indirek op die missie en werk van Jesus die Messias.

2. Die Koninkryk van God: fokus van profesie

Die profetiese fokus van Jesus Christus se missie is die Koninkryk van 
God. Tydens Sy aardse bediening “het Hy die een stad en dorp ná die ander 
deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkon-
dig” (Lukas 8:1). Na Sy opstanding het Hy na Sy apostels teruggekeer en 

“Hom lewend vertoon 
… deur baie kentekens, 
terwyl Hy gedurende 
veertig dae aan hulle 
verskyn het en oor die 
dinge van die konink- 
ryk van God gespreek 
het” (Handelinge 1:3).

Die Koninkryk van 
God—die fokus van 
Christus se boodskap  
—is ’n groot fokus van  
profesie. Byna alle By- 
belse profesie hou op 
een of ander manier 

verband met die vestiging van Sy heerskappy en gesag oor die mensdom in 
die letterlike koninkryk wat Hy op aarde sal vestig.

Die profeet Daniël het verduidelik dat “die God van die hemel [sal] ’n 
koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie … dit sal al 
daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit 
vir ewig bestaan” (Daniël 2:44). In ’n gelykenis het Jesus Homself vergelyk 
met ’n “Man van hoë geboorte het na ’n ver land gereis om vir homself ’n 
koningskap te ontvang en dan terug te kom” (Lukas 19:12).

In ’n visioen het Daniël gesien hoe Jesus daardie wêreldregerende Konink- 
ryk sal ontvang: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van 
die hemel het Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot 
by die Oue van dae … En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koning- 
skap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ’n 
ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie ver-
nietig sal word nie” (Daniël 7:13-14).

Die Grondbeginsels 
van Bybelprofesie

Waarom het God die skrywers van die Skrif geïnspireer om 
profesieë op te teken? Kan dit wees omdat profesie nie net 
die hoe openbaar nie, maar ook waarom God in die aange-
leenthede van die mens ingryp? Profesie openbaar immers 
baie besonderhede van God se groot plan. Dit verduidelik 

God se optrede in menslike aangeleenthede en hoe dit verband hou met Sy 
geopenbaarde plan.

Kom ons ondersoek eers profetiese beginsels en temas. Hierdie grond-
beginsels dien as sleutels wat die enigmas van profesie ontsluit. Hulle maak 
dit vir ons moontlik om baie aspekte van profesie te verstaan wat andersins 
geïsoleerd en onverwant voorkom en om te sien hoe dit inmekaar pas soos 
stukkies van ’n legkaart.

1. Die rol van die Messias

God het baie profesie geïnspireer wat verband hou met die eerste en 
tweede verskynings van Jesus as die Messias. Profesie verduidelik die nood- 
saaklikheid van beide Sy eerste en tweede koms in God se plan vir die 
mensdom.

Die apostels het dikwels na profesieë verwys wat Jesus reeds vervul het 
om te bewys dat Hy die Messias was. Maar hulle het ook dikwels van Sy 
tweede koms gepraat. Dit is net natuurlik vir ons om te wonder oor die pro-
fesieë wat betrekking het op Sy tweede verskyning—vooruit nuus wat ons 
eie lewens kan beïnvloed, insluitend dalk ons onmiddellike toekoms.

Daarom is die eerste belangrike sleutel tot ’n begrip van Bybelse profesie 
om te herken dat byna alle profesieë direk verband hou met die ingryping 
in menslike aangeleenthede van een sleutelspeler: Jesus die Messias. (Die 
woorde Messias en Christus is van onderskeidelik die Hebreeuse en Griekse 
tale. Beide beteken die “Gesalfde Een,” een wat goddelik uitverkies is.)

Alhoewel dit nie spesifiek in elke profetiese gedeelte genoem word nie, is 
die Messias die sentrale figuur van profesie. Trouens, ’n hoofdoel van profe-
sie is om die missie van die Messias te openbaar.

Jesus het dit ná Sy opstanding aan Sy dissipels duidelik gemaak: “En 
Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog 
by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die 
profete en die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die 
Skrifte te verstaan” (Lukas 24:44-45).

Sonder kennis van Christus se rol in hierdie profesieë, kon Sy dissipels 

Die Grondbeginsels van Bybelprofesie
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Profesie openbaar baie besonderhede van God se groot plan. 
Dit verduidelik God se optrede in menslike aangeleenthede 
en hoe dit verband hou met Sy geopenbaarde plan.
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Die apostel Johannes vertel ons dat wanneer die laaste van sewe profe-
tiese basuine blaas, ’n triomfantlike aankondiging gehoor sal word: “ Die 
koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van 
sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Openbaring 
11:15). Jesus Christus het elke Christen opdrag gegee om tot God te bid: 
“laat u koninkryk kom; 
laat u wil geskied, soos 
in die hemel net so ook 
op die aarde” (Lukas 
11:2).

Die wederkoms van 
Jesus Christus om die 
Koninkryk van God 
te vestig, sal die begin 
van die einde wees van 
die baie lewensgevaar-
like probleme wat die 
Bybelse profete beskryf 

het. Hierdie opwindende boodskap van hoop is ’n dominante tema in die 
geskrifte van die profete van God.

3. God se doel: die mensdom se verlossing en redding

Nog ’n doel van profesie is om bekering aan te moedig en aan almal ver-
gifnis te bied deur Jesus Christus se lyding en dood. Hierdie fokus om alle 
mense tot bekering te bring, deurdring die profesieë van die Bybel.

Jesus het self gesê: “So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op 
die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes 
in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder” 
(Lukas 24:46-47).

Deur die profeet Jesaja openbaar God die fundamentele probleem wat op- 
gelos moet word: “Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer 
met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou” (Jesaja 29:13).

God beskryf dat mense “hart[e] van klip” het—’n onversetlike houding 
teenoor Hom en Sy opdrag. Hierdie hardvogtigheid lei ons na lewens van 
selfsug—van hebsug, afguns en haat—wat ons al hoe nader aan die rand van 
vernietiging bring.

Bybelprofesie openbaar egter hoe God hierdie probleem uiteindelik sal 
hanteer: “En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste 

gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van 
vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my 
insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen” (Esegiël 36:26-27).

Profesie verduidelik God se plan om hierdie verandering van hart—ook 
bekend as bekering—aan alle mense te bring en die oorsprong van probleme 
wat dreig om ons te vernietig, op te los. Tot dusver het min tot bekering 
gekom en toegelaat dat hulle harte deur die krag van God se Gees bekeer 
word. Die res van die mensdom moet nog tot bekering en hierdie verande-
ring van hart gebring word.

Om profesie beter te verstaan, moet ons besef dat, alhoewel God die his- 
tories vervulde en toekomstige aspekte van profesie geïnspireer het tot voor-
deel van alle mense, die meeste mense se harte nie verander het nie. Hulle 
gesindheid en optrede weerspieël ’n verharde “hart van klip” (sien Esegiël 
36:26 en Romeine 8:7). Om God se handelinge met die mensdom te verstaan, 
moet ons nie hierdie feit oor die hoof sien nie.

Die Bybel vergelyk God se verhouding met die mensdom met dié van ’n 
vader met sy kinders. Kinders is dikwels ongehoorsaam aan hul vaders, kom 
teen hulle in opstand en kies aksies wat hulle teleurstel en soms selfs kwaad 
maak. Maar dit verminder nie ’n pa se geduld, hoop en liefde vir sy kinders 
nie. Om hierdie perspektief in gedagte te hou help ons om Bybelse profesieë 
van God, as ons Hemelse Vader, wat verband hou met ons en Sy interaksie 
met ons as Sy kinders, te verstaan.

4. Spesifieke datums is skaars

Bybelprofesie ontleed die verlede en verskaf ’n visie van die toekoms 
(Jesaja 46:9-10). Dit openbaar dikwels spesifieke gebeure en volgorde van 
gebeure. Maar selde openbaar dit die presiese tyd wanneer gebeure sal 
plaasvind.

Dit is net natuurlik dat ons wil weet wanneer en hoe profesieë sal plaas-
vind. Christus se dissipels was geen uitsondering nie. Toe Hy ná Sy opstan-
ding aan hulle verskyn het, het hulle Hom gevra: “Here, gaan U in hierdie 
tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En Hy antwoord hulle: Dit kom julle  
nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag 
bepaal het nie” (Handelinge 1:6-7).

Die beginsel wat hier weerspieël word, geld vir die meeste profesieë. God 
openbaar selde die spesifieke tye van hulle vervulling. Dit is nie God se doel 
dat ons die presiese tyd van die vervulling van die meeste profesieë weet nie. 
Hy wil hê dat ons die baie profesieë moet herken wat reeds vervul is. Hulle 
vervulling verseker ons dat God se beloftes akkuraat en betroubaar is.

Christus se dissipels het by ’n ander geleentheid gevra: “Wanneer sal 
hierdie dinge wees?” (Matteus 24:3). Jesus het verskeie tendense gelys wat 
van Sy dag af tot by ons sal voortduur—godsdienstige misleiding, oorloë, 
hongersnood, onbeheerbare siekte-epidemies en verwoestende aardbewings 
en storms. “Alles moet plaasvind,” het Hy verduidelik, “maar dit is nog nie 
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Bybelprofesie openbaar dikwels spesifieke gebeure en volg-
ordes van gebeure. Maar selde openbaar dit die presiese 
tyd wanneer gebeure sal plaasvind. 

D
es

ig
np

ic
s



12 U Kan Bybelprofesie Verstaan  13

die einde nie” (vers 6). Hy het nie vir hulle ’n spesifieke teken gegee wat Sy 
koms sou aankondig nie. Hy het eerder die noodsaaklikheid van “Pas op” 
beklemtoon—om geestelik waaksaam en op hul hoede te wees—dat hulle 
nie mislei moet word nie (vers 4).

Slegs die Vader weet die presiese tyd van Sy Seun se wederkoms. Tog kan  
ons belangrike profesieë en profetiese beginsels verstaan wat duidelike aan-
duiding gee dat Sy wederkoms op hande is. Die profeet Daniël het byvoor-
beeld ’n engel gevra om sekere eindtyd profesieë wat aan hom geopenbaar 
is, te verduidelik. “Gaan heen, Daniël” het die engel geantwoord, “want die 
woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe” (Daniël 12:6-9).

Hierdie skrifgedeelte en ander dui aan dat die tyd van die einde vir God 
se volk waarneembaar sal wees, alhoewel waarskynlik nie voor daardie tyd  
begin nie. ’n Aantal spesifieke profesieë sal vervul word in die tydperk wat 
sal lei tot en insluitend ongeëwenaarde wêreldprobleme, wat 3½ jaar sal duur 
(in Bybelse taal, “’n tyd [’n jaar], tye [twee jaar] en ’n halwe tyd [halfjaar] 
vers 7), wat sal eindig met die vestiging van God se Koninkryk op aarde.

5. Dualiteit in Bybelprofesie

Profetiese uitsprake is soms van toepassing op meer as een vervulling, 
’n beginsel wat ons dualiteit kan noem. ’n Uitstekende voorbeeld van duali-
teit is Christus se eerste koms om versoening te doen vir ons sondes en Sy 
tweede koms om as Koning van Konings te regeer.

Die Bybel praat ook van iemand se nageslag as sy “saad.” In sommige 
gedeeltes impliseer die woord saad beide ’n individu (die Messias) en veel-
vuldige afstammelinge (mense van Israelitiese afkoms).

Sulke tweeledige temas is algemeen in die Skrif. Die apostel Paulus het 
byvoorbeeld geskryf “die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword” 
en “die laaste Adam [Jesus Christus] ’n lewendmakende Gees [geword]” 
(1 Korintiërs 15:45). Paulus het opgemerk dat fisiese besnydenis bewys is 
van God se verbond met Abraham se nageslag, maar God het geestelike 
besnydenis—’n bekeerde hart—gedefinieer as die sleutel tot ’n Christen se 
verhouding met God (Romeine 2:28-29). Paulus het geskryf van die geeste-
lik besnedenes—die Kerk, eerder as ’n fisiese ras van mense—as die “Israel 
van God” (Galasiërs 6:16).

Jesus het spesifiek verwys na die dubbele toepassing van sommige pro-
fesieë in Matteus 17:11-12. Gevra oor die profesie van “Elia,” wat die koms 
van die Messias sou voorafgaan (Maleagi 4:5), het Jesus geantwoord: “Dis 
waar, Elía kom eers en sal alles herstel; maar Ek sê vir julle dat Elía al 
gekom het.” Die dissipels het verstaan dat die “Elia” wat reeds gekom het 
Johannes die Doper was (vers 13). Maar Christus se duidelike implikasie 
was dat ’n ander “Elia” Sy wederkoms sou voorafgaan en Sy wederkoms  
sou aankondig net soos Johannes die Doper Christus se eerste koms vooraf-
gegaan het.

Nog ’n profesie met dubbele toepassing is Jesus se Olyfbergprofesie 
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Baie is vaagweg bewus daarvan dat Jesus 
Christus se geboorte, lewe en dood in die 

Hebreeuse Geskrifte, die Ou Testament, ge-
profeteer is. Maar min is bewus van die groot 
aantal profesieë en die verstommend pre- 
siese besonderhede wat tot duisende jare 
vooruit voorspel is. Dit bied ’n kragtige  
bevestiging van die akkuraatheid van 
Bybelprofesie.

Die Jewish New Testament lys 52 profe-
sieë wat vervul is met Christus se geboorte, 
lewe en dood soos dit in 81 gedeeltes 
in die Ou Testament opgeteken is (David 
Stern, bl. xxv-xxix). Op baie maniere het die 
Ou Testament vooruitgewys na Christus se 
eerste en tweede koms. All the Messianic 
Prophecies of the Bible bespreek nie net 
honderde spesifieke profesieë nie, maar baie 
gebeurtenisse, mense, rituele en offers in 
die Hebreeuse Skrifte wat die lewe, dood, 
bediening en wederkoms van Jesus Christus 
voorafgeskadu het (Herbert Lockyer, 1973).

Wat was party van die profesieë wat Jesus 
vervul het? Kom ons let op ’n paar:

• Hy sou ’n afstammeling van Koning 
Dawid wees (Jesaja 11:1-5; Matteus 1:1, 6).

• Hy sou in Betlehem gebore word (Miga 
5:1; Matteus 2:1).

• Een sou Hom voorafgaan wat Sy koms 
sou aankondig (Jesaja 40:3, 5; Maleagi 3:1; 
Matteus 3:1-3).

• Sy eie mense sou Hom verwerp (Jesaja 
53:3; Johannes 1:11).

• ’n Vriend sou Hom verraai (Psalm 41:10; 
Johannes 13:18-30).

• Die prys vir Sy verraad sou 30 silwer-
stukke wees (Sagaria 11:12; Matteus 26:15).

• Die 30 silwerstukke sou ’n pottebakker 
se stuk grond koop (Sagaria 11:13; Matteus 
27:3-10).

• Goddelose mense sou Sy hande en 
voete deurboor (Psalm 22:17; Lukas 23:33; 
24:38-40).

• Hy sou teregstelling verduur, maar son-
der dat enige van Sy bene gebreek was 
(Psalm 34:21; Johannes 19:33-36).

• Ander sou die lot werp oor Sy klere 
(Psalm 22:19; Johannes 19:23-24).

• Hy sou saam met die rykes begrawe 
word (Jesaja 53:9; Matteus 27:57-60).

• God sou Hom uit die graf opwek (Psalm 
16:10; Handelinge 2:30-32).

Jesus self kon nie die vervulling van hier-
die profesieë beheer nie. Niemand kan die 
omstandighede van Sy eie geboorte, wie sy 
voorvaders is en waar hy gebore is, beheer 
nie. Hy kon ook nie die optrede van ander  
wat Hom sou verraai, dood maak en Sy lig-
gaam in ’n ongebruikte graf van ’n ryk man 
gelê het, beheer nie. Tog het die profete hier-
die merkwaardige besonderhede tot 1,000 
jaar vroeër geskryf en presiese besonder-
hede van Christus se dood deur kruisiging 
voorspel lank voordat dit as ’n metode van 
teregstelling algemeen geword het. 

Die vier Evangelies is volop met verslae van 
hoeveel messiaanse profesieë vervul is, maar 
Christus se naaste volgelinge het nie die ver-
vulling daarvan op daardie tydstip erken nie. 
Eers daarna kon hulle baie profesieë herken 
wat in die Hebreeuse Skrifte opgeteken was 
en hoe dit vervul was.

Baie profesieë aangaande Jesus Christus 
moet nog vervul word. Die Encyclopedia of 
Biblical Prophecy lys meer as 200 profesieë 
van die Messias, waarvan die meeste nog 
moet gebeur (Barton Payne, 1996, bl. 665-
670). Net soos die baie presiese besonder-
hede van Christus se geboorte, lewe, dood en 
opstanding gebeur het en net soos voorspel 
was, so sal die baie profesieë wat met Sy 
wederkoms verband hou vervul word, soos 
dit in God se Woord uitgespel is.

Om meer te wete te kom, laai of versoek 
u gratis kopie van ons boekie Jesus Christ: 
The Real Story.

Jesus Christus se Lewe en Dood in Profesie
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(Matteus 24; Markus 13; Lukas 21), so genoem omdat Hy dit op die Olyf-
berg, wat oor Jerusalem uitkyk, gegee het. 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 70 nC. Maar Christus maak dit 
duidelik dat soortgelyke toestande sou heers kort voor Sy wederkoms.

In die Olyfbergprofesie het Jesus gepraat van “die gruwel van die ver-
woesting.” Daniël se profesie oor die gruwel van die verwoesting is in 167 
vC deur Antiochus Epiphanes vervul, maar Jesus het daarop gewys dat die 
profesie ’n toekomstige 
vervulling sou hê (sien 
“Die Komende ‘Gruwel 
van die Verwoesting’”  
wat op bladsy 54 begin).

Ons moet die konteks 
van profesieë noukeurig 
ondersoek om die beteke-
nis daarvan te verstaan 
en om te onderskei of die 
profesie onvolledig lyk na 
die eerste vervulling daar-
van. Dit is ewe belangrik 
om dualiteit te vermy in 
gedeeltes wat nie sulke interpretasie ondersteun nie. Ons moet baie versigtig 
wees om behoorlik te onderskei of dualiteit ’n faktor in enige spesifieke pro-
fesie is.

Ons moet ook verstaan dat feitlik alle interpretasies van hoe profesieë 
vervul kan word tot ’n mate spekulatief is, en dikwels herken ons ’n profesie 
se vervulling eers nadat dit goed aan die gang is of reeds plaasgevind het.

6. Oorsaak en gevolg in profesie

Nog ’n fundamentele beginsel van toepassing op Bybelprofesie is die kor-
relasie tussen oorsaak en gevolg. Die beginsel van oorsaak en gevolg is dik-
wels implisiet in die voorspelling van gebeure. Die menslike natuur is rede-
lik voorspelbaar, veral vir God, wat ons gemaak het en weet hoe ons dink. 
Daarom kan God breë tendense voorspel—en gevolglike rampe—gegrond 
op Sy begrip van oorsaak en gevolg. Anders gestel, God laat mense toe om 
te maai wat hulle saai (Galasiërs 6:7-8) individueel en, baie keer, gesament- 
lik. Hy doen dit vir ons langtermyn voordeel.

Baie van die rampe wat oor mense kom, is die gevolg van hul eie sondes 
en vyandigheid teenoor mekaar. Die profeet Jeremia het hierdie beginsel 
goed uitgedruk: “Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou 
straf” (Jeremia 2:19). God oefen egter soms beheer uit oor die gevolge van 
menslike aktiwiteite en konflikte om Sy doelwitte te bereik. Soms gryp Hy 
dramaties in om die verloop van die geskiedenis te verander. Sy optrede—

insluitend persoonlike en kollektiewe strawwe—is metodes wat Hy gebruik 
om ’n groter doel te bereik.

God het met Moses oor die oorsaak-en-gevolg-beginsel gepraat toe Hy 
eertydse Israel Sy wet gegee het. Hy het Moses geïnspireer om Israel te 
waarsku: “Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur sy 
gebooie … nie te hou nie; … en jou hart hom dan verhef … en jy in jou 
hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom 
verwerwe … Maar as jy nogtans die HERE jou God vergeet … dat julle 

sekerlik sal omkom; soos 
die nasies wat die HERE 
voor julle vernietig, so sal 
julle omkom, omdat julle 
na die stem van die Here 
julle God nie geluister 
het nie” (Deuteronomium 
8:11-20).

Hier het God vir die 
volk Israel gesê dat hulle 
toekoms deur hulle keuses 
bepaal sal word. Dit was 
profesie, maar dit was 

profesie gebaseer op mense se besluite. As die Israeliete sou kies om God 
te gehoorsaam en te erken dat hulle seëninge van Hom kom, sou hulle Sy 
seëninge en beskerming ontvang. Maar as hulle God vergeet en aan Hom 
ongehoorsaam sou wees, sou hulle die gevolge ly wat alle ongehoorsame 
mense tref.

Later, in twee van die vyf boeke van Moses, soos geopenbaar in Levitikus 
26 en Deuteronomium 28, het God voorbeelde aangebied van die seëninge 
wat Hy skenk aan mense wat kies om Hom te gehoorsaam. Hy noem ook die 
verwoestende gevolge wat hulle sal ly as hulle aan Hom ongehoorsaam is.

Neem die tyd om hierdie twee hoofstukke te bestudeer. As u dit nou-
keurig ondersoek, sal u u begrip van oorsaak en gevolg met betrekking 
tot Bybelprofesieë grootliks verhoog. Hierdie gedeeltes illustreer God se 
seëninge vir gehoorsaamheid en straf vir ongehoorsaamheid. Hulle lê die 
grondslag vir meeste van die latere profetiese aantygings en strawwe wat 
God oor Israel en ander volke uitspreek.

Die onderliggende beginsel is eenvoudig: God reageer uiteindelik, indien 
nie onmiddellik nie, op mense se gedrag. Mense van alle nasies bepaal baie 
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Levitikus 26 en Deuteronomium 28 illustreer God 
se seëninge vir gehoorsaamheid en straf vir onge-
hoorsaamheid. 
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van hul eie toekoms deur hoe hulle op God en Sy opdrag reageer. Koning 
Dawid het dit opgemerk toe hy geskryf het: “Die heidene het gesink in die 
kuil wat hulle gemaak het; hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan 
het” (Psalm 9:16).

Sodra ons begryp dat God se reaksie op mense gebaseer kan wees op die 
beginsel van oorsaak en gevolg—seëninge vir gehoorsaamheid en rampe vir 
ongehoorsaamheid—verdwyn baie van die wanopvattings en verborgenhede 
oor profesie. Ander aspekte van profesie word baie makliker om te begryp.

7. Profesie se groter konteks

Profesie word nie in ’n lugleegte gegee of vervul nie. Profesie verskaf vir 
ons veel meer as ’n eenvoudige lys van voorspellings. Dit ontleed houdings 
en gedrag—verlede, hede en toekoms—en openbaar God se perspektief en 
reaksies. Ons kan nie Bybelprofesie korrek verstaan sonder enige kennis van 
die agtergrond van die tydperk en kultuur van die profeet wat enige spesi-
fieke profesie uitspreek nie.

Die Bybel openbaar die oorsprong van die menslike ras en sy etniese ver- 
delings (Handelinge 17:24-26; Deuteronomium 32:7-8). Dit teken die opkoms 
en val van ryke aan en onthul redes vir hul suksesse en hul ondergang. Dit 
verduidelik die oorsprong van sonde en die effek daarvan op die geskiede-
nis. Hierdie faktore is noodsaaklike agtergrondinligting om tot ’n begrip van 
profesie te kom.

Profetiese boeke soos Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël is gevul met ge- 
skiedenis wat ’n ontleding insluit van toestande wat bestaan het toe hulle 
geskryf is. Dit bevat instruksies, teregwysing, waarskuwings en pleidooie 
vir verandering. Hulle bied opsies aan en soms verduidelik hulle moontlike 
gevolge aanskoulik.

Profesie kan nie van die geskiedenis geskei word nie. Dit weerspieël die  
verreikende perspektief van die Bybel. ’n Akkurate Bybelse wêreldbeskouing 
vereis ’n begrip van God se siening van die geskiedenis van die wêreld en 
hoe Hy dit beïnvloed.

Ons moet besef dat God in die sake van mense ingryp om Sy doel te ver-
vul. Maar dit is net so belangrik dat ons Sy perspektief verstaan. Dit plaas 
profesie in die regte konteks.

Profesie buite konteks is maklik om verkeerd te interpreteer. Dit is hoe-
kom irrasionele interpretasies van profesie deur die eeue heen volop was.

8. Dit is Satan se era, nie God s’n nie

Nog ’n sleutel tot Bybelprofesie is ’n begrip van die rol en effek van Satan 
die duiwel. Sy invloed oor die wêreld is so deurdringend dat Paulus hom 
“die god van hierdie wêreld” genoem het (2 Korintiërs 4:4). ’n Begrip van 
Satan se invloed is nodig as ons profesie wil verstaan. Die duiwel oefen ’n 
kragtige invloed oor mense-aangeleenthede uit.

Die Bybel kontrasteer “hierdie eeu” van Satan se heerskappy met die 

“toekomende tyd” (Matteus 12:32; Efesiërs 1:21). Soos Paulus verduidelik 
het, moet Christene in hierdie tyd stry “teen bose regeerders en maghebbers, 
teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die 
bose geeste in die hemelruimtes” (Efesiërs 6:12, Nuwe Lewende Vertaling). 
Die afgelope eeu alleen het baie bose heersers gesien wat deur die prins van 
die duisternis beïnvloed is. Die apostel Johannes sê vir ons dat Satan “die 
hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9) en “die hele wêreld in die mag van die 
Bose lê” (1 Johannes 5:19).

Voordat God die hemel en aarde geskape het, het Hy engele gemaak. ’n 
Engel van hoë posisie het gekies om ’n teëstander van God te word en is 
daarom herdoop as Satan, wat in Hebreeus “teenstander” beteken. Openba-
ring 12:4 dui aan dat Satan (hier ’n draak genoem en in vers 9) ’n derde van 
die engele in opstand gebring het. Die engele wat hom volg is demone, die 
bose magte waarteen Paulus ons waarsku.

Die “eeu wat kom” (Markus 10:30; Lukas 18:30) sal vry wees van Satan  
se invloed. God het die apostel Johannes in ’n visioen laat sien dat “die draak  
… die ou slang, wat die duiwel en Satan is,” vir 1,000 jaar lank gegryp en 
gebind word “sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar 
volelindig is nie” ( Openbaring 20:2-3).

Die gevangenskap van Satan begin die geprofeteerde tydperk wat kom, 
wanneer “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here 
geword en van sy Christus” in die Koninkryk van God (Openbaring 11:15). 

Met die duiwel wat gebind is, sal die wêreld vrede ervaar onder Christus 
se heerskappy. “tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder 
einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en  
dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid” 
(Jesaja 9:6).

9. Die lot van die mens

God het die mens geskape om oor Sy skepping te heers en om toesig oor 
alles te hou, insluitend elke lewende wese. “En God het die mens geskape 
na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het 
Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees 
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die 
visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die 
aarde kruip” (Genesis 1:27-28).

Uiteindelik sal God daardie heerskappy grootliks uitbrei, soos die boek 
Hebreërs verduidelik in die uiteensetting van Psalm 8: “Maar iemand het 
êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mense-
kind, dat U hom besoek? U het hom ’n weinig minder as die engele gemaak; 
met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u 
hande aangestel. Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onder-
werping 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 onder-

Die Grondbeginsels van Bybelprofesie
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werp is nie” (Hebreërs 2:6-8).
Hoe ongelooflik dit ook al mag lyk, God begeer om alles wat Hy geskape 

het onder ons beheer te plaas, in harmonie met Sy wil as ons Skepper. Maar 
in ons huidige menslike toestand is dit onmoontlik. Onthou egter dat Jesus 
Christus ook ’n mens was. Hy was eens in die vlees net soos ons is. Vandag 
deel Hy mag oor alles in die heelal met ons Hemelse Vader (Matteus 28:18). 
(Vir meer inligting oor die toekoms wat God vir almal wat Hom getrou dien 
beplan het, maak seker dat u u gratis kopie van What Is Your Destiny? aflaai 
of aanvra.)

Die tyd sal aanbreek wanneer Christus Sy gesag sal deel met almal wat 
die onsterflike kinders van God word. Hy belowe ons: “Aan hom wat oor-
win, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin  
het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het” (Openbaring 3:21).

Ons Hemelse Vader sê ook vir ons: “Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en 
Ek sal vir hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun wees” (Openbaring 
21:7). Dit is die lot wat God beloof aan elkeen wat sy wil aan Hom oorgee.

Om profesie behoorlik te verstaan, moet ons onsself vergewis van hierdie 
Bybelse konsepte. Kom ons kyk nou na God se beloftes en die verbonde 
waarop alle Bybelse profesieë gebaseer is.

Beloftes en Verbonde: 
’n Profetiese  
Nalatenskap

Profesie begin met ’n belofte wat God in die tuin van Eden gemaak 
het. Onmiddellik nadat “die ou slang wat genoem word duiwel en 
Satan” (Openbaring 12:9) vir Adam en Eva verlei het om hulle eerste 
sonde te pleeg, het God vir Satan gesê: “En Ek sal vyandskap stel 
tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou 

die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt” (Genesis 3:15).
Hier is een van die eerste en mees verreikende profesieë—die belofte dat 

God die probleem van misleiding en sonde wat deur Satan meegebring was, 
sal regstel. Hy het belowe dat van Eva, die eerste persoon wat verlei was, ’n 
“Saad”—’n afstammeling—sou kom wat Satan se posisie van heerskappy (sy 
“kop”) oor die mensdom waardeur hy die wêreld mislei, sou “vermorsel.”

God het geopenbaar dat die “saad” van Satan—mense onder sy invloed—
vyandig teenoor die “Saad” wat God deur die vrou beloof het, sou wees. 
Satan sou daarin slaag om die Saad wat God belowe het, tydelik uit te skakel 
(soos ’n ernstige kneusplek op ’n hakskeen).

Duisende jare later is die lewe en werk van daardie beloofde Saad inder-
daad onderbreek, soos God voorspel het, vir drie dae en drie nagte deur die 
kruisiging van Jesus Christus (Matteus 12:40).

Op daardie fundamentele belofte—dat God ’n Saad, die Seun van die 
mens, as die mensdom se Verlosser sou stuur om Satan te verslaan—staan  
’n reeks ander beloftes wat God deur die eeue aan Sy dienaars gegee het. 
Gesamentlik vorm hierdie beloftes—wat elkeen die oorspronklike belofte 
versterk en uitbrei—die basis van Bybelprofesie.

Later het God aan Abraham belowe dat “in jou sal al die geslagte van die 
aarde geseën word” (Genesis 12:3). Daardie seën sou deur Abraham se saad 
kom (Genesis 22:18). Eeue na Abraham het die apostel Paulus geskryf: “Nou 
is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die 
sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus”  
(Galasiërs 3:16). Deur Jesus van Nasaret, die Messias, sal alle nasies op aarde 
geseën word.

Die nalatenskap van twee families

Adam, die natuurlike, fisiese vader van die mensdom, het deur Eva gere-
ageer op Satan se misleidende invloed en het verkies om sy persoonlike 
oordeel te vertrou eerder as om God se opdragte te volg. In teenstelling met 
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Adam, “Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken” 
(Jakobus 2:23; Genesis 15:6). Daarom het God vir Abraham gekies as die 
menslike vader van ’n ander familie, ’n geestelik georiënteerde familie van 
gelowiges, wat God se opdragte sou aanvaar en gehoorsaam.

Daardie familie sou eerstens saamgestel word uit Abraham se natuurlike 
nageslag deur sy seun Isak (Genesis 21:12). Later sou ’n belangriker funksie 
van daardie familie begin deur ’n ander afstammeling, Jesus, die beloofde 
Messias (Galasiërs 3:29; Romeine 8:16-18). Deur Hom is Abraham “die 
vader … van almal wat glo” (Romeine 4:11).

Ten slotte het God belowe om, deur die wederkoms van die Messias, aan 
die lede van hierdie geestelike familie die ewige lewe in Sy Koninkryk te gee.

Dubbele beloftes

Saam met die belofte dat ’n Saad van Abraham die Messias sou word, 
het ’n belofte van grootheid vir die nageslag van Abraham gekom. Hierdie 
belofte is vir die natuurlike saad van Abraham. Met ander woorde, God se 
beloftes aan Abraham is tweeledig. Hulle bevat implikasies beide fisies (vir 
die nageslag van Abraham) en geestelik (vir die volgelinge van Christus). 
Albei is ’n integrale deel van die sukses van God se meesterplan vir die 
mensdom.

God het vir Abraham gesê: “En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die 
land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ’n ewige besit-
ting” (Genesis 17:8; vergelyk 12:7; 24:7). .

Dit was maar net die begin. Baie nasies sou uit Abraham se nageslag 
kom. Daarom het God sy naam van Abram na Abraham verander: “Daarom 
sal hulle jou nie meer Abram [verhewe vader] noem nie, maar jou naam sal 
wees Abraham [vader van ’n menigte], want Ek maak jou ’n vader van ’n 
menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou 
tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom” (Genesis 17:5-6).

God het Abraham se familie vermeerder. Hy het egter gewag totdat 
Abraham en sy vrou Sara so oud was, dat hulle normaalweg nie kinders sou 
kon baar nie. Toe, wonderbaarlik, is Isak gebore. Uiteindelik moet almal 
wat as Abraham se nageslag beskou sal word, wonderbaarlik “gebore” word 
(Johannes 3:3) in die Koninkryk van God. Isak was ’n tipe, ’n voorloper, van 
dinge wat sou kom (Romeine 9:6-9).

Isak het twee seuns gehad, Esau en Jakob. God het Jakob, die jonger een, 
gekies om die fisiese beloftes te ontvang wat Hy aan Abraham gegee het. 
God kies insgelyks diegene aan wie Hy die geleentheid bied om onder die 
geestelike afstammelinge van Abraham te wees en die vervulling van die 
ewige, geestelike beloftes te ontvang (Romeine 9:10-11). God plaas natuurlik 
voorwaardes. Almal moet eers Sy geopenbaarde waarheid verstaan, en dan 
van hulle sondes bekeer (1 Timoteus 2:3-4; 2 Petrus 3:9).

God het Jakob se naam na Israel verander (Genesis 32:28). Uit sy 12 seuns 
het die 12 stamme van Israel ontstaan, wat God onder leiding van Moses uit  

Egiptiese slawerny verlos het. God het vir die Israeliete die land Kanaän 
gegee, net soos Hy aan Abraham beloof het. Later, in die dae van Saul en 
Dawid, het Hy die Israeliete as ’n koninkryk gevestig.

Maar God het nie Sy belofte van grootheid vir die nageslag van Abraham  
beperk tot die gebied wat Hy aan die antieke koninkryk van Israel in die 
land Kanaän toegeken het nie. God het belowe dat Abraham “sekerlik ’n 
groot en magtige nasie sal word” (Genesis 18:18). Paulus sê vir ons dat God 

aan Abraham “die 
belofte dat hy erfge-
naam van die wêreld 
sou wees” (Romeine 
4:13) gegee het.

God het hierdie 
uiteindelike uitbrei-
ding van Abraham se 
erfenis aan Abraham 
se kleinseun, Jakob, 
bevestig: “Die land 
waar jy op lê en slaap, 

sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof 
van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en 
suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën 
word” (Genesis 28:13-14).

Uiteindelik sou hierdie voortdurende uitbreiding in alle rigtings die hele 
aarde insluit. God sou alle volke, as Sy kinders, in Abraham se familie inent.

Heidene op Israel ingeënt

Hoe gebeur dit? Deur Jesus Christus kan beide fisiese Israeliete en nie-
Israeliete die beloftes ontvang wat aan Abraham gemaak is. Paulus verduide-
lik: “Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was … dat  
julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel 
en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop 
en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër 
ver was, naby gekom deur die bloed van Christus” (Efesiërs 2:11-13).

Enigiemand wat nie ’n natuurlik gebore afstammeling van Abraham is 
nie, kan nietemin ’n erfgenaam word van die erfenis wat aan Abraham se 
familie belowe is. Ongeag afkoms, kan almal deur Christus deel word van 
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God het vir Abraham gesê: “Gaan jy uit jou land en uit  
jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek 
jou sal wys. En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou 
seën en jou naam so groot maak.”
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die geestelike “Israel van God” (Galasiërs 6:15-16). Om deel te hê aan daar-
die beloftes, moet hulle in die familie van Israel ingeënt word. 

Paulus vergelyk dit met die ent van ’n wilde olyfloot op ’n gewone olyf-
boom: “En as sommige van die takke afgebreek is [met verwysing na die 
Israeliete wat weens ongehoorsaamheid afgebreek is], en jy wat ’n wilde 
olyfboom [heidene] was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die 
wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem 
nie; en as jy roem—dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir 
jou” (Romeine 11:17-18).

Dan waarsku Paulus die heidene wat God op Israel ingeënt is om nie ver-
hewe te voel bo die Israeliete wat Jesus nog nie as die Messias en Verlosser 
aangeneem het nie. “Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt 
kon word. Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die ge- 
loof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike 
takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie” (verse 19-21).

Israel moet verlos word

Die uitbreiding van die beloftes van Abraham se fisiese afstammelinge na 
geestelike gelowiges het begin kort na Christus se dood en opstanding. Jesus 
se eie landgenote het Hom verwerp en geweier om Hom as die Messias te 
aanvaar (Matteus 21:42-43; Lukas 17:25), dus is die boodskap van Jesus as 
die Messias na die heidene uitgebrei. In ’n kort tydperk het baie heidene deel 
geword van die “Israel van God,” die Kerk (Galasiërs 6:15-16).

Maar Abraham se fisiese afstammelinge is nie permanent van God ver-
vreemd nie. Hulle is verlos en met Hom versoen. Paulus verduidelik die rol 
wat hulle in God se plan speel. “Hulle is Israeliete,” skryf hy, “aan wie die 
aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die 
wetgewing en die erediens en die beloftes; aan wie die vaders behoort en uit 
wie die Christus is na die vlees (Romeine 9:4-5).

Paulus sê verder: “Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! 
Want ek is ook ’n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van 
Benjamin. God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie” 
(Romeine 11:1-2).

Paulus spreek dan die Israeliete se huidige geestelike blindheid aan: “Wat 
Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry 
en die ander is verhard. Soos geskrywe is: God het hulle gegee ’n gees van 
diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe” 
(verse 7-8).

“Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! 
Maar deur hulle val [oor Christus, hulle ‘rots van struikeling’ 1 Petrus 2:7-
8] het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak [in die 
toekoms]. En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die 
rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!” 
(Romeine 11:11-12).

Het u die betekenis van Paulus se woorde begryp? Die meeste afstamme-
linge van Israel gaan voort om Jesus as die Messias te verwerp. Maar God 
het hulle nie verwerp nie. Hulle sal ingesluit word in die verlossingsproses 
van die Messias wanneer Hy as Koning van die Konings terugkeer. Om hier-
die waarheid te verstaan is noodsaaklik as ons profesieë wat betrekking het 
op die volk van Israel aan die einde van die huidige bose era wil verstaan.

Toelating tot die ewige erfenis wat aan Abraham belowe is—vir Israeliete 
en heidene—is slegs moontlik deur die Messias. “En as julle aan Christus 
behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfge- 
name” (Galasiërs 3:29). “Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade 
kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag; nie alleen vir die 
wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, 
die vader van ons almal” (Romeine 4:16).

Geboortereg en septer

Ons het ’n dualiteit in God se beloftes aan Abraham opgemerk. Alhoewel 
sommige aspekte van die beloftes verband hou met ’n ewige erfenis deur die 
Messias, het ander betrekking op ’n nasionale en materiële erfenis. Die ver-
vulling van hierdie beloftes is aan Isak oorgedra en daarna aan Jakob (wat 
God Israel herdoop het).

Kort voor Jakob se dood het God hom geïnspireer om aan sy 12 seuns 
te openbaar op watter manier die fisiese erfenis van Abraham die geslagte 
van Israel sou beïnvloed. “Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê: Kom 
bymekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae 
sal wedervaar” (Genesis 49:1). Jakob het verduidelik wat met elkeen van sy 
seuns se nageslag sou gebeur—die 12 stamme van Israel.

Dit is betekenisvol dat die kernbeloftes wat God aan Abraham gemaak 
het net aan Josef en Juda oorgedra sou word. Vir elkeen het ’n ander belofte 
gekom, ’n aparte erfenis.

Die Bybel som dit op: “Want Juda was sterk onder sy broers, en uit  
hom het een ’n vors geword, maar die eersgeboortereg het Josef gehad”  
(1 Kronieke 5:2).

As gevolg van daardie geboorteregbelofte, sou Josef se nageslag ondenk-
bare voorspoed geniet—met die beste materiële seëninge—en groot militêre 
meerderwaardigheid bereik omdat die hand van God met hulle sou wees. 
Hulle sou baie vermeerder en buite hul grense koloniseer soos takke wat oor 
’n muur groei (Genesis 49:22-26).

Maar aan Juda en sy nageslag het die belofte van ’n septer gegaan—’n 
staf wat deur ’n koning gehou word as die embleem van sy soewereiniteit. 
Dit het aangedui dat uit Juda ’n dinastie van konings sou kom wat sou kul-
mineer in die heerskappy van die Messias.

Jakob het verduidelik dat “die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die 
veldheerstaf tussen sy voete uit” (Genesis 49:10). Die beloftes aan Abraham 
aangaande heerskappy, verlossing en die Messias sou deur die Joodse volk, 
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die nageslag van Juda, vervul word. Jesus het self gesê dat “die verlossing 
is uit die geledere van die Jode” (Johannes 4:22, Nuwe Lewende Vertaling). 
Daarom moes Hy in ’n Joodse familie gebore word as ’n fisiese afstamme-
ling van Juda (Matteus 1:1-16; Lukas 3:23-38).

Beloftes aan Dawid

Lank ná Abraham, deur koning Dawid van die stam van Juda, het die 
septerbelofte uiteindelik nog groter betekenis gekry. God het aan Dawid die 
koninkryk van Israel gegee en belowe dat uit hom ’n dinastie van konings 
sou kom wat vir ewig sou voortduur.

God het die profeet Natan na Dawid gestuur met hierdie boodskap: “So 
spreek die HERE van die leerskare … Ek sal vir jou ’n groot naam maak … 
jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom … Ek sal sy koninklike 
troon bevestig tot in ewigheid … jou koningskap sal bestendig wees tot in 
ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid” (2 Samuel 7:8-16).

God het inderdaad ’n dinastie van konings 
deur Dawid gestig. God het belowe dat ’n 
groter toekomstige Koning uit Dawid se na- 
geslag sou kom. Hy het ’n engel na Maria 
gestuur wat vir haar gesê het: “En kyk, jy sal 
swanger word en ’n Seun baar, en jy moet 
Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die 
Seun van die Allerhoogste genoem word; en 
die Here God sal aan Hom die troon van sy 
vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor 
die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan 
sy koninkryk sal daar geen einde wees nie” 
(Lukas 1:31-33). 

Die koninkryk waaroor Jesus Christus sal heers, sal vir ewig bestaan. Hy 
sal daardie koninkryk vestig wanneer Hy terugkeer aarde toe. Om daardie 
waarheid te verstaan, is van die allergrootste belang as ons die boodskappe 
van die profete wat Dawid gevolg het, wil verstaan.

Dawid se koninkryk word verdeel

Met Dawid se dood het sy koninkryk na sy seun Salomo gegaan. God  
het aan Salomo groot wysheid en rykdom gegee, maar op sy oudag het hy 
toegelaat dat sy baie uitlandse vroue en byvroue sy hart van God wegdraai 
(1 Konings 11:1-8). Die koninkryk het verval in aanbidding van valse gode.

Kort na Salomo se dood het God die koninkryk wat Hy aan Dawid gegee 
het in twee nasies verdeel. Die stamme van Juda, Benjamin en sommige van 
Levi het lojaal gebly aan Salomo se seun, Rehabeam, wat Dawid se dinastie 
bewaar het. Hierdie veel kleiner koninkryk was bekend as Juda of die huis 
van Juda. Dit het Jerusalem as sy hoofstad behou.

Tien stamme—die meerderheid van die nasie—het afgestig en die naam 
Israel behou en uiteindelik Samaria, in die gebied van Efraim, as sy hoofstad 
gevestig. (Jare later is hierdie noordelike Israelitiese koninkryk verower en in 
ballingskap geneem deur antieke Assirië. Sy mense het uit die opgetekende 
geskiedenis verdwyn en bekend geword as “die verlore 10 stamme.”)

Die verdeling van die koninkryk het die septerbelofte van die geboorte-
regbelofte geskei. Juda het die septer en die troon van Dawid behou.

Die stamme van Efraim en Manasse, die direkte afstammelinge van 
Josef, het die noordelike koninkryk oorheers en die geboortereg behou. Die 
eersgeboorte- en septerbeloftes het toe afsonderlike paaie gevolg totdat die 
koninkryk van Juda deur die Babiloniërs omvergewerp was en die Joodse 
troon in ’n verre land aan Israel oorgedra was. Uiteindelik sal die huis van 
Israel en die huis van Juda eendag weer herenig word as een nasie onder die 
heerskappy van die Messias.

(Om hierdie beloftes en die belangrike rol wat hulle speel in die vervul-
ling van Bybelprofesie beter te verstaan, maak seker om u gratis kopie van 
ons boekie The United States and Britain in Bible Prophecy af te laai of  
aan te vra en lees ons aanlyn publikasie The Throne of Britain: Its Biblical 
Origin and Future.)

’n Herenigde koninkryk

Die herstel van Israel as een nasie onder die heerskappy van Christus is 
’n tema wat in die geskrifte van baie van die profetiese Bybelboeke voor-
kom. Daardie hereniging sal plaasvind kort na Jesus Christus se wederkoms 
as Koning van die Konings. Let op dat God deur Esegiël bevestig dat Israel 
en Juda as een volk herenig sal word:

“So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tus-
sen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante 
bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een volk maak  
in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal vir hulle almal koning 
wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee 
koninkryke verdeeld wees nie. En hulle sal hul nie meer verontreinig met 
hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal 
hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle 
reinig. So sal hulle dan vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.

“En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een 
herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onder-
hou en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat Ek aan my kneg 
Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, 

Beloftes en Verbonde: ’n Profetiese Nalatenskap

God het Dawid gekies om koning oor Israel te wees. Hy 
het ook belowe dat uit hom ’n dinastie van konings sou 
kom wat vir ewig sou voortduur.
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hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid; en my kneg Dawid sal 
hulle vors wees vir ewig” (Esegiël 37:21-25). 

God het vir Dawid belowe dat sy koninkryk vir ewig sou bestaan. Wan-
neer die wêreld hierdie twee verdeelde koninkryke sien herenig onder die 
heerskappy van Jesus Christus, sal hulle weet dat die Ewige God Sy beloftes 
nakom.

God praat van die herenigde volk van Israel en sê verder: “En Ek sal ’n 
verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n ewige verbond met hulle wees; 
en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal my heiligdom 
in hulle midde vestig vir ewig. En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek 
sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees” (verse 26-27).

God het baie van Sy beloftes deur spesiale verbonde, wat by Abraham 
begin het, bevestig. “Op dié dag het die HERE met Abram ’n verbond 
gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van 
Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier” (Genesis 15:18).

Later het die Israeliete hulself en hul nageslag aan God verbind as Sy 
spesiale dienaars. God het vir hulle gesê: “As julle dan nou terdeë na my 
stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees” 
(Eksodus 19:5). Hulle het geantwoord: “Alles wat die HERE gespreek het, 
sal ons doen” (vers 8). Hierdie ooreenkoms was in wese ’n huweliksverbond 
tussen God en die volk (Jeremia 3:20; 31:32).

Die doel van verbonde

Elke Bybelse profeet vanaf die tyd van Moses het hierdie verbond gebruik 
as die standaard om die gedrag van God se uitverkore volk te evalueer en te 
beoordeel. Elkeen het die Israeliete geoordeel of hulle getrou was aan hulle 
verbond met God.

God se verbonde het almal dieselfde doel. Hulle definieer die verhou-
dingsparameters tussen Hom en die ontvangers van Sy verbond. Hulle ver-
duidelik wat Hy van Sy mense vereis as hulle wil voortgaan om Sy seëninge, 
of voordele van Sy beloftes te ontvang. Hulle stel die verpligtinge wat Sy 
mense moet nakom om voort te gaan om Sy guns, of genade, te ontvang.

’n Verbond is ’n ooreenkoms tussen die volk en God. Diegene wat daar-
die verbond verbreek, verloor God se guns—die seën van Sy genade. Die 
mate waarin God Sy volk guns gee, is gebaseer op hul nakoming van Sy 
verbonde.

Die verbond wat God met eertydse Israel gesluit het, is veral betekenisvol 
in Bybelprofesie. Dit dokumenteer in groot detail die voorwaardes wat Israel 
moes nakom om in God se guns te bly.

Alhoewel die Tien Gebooie Israel se sentrale verpligting teenoor God 
opgesom het, was die volk verplig om al Sy instruksies te gehoorsaam. God 
het belowe: “As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om 
sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE 
jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie 

seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die 
HERE jou God” (Deuteronomium 28:1-2).

In die daaropvolgende 12 verse het God die wonderlike seëninge genoem 
van fisiese voorspoed wat Israel sou ontvang.

Maar die ooreenkoms het nie daar geëindig nie. God het ook die gevolge 
uitgespel wat die Israeliete sou tref as hulle die voorwaardes van Sy verbond 
verwerp: “Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om 
sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel 
nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal” (Deuteronomium 
28:15). Die res van hierdie hoofstuk beskryf wat met hulle sou gebeur as 
hulle hul verbond met God ïgnoreer of verwerp.

Stabiele grondslag vir profesie

God se beloftes en verbonde—veral die belofte van seëninge vir gehoor- 
saamheid en vloeke vir ongehoorsaamheid wat ingesluit is in Sy verbond 
met Israel—verskaf die grondslag vir Bybelse profesie.

Kom ons kyk nou na die spesifieke werk en boodskappe van God se pro-
fete, manne soos Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël. Kom ons leer hoekom 
hulle hul profesieë op skrif geplaas het. Min mense verstaan die belangrik-
heid van hul profesieë aan ’n verblinde wêreld.
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God Bevestig Sy  
Geloofwaardigheid 

aan die Wêreld

Wat is ’n profeet? Wat word hy gestuur om te doen? Petrus 
beskryf die profete as “deur die Heilige Gees gedrywe, het 
die heilige mense van God gespreek” (2 Petrus 1:21). Maar 
is dit al wat dit is?

“Die Hebreeuse woord vir profeet, nabi, beteken ‘een 
wat ’n boodskap van God aankondig of bring.’ Ons woord ‘profeet’ het in 
wese dieselfde betekenis, een wat deur goddelike inspirasie praat as die tolk 
of woordvoerder van God, of dit nou ’n boodskap van plig, ’n waarskuwing 
of ’n voorspelling van 
toekomstige gebeure is. 
Die tweeledige betekenis 
is te danke aan die twee 
betekenisse van die voor-
setsel pro (in die Grieks 
waarvan ons woord pro-
feet afgelei is), ‘vir’ en 
‘voor’; dus is ’n profeet 
iemand wat namens God 
praat, en een wat vooraf 
vertel wat gaan gebeur” 
(Peloubet’s Bible Dic- 
tionary, 1971, “Prophet, 
Prophecy”).

Dit is belangrik dat ons die rol van hierdie profete verstaan. Daniël ver-
wys na profete as “En ons het nie geluister na u [God se] knegte … wat in 
u Naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die 
hele volk van die land nie” (Daniël 9:6). Hulle was boodskappers wie se rol 
veel verder gegaan het as om die toekoms te openbaar. Hulle het ook onder-
rig gegee, na lesse uit die geskiedenis gewys, die mense aan hul verbond met 
God herinner, konings en nasies hul sondes uitgewys en God se oproep tot 
bekering verkondig. As God se woordvoerder het die Bybel soms na ’n pro-
feet verwys bloot as “’n man van God” (1 Samuel 2:27).

God het gewoonlik Sy wil aan profete geopenbaar deur visioene en 
drome. Hulle het in duidelike geestesbeelde gesien wat God wou hê hulle 
aan die mense moes oordra—soos: “Die woord wat Jesaja, die seun van 

Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem” (Jesaja 2:1). Hulle 
het toe in hulle eie woorde en styl beskryf wat hulle gesien of gehoor het 
(vers 8). Soms het God vir hulle gesê wat om te sê. Baie profetiese gedeeltes 
word ingelei met die woorde: “So sê die HERE …” (Jesaja 44:6; Jeremia 8:4; 
Esegiël 11:5).

Israel se geestelike agteruitgang

Kort na die dood van Josua tot die Babiloniese vernietiging van Jerusalem  
in 586 vC, het die geestelike toestand van die volk Israel versleg. Slegs gedu-
rende ’n deel van die regerings van ’n paar konings—Dawid, Salomo, Hiskia 
en Josia—was antieke Israel en Juda as relatief regverdige en gehoorsame 
nasies beskou.

Onder Salomo se leierskap het Israel die toppunt van sy uitbreiding, voor-
spoed en roem bereik. Salomo se swaar belasting het egter ellende en wrok 
veroorsaak. Intussen het sy heidense vrouens hom beïnvloed om van God af 
weg te draai na afgodediens.

Onmiddellik na die dood van Salomo het sy seun Rehabeam die raad 
van sy senior adviseurs 
geïgnoreer om Salomo 
se buitensporige belas-
ting om te keer, ’n beleid 
wat gedreig het om die 
koninkryk te verdeel. Die 
noordelike stamme was 
veral gegrief oor sulke 
swaar belasting en onder 
leiding van Jerobeam het 
10 stamme in opstand 
gekom en in ’n aparte 
koninkryk herorganiseer.

Byna onmiddellik het 

hierdie nuwe koninkryk, die huis van Israel, vorme van afgodediens aange-
neem vir sy godsdienstige seremonies. Juda, die suidelike koninkryk, het die 
regte vorm van aanbidding behou en by tye geestelike herontwakings ervaar 
onder regverdige konings wat Hiskia en Josia ingesluit het. Maar selfs Juda 
het oor die algemeen nie daarin geslaag om die verspreiding van afgode-
diens binne sy grense te beperk nie.

God het Israel en Juda herhaaldelik van nasionale 
strawwe gewaarsku as hulle sou aanhou om hulle teen 
Hom te verset. Soos God voorspel het, is albei koninkryke 
in ballingskap weggevoer.
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Die morele en geestelike klimaat in beide koninkryke het versleg, met 
eers ’n vinnige agteruitgang in die huis van Israel gevolg deur ’n langdurige 
agteruitgang in die huis van Juda. Regeerders sowel as onderdane het hulle 
verbond met God begin verontagsaam. God het spesifiek hulle afgodery en  
die ignorering van die Sabbatdag, die tyd wat Hy afgesonder het vir week- 
likse rus en aanbidding, veroordeel.

Gou het die beproewings en strawwe vir ongehoorsaamheid wat God 
breedvoerig in Levitikus 26 en Deuteronomium 28 uitgespel het, beide 
koninkryke op ’n groot skaal begin be- 
ïnvloed. Deur Sy profete het God vir 
etlike eeue vir bekering gepleit by beide 
die huis van Juda en die huis van Israel. 
Die meeste van die tyd het die mense die 
waarskuwings van die profete geïgnoreer 
en geminag.

Aanvanklik het die profete slegs die 
gesproke woord gebruik om die twee 
nasies se morele en geestelike korrupsie 
te veroordeel. Hulle het om bekering 
gepleit. Die twee prominente profete 
gedurende hierdie lang tydperk van gees-
telike en morele agteruitgang was Elia 
en Elisa. Ons lees oor hulle werk na aan 
die einde van die boek 1 Konings en in 

die vroeë hoofstukke van 2 Konings. Uiteindelik het die profete hulle profe-
tiese waarskuwings begin verkondig, nie net met gesproke oproepe nie, maar 
met geskrewe profetiese boodskappe.

Geskrewe profesie het nodig geword

Namate Israel en Juda verder in morele en geestelike ontaarding verval 
het, sou God binnekort Sy straf vir hulle sondes dramaties vermeerder. Hy 
het Sy profete met ’n nuwe en angswekkende waarskuwing gestuur om aan 
beide nasies aan te kondig: Tensy jy jou bekeer van jou kollektiewe sondes— 
veral jou hebsug, afgodery en Sabbatsverbreking—sal gevangenskap en bal-
lingskap binnekort jou lot wees. Buitelandse veroweraars sal jou grense bin-
neval, jou stede vernietig en jou oorlewendes na verre lande dra.

In daardie dae het ryke dikwels nabygeleë kleiner koninkryke geïntimi-

deer tot onderwerping bloot deur die bedreiging van ’n moontlike inval. Die 
swakker lande het gewoonlik ingestem om vasalstate te word vir die magtige 
heersers, wat totale getrouheid geëis het. Solank as wat die vasalstate die ver- 
eiste belasting of huldeblyk betaal het—en hul getrouheid aan die kragtiger  
ryk gehandhaaf het—is hulle oor die algemeen toegelaat om hulself te regeer. 
Maar enige insubordinasie is vinnig onderdruk, en bykomende beperkings 
op hul vryheid is ingestel. As die vasalle weer probeer het om die beheer 
van die superieure mag af te skud, is hulle deur militêre mag verdryf en die 

oorlewendes in ballingskap weggevoer.
Waarom was die dreigement van bal-

lingskap vir Israel en Juda vir God so 
belangrik dat Hy dit op skrif wou hê vir 
toekomstige geslagte? Waarom het Hy 
besluit dat die hele wêreld moet weet 
hoekom en hoe Hy Sy uitverkore volk 
vir ’n tyd lank sou verwerp? God het 
immers hierdie land vir ewig aan die 
nageslag van Abraham belowe. Hoe kon 
Hy dit van hulle wegneem sonder om Sy 
eie geloofwaardigheid te vernietig?

God hou Sy beloftes

God wil hê dat die wêreld moet weet 
dat Hy altyd Sy beloftes nakom. Hy het 
spesifiek vir Abraham en Dawid belowe 

dat hulle nageslag, hulle saad, vir ewig ’n bepaalde land—die land Kanaän—
sal erf en oorheers. Maar deur die profete het God toe vir Israel en Juda gesê 
dat Hy hulle uit daardie land sou verdryf. Dit het ’n verduideliking vereis.

Hoe kon God Sy volk uit die Beloofde Land in ballingskap verdryf en 
steeds Sy beloftes nakom? Sou God Sy beloftes en verbonde laat vaar? Sou 
Dawid se dinastie tot ’n einde kom?

God het besluit om hierdie vrae vooraf te beantwoord. Hy wou hê dat 
geen spotter wettige rede moes hê om Hom daarvan te beskuldig dat Hy Sy 
beloftes en verbonde ignoreer of laat vaar het nie. Hy het gekies om perma-
nent op te teken waarom Hy die nageslag van Israel—albei koninkryke—in 
ballingskap stuur.

Hy het dus Sy profete gestuur nie net om te waarsku nie, maar om op te 
teken wat Hy beplan het sodat alle volke—vooruit—Sy planne kon lees om 
Israel as een koninkryk te herstel. Een van die eerste profete wat oor die na- 
derende ballingskap van die noordelike koninkryk van Israel geskryf het, het 
uitgeroep: “Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy 
knegte, die profete, geopenbaar het nie” (Amos 3:7). God het sulke profete 
opdrag gegee om nie net te waarsku oor naderende rampe nie, maar om te 
verduidelik dat Hy later elke belofte wat Hy ooit gemaak het, sou nakom.

God Bevestig Sy Geloofwaardigheid aan die Wêreld

God het die Israeliete herhaaldelik gewaarsku dat Hy 
hulle sou straf deur die Assiriërs, gelei deur koning  
Sargon (links) en sy opvolgers. Uiteindelik is hulle  
gevange geneem.
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Kan u Bybelprofesie glo? Die geskiedenis van 
die koninkryke van Israel en Juda is ’n krag-

tige getuienis van die akkuraatheid en juistheid 
van Bybelprofesie. Dink byvoorbeeld aan God 
se profesieë oor wat die lot van Israel sou wees 
as die Israeliete teen Hom in opstand sou kom.

Die verhaal begin met Israel se skeuring in 
twee koninkryke, Israel en Juda, omstreeks 
931 vC, kort na Salomo se dood. Jerobeam, 
koning van Israel (ongeveer 931-910), het 
afgodediens ingestel as deel van sy koninkryk 
se aanbidding (1 Konings 12:26-33).

God het Jerobeam se vrou gewaarsku teen 
die gevolge van sy, en die koninkryk, se afgo-
dery: “En die HERE sal Israel slaan … en sal 
Israel uitruk uit hierdie goeie land wat Hy aan 
hulle vaders gegee het, en hulle anderkant 
die Eufraat verstrooi, omdat hulle hul heilige 
boomstamme gemaak en die HERE geterg het” 
(1 Konings 14:15).

God het deur Sy profete voortgegaan om 
te waarsku oor die straf wat sekerlik sou kom 
as die Israeliete nie van hulle sondige weë 
sou bekeer nie. Hy het geduldig en genadiglik 
gewag vir ’n bekering wat nooit gekom het nie.

Een van die profete was Miga (middel tot 
laat 700’s vC), skrywer van die Bybelse boek 
wat sy naam dra. “Die woord van die HERE 
wat tot Miga, die Morastiet, gekom het, … 
wat hy gesien het aangaande Samaría [Israel 
se hoofstad] en Jerusalem … Daarom sal 
Ek Samaría ’n puinhoop maak op die veld, ’n 
plek om wingerdstokke te plant; en Ek sal haar 
klippe in die dal laat afrol en haar fondamente 
blootlê” (Miga 1:1-2, 6).

Uiteindelik, na opeenvolgende invalle, het die 
Assiriese Ryk Israel verwoes en die meeste van 
sy bevolking gevange geneem (722 vC).

“En die koning van Assirië het opgetrek 
deur die hele land en opgetrek na Samaría en 
dit drie jaar lank beleër. In die negende jaar 

van Hoséa het die koning van Assirië Samaría 
ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer 
na Assirië … Want die kinders van Israel 
het gesondig teen die HERE hulle God … en 
hulle het ander gode gevrees … En hulle het 
sy insettinge en sy verbond verwerp wat Hy 
met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse 
waarmee Hy hulle gewaarsku het, en agter nie-
tige afgode aan geloop en self nietig geword, 
en agter die nasies aan wat rondom hulle was, 
van wie die HERE hulle beveel het om nie soos 
hulle te maak nie” (2 Konings 17:5-7, 15).

Soos hierbo genoem, het God amper 200 
jaar tevore geprofeteer dat Hy “sal Israel uitruk 
uit hierdie goeie land wat Hy aan hulle vaders 
gegee het, en hulle anderkant die Eufraat 
[Rivier] verstrooi …” Hierdie en baie ander 
besonderhede van die profesieë en histo-
riese weergawes van die Assiriese invalle en 
gevolglike Israelitiese ballingskap word beves-
tig deur Assiriese verslae en ander argeolo-
giese ontdekkings.

Juda leer nie ’n les nie

Selfs nadat hulle die ondergang van die 
koninkryk van Israel aanskou het, het burgers 
van die koninkryk van Juda self na afgodediens 
en ongehoorsaamheid geneig. God het profete 
gestuur om hulle te waarsku oor hul lot as hulle 
nie bekeer nie.

Deur die profeet Jeremia (laat 600’s tot 
500’s vC), het God ’n merkwaardige profesie 
oor Juda se toekoms gelewer:

“Ook het die HERE al sy knegte, die profete, 
na julle gestuur, vroeg en laat—maar julle het 
nie geluister of julle oor geneig om te hoor 
nie—met die woorde: Bekeer julle tog elkeen 
van sy verkeerde weg en van die boosheid 
van julle handelinge, en woon in die land wat 
die HERE aan julle en julle vaders gegee het, 
van eeu tot eeu; en loop nie agter ander gode 

Die Geskiedenis Bewys  
Bybelprofesieë se Akkuraatheid

aan om hulle te dien en julle voor hulle neer te 
buig nie, en terg My nie met die werk van julle 
hande nie, dat Ek julle geen kwaad aandoen 
nie. Maar julle het na My nie geluister nie, 
spreek die HERE—om My te terg met die werk 
van julle hande, julle tot skade. 

“Daarom, so sê die HERE van die leërskare: 
Omdat julle na my woorde nie geluister het 
nie, laat Ek al die geslagte van die Noorde 
haal, spreek die HERE, en Nebukadrésar, die 
koning van Babel, my dienaar; en Ek sal hulle 
bring oor hierdie land en sy inwoners en oor al 
hierdie nasies rondom, en Ek sal hulle met die 
banvloek tref en hulle maak ’n voorwerp van 
verbasing en van bespotting en ewige puin-
hope … En hierdie hele land sal ’n puinhoop, 
’n woesteny word; en hierdie nasies sal die 
koning van Babel sewentig jaar lank dien. 

“En as sewentig jaar vol is, sal Ek oor die 
koning van Babel en oor dié nasie, spreek die 
HERE, hulle ongeregtigheid besoek, en oor 
die land van die Chaldeërs, en sal dit ewige 
wildernisse maak” (Jeremia 25:4-12). 

Juda sou deur die Babiloniërs oorval word, 
het God gewaarsku, en sou vir 70 jaar lank 
in ballingskap in Babilon gaan. Aan die einde 
van die 70 jaar sou God op Sy beurt Babilon 
straf. In nog ’n verstommende profesie het God 
deur Jesaja die naam van die heerser—Kores, 
koning van Persië—geopenbaar wat, ’n eeu 
en ’n half nadat Jesaja geskryf het, die Jode se 
terugkeer sou toelaat (Jesaja 44:28; 45:1-4).

Jeremia se profesie het gebeur. Na verskeie 
invalle het Juda vir die Babiloniërs geval.

God vervul Sy belofte
Die 70 jaar in ballingskap het verbygegaan. 

Daniël 5 vertel dat die Babiloniese monarg 
Belsasar ’n groot en godslasterlike fees gehou 
het waartydens hy en sy gaste wyn gedrink het 
uit goue en silwer voorwerpe wat jare tevore 
deur Nebukadnesar uit die tempel in Jerusa-
lem geplunder is. Die koning het gekyk hoe ’n 
spookagtige hand verskyn en ’n geheimsinnige 
boodskap op die muur geskryf het. Die koning 
se “gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte 

van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het 
teen mekaar geslaan” (vers 6).

Die profeet Daniël het geopenbaar dat hier-
die oorspronklike handskrif op die muur God  
se oordeel, dat Babilon se oorheersing tot ’n 
einde gekom het, aandui. Hy het vir die koning 
gesê: “U koninkryk is verdeel en aan die 
Meders en Perse gegee … [en] in dieselfde 
nag is Bélsasar, die koning van die Chaldeërs, 
gedood” (verse 28, 30).

’n Eeu later het die Griekse geskiedskrywer 
Herodotus (484-420) Daniël se verslag van 
die val van Babilon bevestig: “Die Perse het 
die rivier [Eufraat] met ’n kanaal na die meer, 
wat tot nou toe ’n moeras was, weggelei, en 
hy [Cyrus] het die stroom laat sink totdat die 
voormalige kanaal oorgesteek kon word. Toe 
dit gebeur het, het die Perse wat vir hierdie 
doel geposisioneer was, na Babilon deur die 
kanaal van die Eufraat gegaan, wat nou tot 
omtrent die hoogte van die middel van ’n man 
se dy gesak het … Die Perse het so die stad 
binnegegaan … en die inwoners wat in die 
sentrale deel van Babilon gewoon het, was 
onbewus van die vyande se teenwoordigheid 
as gevolg van die grootte van die stad en 
omdat hulle ’n fees gevier het. Hulle het aan-
gehou dans en geskenke uitgeruil totdat hulle 
skielik van hul hartseer lot vertel is. Op hierdie 
manier is Babilon verower” (History, boek 1, 
paragrawe 191-192).

Daniël se voorspelling, tesame met die 
profesieë van ander profete van God oor die 
ondergang van Babilon, is skielik en dramaties 
vervul.

Jeremia se profesie van ’n 70-jarige bal-
lingskap en Jesaja se profesie van Kores wat 
die Jode toelaat om na Jerusalem terug te 
keer om die tempel wat deur Nebukadnesar 
verwoes is te herbou, is ook tot in die fyn-
ste besonderhede vervul. Die boeke Esra en  
Nehemia teken die Jode se terugkeer uit bal-
lingskap aan.

Vervulde profesie se betekenis vir ons
’n Reeks merkwaardige profesieë wat oor 
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Met hierdie as agtergrond, lees ons dat God die profete laat opteken het, 
vir alle generasies, wat die toekoms sou inhou. Dit is geskiedenis wat vooraf 
geskryf is.

Dieselfde profesieë wat die val van die koninkryke van Israel en Juda 
voorspel het, gee spesifieke besonderhede aangaande die koms van die  
Messias en die herstel van die troon van Dawid. Hierdie profesieë verdui- 
delik dat die Messias—as die Seun van Dawid en die Seun van God—met 
Sy wederkoms, die koninkryk van Israel sal hervestig as deel van Sy eie 
wêreldwye Koninkryk.

Deur hierdie profesieë voorsien God die mensdom van bewys van die 
betroubaarheid van Sy beloftes en verbonde. Profesie bevestig God se geloof- 
waardigheid en getrouheid vir almal wat die tyd neem om Sy Woord te be- 
studeer en te aanvaar.

Net soos God vroeër gedemonstreer het—deur Israel se wonderbaarlike 
uittog uit Egipte—dat Sy beloftes van nasieskap aan Abraham, Isak en Jakob 
betroubaar was, so sal Hy die volle betroubaarheid van Sy Woord demon-
streer deur alles te vervul wat Hy deur die mond en penne van Sy profete 
verkondig het. Deur hulle het Hy die goeie en slegte aspekte van die toe-
koms van Israel geopenbaar en dat hierdie dinge ’n bewysbare uitwerking  
op die toekoms van die mensdom sal hê.

Nog belangriker, wanneer alles plaasgevind het, sal God gedemonstreer 
het dat Hy en Hy alleen die Een is wat uiteindelike mag oor ons lot het. Hy 
sal hierdie woorde bo alle twyfel bewys het: “Ek is God, en daar is niemand 
soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af 
wat nog nie gebeur het nie … soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat 
kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen” (Jesaja 46:9-11).

God sal bewys dat Hy God is

Deur die profeet Esegiël verduidelik God die groot doel vir die gebeure 
wat Hy aan ons geopenbaar het:

“En Ek sal my heerlikheid onder die nasies bring, en al die nasies sal my 
strafgerig sien wat Ek voltrek het, en my hand wat Ek op hulle gelê het. En 
die huis van Israel sal weet dat Ek die HERE hulle God is, van dié dag af 
en verder. En die nasies sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle onge-
regtigheid in ballingskap gegaan het; omdat hulle teen My troubreuk begaan 
het, het Ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hul teë- 
standers oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het. Volgens 

hulle onreinheid en hulle oortredinge het Ek met hulle gehandel en my aan-
gesig vir hulle verberg.

“Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob verander 
en My ontferm oor die hele huis van Israel … As Ek hulle terugbring uit die 
volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, sal Ek My in hulle 
as die Heilige laat ken voor die oë van baie nasies. En hulle sal weet dat Ek, 
die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na  
die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land en dáár niemand meer 
uit hulle agter laat bly het nie” (Esegiël 39:21-28; vergelyk met Eksodus 6:7). 

God het hierdie profesieë op skrif gestel sodat die hele mensdom Sy groot 
krag en waarheid sal kan verstaan en glo. Alle volke sal dan onbetwisbare 
bewyse hê dat hulle Hom as die lewende en getroue God kan vertrou. As 
God sou versuim om ’n enkele belofte na te kom, sou Sy woord altyd verdag 
wees. Profesie verduidelik hoe Hy Sy beloftes sal nakom—beide om diegene 
te straf wat teen Hom rebelleer en om diegene te seën wat Sy instruksies 
gehoorsaam.

God is van plan om Sy profesieë—en hul verstommende akkuraatheid—
te gebruik om aan almal te demonstreer dat Hy inderdaad die God van 
waarheid is. Hulle sal die betroubaarheid van Jesus Christus se duidelike 
stelling oor God besef: “U woord is die waarheid” (Johannes 17:17).

God sal Sy geloofwaardigheid bevestig

Ons moet die beloftes onthou wat aan Abraham en Dawid gemaak is en 
die verbond wat God met Israel gesluit het. God verbind Homself om getrou 
te wees aan Sy woord. Daarom het Hy Homself verplig om al die erfenis en 
al die seëninge wat Hy tydens die ballingskap van Israel en Juda weggeneem 
het, terug te gee.

God het weer deur Esegiël gesê: “Kyk, Ek gaan die kinders van Israel 
haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle 
kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een 
volk maak in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal vir hulle 
almal koning wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie 
meer in twee koninkryke verdeeld wees nie. 

“En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle ver-
foeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle 
woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan 
vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees” (Esegiël 37:21-23).

God Bevestig Sy Geloofwaardigheid aan die Wêreld

honderde jare, vyf koninkryke en baie profete 
en heersers strek, het presies gebeur. Soos 
God deur Jesaja gesê het toe Hy Juda se 
ondergang deur die Babiloniërs voorspel het: 
“Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is 

God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van 
die begin af verkondig die einde, en van die 
voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: 
My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal 
Ek doen … soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit 

ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit 
ook doen” (Jesaja 46:9-11).

God alleen het die mag om gebeurtenisse te 
profeteer en dit dan te laat gebeur. Hy sal nog 
die baie ander onvervulde profesieë wat in Sy 

Woord opgeteken is, vervul.
Vir bykomende bewys dat die Bybel inder-

daad God se geïnspireerde Woord is, vra vir u 
gratis eksemplaar van Is the Bible True? of laai 
dit van ons webbladsy af. 
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So oortuigend sal die bewys van die realiteit van God wees dat ware be- 
kering, gepaard met ’n verstommende transformasie in die manier waarop 
die volk Israel op Hom sal reageer, sal plaasvind. “Maar vir Sion [Jerusalem] 
kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, 
spreek die HERE. Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die 
HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, 
sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit 
die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewig-
heid nie” (Jesaja 59:20-21).

Die apostel Paulus het hierdie konsep eeue later herbevestig: “Want ek 
wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat 
julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom 
het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel 
gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die god-
delooshede van Jakob afwend” (Romeine 11:25-26).

Daar sal geen ruimte gelaat word vir twyfel oor God se bestaan en betrou- 
baarheid nie. Bewys dat Hy werklik is en dat Sy Woord vertrou moet word, 
sal oorweldigend en onweerlegbaar bly.

Sodra die afstammelinge van antieke Israel die onmiskenbare bewyse 
aanvaar dat God die profesieë wat in Sy Woord geskryf is geïnspireer en 
getrou vervul het, sal Christus begin om die ander nasies hierdie selfde 
waarheid te leer. God sal dan alle nasies—die hele mensdom—tot bekering 
gebring het. Die profesieboeke in ons Bybels sal die onbetwisbare bewys 
lewer dat God die einde van die begin af akkuraat kan voorspel.

Die Internasionale 
Omvang van Profesie

Skeptici wat God daarvan beskuldig dat Hy die afstemmelinge van 
Israel bevoordeel tot nadeel van ander nasies, is dikwels onbewus van 
die omvang van God se meesterplan. Al speel die volk Israel ’n deur-
slaggewende rol in die vervulling van die plan, is hulle rol nie net tot 
hulle eie voordeel nie.

God het aan Abraham belowe: “en in jou sal al die geslagte van die aarde 
geseën word” (Genesis 12:3). Om daardie doel te verwesenlik, het God ook 
aan Abraham belowe: “En Ek sal jou [deur die volk van Israel] ’n groot 
nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën sal wees. 
En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek” 
(Genesis 12:2-3).

Wanneer ons Bybelprofesie noukeurig ondersoek, vind ons dat God getrou 
bly aan Sy belofte. Individue en nasies wat die manier waarop God gekies 
het om die volk Israel te gebruik teenstaan—as gevolg van Sy beloftes aan 
Abraham—is gedoem tot uiteindelike mislukking. Dit is nie omdat Abraham 
se Israelitiese afstammelinge beter is as ander nasies nie. Dit is omdat sulke 
mense hulself teen God se wil stel.

God se plan strek tot alle nasies

God is regverdig. Hy het antieke Israel en Juda swaar gestraf toe hulle 
teen Hom in opstand gekom het. Hy seën elkeen wat aan Sy opdragte 
gehoorsaam is en straf diegene wat dit nie doen nie. Hy toon uiteindelik 
geen partydigheid in Sy behandeling van Israeliete oor nie-Israeliete nie 
(Deuteronomium 10:17-19).

In die teks van die Tien Gebooie het Hy verduidelik dat Sy wette op almal 
van toepassing is: “Ek, die HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die mis-
daad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde 
geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van 
die wat My liefhet en my gebooie onderhou” (Eksodus 20:5-6).

God oordeel mense volgens hulle reaksies op Sy instruksies. Hy het spesi- 
fiek vir die mense van antieke Israel gesê om die vreemdeling (uitlander) lief 
te hê omdat hulle self eens vreemdelinge in Egipte was (Levitikus 19:34). 
God het aan Abraham verduidelik dat Sy meesterplan vereis dat “al die ge- 
slagte van die aarde geseën word (Genesis 12:3).

Daardie plan behels die gebruik van Abraham se nageslag deur Jakob 
in ’n prominente en spesiale rol. Jesus Christus is natuurlik die vernaamste 
afstemmeling van Abraham in die plan (Matteus 1:1; Galasiërs 3:29); verlos-
sing is slegs deur Hom moontlik (Handelinge 4:10-12).

Die Internasionale Omvang van Profesie
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Maar die ander fisiese afstammelinge van Israel speel ’n belangrike rol 
in God se plan. Dit is belangrik dat ons die internasionale implikasies van 
Bybelse profesie begryp sodat Israel se rol nie verkeerd geïnterpreteer word 
nie. God is nie net op Israel gefokus nie. Sy plan het betrekking op alle 
nasies, alle volke.

Jesaja begin sy profesie met hierdie woorde: “Hoor, o hemele, en luister, 
o aarde” (Jesaja 1:2). Hy voeg gou by: “En aan die einde van die dae sal die 
berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en ver-
hewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom” (Jesaja 
2:2). In die laaste hoofstuk van dieselfde boek sê God vir ons deur Jesaja, 
“die tyd kom dat Ek al die nasies en tonge versamel; en hulle sal kom en  
my heerlikheid sien (Jesaja 66:18).

Profesie oorskry nasionale grense. Al vestig God meer aandag op Sy  
plan vir die nageslag van Abraham, vergeet Hy nie die res van die mens- 
dom nie (Handelinge 10:34-35). Hy sal almal seën wat Hom gehoorsaam  
en sal almal straf wat hardnekkig hulle wil teen Hom stel—Israeliete sowel 
as ander nasies.

God se langtermyn doel is om die gedrag van alle mense te verander. Dit 
is omdat Hy “wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot 
bekering moet kom” (2 Petrus 3:9). Hy het belowe, “want my huis sal ’n huis 
van gebed genoem word vir al die volke” (Jesaja 56:7).

Profesie verduidelik hoe dit gaan gebeur.

God het die wêreld lief

Selfs al het God Israel gekies as “my eiendom uit al die volke” (Eksodus 
19:5), strek Sy plan veel verder as die Israeliete. Moses het dit verduidelik 
toe God Israel as ’n nasie gevestig het: “Kyk, ek het julle insettinge en veror-
deninge geleer soos die HERE my God my beveel het … Onderhou dit dan 
en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die 
volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is 
’n wyse en verstandige volk” (Deuteronomium 4:5-6).

Ten spyte van protes van die profeet Jona het God hom gestuur om aan 
die heidenstad Nineve te profeteer. Nineve se burgers het op sy waarskuwing 
gereageer en berou gehad, en God het hulle gespaar. Hy is besorg oor alle 
mense.

Aan Israel het God die deurslaggewende verantwoordelikheid gegee om 
God se weë as ’n voorbeeld en tot voordeel van ander nasies te leef. Op 
daardie tydstip het die Israeliete nie ’n hart gehad om God te gehoorsaam 
nie (Jeremia 7:23-24). Hulle sukses as rolmodel was dus van korte duur.  
Met verloop van tyd het hul gedrag tot dieselfde vlak as dié van die ander 
nasies rondom hulle ontaard.

Uiteindelik het God Sy seëninge tydelik van die nageslag van Abraham 
onttrek, en hulle is in ballingskap weggevoer. God het toe vir Nebukadnesar, 
die heidense koning van Babilon, ’n ongewone geleentheid gebied om Hom 

te dien. Daniël, die profeet wat ’n sleuteladministrateur in Nebukadnesar se 
regering was, het opgeteken dat God hierdie heidense monarg die kans ge- 

bied het om van sy sondes te bekeer en die wette 
van God op sy koninkryk toe te pas.

Die nasies en volke in Nebukadnesar se uitge-
strekte ryk sou onmeetbaar daarby baat gevind het 
as hy God se aanbod aanvaar het. Hierdie kennis 
en begrip van die weë van God kon dan aan toe-
komstige geslagte oorgedra word.

God het Nebukadnesar toegelaat om ’n ryk 
te regeer wie se kultuur en invloed hom ver sou 
oorleef en tot in die ryke en kulture wat Babilon 
sou opvolg, strek. Maar omdat Nebukadnesar hom 
nie aan God wou onderwerp nie, sou Babilon se 
invloed meer boos as goed wees. Die Skrif toon 
dat hierdie bose invloed deur die eeue sal voort-
duur, selfs tot by die wederkoms van Jesus Christus 
(Openbaring 17:5; 18:2).

Die toekoms word aan ’n heidense koning 
geopenbaar

Om Nebukadnesar se aandag te kry, het God 
aan hom, deur ’n droom, ’n blik op die toekoms 

geopenbaar. Daniël het aan die koning verduidelik dat “daar is ’n God in 
die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend 
gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur” (Daniël 2:28).

Daniël het verder gesê: “Die God van die hemel het vir u ’n koninkryk van 
mag en sterkte en aansien gegee … Ná u kom daar ’n koninkryk op aarde 
wat nie so groot soos u koninkryk is nie. Daarna kom ’n derde koninkryk 
van brons om oor die wêreld te regeer. Daarna sal daar ’n vierde koninkryk 
kom wat so sterk is soos yster … In die tyd van daardie koninkryke sal die 
God van die hemel ’n koninkryk oprig wat nooit tot niet sal gaan nie … en 
self vir altyd bly bestaan” (verse 37-44, Nuwe Lewende Vertaling).

As gevolg van Israel se sondes het God heidense regeerders in daardie 
streek gegee totdat ’n finale koninkryk—die Koninkryk van God—met 
Christus se wederkoms sou heers. God het hierdie mees basiese profesie—

Die Internasionale Omvang van Profesie

Deur ’n droom het God aan Babilon se koning  
Nebukadnesar geopenbaar dat ’n reeks koninkryke 
tot stand sou kom. Die beeld wat die koning gesien 
het, was saamgestel uit vier soorte metaal, wat oor-
eenstem met die vier groot ryke.
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’n uiteensetting van toekomstige dominante magte in daardie streek—aan 
Nebukadnesar geopenbaar.

Omtrent dieselfde tyd het God Daniël gestuur om vir die monarg te sê: 
“O Koning, luister tog na my raad. Breek met u sondes en doen wat reg is” 
(Daniël 4:27, Nuwe Lewende Vertaling). Alhoewel hy tydelik God se groot-
heid erken het, het Nebukadnesar 
nooit regtig ag geslaan op Daniël 
se vermaning nie.

God het die koning verneder  
deur hom vir sewe jaar aan krank- 
sinnigheid oor te gee. Gedurende  
daardie tyd was hy nie in staat om  
die sake van Babilon te adminis- 
treer nie. Daniël het hom gewaar- 
sku: “Hulle sal u uit die mensdom 
verstoot, en u woning sal saam 
met die diere van die veld wees, en 
hulle sal u soos die beeste plante 
laat eet … totdat u erken dat die 
Allerhoogste mag het oor die 
koningskap van die mens en dit 

gee aan wie Hy wil” (Daniël 4:25). God het seker gemaak dat Nebukadnesar 
sonder enige verskoning gelaat is om ongehoorsaam aan Hom te wees.

Toe dit alles verby was, het Nebukadnesar ’n proklamasie uitgereik: 
“Koning Nebukadnesar aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde 
woon: Mag julle vrede groot wees! Dit behaag my om die tekens en wonders 
wat die allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is sy 
tekens, en hoe magtig sy wonders! Sy koninkryk is ’n ewige koninkryk, en 
sy heerskappy is van geslag tot geslag!” (verse 1-3).

Die Babiloniese koning het God se mag en gesag oor die aarde erken. 
Maar ons het geen aanduiding dat hy sy afgodiese weë permanent verander 
het en net die ware God begin dien het nie. Hy het egter besef dat Daniël se 
God groter was as al die ander gode wat hy aanbid het.

’n Les van die geskiedenis

Wat God gewys het, en die geskiedenis herhaaldelik gedemonstreer, is dat  
nóg nasionale leiers nóg hul mense in staat is om God konsekwent op hul eie  

te gehoorsaam. Paulus het dit opgesom toe hy geskryf het: “Wat dan? Het ons  
[Jode] enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel 
as Grieke [heidene[ beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos ge- 
skrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand 
wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal 
afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar 
is selfs nie een nie” (Romeine 3:9-12).

Nie totdat Jesus Christus die Koninkryk van God op aarde vestig en God 
Sy Gees “op alle mense uitstort” (Joël 2:28; Handelinge 2:17, 38), aan diegene 
wat gewillig tot bekering kom, kan geregtigheid wydverspreid word. God het 
dieselfde waarheid aan Nebukadnesar deur Daniël geopenbaar: “Maar in die 
dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in 
ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen 
ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en 
daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan” (Daniël 2:44).

Hierdie waarheid is die fokus van Bybelprofesie. Profesie wys hoe die 
Skepper-God in die mensdom se aangeleenthede sal ingryp en Sy Konink- 
ryk sal vestig, wat vrede, geregtigheid en redding vir die hele mensdom sal 
bring.

Bybelprofesie is internasionaal in omvang. Dit is gesentreer op die enigste 
Heerser—Jesus Christus, die Seun van God—wat utopie op aarde kan vestig.

Kom ons kyk nou hoe daardie beloofde utopie tot stand sal kom.

Die Internasionale Omvang van Profesie
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Profesie wys hoe die Skepper-God in die mensdom se 
aangeleenthede sal ingryp en Sy Koninkryk sal vestig, 
wat vrede, geregtigheid en redding vir die hele mens-
dom sal bring.
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Die Einde van  
“die Teenwoordige 

Bose Wêreld”

“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). Hulle wou weet wanneer 
die era van menslike wanbestuur onder Satan—waarna die 

apostel Paulus verwys as ‘die teenwoordige bose wêreld’ (Galasiërs 1:4)—sou 
plek maak vir die Koninkryk van God.

Jesus het verduidelik dat Sy wederkoms voorafgegaan sou word deur 
“groot verdrukking … soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe 
nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (Matteus 24:21).

Dit is moeilik om die omvang van lyding voor te stel wat gedurende ’n 
paar skrikwekkende jare aan die einde van ons tyd sal plaasvind. Profesie 
beeld daardie tyd uit as die mees gewelddadige en onstuimige tydperk in die 
geskiedenis. Jesus het voortgegaan, “En as daardie dae nie verkort was nie, 
sou geen vlees gered word nie” (vers 22).

Genadiglik sal daardie skrikwekkende tyd vinnig verbygaan. Onmiddellik 
daarna sal die wonderlike era van die Koninkryk van God, waaroor Daniël 
geskryf het, begin. Christus sal terugkeer aan die einde van daardie geweld-
dadige era om permanente vrede te vestig.

Waarom sal God dan toelaat dat daardie dae van oorlog en chaos plaas-
vind?

Die onsigbare hand van die aartsbedrieër

Soos ons gesien het, waarsku die Bybel ons van Satan die duiwel se 
misleiding van die mensdom. Deur hierdie misleiding het hy homself die 
heerser en god van hierdie huidige tyd gemaak. Net voor Jesus terugkom, 
sal God, die Almagtige, Satan toelaat om uiteindelik te doen wat hy met die 
oorspronklike stad van antieke Babel, of Babilon, begin het (Genesis 11:1, 4). 
Satan het ’n man met die naam Nimrod gebruik om die baie klein maar vin-
nig vermenigvuldigende stamme van die mensdom te organiseer in ’n stelsel 
wat heeltemal anders was as wat God bedoel het.

Die eerste opgetekende poging om alle mense in ’n enkele ryk te verenig, 
was Nimrod se koninkryk (Genesis 10:8-12). Sy ambisieuse poging was egter  
teenstrydig met God se voorneme. Dit was die mensdom se eerste poging 
om God se begeerte om aan elke familiegroep sy eie grondgebied as ’n erfe-

nis te gee, te dwarsboom (Genesis 10:32). God wou hê dat die mensdom van 
die uitgebreide familie gebruik maak as die grondslag vir organisasie en 
struktuur. Nimrod het egter die mense van sy tyd oorreed om God se plan te 
verwerp ten gunste van ’n enkele ryk wat deur ’n sterk militêre mag onder-
steun sou word.

Nimrod se volgelinge 
het nie geloof in God se 
beskerming, leierskap en 
lewenswyse gehad nie. 
Hulle wou self besluit 
hoe die aarde georga-
niseer en regeer moes 
word. Hulle het verkies 
om as een volk te bly en 
hulleself sonder familie-
onderskeidings te orga-
niseer (Genesis 11:1, 4).

Wat was God se reak- 
sie? Hy het ingegryp in 

die voorval by die Toring van Babel en, deur hul taal te verwar, die aarde se 
vroeë bewoners gedwing om te versprei en aparte nasies te vorm soos Hy 
dit bedoel het (verse 6-8). Sedertdien het God se profete die term Babilon 
gebruik as ’n simboliese voorstelling van Satan se heerskappy deur menslike 
regering, kultuur en godsdiens.

Gedurende die laaste dae van die koninkryk van Juda, in die sesde eeu 
vC, het die antieke stad Babilon sy mag uitgebrei om die oorheersende streek- 
ryk te word onder leiding van koning Nebukadnesar II (die Nebukadnesar 
van die Bybel).

Ten tyde van die einde sal Satan vir ’n kort tydjie weer verskeie blokke 
van nasies in beduidende wêreldmoondhede organiseer (Openbaring 9:16-18; 
17:12-13).

Die simboliese dier sal weer opstaan

Hoofstuk 12 van Openbaring beeld Satan uit as “’n groot vuurrooi draak 
met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone” (vers 3). Dit 
beskryf sy poging om Jesus Christus te vernietig kort na Sy geboorte: “En 
die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat  

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Dit is moeilik om die omvang van lyding voor te stel wat 
gedurende ’n paar skrikwekkende jare aan die einde van  
ons tyd sal plaasvind. Genadiglik sal daardie skrikwek-
kende tyd vinnig verbygaan.
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hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het” (vers 4; vergelyk Matteus 
2:13-21).

Uiteindelik verskuif die toneel na die tyd van die einde: “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).

Openbaring 13 begin met ’n beskrywing van “’n dier uit die see sien op- 
kom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy 
koppe ’n naam van godslastering” (vers 1). Hierdie dier weerspieël kenmerke 
van vier soortgelyke diere wat in een van Daniël se profetiese visioene ge- 
noem word (Daniël 7).

Die apostel Johannes, 
wat die boek Openbaring 
geskryf het, beskryf die 
dier verder soos hy dit 
gesien het: “En die dier 
wat ek gesien het, was 
soos ’n luiperd, en sy 
pote soos dié van ’n beer, 
en sy bek soos die bek 
van ’n leeu; en die draak 
het hom sy krag gegee 
en sy troon en groot 
mag” (Openbaring 13:2).

Satan (die draak) is die mag agter die skerms. Hierdie eindtydse politieke 
en militêre alliansie sal baie van die kenmerke van die vier antieke ryke 
weerspieël wat met koning Nebukadnesar van Babilon begin het.

“Die dier wat jy gesien het [met dieselfde basiese eienskappe as die vier 
diere in Daniël 7, wat antieke Babilon, Persië, Griekeland en Rome verteen-
woordig], was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; 
en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van 
die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as 
hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is” (Openbaring 17:8). 

Met die val van Rome het daardie antieke stelsel vermoedelik tot ’n einde 
gekom—asof dodelik gewond. Maar die verrassende herlewing daarvan, uit 
die as van die Romeinse Ryk, word hier in die boek Openbaring beskryf: 
“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy 
dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier 
aan gegaan” (Openbaring 13:3).

Let op die mag en invloed wat hierdie satanies geleide regeringstelsel in 
die laaste dae sal uitoefen: “En hulle het die draak aanbid wat die dier mag 
gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan 
teen hom oorlog voer?” (vers 4). Die wêreld sal vrees en verwonderd wees 
oor die enorme krag van hierdie alliansie van nasies.

Let op die struktuur van hierdie politieke en militêre alliansie. “En die 
tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ont-
vang 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 oorwin—want 
Hy is die Here van die here en die Koning van die konings—en die wat 
saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou” (Openbaring 17:12-14).

Nog ’n dier

En uit die aarde het ek ’n ander dier sien opkom, en hy het twee horings 
gehad net soos ’n lam 
[asof geïnspireer deur, 
of probeer om Christus 
te verpersoonlik] en het 
gepraat soos ’n draak 
[Satan]. 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). 

Hierdie dier maak daarop aanspraak dat hy Jesus Christus verteenwoordig— 
die ware Lam van God (vers 8)—maar praat eintlik namens Satan aangaande 
wat mense moet aanbid.

In Openbaring 17 word hierdie dier ook uitgebeeld as ’n gevalle vrou, ’n 
hoer: “En ek het ’n vrou sien sit op ’n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike 
name, met sewe koppe en tien horings. En die vrou was bekleed met purper 
en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in 
haar hand ’n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar  
hoerery; en op haar voorhoof was ’n naam geskrywe: Verborgenheid, die 
groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” 
(verse 3-5). 

Die gevalle vrou sit op en lei die eerste dier (die alliansie van 10 konings, 
heersers van nasies of groepe van nasies). Sy is die wêreld se vernaamste 
voorstander van Satan se skandelike leerstellings. Sy bewaar die heidense 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Die tyd van die einde van Satan se heerskappy op aarde 
sal gekenmerk word deur menslike lyding en mensge-
maakte-en-natuurrampe wat ongeëwenaard in die 
geskiedenis is.
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geheimenisse—die grondbeginsels van antieke Babilon se godsdiens—in 
haar tradisies en leringe. Sy sal aan die einde van hierdie era ’n vurige voor-
stander van hierdie antieke godsdienstige gebruike en praktyke wees, wat dit 
weer internasionaal gewild sal maak.

Wie is hierdie geestelike hoer? “En die vrou wat jy gesien het, is die 
groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde” (vers 18). Die 
antieke stede Babilon en Rome het uitgestrekte ryke beheer en baie nasies 
en konings aan hul tradisies en kultuur onderwerp. Profesie openbaar dat ’n 
moderne stad ’n soortgelyke rol sal aanneem ten tyde van die einde.

Hierdie stad sal geweldig invloedrykend wees in hierdie wêreld se gods- 
dienstige, politieke en ekonomiese arenas. Teen die tyd dat die gevalle vrou  
—hierdie Babilon die Grote—deur Christus vernietig word, sal dit so wees 
dat “al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar 
hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die han-
delaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid” 
(Openbaring 18:3).

Dit is ’n godsdienstige mag wat elke vlak van die samelewing sal beïn-
vloed. Sy sal vir ’n tyd lank die pasaangeër vir die wêreld wees. Sy is “die 
groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde ge- 
hoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn 
van haar hoerery” (Openbaring 17:1-2).

Satan sal die tradisies en geloof van hierdie magtige stad gebruik om die 
wêreld te mislei (Openbaring 12:9). “Die waters wat jy gesien het, waar die 
hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale” (Openbaring 17:15).

Satan sal ook die leiers van hierdie twee diere gebruik om die wêreld te 
oortuig dat ’n nuwe politieke en godsdienstige alliansie die sleutel tot bly-
wende internasionale vrede is. Maar die hele stelsel sal gebou word op kon-
septe wat ’n beroep doen op menslike redenasie, wellus en ydelheid, terwyl 
die geopenbaarde wette en weë van God verwerp word. Deels om daardie 
rede definieer die boek Openbaring hierdie eindtydse voorstander van Satan 
se tradisies gepas as “groot Babilon” (Openbaring 16:19; 18:2).

Psalm 2:1-3 beskryf die houding van heersers en ander mense wat Satan 
se beginsels aanneem: “Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige 
dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad 
teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk 
en hulle toue van ons afwerp!” Satan se politieke en godsdienstige stelsels 
is gebaseer op die algemene oortuiging dat die mens die reg het om self te 
besluit wat reg en verkeerd is.

Illusie van vrede

Die duiwel het by Jesus Christus gespog oor sy mag en beheer oor “al 
die koninkryke van die wêreld” (Matteus 4:8-9). Hy sal nooit gewillig sy 
kragtige invloed oor die mensdom prysgee nie. Dit is hoekom die wêreld die 
skrikwekkende tyd sal ervaar wat deur Jesus Christus geprofeteer is—’n tyd 

wat, indien dit nie kortgeknip word nie, tot die uitwissing van menselewe sal 
lei (Matteus 24:21-22).

Satan, die meesterbedrieër, mislei dikwels menslike agente om sy bedrieg- 
like argumente te bemark. Hy gebruik hulle om sy basiese konsepte voor te 
staan. Ten tyde van die einde sal Satan se filosofie kragtig bevorder word as 
die mensdom se laaste hoop op wêreldvrede en veiligheid (1 Tessalonisense 
5:2-3). Dit sal bestempel word as die wêreld se grootste geleentheid om saam 
te werk tot voordeel van almal.

Die Skrif verwys na Satan se hoofadvokaat in die tyd van die einde as 
“die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God 
genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van 
God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Tessalonisense 2:3-4).

Sy pogings sal wees “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. En daarom sal God 
hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo” (verse 9-11). Hier-
die man se oorredingsvermoë sal enorm wees.

Tragies genoeg sal menigtes uit alle nasies sy slim leuens glo. Hulle sal 
die konsepte wat Satan by die toring van Babel bekendgestel het, entoesias-
ties onderskryf. Hulle sal deeglik mislei word om misleidende versekerings 
te glo dat hierdie sataniese konsepte wêreldvrede en harmonie sal voortbring.

’n Tyd van wêreldwye konflik

Maar hierdie valse beloftes van blywende vrede en veiligheid sal van 
korte duur wees. Satan se eindtydse politieke koninkryk sal ’n noodlottige 
gebrek hê wat sy eenheid uitmekaar sal skeur.

God het aan die profeet Daniël geopenbaar dat, in sy finale fase, “’n ge- 
deelte van die koninkryk sal hard en ’n gedeelte sal bros wees. Dat u die 
yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap 
onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net 
soos yster nie met klei meng nie” (Daniël 2:42-43).

Die betrokke nasies sal nie in staat wees om hul verskille te ignoreer nie. 
Heel aan die einde “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” (Openbaring 17:16).

Die konings oos van die Eufraatrivier wat deelneem aan “die oorlog van 
daardie groot dag van die almagtige God” (Openbaring 16:12-14) dra by tot 
hierdie onrus en konflik.

Baie profesieë impliseer ook die eindtydbestaan van mense wat van die 
12 stamme van Israel afstam. Sommige van hierdie profesieë dui aan dat 
hierdie afstammelinge van beide die huis van Israel en die huis van Juda—
die Jode—voorwerpe van Satan se toorn sal word (Daniël 12:1; Jeremia 31:7-
10; Openbaring 7:2-4; 12:1, 13).

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”
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Onthou dat die apostel Johannes, in sy visioen oor Satan se aandeel in 
eindtydgebeure, ’n stem gehoor het wat uitroep: “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).

Satan se bedoelings sluit geen besorgdheid oor die welsyn van mense in  
nie. Hy wil die faksies van die mensdom vir oorlog gebruik, nie vrede nie.  
Die duiwel weet Jesus Christus sal binnekort terugkeer. Hy is ten volle bewus 
daarvan dat sy beheer oor die mensdom binnekort sal eindig. Daarom, ont-
hul Bybelprofesie, beplan Satan om die mensdom se pogings om blywende 
vrede en eenheid te bewerkstellig te manipuleer as ’n instrument om uiting 
te gee aan sy eie woede 
teen Christus.

Eerder as om vrede en 
veiligheid te geniet, sal die 
mensdom die slagoffer van 
Satan se desperaatheid en 
toorn word. Die duiwel sal  
weereens die mensdom 
teen die ware God kragte 
laat meet. Die leërs van 
baie nasies sal in die om- 
gewing van Jerusalem by- 
mekaarkom vir die mees 
skrikwekkende militêre 

kragmeting in die geskiedenis. Jerusalem word deur drie van hierdie wêreld 
se groot godsdienste as ’n heilige stad beskou. Geografies is dit op een van 
die mees strategies belangrike plekke op aarde—die kruispad van die konti-
nente van Afrika, Asië en Europa.

Die stryd van die groot dag van God die Almagtige

Om hierdie leërs bymekaar te maak, sal Satan “geeste van duiwels wat 
tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, 
om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almag-
tige God” (Openbaring 16:14) stuur. Wat die versamelde generaals, ander 
offisiere en soldate nie sal besef nie, is dat Satan beplan om hulle te gebruik 
om teen Jesus Christus te veg terwyl Hy uit die hemel neerdaal (Openbaring 
19:11-19; Sagaria 14:3-4).

Hierdie “groot dag van die almagtige God” (Openbaring 16:14) word 
ook in die Skrif die “Dag van die Here” genoem. Hierdie terme, in hierdie 
konteks, verwys na die tyd net voor Christus se wederkoms wanneer God 
’n uitdagende mensdom vir sy rebellie sal straf. Dit is die tyd wanneer die 
nasies in Satan se stelsel die regverdige toorn van God oor hulleself sal 
bring (Openbaring 14:9-10).

’n Groot faksie in hierdie laaste geveg—die dier-mag wat deur ’n koalisie 
van 10 heersers ondersteun word—sal sy leërs bymekaarmaak op die vlakte 
naby die antieke militêre vesting Megiddo in die noorde van Israel: “En hulle  
het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon” 
(Openbaring 16:16).

Die einste woord Armageddon (die Griekse vorm van die Hebreeuse 
Har Megiddo of heuwel van Megiddo) het ’n term geword vir ’n groot en 
beslissende geveg wat alle lewe op die planeet bedreig. Dit was die punt van 
Christus se stelling oor die tyd van die einde: Menslike oorlewing is op die 
spel! Wapens van massavernietiging is so kragtig dat lewe op aarde oor en 
oor vernietig kan word.

Soos vir Daniël gesê is, “En in dié tyd … sal ’n tyd van benoudheid 
wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie” 
(Daniël 12:1). Sonder Jesus Christus se ingryping om die wêreld van Satan 
se listigheid en die dwaasheid van die mens te red, sou menselewe uitgewis 
word.

Miskien klink dit te vergesog om ernstig op te neem. Maar dit is werklik. 
Dit sal gebeur. Die apostel Paulus het duidelik van hierdie geweldadige tyd 
gepraat: “Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net 
soos ’n dief in die nag [op ’n onverwagte tyd]. 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).

Wanneer die wêreld se finale poging vir internasionale eenheid om “vrede 
en veiligheid” te verseker uitmekaar val, sal ’n wêreldoorlog, soos wat die 
mens nog nooit tevore gesien het nie, gebeur. Na ’n kort tydperk van ondenk-
bare vernietiging, sal Christus ingryp om menslike uitwissing te voorkom 
(Matteus 24:22).

God sal die nasies verootmoedig

Waarom moet die wêreld tot hierdie tragiese toedrag van sake kom?  
Wat is God se doel met die rampspoedige gebeure van wat die Bybel “die 
groot en verskriklike dag van die HERE” noem? (Joël 2:31, Nuwe Lewende 
Vertaling).

God se uiteindelike doel was nog altyd om alle mense tot bekering te 
bring (2 Petrus 3:9). Maar ’n berouvolle mensdom is onmoontlik solank as 
wat die meeste mense Satan se leiding volg om menslike opinies en tradisies 
met trots te verhef bo die leer van die lewende God.

Lank gelede, deur Jesaja, het God verduidelik wat Hy beplan om te bereik 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Bybelprofesie dui aan dat, soos die era van die mens tot  
’n einde kom, politieke en militêre leiers geweld en ver- 
nietiging op ’n ondenkbare skaal sal ontketen. Honderde 
miljoene sal hul lewens verloor.
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sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, 
grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondank-
baar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bande- 
loos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer 
liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ’n gedaante van 
godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het” (2 Timoteus 3:1-5).

Die mensdom se 
gesindheid en moti-
vering moet verander. 
Die hoogmoedige, 
eiesinnige, liefdelose 
en brutale houdings 
wat die wêreld oor-
heers ten tyde van die 
einde moet verander 
word. God weet dat 
slegs die vernietiging 
van hierdie wêreld se 
samelewing—ironies 
genoeg, meestal deur 

die mens se eie verraad en geweld—die verharde menslike verstand vol-
doende sal skok om te besef dat ‘die teenwoordige bose wêreld’ te korrup is 
om bewaar te word.

Ons samelewing is vinnig besig om moreel en geestelik agteruit te gaan 
in goddelose gesindhede en praktyke wat Paulus gewaarsku het die laaste 
dae sou kenmerk. Jesus gee hierdie waarskuwing aan mense wat oplettend  
genoeg is en wat gewillig is om te luister: “Maar pas op vir julleself, dat julle 
harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van 
die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ’n strik sal hy 
kom oor almal wat op die hele aarde woon” (Lukas 21:34-35).

Nie bereid om te bekeer nie

Selfs te midde van die dood en vernietiging van die eindtyd, sal die meeste  
mense aan hulle bose weë vasklou: “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 … En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul 
towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie” (Openbaring 9:20-21).

Die taak om die mensdom tot bekering te bring, is nie eenvoudig of vinnig 

tydens die komende dag van die Here: “Want ’n dag is daar vir die HERE 
van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat 
dit verneder kan word” (Jesaja 2:12). Voordat Jesus Christus terugkeer om 
heerskappy oor die aarde te aanvaar, beplan God om alle mense te veroot-
moedig wat op Sy teregwysing sal reageer. 

Die oorlewendes van hierdie kort maar verwoestende tydperk—veral dié 
wat van antieke Israel en Juda afstam—sal hoofsaaklik mense wees wie se 
harte sag geword het en verootmoedig is deur hul ervarings (Jesaja 2:11). 
Deur hul trauma sal God ’n nederige volk voorberei wat Christus se leier- 
skap en lering gewillig sal aanvaar wanneer Hy terugkeer.

Deur die profeet Sefanja het God verduidelik dat Hy rampe gebruik om 
mense te verootmoedig: “Ek sal die nasies versamel en koninkryke byme-
kaarmaak. My toorn en brandende woede sal Ek oor hulle uitstort. Die hele 
aarde sal verteer word deur die vuur van my woede … Ek sal ontslae raak 
van hoogmoediges en arrogante mense onder julle. Julle sal nie meer vol 
verwaandheid op my tempelberg aanbid nie. Ek sal eenvoudiges en behoef- 
tiges onder julle laat oorbly” (Sefanja 3:8-12, Nuwe Lewende Vertaling).

Alhoewel hierdie gedeelte spesifiek gerig is op die eindtydse oorblywen-
des van Israel en Juda, illustreer dit grafies hoe en waarom God die trotse en 
hoogmoediges verootmoedig.

Deur die profeet Esegiël het God verduidelik waarom Hy die mensdom 
aanspoor om te bekeer en van sonde af te draai: “En as Ek aan die goddelose  
sê: Jy sal sekerlik sterwe—en hy hom van sy sonde bekeer, en reg en gereg-
tigheid doen … wandel hy in die insettinge van die lewe, sodat hy geen onreg  
doen nie—dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie” (Esegiël 33:14-15). 
Jesaja 59:20 illustreer dieselfde beginsel: “Maar vir Sion kom Hy as Verlosser 
en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die HERE.”

Aan die ander kant belowe God nie so ’n redding vir diegene wat Sy 
teregwysing verwerp en weier om hulle van hul arrogante en opstandige  
weë te bekeer nie. Hulle sal geen goddelike beskerming ontvang teen die 
verskriklike vernietiging wat die aarde sal verwoes nie: “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).

Voorbereiding van die wêreld vir Christus se wederkoms

Baie profetiese gedeeltes beskryf die tyd van God se voorbereiding van 
die wêreld om die heerskappy van Jesus Christus en die vestiging van die 
Koninkryk van God te aanvaar. As Skepper van die heelal sal God Sy gesag 
en mag demonstreer oor alles wat Hy geskape het. Die mensdom sal geen 
verskoning hê om te weier om Hom te eer met die respek wat Sy naam toe-
kom nie.

Waarom is sulke drastiese maatreëls nodig?
Let op Paulus se beskrywing van die mensdom se heersende gesindheid 

ten tyde van die einde: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Die oorlewendes van hierdie kort maar verwoestende 
tydperk sal hoofsaaklik mense wees wie se harte versag 
het en wat verootmoedig is deur hul ervarings.
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nie, en dit kan nie sonder lyding gebeur nie. Mense het deur die geskiedenis  
gedemonstreer dat die meeste nie hul sondes in die gesig sal staar tensy 
hulle persoonlik en onmiddellik sonde se verwoestende gevolge ervaar nie.

Die wêreld wat ons ken sal die volle straf van sy sondes maai. God ver-
gelyk eindtydse gebeure met ’n engel wat ’n wingerdstok vol druiwe oes: 
“En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die 
aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van 
God” (Openbaring 14:19). God sal nie meer die vernietiging van die mens of 
Satan beperk nie—behalwe om in te gryp net voordat menslike uitwissing 
sal plaasvind.

Die profeet Sefanja het daardie dag van afrekening vir die mensdom 
se kollektiewe boosheid en rebellie beskryf: “Naby is die groot dag van 
die HERE … Dié dag is ’n dag van grimmigheid, ’n dag van benoudheid 
en angs, ’n dag van woestheid en verwoesting … 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 inge-
wande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle 
op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie” (Sefanja 1:14-18).

Jesus beskryf hierdie tyd as een van “groot nood in die land [wees] en 
toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en  
as krygsgevangenes geneem word na al die nasies” (Lukas 21:23-24). Hy ver- 
duidelik ook dat “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye 
van die nasies vervul is” (vers 24). God sal heidene toelaat om “die heilige 
stad twee-en-veertig maande lank te vertrap”—’n tydperk van 3½ jaar—net 
voor Jesus se wederkoms (Openbaring 11:2).

Hoe die verlede met die toekoms verband hou

Jesus verbind die toekoms met die oorsaak van die krisis aan die einde 
van die eeu. Om die belangrikheid van Jerusalem ten tyde van die einde te 
verstaan, moet ons teruggaan in die geskiedenis toe Jerusalem vir die eerste 
keer onder heidense beheer gekom het. Jerusalem se val destyds hou direk 
verband met gebeure aan die einde van die eeu.

In 586 vC het die Babiloniese Ryk Jerusalem ingeneem en vernietig. 
Hierdie belangrike gebeurtenis, saam met die gevangeneming en balling- 
skap van Jerusalem se inwoners, was die laaste straf wat God op die antieke 
nasies van Israel en Juda uitgedeel het. Dit het die direkte heerskappy van 
Koning Dawid se dinastie oor die Heilige Land en die stad Jerusalem tot 
’n einde gebring. Jesus Christus sal permanent Dawid se troon hervestig en 
(met Sy wederkoms) daarvandaan regeer (Lukas 1:32-33).

Psalm 106:40-42 som die ballingskap van Israel en Juda op: “Toe het die 
toorn van die HERE ontvlam teen sy volk, en Hy het ’n afsku gekry van sy 
erfdeel. En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters 
het oor hulle geheers; en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder 
hul hand moes buig.” 

Van toe af is die hoop van Israel en Juda se nageslag in hierdie gebed 
uitgespreek: “Verlos ons, HERE onse God, en versamel ons uit die nasies, 
dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!” (vers 47). Deur Sy 
profete het God antieke Israel en Juda belowe dat Hy hulle sou terugbring na 
hulle land met die koms van die Messias.

Maar die profete openbaar ook dat Jerusalem, onmiddellik voor die heer- 
skappy van die Messias, weer onder die heerskappy en invloed van heidene 
sal wees. Selfs vandag, met ’n Joodse staat wat in die Heilige Land hervestig 
is, betwis baie ander nasies, saam met die inheemse Arabiese bevolking, 
Joodse gesag oor die oorspronklike stad Jerusalem (Oos-Jerusalem). Die 
Tempelberg bly onder Islamitiese beheer. Jerusalem is steeds ’n onrustige  
en verdeelde stad, ’n konstante bron van internasionale wrywing.

Jerusalem in die tyd van die einde

Jerusalem is die fokuspunt van baie belangrike eindtydgebeure wat in die 
Bybel voorspel is. “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien” 
het Jesus gewaarsku, “dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is … 
Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan 
word” (Lukas 21:20-22).

Baie profesieë dui blykbaar aan dat hierdie gebeure veroorsaak sal word 
deur die Jode wat ’n “heilige plek” aanwys waarin hulle weer oggend en 
aand diereoffers sal bring. Dit kan ander nasies so woedend maak dat die 
leier van die koalisie van 10 heersers wat die diermag vorm, kan ingryp en  
’n “gruwel” in hierdie aangewese heilige plek oprig (Daniël 11:31; 12:9-11)—
’n besoedeling wat ’n afgodsbeeld in die vroeëre, prototipiese vervulling van 
hierdie profesie ingesluit het (sien “Die Komende ‘Gruwel van die Verwoes-
ting’” wat op bladsy 54 begin). Hierdie scenario blyk die mees waarskynlike 
manier te wees waarop hierdie profesieë vervul kan word in die lig van hui-
dige toestande.

Let op die ontsettende betekenis wat Jesus op hierdie gebeurtenis plaas: 
“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is  
deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet 
—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet 
nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet 
nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger 
is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter 
of op die sabbat mag plaasvind nie. 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 24:15-21).

Getuies vir God en Satan

Jerusalem sal die fokus wees van ander belangrike gebeure gedurende 
hierdie noodlottige tyd. God sal twee profete na Jerusalem stuur—as Sy 
twee getuies—om te profeteer en wonderwerke namens Hom te doen. Soos 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”
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In Sy mees gedetailleerde profesie van die 
eindtyd het Jesus gesê: “Wanneer julle dan 

die gruwel van die verwoesting, waarvan  
gespreek is deur die profeet Daniël, sien  
staan in die heiligdom—laat hy wat lees, op-
let—dan moet die wat in Judéa is, na die 
berge vlug” (Matteus 24:15-16). Waarvan het 
Hy gepraat?

Hy het na Daniël 11 verwys, wat voorspel 
het wat sou gebeur in die moondhede wat vir 
die komende eeue om beheer van die Heilige 
Land sou meeding. Vir ’n groot deel van hierdie 
profesie was die koninkryke Sirië in die noorde 
en Egipte in die suide, albei onder Griekse 
heersers wat Alexander die Grote gevolg het. 
Uiteindelik beskryf die profesie een van hierdie 
heersers uit Sirië, Antiochus IV, ook bekend as 
Antiochus Epiphanes. Hy sou “deur bedrog” 
valse vredesooreenkoms met die Jode sluit 
en later “sy woede uithaal op die mense van 
God se verbond” (Daniël 11:23-24, 30, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Die apokriewe boek van 1 Makkabeërs, al- 
hoewel nie die Skrif nie, voorsien ons van die 
geskiedenis van die tydperk. Dit beskryf hoe 
Antiochus homself teen die Jode geplaas het, 
baie van hulle uitgemoor het en die tempel 
in Jerusalem geplunder het (1 Makkabeërs 
1:20-33).

Die tempel verontreinig
Toe kom die ergste. Daniël se profesie het 

van Antiochus gewaarsku: “En deur hom sal 
leërs op die been gebring word en die heilig-
dom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die 
voortdurende offer afskaf en die ontsettende 
gruwel opstel” (Daniël 11:31).

Die boek 1 Makkabeërs gee vir ons be- 
sonderhede: “Antiochus het nou ’n bevel uit-
gevaardig dat al die nasies in sy ryk hulle eie 
gebruike moet laat vaar en een volk moet word. 
Al die heidene en selfs baie van die Israeliete 
het hulle aan hierdie dekreet onderwerp. Hulle 

het die amptelike heidense godsdiens aange-
neem, offerandes aan afgode gebring en nie 
meer die Sabbat gehou nie.

“Die koning het ook boodskappers met ’n 
bevel na Jerusalem en al die stede van Judea 
gestuur en die volk beveel om gebruike te volg 
wat vreemd aan die land was. Hy het hulle 
beveel om nie brandoffers, graanoffers of wyn-
offers in die Tempel te offer nie, en hulle beveel 
om Sabbatte en feeste as gewone werksdae 
te beskou.

“Hulle was selfs beveel om die Tempel en 
die heilige dinge daarin te verontreinig. Hulle 
was beveel om heidense altare, tempels en 
heiligdomme te bou, en om varke en ander 
onrein diere daar te offer. Hulle was verbied 
om hulle seuns te besny en was verplig om 
hulleself … onrein te maak op elke manier 
wat hulle kon, sodat hulle die Wet wat die Here 
deur Moses gegee het sou vergeet en al die 
gebooie daarvan sou verontagsaam. Die straf 
vir ongehoorsaamheid aan die koning se bevel 
was die dood” (1 Makkabeërs 1:41-50, Today’s 
English Version).

Toe gebeur dit: “Op die vyftiende dag van die 
maand Kislev in die jaar 145” (vers 54, TEV), 
wat ooreenstem met 168/167 vC, “het hulle 
die gruwel van die verwoesting op die altaar” 
van die tempel opgerig (vers 54). Dit blyk ’n 
heidense altaar te wees, waarskynlik met ’n 
beeld wat die Griekse hoofgod Zeus uitgebeeld 
het, aangesien 2 Makkabeërs 6:2 vir ons vertel 
dat Antiochus die Joodse tempel besoedel het 
“deur dit aan die Olimpiese god Zeus toe te wy” 
(TEV). Vir die Griekse verstand was die God 
van die Hebreërs eenvoudig gelykgestel met 
die hoofgod in die Grieke se pantheon.

Ons word verder vertel: “Heidense offers 
was voor huise en in die strate gemaak. 
Enige boeke van die Wet wat gevind was, was 
opgeskeur en verbrand, en elkeen wat met ’n 
eksemplaar van die heilige boeke betrap was, 
of wat die wet gehoorsaam het, was op bevel 

Die Komende “Gruwel van die Verwoesting” van die koning doodgemaak … Op die vyf-en-
twintigste van die maand, het hierdie selfde 
bose mense offers gebring op die heidense 
altaar wat bo-op die altaar in die Tempel 
opgerig was” (1 Makkabeërs 1:55-59, TEV). 
Inderdaad, varke, wat in God se wet as onrein 
verklaar is (Deuteronomium 14:8), was oor Sy 
eie altaar geoffer.

Die verslag in 1 Makkabeërs 1:60 gaan 
voort: “Moeders wat toegelaat het dat hulle 
babas besny word, was in ooreenstemming 
met die koning se bevel doodgemaak. Hulle 
babas was om hulle nekke gehang, en hulle 
families en dié wat hulle besny het, was dood-
gemaak” (TEV).

Tog, so aaklig soos dit was, het sommige 
steeds weerstand gebied. Trouens, 1 Makka-
beërs 1:62-63 berig: “Maar baie in Israel het 
standvastig gestaan … Hulle het verkies om 
te sterf eerder as om deur voedsel verontreinig 
te word of om die heilige verbond te ontheilig; 
en hulle het gesterf. Baie groot toorn het oor 
Israel gekom.”

Tog het baie wat weerstaan het, geleef. Die 
verslag gaan voort met die opkoms van die 
Hasmonese priesterlike familie van Mattatias, 
insluitend sy seun en opvolger Judas Mak-
kabeus, wat nie ’n kompromie met die heiden-
dom sou aangaan nie. Op die ou end was die 
pogings van hierdie patriotte en hul volgelinge 
in ’n groot mate daarvoor verantwoordelik dat 
die Siriërs uiteindelik uitgestoot was.

Latere profetiese vervulling
Met dit alles as geskiedenis, oorweeg nou 

Christus se waarskuwing oor die gruwel van 
die verwoesting. Toe Hy dit gegee het, was 
hierdie deel van Daniël se profesie amper 200 
jaar vroeër vervul. Dus moet Daniël se profesie, 
volgens Jesus, ’n dubbele vervulling hê.

Jesus het aan ons die tyd vir hierdie pro-
fesie se uiteindelike vervulling geopenbaar 
in Matteus 24:21 toe Hy verduidelik het wat 
onmiddellik daarop sou volg: “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.” 
Dit herinner aan ’n ander deel van Daniël 

se profesie, dat daar in die eindtyd “’n tyd van 
benoudheid [sal] wees soos daar nie gewees 
het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd 
nie” (Daniël 12:1). Hierdie tydperk van verdruk-
king vind dus aan die einde van hierdie era 
plaas, net voor Christus se wederkoms.

Lesse uit die eerste vervulling
Ons kan baie leer oor hierdie eindtyd pro-

fesie uit die oorspronklike gruwel van die 
verwoesting wat Daniël voorspel het. Antiochus 
Epiphanes was ’n voorloper van die eindtydse 
koning van die Noorde, die wêreld diktator 
waarna die boek Openbaring as die “dier” ver-
wys. Hierdie eindtydse heerser sal ongetwyfeld 
dieselfde bedrieglike en onderduimse metodes 
gebruik wat die heerskappy van Antiochus 
gekenmerk het.

Verder blyk dit uit wat ons gesien het en 
ander skriftuurlike aanduidings, dat die eind-
tydse heerser ’n geveinsde aanbod van vrede 
aan die hedendaagse nasie van Israel sal maak

Watter ander parallelle sien ons? Deel van 
die “gruwel” van Antiochus het die staking 
van die daaglikse tempeloffers behels (Daniël 
11:31). Tog maak Daniël se profesie dit duide- 
lik dat offers weer beëindig sal word in same-
werking met die gruwel van die verwoesting 
wat kom (Daniël 12:9-13). Vir hierdie profesie 
om vervul te word, blyk dit dat offers weer 
ingestel en ’n altaar herbou sal word voor die 
wederkoms van Jesus die Messias.

In ’n ander parallel het Antiochus die an- 
tieke heilige tempel besoedel toe hy ’n afgod 
van die heidense god Zeus opgerig en varke 
daar geoffer het. Die eindtyd-gruwel kan ook 
’n afgodsbeeld by ’n nuwe tempel behels. 
Wat ons vir seker weet, is dat daar binne die 
“tempel van God” ’n werklike persoon sal  
wees wat beweer dat hy God in die vlees is  
(2 Tessalonisense 2:1-12).

Christus sal hierdie godsdienstige figuur met 
Sy wederkoms vernietig (verse 5-8), maar nie 
voordat baie mislei is met “allerhande kragtige 
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die profeet Elia in eertydse Israel, sal hulle aan die hele wêreld getuig dat 
dit mislei is, dat dit die ware God verwerp het ten gunste van ’n afgodiese 
lewenstyl wat Satan se bose invloed weerspieël.

“En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, dui-
send twee-honderd-en-sestig dae lank sal profeteer … 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 gedood word. Hulle 
het mag om die hemel te sluit [soos die profeet Elia van ouds], sodat daar in 
die dae van hulle profesie geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, 
om dit in bloed te verander [soos Moses in Egipte] en om die aarde te tref 
met allerhande plae so dikwels as hulle wil” (Openbaring 11:3-6). 

Maar Satan het dit verwag en is bereid om God te weerstaan. Hy sal sy 
eie namaaksels van God se twee getuies voorberei. Hierdie twee werktuie 
van Satan word profeties aangedui as “die dier” en ’n “valse profeet wat die 
tekens in sy [die dier se] teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle 
verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het” (Open-
baring 19:20).

Vir 42 maande, of 3½ jaar, sal hierdie opponerende pare geestelike leiers 
mekaar teenstaan—een paar wat God verteenwoordig, die ander paar wat 
Satan en sy stelsel verteenwoordig.

Die dier van Openbaring

Op hierdie stadium is dit belangrik om te verstaan dat in die boek  
Openbaring die term dier óf Satan se regering, óf ’n godsdienstige stelsel,  
of die charismatiese leier wat die menslike hoof van die regeringstelsel is, 
kan aandui. Soos in die profesieë van Daniël, word beide die struktuur en  
sy leier voorgestel as ’n dier wat teenstanders verslind.

Let op die invloed wat die leier van die koalisie van 10 heersers wat die 
diermag vorm op daardie tydstip oor die wêreld sal uitoefen: “En ek het een 
van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is  
genees. 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 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  
oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat 
in die hemel woon, te laster. 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 oortreding van hierdie heiliges in die oë van Satan is hulle getrouheid 

aan God ten spyte van die duiwel se oorheersing van die wêreld. Satan sal 
“oorlog voer teen … [hulle] wat die gebooie van God bewaar en die getuienis 
van Jesus Christus hou” (Openbaring 12:17), en daardie getroue Christene 
vervolg en doodmaak (Matteus 24:9).

Om dit in konteks te plaas

Die gebeure ten tyde van die einde is die klimaks van tendense wat in 
die Tuin van Eden begin het. Daar het Satan Adam en Eva oorreed om God 
se bevele te verontagsaam. Teen die tyd van die einde sal God ’n duidelike 
onderskeid tref tussen mense wat volgens Sy gebooie leef en diegene wat hul 
eie godsdienstige praktyke en lewensreëls onder Satan se invloed uitdink. 
Wanneer dit alles afgehandel is, sal die wenners “die wat sy gebooie doen” 
wees, “sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die 
poorte in die stad [Nuwe Jerusalem]” (Openbaring 22:14 

Kom ons plaas vervolgens Satan se vasberadenheid om God se mense te 
vernietig in ’n groter konteks. In ’n visioen het die apostel Johannes gekyk 
hoe God die Vader vir Jesus Christus, in die teenwoordigheid van baie ge- 
tuies, die grootste deel van die boek Openbaring gee. Dit was in die vorm 
van ’n boekrol. Hierdie boekrol bevat beskrywings van belangrike gebeurte-
nisse wat verband hou met Christus se wederkoms. Maar dit was verseël met 
sewe seëls. Net Jesus self is waardig gevind om die seëls te breek en dit oop 
te maak vir ons begrip (Openbaring 4-5).

Johannes het dit duidelik gemaak in Openbaring 1:10 dat die “dag van die 
Here,” die primêre onderwerp van hierdie visioene van Christus is. Hulle lig 
die sluier van die Ou Testamentiese profesieë wat praat van God se oordeel 
oor die nasies.

Die seëls word oopgemaak

In Openbaring 6 breek Christus die sewe seëls en onthul hulle betekenis. 
Die eerste vier verteenwoordig die godsdienstige misleiding, oorloë, hongers- 
nood en epidemies wat tot die tyd van die einde lei (Openbaring 6:1-8). Satan 
se eindtydse vervolging en martelaarskap van God se volk, soos beskryf in 
die vyfde seël (verse 9-11), en die hemelse tekens van die sesde seël (verse 
12-16) begin ook voor “die groot dag van sy toorn” ( vers 17)—voor die dag 
van die Here.

Die eerste ses seëls stem ooreen met die tekens wat Christus beskryf het 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

dade en tekens en wonders van die leuen” nie 
(verse 9-12). 

Ook, net soos die oorspronklike gruwel van 
die verlatenheid die begin was van ’n tydperk 
van ongeëwenaarde gruwel en ellende, so sal 

die laaste een met die tyd van die grootste  
gruwel ooit begin, die komende Groot Ver- 
drukking.

Ons kan dankbaar wees dat God belowe 
om Sy Seun terug aarde toe te stuur om die 

mensdom van selfuitwissing te red in hierdie 
komende aaklige tyd van massabedrog en 
vernietiging. Inderdaad, terwyl wêreldgebeure 
al hoe nader aan die vervulling van hierdie 
profesieë beweeg, laat ons nader aan God kom 

in geloof, en vertrou dat Hy ons deur selfs die 
ergste tye sal help, wetende dat ons nie sonder 
voorkennis gelaat word om ons te help om 
eindtyd gebeure beter te verstaan nie. 



58 U Kan Bybelprofesie Verstaan  59

in Sy Olyfbergprofesie, opgeteken in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. 
Jesus noem hulle “’n begin van die smarte” (Matteus 24:8). Dit gebeur voor 
die tyd van God se toorn, die dag van die Here. Sodra hierdie toestande en 
gebeure begin, gaan dit voort tot aan die einde van die eeu—en sal vinniger 
en in erns toeneem soos kraamkontraksies. Die intensiteit van vernietiging 
eskaleer vinnig van hul kumulatiewe effekte soos die einde nader.

Die eerste ses seëls in Openbaring 6 som groot gebeurtenisse en toe-
stande op wat lei tot die dag van die Here. Die res van die boek Openbaring 
konsentreer hoofsaaklik op wat tydens die dag van die Here gebeur. In daar-
die tyd sal God se oordeel op die nasies val, wat deur Babilon die Grote ver-
lei word. Dit sal gebeur net voordat Christus die Koninkryk van God vestig.

Vervolging, verdrukking en hemelse tekens

Dit is belangrik dat ons die verhouding tussen die vyfde, sesde en sewende 
seëls verstaan. Die vyfde 
seël beskryf Satan se oor-
log teen God se volk, die 
eindtydse vervolging en 
martelaarskap van baie 
van diegene wat aan God 
getrou bly: “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 broe-
ders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees” (Openbaring 
6:9-11).

Jesus het verder die vervolging en martelaarskap van Sy getroue dienaars 
in hierdie bloedige en gevaarlike tyd beskryf: “Dan sal hulle jul aan ver-
drukking 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. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde 
van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered 
word” (Matteus 24:9-13).

Christus beskryf hierdie skrikwekkende tyd as een van “groot verdruk-
king,” ’n era sonder weerga in die geskiedenis. “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 gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daar-
die dae verkort word” (verse 21-22).

Jesus verduidelik wat volgende moet gebeur. “En dadelik ná die verdruk-
king 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” (vers 29).
Let nou op hoe dit oor-

eenstem met die sesde seël 
in Openbaring 6:12-16: “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).

“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 weg- 
gesteek 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;” (verse 15-16)

Die sesde seël kondig aan en lei die dag van die Here in: “Want die groot 
dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (vers 17). Die profeet Joël 
bevestig dat die tyd van groot verdrukking en die hemelse tekens die dag van 
die Here voorafgaan. “Die son sal verander word in duisternis en die maan in 
bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom” (Joël 2:31).

Die dag van die Here kom

Die dag van die Here is die tyd van God se toorn—Sy oordeel oor enigeen 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Jesus Christus het gewaarsku dat tensy die skrikwekkende 
gebeure van die tyd van die einde nie verkort word nie, 
“geen vlees gered word nie.” Eers in die afgelope dekades 
was dit moontlik dat hierdie ontnugterende profesie ver-
vul kon word.
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wat hulle teen Hom en Sy mense opgestel het. Dit is die tyd van Sy oor- 
deel en straf van die wêreld vir sy arrogansie en ongehoorsaamheid aan  
Sy gebooie.

Let op wat gebeur wanneer Christus die volgende seël oopmaak: “En toe 
Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ’n 
halfuur lank. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe 
basuine is aan hulle gegee” (Openbaring 8:1-2).

Dit is die tyd waaroor geskryf is sedert die begin van geskrewe profesie 
(Lukas 21:22). Selfs die engele in die hemel is stil terwyl Jesus Christus die 
ontsagwekkende sewende seël verbreek. Wat dit openbaar, is opgeteken in 
simbole wat die belangrikste gebeurtenisse van die dag van die Here uitbeeld.

Die oordele en strawwe van die dag van die Here word aangekondig deur 
sewe engele wat sewe basuine blaas. Die sewe basuine verteenwoordig die 
totaliteit van God se ingryping in die aangeleenthede van die mens ten tyde 
van die einde. Kom ons kyk kortliks na die aard van die strawwe waaruit 
daardie ingryping bestaan.

Die sewe basuinplae

Die strawwe wat deur die eerste vier basuine aangekondig word, verwoes 
die aarde se ekologie—die mensdom se omgewings-ondersteuningstelsel. 
’n Derde van die bome word in die eerste basuinramp vernietig, ’n derde 
van die seelewe word in die tweede vernietig, ’n derde van die wêreld se 
varswatervoorraad word onbruikbaar in die derde ramp, en dit blyk dat 
die atmosfeer besoedel en verdonker word in die vierde basuin-katastrofe 
(Openbaring 8:6-12).

Alhoewel baie sterf tydens hierdie katastrofiese gebeure (vers 11), druk 
God dit op die mensdom se hart dat lewe op die planeet na Sy behae bestaan. 
Soos die apostel Paulus vir die Atheners gesê het, “in Hom lewe ons, beweeg 
ons en is ons” (Handelinge 17:28). God herinner die wêreld in die enigste taal  
wat almal kan verstaan dat Hy, die Skepper van lewe, ook lewe kan wegneem.

Die rampe van die laaste drie basuine is dan spesifiek op die bewoners 
van die aarde gerig, eerder as net op hulle omgewing: “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). 
Nou begin God om mense direk te straf.

Onder die strawwe van die vyfde basuin word mans nie doodgemaak nie, 
maar “hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos 
die pyniging van ’n skerpioen wanneer hy ’n mens steek” (Openbaring 9:5).

Dan word die opdrag gegee “aan die sesde engel met die basuin gesê: 
Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. 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. En die getal van 
die leërs van perderuiters was twee maal tienduisend maal tienduisend; en 

ek het hulle getal gehoor” (Openbaring 9:14-16).
Alhoewel hierdie profesieë in simboliese taal uitgedruk word, dui die ver-

stommende aantal sterftes wat veroorsaak word deur rook, vuur en swawel 
aan dat die wêreld se leërs uiteindelik hul grusame massavernietigingswapens 
sal loslaat. God sal toelaat dat dit gebeur. Dan sal die massiewe verwoesting 
van menselewe begin.

Die onbeskryflike slagting van die oorlogvoering is deel van God se oor-
dele oor die opstandige mensdom. Binnekort sal Sy engele ook “die sewe 
laaste plae” vrylaat waarin “die grimmigheid van God voleindig” (Openba-
ring 15:1) word. Hierdie tyd val saam met Christus se waarskuwing dat niks 
sou oorleef as Hy nie terugkeer nie (Matteus 24:22).

’n Triomfantelike aankondiging

Uiteindelik vind die belangrikste gebeurtenis van alle tye plaas wanneer 
die laaste basuin geblaas word: “En die sewende engel het geblaas, en daar 
was groot stemme in die hemel wat sê: ‘Die koninkryke van die wêreld het 
die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning 
heers tot in alle ewigheid’” (Openbaring 11:15).

In daardie tyd sal Christus “die wat die aarde vernietig, óók [te] vernie-
tig” (vers 18, Nuwe Lewende Vertaling). Dit sluit daardie hele stelsel ge- 
naamd Babilon die Grote in, wie se sataniese oorsprong teruggaan tot die 
begin van die menslike geskiedenis: “En een sterk engel het ’n klip opgetel 

Die Einde van “die Teenwoordige Bose Wêreld”

Sommige mense neem verkeerdelik aan 
dat, toe die apostel Johannes geskryf het 

dat hy “in die Gees op die dag van die Here” 
was (Openbaring 1:10), hy op ’n Sondag aan-
bid het en die visioen op daardie dag ervaar 
het. Maar nêrens definieer die Bybel “die 
dag van die Here” as die eerste dag van die 
week nie. As dit na ’n dag van die week ver-
wys het, sou ons tot die gevolgtrekking moes 
kom dat Johannes die sewende dag bedoel 
het, aangesien God daardie dag Sy “heilige 
dag … die heilige dag van die HERE” noem 
(Jesaja 58:13). Jesus Christus het gesê Hy 
is die “Here van die sabbat” (Markus 2:28), 
nie ’n ander dag van die week nie (vergelyk 
Jesaja 58:13).

Die konteks van Johannes se visie toon 
egter dat hy glad nie na ’n dag van die week 
verwys het nie. In plaas daarvan het hy ge- 

skryf dat die visioen hom vorentoe geneem 
het na daardie tyd wat die Bybel elders die 
“dag van die HERE,” “dag van onse Here 
Jesus Christus” en “dag van Christus” noem 
(Jeremia 46:10; Sefanja 1:14; Handelinge 
2:20; 1 Korintiërs 1:8; 5:5; 2 Korintiërs 1:14; 
1 Tessalonisense 5:2; 2 Tessalonisense 2:2; 
2 Petrus 3:10).

Hierdie terme praat nie van ’n spesifieke 
24-uur tydperk nie. In plaas daarvan verwys 
hulle na die eindtydgebeure rondom die 
wederkoms van Jesus Christus, wanneer Hy 
persoonlik en direk in mense-aangeleent- 
hede sal ingryp. Hierdie terme dui dus op 
die einde van die era van die mens se 
heerskappy en die begin van die era van 
Jesus Christus. Dit is die tema van die boek 
Openbaring en “die dag van die Here” wat 
Johannes in ’n visioen gesien het.

Wat is “die Dag van die Here”?
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soos ’n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ’n vaart, 
sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie” 
(Openbaring 18:21).

Johannes beskryf Christus se oorwinning by Jerusalem in die Josafatval-
lei (sien ook Joël 3:2, 12-14) in die gepaardgaande geveg: “Toe het ek [in ’n  
visioen] die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat daar- 
op sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in  
geregtigheid … En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle 
leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en 
teen sy leër. 

 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. En die ander is gedood 
met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die 
voëls is versadig van hulle vlees” (Openbaring 19:11-21). 

Iets anders moet gebeur voordat Jesus Christus Sy aardse heerskappy kan 
begin: Satan moet ingeperk word en van sy heerskappy oor die wêreld ver-
wyder word. “En ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel 
van die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp 
die ou slang wat die duiwel en die Satan is—en hy het hom gebind duisend 
jaar lank” (Openbaring 20:1-2).

Met georganiseerde opposisie verwyder, sal Christus dan die werk begin 
om ware vrede en geregtigheid aan die mensdom te bring. In die volgende 
hoofstuk sal ons God se profete se beskrywing sien van die ongelooflike 
wêreld wat Jesus Christus sal bou terwyl Hy die heerskappy en weë van  
God herstel.

Die Duisendjarige 
Heerskappy van  
Jesus Christus

Wanneer Jesus Christus na die aarde terugkeer, sal Hy die 
“tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God 
van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige 
profete” begin (Handelinge 3:21). Daardie profete het kon-
sekwent eertydse Israel en Juda verseker dat ’n regverdige 

Koning God se Koninkryk op die aarde sou herstel.
Die profete openbaar die presiese plek waarheen die Messias, God se  

gesalfde Koning, sal terugkeer: “En in dié dag sal sy voete staan op die 
Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant” (Sagaria 14:4). Vanaf 
Jerusalem as Sy hoofstad, sal Hy Sy heerskappy na die wêreld uitbrei  
(vers 9).

Sodra God se Koninkryk in Jerusalem onder die mense van Israel geves-
tig is, sal Christus verteenwoordigers van alle nasies vra om na Jerusalem 
te kom om Sy wette te leer. Hy sal hulle na Jerusalem ontbied om God se 
jaarlikse Huttefees by te woon: “En almal wat oorbly uit al die nasies wat 
teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die 
Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier” (vers 16; 
sien Levitikus 23:33-44).

Nie alle nasies sal dadelik saamwerk nie. Onthou, Satan sal hierdie selfde 
nasies georganiseer het om Christus by Sy wederkoms te beveg. Hulle sal 
Hom nie gou aanvaar nie, selfs nadat Satan gebind is. Daarom sal Christus 
“oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke” (Jesaja 2:4). Vroeg in 
Christus se heerskappy sal sterk maatreëls steeds nodig wees om die meeste 
nasies te oortuig dat Hy van plan is om die wette van God af te dwing.

Hoe sal Hy dit duidelik maak, veral aan nasies wat hardnekkig weier om 
die Huttefees by te woon? Sy manier om Sy boodskap aan hulle oor te dra 
sal onomwonde wees. Hy sal eenvoudig Sy beheer oor die natuurlike kragte 
van die aarde demonstreer. “En wie uit die geslagte van die aarde nie na 
Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aan-
bid nie—hulle sal geen reën kry nie” (Sagaria 14:17).

Die nasies sal vinnig leer dat hulle bestaan van God se seën afhang. 
Goeie weer en oorvloedige oeste is seëninge van God. Van nou af sal slegs 
nasies wat God gehoorsaam daardie seëninge maai. Alle ander sal nie. So  
’n stelsel sal as’n oortuigende argument dien. Mettertyd sal alle nasies 
daarop reageer.

Die Duisendjarige Heerskappy van Jesus Christus
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Kom ons ondersoek nou sommige van die besonderhede van Christus se 
heerskappy.

Die heiliges word beloon

Jesus Christus het belowe om mense wat Hom deur die eeue getrou gedien  
het, te beloon (Openbaring 11:18; 22:12). Let op hulle rol in Sy Koninkryk: 
“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). Hierdie toekomstige tydperk word dikwels bloot die  
Millennium genoem (’n periode van 1,000-jaar).

Vanaf die begin van Christus se duisendjarige heerskappy sal die getroue 
dienaars van God—insluitend baie wat erge vervolging en martelaarskap gely 
het—dien as die leermeesters en administrateurs van daardie wonderlike 
wêreld wat kom. Hulle sal Jesus bystaan om die weë van vrede en geregtig-
heid aan die nasies te leer. Dit sal Christus se belofte aan Sy Kerk vervul: 
“Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, 
soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het” 
(Openbaring 3:21). Die profeet Daniël het dieselfde voorspel: “Dan word die 
koningskap en die heerskappy en die grootheid 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 ver-
eer en gehoorsaam wees” (Daniël 7:27).

Christus beplan nie om die wêreld op Sy eie te verander nie. Met Sy 
koms sal Sy getroue dienaars onmiddellik van vlees en bloed verander word 
in onsterflike geeswesens wat Hom kan bystaan. Paulus het verduidelik:

“Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van 
God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onver-
ganklikheid nie. 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; en ons sal verander word. Want hierdie ver-
ganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet 
met onsterflikheid beklee word” (1 Korintiërs 15:50-53). 

Hierdie getransformeerde wesens sal saam met Jesus Christus op Sy 
troon sit. Hulle sal saam met Hom dien as leermeesters en administrateurs 
tydens Sy duisendjarige heerskappy. (Vir meer besonderhede oor die onge-
looflike toekoms wat God vir die mensdom beplan, maak seker dat u, u 
gratis kopieë van die boekies The Gospel of the Kingdom, What is Your 
Destiny? en What Happens After Death?, aflaai of aanvra.)

Die heropbouing van die hele Israel

Lank gelede het God ook belowe: “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, 
dat Ek vir Dawid’n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer 

en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae 
sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy 
genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID” (Jeremia 23:5-6).

Die heropbouing van al die stamme van Israel as een nasie onder die 
heerskappy van die Messias word telkens in die geskrifte van die profete 
voorspel.

Deur Esegiël sê God: “So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kin-
ders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal 
hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal 
hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal 
vir hulle almal koning wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en 
verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie” (Esegiël 37:21-22). 

En deur Jeremia: “Daarom, so spreek dan nou die HERE, die God van 
Israel, aangaande hierdie stad [Jerusalem] waarvan julle sê: Dit is in die hand 
van die koning van Babel oorgegee deur die swaard en die hongersnood en 
die pes—kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle 
verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek 
sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. En hulle sal 
vir My’n volk wees, en Ek sal vir hulle’n God wees. En Ek sal hulle een hart 
en een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná 
hulle” (Jermia 32:36-39).

Aangesien Christus Jerusalem as Sy hoofstad sal vestig, sal die eerste 
mense wat die gevolg van Sy heerskappy ervaar, die herstelde koninkryk van 
Israel wees. As hulle Koning sal Hy dadelik ’n noue werksverhouding met 
hulle skep: “En Ek sal ’n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n ewige 
verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; 
en Ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. En my tabernakel sal 
oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. 
En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom 
vir ewig in hulle midde sal wees” (Esegiël 37:26-28).

Die mense van Israel sal ’n noodsaaklike rol speel om ander nasies te 
help om God se weë te implementeer. Sodra God hulle sondes vergewe 
het, sal Jesus Christus ’n nederige en berouvolle Israel begin gebruik om 
die kennis van God se wet aan ander nasies te versprei. Die hele wêreld sal 
geleidelik onder die administrasie van ’n verenigde wetskode kom, die wet 
van God. Jesus sal dit koördineer terwyl Hy vanuit Jerusalem oor die nasies 
regeer. Die wêreld sal uiteindelik leer om God se wet te gehoorsaam.

Israel sal die nasies help om God se weë te leer

Van die heropgeboude nasie Israel tydens Christus se duisendjarige heer- 
skappy, sê God: “Kyk, Ek … sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 
’n oorvloed van duursame vrede. En Ek sal die lot van Juda en die lot van 
Israel verander en hulle bou soos tevore. En Ek sal hulle reinig van al hulle 
ongeregtigheid waarmee hulle teen My gesondig het, en vergewe al hulle 

Die Duisendjarige Heerskappy van Jesus Christus
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ongeregtighede … En die stad [Jerusalem] sal vir My wees ’n vreugdevolle 
roem, ’n lof en ’n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al 
die goeie wat Ek aan hulle doen; en hulle sal bewe en ontroer word oor al 
die goeie en oor al die vrede wat Ek daaraan bewys” (Jeremia 33:6-9).

Soos die volk Israel leer om God se weë te volg, sal hulle voorbeeld ander  
nasies inspireer om dieselfde lewenswyse te soek en dieselfde seëninge te wil 
maai: “So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die HERE van die 
leërskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die HERE om genade te 
smeek. So sê die HERE van die leërskare: In dié dae sal tien man uit al die 
tale van die nasies die slip van ’n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons 
wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sagaria 

8:22-23).
Nasies sal sien dat 

die onderhouding van 
God se wet werk. Hulle 
sal na Jerusalem kom 
om te leer hoe hulle dit 
in hul eie lande kan toe-
pas: “En baie nasies sal 
heengaan en sê: Kom, 
laat ons optrek na die 
berg van die HERE en 
na die huis van die God 
van Jakob, dat Hy ons 

in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet 
uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem” (Miga 4:2). Uiteindelik 
sal “die aarde [sal] vol wees van die kennis van die HERE soos die waters 
die seebodem oordek” (Jesaja 11:9).

Die vrug van die regte kennis

Met Jesus Christus as Koning, sal Jerusalem die middelpunt van onderrig 
vir die wêreld wees. God se Woord, die Bybel, sal ’n stewige grondslag vir 
die ontwikkeling van opvoeding en kennis bied:

“So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan … en voorspoedig wees  
in alles waartoe Ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede  
gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die  
bome van die veld in die hande klap. Vir ’n doringboom sal ’n sipres opgaan; 

vir ’n distel sal’n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot ’n 
naam, tot ’n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie” (Jesaja 55:11-13).

Voorspoed sal toeneem terwyl misdaad en korrupsie ophou: “Vir koper 
bring Ek goud en vir yster bring Ek silwer, en vir hout koper en vir klippe 
yster; en Ek sal Vrede as jou owerheid aanstel en Geregtigheid as jou be- 
stuurders. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie—van geen 
verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil 
noem en jou poorte Lof” (Jesaja 60:17-18).

Dit verg egter veel meer as blote kennis om blywende vrede en same- 
werking te bewerkstellig. ’n Geestelike verandering is ook nodig. Dit sal 
daardie geestelike verandering in die volk Israel wees wat ander nasies sal 
inspireer om hul lewenswyse te bewonder en dit te wil navolg:

“Daarom, sê vir die huis van Israel … maar ter wille van my heilige 
Naam … Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande byme-
kaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. Dan sal Ek skoon water op 
julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drek-
gode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in 
jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 
’n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak  
dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen” 
(Esegiël 36:22-27). 

Die geestelike herstel van die mensdom is die belangrikste transformasie  
wat sal plaasvind gedurende hierdie duisendjarige tydperk wanneer die wêreld  
getransformeer word. Die Gees van God sal mense in staat stel om Hom ge- 
willig en entoesiasties uit die hart te gehoorsaam: “Maar dit is die verbond 
wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee 
my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n 
God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees” (Jeremia 31:33; Hebreërs 8:10).

God se Gees sal mense fenomenaal verander. Gehoorsaamheid sal wyd-
verspreid wees; mense sal eerbare leierskap aan die dag lê en ’n stabiele 
samelewing geniet: “En Ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raads-
manne soos in die begin; daarna sal jy ’n stad van geregtigheid, ’n getroue 
vesting genoem word” (Jesaja 1:26).

Die veranderinge sal permanent wees, en sal deur die daaropvolgende 
geslagte duur: “En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle 
die land besit … tot my verheerliking. Die kleinste sal ’n geslag word en die 
geringste ’n magtige nasie. Ek, die HERE, sal dit op die regte tyd gou laat 
kom” (Jesaja 60:21-22).

Elke nuwe geslag sal hierdie tradisie van geregtigheid voortsit: “En al 
jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders 
sal groot wees” (Jesaja 54:13). Mense regoor die wêreld sal hulle voorbeeld 
raaksien en respekteer: “En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies 
en hulle nakomelinge onder die volke; almal wat hulle sien, sal hulle daar-
voor aansien dat hulle ’n geslag is wat die HERE geseën het” (Jesaja 61:9).

Die Duisendjarige Heerskappy van Jesus Christus

Onder Jesus Christus se heerskappy sal die wêreld in ’n 
paradys van vrede en oorvloed verander word. “Maar 
hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vye-
boom, sonder dat iemand hulle verskrik” (Miga 4:4).
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Geestelikheid versprei

Soos mense uit ander nasies sien wat in Jerusalem en omstreke gebeur, 
sal hulle ook die lewende God wil dien: “En die uitlanders wat hulle by die 
HERE aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van die HERE lief 
te hê deur sy knegte te wees—elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie 
ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal Ek bring na my 
heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed … 
want my huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al die volke” (Jesaja 
56:6-7).

Uiteindelik sal die hindernisse tussen Israel en ander nasies oorkom word. 
Dit sal gebeur omdat almal uiteindelik sal besef “daar is nie meer Jood of 
Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en 
vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus” (Galasiërs 3:28).

Fisiese seëninge

Soos mense regoor die wêreld begin om God te gehoorsaam deur eers hul 
geestelike prioriteite reg te 
kry, sal hulle ongekende 
fisiese voorspoed begin 
ervaar:

“Kyk, die dae kom, 
spreek die HERE, dat die 
ploeër die maaier inhaal, 
en die druiwetrapper die 
saadsaaier; en dat die 
berge van mos sal drup, 
en al die heuwels daarvan 
oorvloei sal wees … en 
hulle sal die verwoeste 

stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan 
drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet” (Amos 9:13-14).

Jesaja vergelyk hierdie tyd met ’n ewige fees met die beste van alles: “En 
die HERE van die leërskare sal op hierdie berg vir al die volke berei ’n 
maaltyd van vetspyse, ’n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van 
gesuiwerde ou wyn” (Jesaja 25:6).

Let op hierdie inspirerende beskrywing van seëninge wat nog moet kom: 
“En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan 

eet: hulle sal nie bou dat ’n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ’n 
ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die 
bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle 
sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle 
is ’n geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is 
by hulle.

“En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor 
Ek. Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ’n bees 
… hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, 
sê die HERE” (Jesaja 65:21-25).

Hierdie visie van die duisendjarige heerskappy van Christus is nie ’n 
illusie nie, maar ’n belofte van die werklikheid. Jesus Christus sal terugkeer 
aarde toe om Sy mense geestelik te transformeer en utopia, ’n paradys op 
aarde, te vestig. Die kombinasie van die verwydering van Satan se invloed, 
die gee van God se Gees aan die mensdom en die onderrig van die wette en 
weë van God aan die wêreld sal 1,000 jaar van vrede en ’n gemeenskap wat 
bo sy wildste drome geseën is, voortbring.

Maar, hoe ongelooflik dit ook al klink, profesie onthul dat ’n selfs meer 
wonderlike tydperk op die mensdom wag.

Die Duisendjarige Heerskappy van Jesus Christus

“Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi 
eet soos ’n bees … hulle sal geen kwaad doen of verderf 
aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE”  
(Jesaja 65:21-25).
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Na die Millennium

Ons het gesien dat Jesus Christus, bygestaan deur Sy getroue die-
naars, die wêreld sal transformeer na Sy terugkeer na die aarde. 
Maar selfs ná hierdie 1,000-jarige heerskappy van vrede en 
voorspoed, lê baie belangrike werk voor.

Jesus het gepraat van ’n tyd wanneer die mense van alle 
nasies voor Hom sou vergader. Waarom? Sodat Hy “hulle van mekaar afskei 
soos die herder die skape van die bokke afskei” (Matteus 25:32).

Let op die aard en gevolg van hierdie skeiding: “Dan sal die Koning vir 
die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf 
die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af” 
(verse 33-34). “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van 
My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy 
engele … En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in 
die ewige lewe” (vers 41, 46).

Hoe sal dit gebeur? Wie sal by hierdie oordeel betrokke wees? Let op hoe 
Jesus Christus die proses sal uitvoer om die goddeloses van die regverdiges 
te skei. Aan die begin van Sy heerskappy begin Hy om tussen die nasies te 
oordeel, en leer hulle om van kwaad na geregtigheid te draai (Jesaja 2:4).

Satan vir ’n kort tydjie vrygelaat

Die apostel Johannes beskryf ook in Openbaring sy visie van die oorgang 
na Christus se heerskappy waarin hy gesien het dat ’n engel “het die draak 
gegryp—die ou slang wat die duiwel en die Satan is—en hy het hom gebind 
… totdat die duisend jaar voleindig is.” Dit is egter nie die einde van Satan 
se rol in mense-aangeleenthede nie, want “daarna moet hy dan ’n kort tydjie 
ontbind word” (Openbaring 20:2-3).

Let op wat aan die einde van die Millennium gebeur: “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 heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het 
van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle 
verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp …” (verse 7-10).

Waarom sou God Satan vrylaat om weer mense te verlei ná die wonder-
like 1,000-jarige heerskappy van Jesus Christus? Alhoewel geen spesifieke 
verduideliking gegee word nie, blyk ’n logiese rede vir hierdie wending voor 
die hand liggend te wees.

Gedurende die Millennium sal mense die keuse hê van slegs een lewens-
wyse—die manier waarop Christus hulle leer. Baie geslagte sal grootword 

sonder om ooit aan enige ander lewenswyse blootgestel te word.
Van die begin af het God egter altyd toegelaat dat mense tussen goed en 

kwaad kies (Deuteronomium 30:19). Dit sou ’n fout wees om te glo dat nie-
mand wat gedurende die Millennium gebore is, ooit die weë van Satan sou 
kies as die geleentheid beskikbaar is nie.

Ons kan sien uit die gebeure wat in Openbaring 20 beskryf word dat God 
daardie keuse beskikbaar sal stel aan baie mense wat gedurende daardie 
1,000-jarige era sal lewe. Dit is ook redelik om te glo dat sommige van hulle 
sal reageer op Satan se intrige en sy selfsugtige, rebelse weë sal kies bo die 
samewerkende en liefdevolle weë van God.

Voldoende getalle mense sal hierdie keuse maak om ’n aansienlike leër te 
vorm: “En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van 
die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel 
neergedaal en hulle verslind” (Openbaring 20:9). 

God het nog altyd Sy volk getoets om te sien wat in hulle harte is  
(Deuteronomium 8:2; 1 Tessalonisense 2:4; Hebreërs 11:17). Ons moet nie 
aanvaar dat diegene wat gedurende die Millennium lewe, anders behandel 
sal word nie. Dit sal ’n toets wees wat ten minste sommige van hulle sal 
moet trotseer. Almal wat gedurende daardie 1,000 jaar lewe sal ongetwyfeld 
die geleentheid kry om te sien of hulle getrou sal wees aan God en Sy weë. 
Die enigste voorbeeld wat egter aan ons geopenbaar is, is dat God Satan vir 
’n tyd sal vrylaat.

Sodra hierdie toets verby is, sal Satan nooit weer toegelaat word om enig- 
iemand te mislei nie.

Die algemene opstanding van die dooies

Nou moet die grootste oordeel van almal begin. Soos ons vroeër gelees 
het, sal slegs Sy getroue heiliges by Jesus Christus se wederkoms opgewek 
word. Profesie openbaar dat “die ander dode het nie herlewe totdat die dui-
send jaar voleindig was nie” (Openbaring 20:5). Nog ’n opstanding sal plaas-
vind na die Millennium!

Die omvang van hierdie gebeurtenis is moeilik om oor te dra, en die bete- 
kenis daarvan is moeilik om te glo. Wat gaan gebeur met die ongeredde bil- 
joene mense wat nog ooit gelewe het? Waaroor gaan hierdie tyd van oordeel?

Dit is nou die tyd vir alle ander mense—almal wat geleef het van Adam 
se tyd af, tot met die geslag wat in die Millennium leef met Christus se 
wederkoms—om die waarheid van God te leer en dieselfde geleentheid vir 
redding te geniet wat gegee is aan diegene wat God gedurende die Millen-
nium geroep het. Hulle sal almal uit die dood opgewek word met ’n wonder-
like geleentheid om God vir die eerste keer te leer ken!

Let eers op die beskrywing en die agtergrond van hierdie opstanding: 
“En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit …” (vers 11).

Johannes, in ’n visioen, het toe ’n verstommende gesig gesien: “En ek het 
die dode, klein en groot, voor God sien staan, en boeke is oopgemaak. En 
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’n ander boek is oopgemaak, dit is die Boek van die Lewe. En die dooies is 
geoordeel volgens hulle werke volgens die dinge wat in die boeke geskrywe 
is” (vers 12).

Dit is die opstanding van die “ander dode” wat vroeër genoem is. In sy 
visioen het Johannes gesien hoe hulle voor God se troon staan.

Wat beteken dit? Ons moet toelaat dat die Bybel homself verduidelik. 
Maar eers moet ons die implikasie van sekere kritiese woorde en uitdruk-
kings verstaan.

Die woord oordeel hoef nie ’n veroordeling tot die dood te impliseer nie. 
Dit kan net sowel verwys na ’n vryspraak, die bepaling dat ’n persoon nie 
gestraf moet word nie. Oordeel is bloot ’n proses om te besluit wie ’n straf 
of beloning verdien en wie nie. Die oordeel wat in Openbaring 20 beskryf 
word, is presies dit—’n skeiding van die goddeloses en die regverdiges. 
Sommige sal gestraf word, maar baie meer se name sal in die Boek van die 
Lewe ingeskryf word.

Wat is die kriteria vir hierdie oordeel? Twee faktore is betrokke. Hierdie 
mense word geoordeel “na wat in die boeke geskryf is” en “volgens hulle 
werke” (vers 12). Die Griekse woord wat as “boeke” vertaal word, biblion, 
verwys blykbaar hier na die boeke in die Heilige Skrif, die Bybel. Diegene in 
hierdie opstanding word beoordeel deur die Bybelse kriteria vir geregtigheid.

Watter “werke” van hulle moet geoordeel word? Dit is belangrik om dit 
te verstaan.

Die rede waarom hierdie mense nie in die eerste opstanding was nie, is 
dat hulle nie onder die eerstelinge was wat eers geroep, die waarheid van 
God geleer het en toe beoordeel is as waardig vir die ewige lewe in daardie 
vroeëre opstanding nie. God het nie gekies om hulle tot redding te roep in 
die vorige era van die mens nie, toe Petrus van bekering gepraat het in terme 
van “die wat die Here onse God na Hom sal roep” (Handelinge 2:39). 

In baie gevalle sou hierdie mense se vorige werke teen hulle tel. Maar 
ander gedeeltes in die Bybel verduidelik dat hulle nie alleen op vorige op- 
tredes beoordeel sal word nie. Hulle sal opgewek word en geleentheid en tyd  
gegee word om te bekeer en te toon dat hulle gewillig is om God te gehoor- 
saam. Die meeste van hierdie biljoene opgewekte mans, vroue en kinders 
sal immers nooit die ware God geken het of selfs van Jesus Christus en die 
Bybel gehoor het nie.

Mense uit alle menslike eras opgewek 

Let op dat Jesus sê dat die mense van Sy geslag in hierdie opstanding sal 
opstaan saam met mense van ander eeue en ander nasies: “Die koningin van 
die Suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroor-
deel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van 
Salomo te hoor, en—meer as Salomo is hier!” (Matteus 12:42).

Jesus het gesê dat “die koningin van die Suide”—beter bekend as die ko- 
ningin van Skeba, wat byna 1,000 jaar vroeër in Salomo se tyd gelewe het—

weer tot lewe opgewek sal word saam met diegene wat Christus in Sy dag 
hoor preek het!

“En jy, Kapérnaüm … want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind 
het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe … dit vir 
die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou” 
(Matteus 11:23-24). Hier het Jesus gesê dat diegene wat in Sodom gewoon 
het—wat vernietig was vir hulle berugte verdorwenheid byna 2,000 jaar 
vroeër—meer gewillig sal wees om Christus “in die oordeelsdag” te aanvaar 

en te gehoorsaam as Jesus 
se eie tydgenote.

Dit sal werklik ’n merk-
waardige tyd wees wan-
neer mense van alle eras 
en nasies weer tot lewe 
gebring word om God se 
waarheid vir die eerste 
keer te leer. In teenstelling 
met die algemene geloofs- 
oortuiging dat mense wat 
nog nooit van Christus 
gehoor het nie, veroordeel 
word tot die hel of die vae-
vuur by die dood, openbaar 

die Bybel dat almal die geleentheid sal hê om te kies of hulle God se weg 
sal wil leer, bekeer en God se geskenk van die ewige lewe ontvang.

Besonderhede van hierdie groot opstanding

Wat sal gebeur wanneer hierdie mense weer lewendig word vir hierdie 
tyd van oordeel? Die profeet Esegiël gee vir ons die antwoord. In ’n visioen 
sien hy ’n groot vallei vol gedroogde bene, alles wat oorgebly het van mense 
wat lank reeds dood is (Esegiël 37:1-2). Daar word vir hom gesê: “Mense-
kind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is ver-
dor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!” (vers 11).

Soos die meeste mense het hulle waarskynlik geglo dat wanneer ’n son-
daar sterf, alle hoop vir hom verlore is. Deur Esegiël se dramatiese visie  
korrigeer God daardie valse idee.

Hier is wat God openbaar aangaande hierdie groot massa mense wat 

Na die Millennium

Hierdie tydperk is die tyd vir alle ander mense om die 
waarheid van God te leer en dieselfde geleentheid vir 
redding te geniet wat gegee is aan diegene wat gedu-
rende die Millennium geleef het.
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gesterf het sonder om tot bekering te kom: “So spreek die Here HERE: Kyk, 
Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! En 
Ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat Ek die HERE 
is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! 
En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word … en julle 
sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE” 
(verse 12-14).

Die doel van hierdie opstanding is om God se Gees aan hierdie mense 
beskikbaar te stel sodat hulle kan lewe, nie om hulle te veroordeel of te ver-
nietig nie. Onthou dat “God, ons Verlosser … wil hê dat alle mense gered 
word en tot kennis van die waarheid kom” (1 Timoteus 2:3-4).

Hierdie opstanding sal God se innige begeerte moontlik maak. Dit sal  
die deur oopmaak sodat alle mense wat nog ooit gelewe het die waarheid 
geleer kan word en die geleentheid kry om te bekeer sodat hulle ook gered 
kan word.

Dit beteken dat die oordeel van daardie dag tyd sal neem, genoeg tyd vir 
mense om hul lewens te verander, genoeg tyd vir hulle om duidelike bewyse 
van bekering te toon en hulself getrou aan God te bewys.

Natuurlik is geduld God se aard. Hy is ook genadig. Daarom sê Petrus vir 
ons: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, 
maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, 
maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Petrus 3:9). In Sy meesterplan van 
verlossing het God ’n tyd en geleentheid vir bekering vir almal geskeduleer.

God se oordeel is voltooi

Enige tyd van oordeel behels besluite. Aan die einde van hierdie oordeels- 
periode sal God die laaste van die goddeloses van die regverdiges skei en 
die goddeloses vir ewig vernietig: “En die see het die dode gegee wat daarin 
was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle 
is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die 
poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 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” (Openbaring 20:13-15).

Anders as dié wat in die eerste opstanding tot onsterflikheid opgewek  
is (vers 6; 1 Korintiërs 15:50-53), word die mense in hierdie opstanding  
aanvanklik teruggebring tot ’n fisiese, vleeslike bestaan (Esegiël 37:4-10). 
Hulle is sterflik, kry tydelike lewe met ’n geleentheid om te bekeer en God 
se manier van lewe te kies. Diegene in hierdie opstanding wat God se weg 
kies en uiteindelik aan Hom getrou bly, sal onsterflike geeslewe in God se 
familie gegee word, saam met diegene van die eerste opstanding.

Sommige sal egter steeds weier om te bekeer en aan God te onderwerp. 
Hulle is onderworpe aan “die tweede dood.” Let op wie hierdie lot in die poel 
van vuur sal ly: “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en 
gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars 

en al die leuenaars—hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: 
dit is die tweede dood” (Openbaring 21:8).

Hierdie tweede dood sal algehele vernietiging wees waaruit geen opstan-
ding moontlik is nie. Soos Jesus self verduidelik het, sal almal wat nie bekeer 
nie, omkom (Lukas 13:2-5). Die profeet Maleagi het die finaliteit van hierdie 
vernietiging verduidelik: “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; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie” (Maleagi 4:1).

Selfs hierin is God genadig. Eerder as om sommige toe te laat om voort 
te leef in ’n lewe van sonde en rebellie wat net hartseer en sielesmart vir 
hulself en diegene rondom hulle sal bring, sal God eenvoudig enige bron van 
potensiële lyding verwyder. Diegene wat gewillig weier om te bekeer en die 
ewige lewe te kies, sal heeltemal vernietig word en tot niks anders as stof 
gereduseer word nie (vers 3). Dit is ’n baie meer genadige en liefdevolle lot 
as wat verteenwoordig word deur die algemene wanopvatting van die onbe-
rouvolle wat vir ewig in ’n ewig-brandende hel gemartel word. (Om hierdie 
Bybelse waarheid beter te verstaan, laai af, of versoek ons gratis boekies, 
What Happens After Death? en Heaven and Hell: What Does the Bible 
Really Teach?)

’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde

Johannes se visioen eindig nie by die poel van vuur nie. Hy skryf wat 
daarna volg: “En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die 
eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie 
meer nie” (Openbaring 21:1).

Die laaste twee hoofstukke van die boek Openbaring bied die visioen aan  
wat die apostel Johannes ontvang het van ’n wonderlike vernuwing van die 
hemel en die aarde. Wie sal hierdie “nuwe hemel en ’n nuwe aarde” beërwe? 
Johannes haal God aan wat die antwoord gee: “Hy wat oorwin, sal alles be- 
ërwe; en Ek sal vir hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun wees” (vers 7).

Hierdie “kinders … erfgename van God en mede-erfgename van Christus” 
(Romeine 8:17), sal word soos Jesus Christus vandag is (1 Johannes 3:1-2) as 
mede-eienaars van die wonderlik vernuwe hemel en aarde .

Soos die apostel Paulus verduidelik het, “die lyding van die teenwoordige 
tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” 
(Romeine 8:18) wanneer ons “alles beërwe.”

Hierdie beloofde erfenis word moontlik gemaak deur Jesus Christus, “van 
wie alle dinge en deur wie alle dinge is,” wat ’n sentrale rol speel om “baie 
kinders na die heerlikheid … [te] bring” (Hebreërs 2:10).

Paulus lewer kommentaar oor die aard van die heerlikheid wat ons bestem  
is om te erf: “Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid  
van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; want die een ster ver- 
skil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode: 

Na die Millennium
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daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklik-
heid; daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar 
word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. ’n Natuurlike liggaam 
word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ’n natuurlike lig-
gaam, en daar is ’n geestelike liggaam” (1 Korintiërs 15:41-44).

Die nuwe hemel en nuwe aarde sal bevolk word met die kinders van God 
wat wonderbaarlik verander sal word in onsterflike geeswesens (verse 51-54).

Die ewige familie van God

Die volgende wat Johannes in sy visioen sien, is ’n stad, Nuwe Jerusalem, 
wat uit die hemel neerdaal as ’n geskenk van God. Die stad word beskryf as 
“’n bruid wat vir haar man versier is” (Openbaring 21:2), ’n Beskrywing wat 
die verhouding van sy inwoners beklemtoon. Dit verteenwoordig die ewige 
huishouding of gemeenskap van die kinders van God. Die man, of bruide-
gom, is Jesus Christus (Matteus 25:1), wat “die eersgeborene … onder baie 
broeders” (Romeine 8:29) is.

God die Vader self woon onder hulle: “En ek het ’n groot stem uit die 
hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by 
hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle 
God” (Openbaring 21:3). Hierdie gemeenskap is God se familie.

Inwoners van hierdie stad is die ware “Israel van God” (Galasiërs 6:16). 
“En dit het ’n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte 
twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme 
van die kinders van Israel” (Openbaring 21:12).

Met ander woorde, hulle is die geestelike afstammelinge van Abraham, 
“die vader … van almal wat glo” (Romeine 4:11; vergelyk Galasiërs 3:29). 
Want “deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek 
na die plek wat hy as ’n erfenis sou ontvang … het hy as vreemdeling gaan 
woon in die land van belofte soos in ’n vreemde land en in tente gewoon met 
Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die 
stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter 
is” (Hebreërs 11:8-10).

Die groot afmetings van die stad dui op die ontsagwekkende sukses wat 
Jesus Christus sal hê om die oorweldigende meerderheid mense wat nog ooit 
geleef het tot bekering en redding te bring. “En die stad het vierkantig gelê, 
en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meet- 
roede gemeet op duisend-vyfhonderd myl [of 2,500 kilometers]; sy lengte en 
breedte en hoogte was gelyk” (Openbaring 21:16).

God openbaar hier dat die aantal mense wat tot bekering sal kom en die 
ewige lewe sal ontvang, soos die sterre in die hemele en die sand op die see- 
strand sal wees—bo die natuurlike vermoë van enige mens om hulle te tel. 
Dit is die seën wat God aan Abraham belowe het (Genesis 22:17).

Die visioen wat die apostel Johannes van hierdie manjifieke stad ontvang 
het, gee ons ’n visuele illustrasie van die familie wat God skep. God woon in 

die middel van hierdie stad van Sy onsterflike, geeskinders.

’n Ander paradys

Die Bybelse verslag van die mens begin in die tuin van Eden waarvan-
daan vier riviere gevloei het. In die middel van daardie tuin het God die 
boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad geplaas 
(Genesis 2:8-15). Satan, die groot bedrieër, het Eva eers oorreed om te son-
dig, toe het Adam by haar aangesluit. As gevolg van hulle rebellie teen God 
se opdrag, het Adam en Eva gekies om te eet van die vrugte van die boom 
van die kennis van goed en kwaad—’n dodelike mengsel wat sedertdien 

lyding en sielesmart vir 
die mensdom gebring het 
(Genesis 3:1-6).

Die laaste hoofstuk in 
die verslag van die mens- 
like lot word afgesluit met 
’n beskrywing van ’n ander 
tuin. Dit omring die troon 
van God waaruit ’n rivier 
vloei met die “water van 
die lewe.”

“En hy het my getoon 
’n suiwer rivier van die 
water van die lewe, helder 
soos kristal, wat uitstroom 

uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weers-
kante 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” (Openbaring 22:1-2).

Die vrugte in hierdie paradys is heilsaam. “En daar sal geen enkele ver-
vloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin 
wees, en sy diensknegte sal Hom dien” (vers 3). Alle droefheid en lyding sal 
vir ewig verby wees (Openbaring 21:4).

U kan die toekoms ken

Ons het aan die begin ’n vraag gestel: Moet ons onkundig bly oor ons toe- 
koms? Nou kan ons sien dat God vir ons ’n duidelike beeld van ons bestem- 

Na die Millennium

Ph
ot

oD
is

c

Die aantal mense wat tot bekering sal kom en die ewige 
lewe sal ontvang, sal wees soos die sterre in die hemele en 
die sand op die seestrand—buiten die natuurlike ver-
moë van enige mens om hulle te tel.
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ming gee. Maar die besluit is ons s’n. Ons moet kies of ons van die weë van 
Satan en hierdie huidige bose wêreld (wat in die tuin van Eden verteenwoor-
dig was deur die boom van die kennis van goed en kwaad) na die regverdige 
weë van God (uitgebeeld deur die boom van die lewe) sal draai.

Hoe wonderlik is dit tog om te weet watter geweldige toekoms God vir 
ons beplan het! En daarmee saam kom die verantwoordelikheid om Hom en 
Sy weë te kies en toegewyd te bly, met inagneming van Jesus se woorde in 
Openbaring 22:6-7 terwyl Hy die visioen van die nuwe hemel en die nuwe 
aarde sluit: “Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig … Kyk, Ek kom 
gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.”
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