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DIE 1000 JAAR VAN OPENBARING 20 
 

Openb. 20 bestaan uit twee visioene: nl. (1) die 100 Jaar en (2) die Groot Wit Troon.  Baie 

teorieë is deesdae in omloop, wat  die einde van die wêreld se geskiedenis wil verklaar.  Dit 

het noodsaaklik geword om die Bybel toe te laat om self Openb. 20 te verklaar, sonder die 

hulp van die sogenaamde teorieë. 

 

JESUS SE BELOFTE 
Joh 14:1-3    

“Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is 

daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het.  Ek gaan om vir julle 

plek te berei.  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe 

neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” 

 

Jesus het belowe dat Hy Sy kinders sal kom haal sodat hulle by Hom kan wees.  Jesus moet 

egter eers alles in gereedheid bring, insluitende Sy hemelse bediening en oordeel.  Omdat 

dit ‘n redelike tyd sou neem, wil Hy nie hê dat sy dissipels moedeloos moes word en hul 

geloof versaak nie.  Jesus dring daarop aan dat ons as sy dissipels, moet aanhou om te glo 

dat Hy sal terugkeer om ons te kom haal. 

 

2 Pet 3:3-7     

“Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens 

hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms?  Want vandat 

die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.  Want 

moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en 

deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met 

water oorstroom is en vergaan het.  Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur 

dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die 

oordeel en die verderf van die goddelose mense.” 
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Hoe langer die mens op die aarde is, hoe meer verflou sy geloof in Jesus.  Petrus sê dat 

spotters in die laaste dae, God se bestaan sou betwyfel.  Ewolusioniste en ateïstiese 

wetenskaplikes maak die skepping en die sondvloed af, as feëverhale en spreek so hul 

ongeloof uit in die Wederkoms. 

 

Hebr 9:27,28  

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal 

Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die 

tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” 

 

Die Christelike geloof het sy bestaan te danke aan die eerste koms van Jesus na die aarde, as 

enigste Verlosser van die mensdom.  Deur te sterf aan die kruis, het Jesus verlossing vir 

sondaars moontlik gemaak. 

 

Sy tweede koms na die aarde, is spesifiek daarop gemik om diegene wat in Hom geglo het 

as hul Verlosser van die Sonde (Ewige Dood), te kom haal, sodat hulle die Ewige Lewe in Sy 

teenwoordigheid kan geniet. 

 

FUTURISME - 1000 JAAR = CHRISTELIKE ERA 

(TYDPERK VAN APOSTELS TOT DIE WEDERKOMS) 
 

Deur gebruik te maak van die Historiese Metode van Bybelvertolking, het die Hervormers 

van die 16de eeu, die Pousdom geïdentifiseer as die Antichris, van die profesieë van Daniël 

en Openbaring.  Verraai en ontbloot as die groot Vervalser van Bybelse waarheid en 

Vervolger van God se volk, was die Pousdom genoodsaak om ‘n teenhervorming te loods.   

In die plek van die Historiese Metode van Bybelvertolking, het die Pousdom, d.m.v sy 

Jesuiete, dr. Francisco Ribera (1591 nC.) en dr. Robert Bellermine  (1593 nC.) “Futurisme” as 

‘n alternatiewe metode van Bybelvertolking geloods.  Dit het die mensdom op ‘n 

dwaalspoor gelei.   
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Kortliks leer Futurisme die volgende:  

 

1. Die Antichris, Babilon en 'n herboude Tempel in Jerusalem, moet gesoek word aan die 

einde van die Christelike Era, net vóór die Wederkoms van Jesus. 

 

2. Die Antichris is 'n Bonatuurlike, Enkele, Persoon.  Hy is nie 'n Godsdienstige Mag, 

Sisteem of Koninkryk nie. 

 

3. Die Antichris sal Jesus Christus misken as die Messias. Terwyl hy voorgee dat hy God 

is, sal die Jode hom aanvaar as die Messias wat sou kom. 

 

4. Hy sal die Tempel in Jerusalem herbou en die wêreld in slegs 3½ letterlike jare oorwin. 

(Oorsprong - 7 jaar "Gap"-teorie van Dan 9:24-27) 

 

5. Die 1000 Jaar van Openb 20 is simbolies en onbepaald en word beskou as die 

Christelike Era, tussen die tyd van die Apostels en die Antichris wat net voor die 

Wederkoms van Jesus verskyn. 

 

6. Antiochus IV Epifanus is 'n simbool van die Antichris aan die einde van die wêreld se 

geskiedenis. 

 

WHITBYANISME – POST-MILLINIALISME 

(‘N 1000 JAAR VAN KERKLIKE VOORSPOED  

EN WÊRELDVREDE  VÓÓR DIE WEDERKOMS) 
 

Ongeveer een honderd jaar later, (1703) word nog ‘n Metode van Bybelvertolking, “Post-

millinialisme,” deur dr. Daniel Whitby (1638-1726), onder invloed van Futurisme, aan 

Protestante gebied.  Volgens die teorie sou 1000 jaar van Vrede, die Wederkoms vooraf 

gaan.  Alhoewel eers verwerp, het dit gaandeweg in gewildheid toegeneem, omdat die 
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verantwoordelikheid om gereed te wees vir Jesus se skielike Wederkoms, deur die teorie, 

ongedaan gemaak word.  Postmillinialisme leer: 

 

1. Met die stigting van 'n Joodse staat en bekering van die Jode tot die Christelike 

geloof, sal die Kerk 'n bloeitydperk van 1000 jaar beleef. 

 

2. Die Antichris sal eers vernietig moet word, want hy is die struikelblok in die 

bekering van die Jode. 

 

3. Die Wederkoms is “geestelik,” in die vorm van die “Uitstorting van die Heilige Gees.”  

Alle volke sal tot bekering kom en vrede sal op die aarde heers (die sogenaamde 

1000 jarige Vrederyk). 

 

4. Satan sal gedurende hierdie simboliese 1000 jaar van Kerklike voorspoed op aarde, 

gebind wees. 

 

5. Christus bly in die hemel, geskei van die Kerk, gedurende die 1000 jaar.  Daarna 

kom Hy terug met die 3de Koms (Bybelse Wederkoms), waarna Hy op die aarde sal 

regeer. 

 

Volgens Bybel, spesifiek Daniël en Openbaring, as Apokaliptiese (eindtyd) Boeke, is die 

Wederkoms van Jesus, die klimaks van die wêreld se profetiese geskiedenis.  Nêrens in die 

Bybel word na ‘n “1000 jaar van vrede” vóór die wederkoms van Jesus, verwys nie.   

Hierdie twee teorieë (Futurisme en Whitbyanisme) is mettertyd verder uitgebou deur 

Protestante, tot dit geboorte geskenk het aan die bekende “Geheime Wegraping Teorie,” 

wat voor die groot Verdrukking en uiteindelike Wederkoms van Christus, sal plaasvind!  Die 

teorie het ‘n wye hoeveelheid, uiteenlopende sienings oor eindtydgebeure, die lig laat sien.  

(Vir ‘n meer breedvoerige bespreking van die “Geheime Wegraping Teorie,” sien die lesing: 

“Die Wederkoms in Openbaring) 
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Deur misleiding het Satan die kollig van die Pousdom verskuif na valse teorieë en so 

toegesien dat die Pousdom sy Antichristiese werk agter die skerms kan voortsit, met 

Afvallige Protestantisme wat die rol van die Valse Profeet kon uitleef, deur  die mensdom te 

mislei om die 1ste Dier en die Draak te verheerlik (Openb 13). 

 

Om die Woord van God toe te laat om homself te vertolk, word ons heelwat  

wanvertolkings gespaar, wat ons op ‘n dwaalweg wil lei. 

 

DIE 1STE VISIOEN VAN OPENBARING 20 

 

WAT SÊ DIE BYBEL - WANNEER VIND DIE 1000 JAAR PLAAS? 
 

1.  KONTEKS 
 

Die konteks waarin die 1000 Jaar in die Bybel voorkom, in verhouding tot die menslike 

geskiedenis, is alreeds ‘n aanduiding van waar dit geplaas gaan word, vóór of ná die 

Wederkoms van Jesus.   

 

1STE TABEL OOR DIE 1000 JAAR 

 
 

VÓÓR? 
 

ÓF 
 

NÁ? 
 
? 

 
Wederkoms 

 
? 

 

Openb. 19 vertel ons van die Ridder op die wit perd (Wederkoms van Jesus).  Dit word 

opgevolg met Openb. 20 se beskrywing van die 1000 Jaar en die Groot Wit Troon 

gebeurtenis.  Dié word opgevolg deur Openb. 21 en 22 (die Nuwe Jerusalem en die Nuwe 

Aarde.  Volgens posisie en konteks van Openbaring, volg die 1000 Jaar op die Wederkoms; 

maar Openb. 20 gee self ook antwoorde. 
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2.  INTERNE BEWYS 
 

Openb. 20:1-10      

“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, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit 

en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar 

voleindig is nie.  Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word.  En ek het trone gesien, en 

hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee;  en ek het die siele gesien van 

die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier 

en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang 

het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  

En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.  Dit is die eerste 

opstanding.  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.  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 waar die dier en die valse profeet is;  en hulle sal dag en nag 

gepynig word tot in alle ewigheid.” 

 

In die teksgedeelte is daar heelwat feite wat na vore kom.  Die belangrikste leidraad op 

hierdie stadium, is dat daar twee opstandings is wat die 1000 jaar afbaken.  Een opstanding 

vind aan die begin van die 1000 Jaar plaas (vir diegene wat saam met Christus vir die 1000 

Jaar sal regeer).  Die ander opstanding vind aan die einde van die 1000 Jaar plaas (vir 

diegene wat gestraf gaan word).  
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2de TABEL OOR DIE 1000 JAAR 
 

 
VOOR ? 

 
OF 

 
NA ? 

 
1ste Opstanding 

 
1000 Jaar 

 
2de Opstanding 

 

Jesus Self, het ook na twee Opstandings verwys. 

 

Joh 5:28,29  

“Moenie julle hieroor verwonder nie, Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte 

is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, 

en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.” 

 

Jesus verwys na twee Opstandings met verskillende lotsbestemmings - een wat lei tot die 

ewige lewe en een wat lei tot die veroordeling (ewige dood).  Dan 12:2 verwys ook na twee 

opstandings: een wat lei “tot die ewige lewe,” en een wat lei “tot groot smaadheid, vir ewig 

afgryslik.” 

3de TABEL OOR DIE 1000 JAAR 
 

 
VOOR ? 

 
WANNEER ? 

 
NA ? 

 
1ste Opstanding 

 
1000 Jaar 

 
2de Opstanding 

 
Van die Lewe 

 
 

 
Van die Veroordeling 

 
Die Ewige Lewe 

 
 

 
Groot Smaadheid vir Ewig 

Afgryslik 
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Openb 20:4-6  

“En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek 

het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van 

God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op 

hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met 

Christus die duisend jaar lank.  En die ander dode het nie herleef totdat die duisend jaar 

voleindig was nie.  Dit is die eerste opstanding.  Salig en heilig is hy wat deel het in 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.” 

 

Laat ons die twee Opstandings van naderby beskou. Volgens Openb 20:4 en 6 sal diegene 

wat deel in die Eerste Opstanding, saam met Christus regeer gedurende die tydperk van die 

1000 jaar.   Wie is diegene wat deel in die Eerste Opstanding?  Ons weet dat hulle die 

regverdiges moet wees, want hulle was vervolg oor hul getuienis van Jesus en oor die 

woord van God (sien Openb 12:17; 14:12).  Hulle het ook nie die Dier se beeld aanbid nie 

en nie sy merk op hulle hande en voorhoofde ontvang nie. 

 

Volgens Openb. 20:5, het die ander dode nie herleef totdat die 1000 jaar verstreke was nie.  

As diegene wat opgestaan het gedurende Die Eerste Opstanding, die regverdiges is, dan is 

dit logies om te aanvaar dat diegene wat tydens die Tweede Opstanding opstaan, die 

goddelose of ongereddes moet wees. 
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4de TABEL OOR DIE 1000 JAAR 
 

 
? 

 
 

 
? 

 
1ste Opstanding 

 
1000 Jaar 

 
2de Opstanding 

 
Van die Lewe 

 
 

 
Van Die Veroordeling 

 
Die  Ewige Lewe 

 
 

 
Groot Smaadheid  

vir Ewig Afgryslik 

 
Hulle is vervolg oor getuienis 

van Jesus en Woord van GOD 

Hulle het nie die Beeld aanbid 

nie en nie die  merk van die 

Dier ontvang nie 

 
 

 
Hulle moes GOD se Volk 

vervolg het  en moes dus 

die Dier se Beeld aanbid het 

en ontvangers wees van die 

merk van die Dier 

 

Met hierdie feite omtrent die twee Opstandings ingewin, is dit moontlik om vas te stel 

wanneer die 1000 jaar begin, vóór of ná die Wederkoms van Jesus. 

 

1 Thess 4:15-17   

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by 

die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.  Want die 

Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met 

geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here 

tegemoet in die lug;  en so sal ons altyd by die Here wees.” 

 

Die apostel Paulus maak dit duidelik dat die dooie regverdiges (dié wat in Christus gesterf 

het), eerste uit die dood opgewek sal word.  Wanneer? volgens vers. 15, is dit tydens Jesus 

se Wederkoms.   
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Die lewende regverdiges (144,000) en die opgestane regverdiges (regverdige dooies van al 

die eeue) sal Jesus dan saam tegemoet gaan in die lug en saam na die Nuwe Jerusalem wat 

in die hemel is, vertrek.  Volgens Dan 12:2, tydens die groot verdrukking, sal Migael verskyn 

(Jesus tydens die Wederkoms), dan sal sommige opstaan “tot die ewige lewe en sommige 

tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.” 

 

Deur die Bybel toe te laat om homself te vertolk, kan ons met absolute veiligheid sê, dat die 

Wederkoms vóór die 1000 jaar sal plaasvind.  Die Opstanding van die dooie regverdiges 

dien as beginpunt vir die 1000 jaar en die Opstanding van die goddelose dien as einde van 

die 1000 jaar.   

 

Die 1000 jaar is dus nie ‘n “onbepaalde tydperk vanaf die Apostels tot en met die 

verskyning van die Antichris (Christelike Era), vóór die Wederkoms, soos Futurisme dit aan 

ons voorhou nie.  Terselfdertyd is dit ook nie ‘n  1000 jarige Wêreld Vrederyk met kerklike 

voorspoed vóór die Wederkoms, soos Whitbyanisme / Postmillinialisme dit aan ons 

voorhou nie.  Die 1000 Jaar is ‘n tydperk ná die Wederkoms, waar regverdiges in die hemel 

saam met Christus sal regeer en die goddelose op duie aarde dood sal wees. 
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5de TABEL OOR DIE 1000 JAAR 
 

 
WEDERKOMS 

 
1000 JAAR 

 
? 

 
1ste Opstandind 

 
 

 
2de OPSTANDING 

 
van die Lewe 

 
 

 
Van die Veroordelling 

 
Hulle is vervolg oor 

getuienis van JESUS en 
Woord van GOD 

hulle het nie die Beeld 
aanbid nie en nie die Merk 
van Die Dier ontvang nie 

 
 

 
Hulle het GOD se volk 

vervolg en het Die Dier se 
Beeld aanbid en was 

ontvangers van die Merk van 
Die Dier 

 
Die “In CHRISTUS” 

(Regverdiges) 
ontmoet Jesus in die lug en 

gaan na die Hemel 

 
 

 
Die “Sonder CHRISTUS” 

(Goddeloses) 
is dood op die aarde 

 

GEBEURE AAN DIE BEGIN VAN DIE 1000 JAAR 
 

Laat ons stap vir stap deur die 1000 Jaar van Openbaring 20 beweeg om vas te stel wat alles 

vóór, gedurende en ná die 1000 jaar gebeur, en waarom?  A.g.v. die baie valse teorieë wat 

daar bestaan oor die 1000 Jaar (Futurisme, Whitbyanisme, Geheime Wegraping, 

Dispensasionalisme, ens.), gaan ons weereens die Bybel toelaat om self vir ons die 

vertolking van die gebeure vóór, tydens en ná die 1000 Jaar te gee. 
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6de TABEL OOR DIE 1000 JAAR 
 

 
GEBEURE AAN DIE BEGIN 

VAN DIE 1000 JAAR 

 
GEBEURE TYDENS DIE 

1000 JAAR 

 

 
GEBEURE AAN DIE EINDE 

VAN DIE 1000 JAAR 

 
? 

 
? 

 
? 

 

1.  DIE REGVERDIGES EN DIE BEGIN VAN DIE 1000 JAAR 
 

1 Thess 4:15-17  

 “Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by 

die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.  Want die 

Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met 

geklank van die basuin van God;  en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here 

tegemoet in die lug;  en so sal ons altyd by die Here wees.” 

 

Jesus se Wedekoms gaan gepaard met die geroep van die stem van ‘n aartsengel (Migael - 

Dan 12:1-3; Openb 12:7) en met die geklank van die trompet van God (Openb 11:15 - 7de 

Trompet, Jesus wat die koningskap aanvaar, sien Dan 7:14; 1 Kor 15:51,52).  Die regverdige 

dooies (die wat in Christus gesterf het) word opgewek en saam met die lewende 

regverdiges (die regverdiges wat lewe tot by die wederkoms - 144,000) ontmoet hulle vir 

Jesus in die lug.  Maar iets het intussen met hulle gebeur... 

 

1 Kor 15:51-54    

“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 
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hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met 

onsterflikheid beklee word.  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is 

en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat 

geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.” 

Dit is tydens Jesus se Wederkoms dat al die regverdiges onverganklikheid (die Ewige Lewe) 

ontvang.  Die skuld (die Ewige Dood) wat Jesus vir die mens met sy eie bloed aan die kruis, 

vereffen het, het terselfdertyd redding (Ewige Lewe) gekoop vir elke berouvolle sondaar.  By 

die Wederkoms word daardie gekenk nou ‘n werklikheid vir die verlostes . 

 

Openb 20:6    

“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.” 

 

Almal wat deel in die Eerste Opstanding (wat tydens die Wederkoms plaasvind) is 

onaantasbaar deur die tweede dood.  Hulle sal vir die hele tydperk van 1000 jaar, saam met 

Christus as konings regeer. 

 

Hebr 11:13,16   

“In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit 

uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op 

aarde was...  Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse.  Daarom skaam God 

Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle 'n stad berei.” 

 

Al die aartsvaders het uitgesien na die Stad waarvan God die Boumeester en Oprigter is 

(Nuwe Jerusalem).  Gelowiges van alle eeue het uitgesien na die hemelse tuiste waarin 

oorwinnaars oor die sonde, sal woon.  Die godstad hou baie meer in as aardse skatte wat 

tydelik van aard is, wat deur mot en roes verniel, en deur diewe gesteel kan word.  Die 

godstad is heilig en ewig.  Geen sonde, siekte en dood sal daar gedy nie. 
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Hebr 11:39,40  

“En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie 

verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak 

sou word nie.” 

 

Die Bybel sê nêrens dat gelowiges wat sterwe, onmiddelik hul erfenis (die Nuwe Jerusalem) 

in besit neem nie.  Daar bestaan nie so iets dat gelowiges wat doodgaan, reguit hemel toe 

gaan, of dat die goddelose  reguit hel toe gaan nie.  Die hemelse oordeel sal elke persoon se 

lot beslis. 

 

God is regverdig.  Al die heiliges sal die Erfenis wat deur Jesus vir hulle voorberei is, 

gelyktydig ontvang.  Wanneer Jesus tydens die Wederkoms op die wolke van die hemel 

verskyn (Openb 22:12). 

 

Slegs ‘n paar mense is reeds in die hemel, maar hulle is O.T. tipes wat volgens spesiale 

goddelike ingryping hemeltoe geneem is, as voorbeelde vir die res van die Mensdom.  

Henog (voorvloedse regverdige), Moses (dooie regverdige wat opgewek is), Elia (regverdige 

wat lewend na die hemel is) en die 24 ouderlinge (vervulling van die Eerstelingsgerffees) is 

alreeds op spesiale wyse opgeneem in die hemel, om aan te toon, hoe die res van die 

verlostes tydens die Wederkoms hemeltoe geneem sal word. 

 

2.  DIE GODDELOSE EN DIE BEGIN VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 19:11  

 “Toe het ek die hemel geopend gesien;  en daar was'n wit perd, en Hy wat daarop sit, word 

genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.” 

Jesus sal tydens sy Wederkoms oorlog voer teen die lewende goddelose wat teen Hom in 

opstand is en wat sy volk vervolg.  Deur die regverdiges saam te neem hemeltoe en die 

goddelose dood agter te laat, is om ‘n skeiding (oordeel) uit te voer tussen die regverdige en 

die goddelose (gelykenis van die “Skape en die Bokke”). 
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Openb 19:15,21     

“En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan;  en Hy sal hulle 

met 'n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.  En 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.” 

 

Die Wederkoms is deel van die toorn van God wat met die sewe laaste plae gepaard gaan.  

Met die sewende plaag hoor ons die woorde: “Dit is verby.”  Terselfdertyd breek Jesus deur 

die wolke en regerings en magte wat in die groot stede van die wêreld hul heerskappy voer, 

word vernietig. Die heerlikheid van Jesus as oordeel oor die lewende goddelose (die swaard 

uit Sy mond) laat hulle almal sterwe. 

 

Jer 25:31     

“Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die Here het 'n twis met die 

nasies, Hy hou gerig oor alle vlees.  Die goddelose - aan die swaard het Hy hulle oorgegee, 

spreek die Here.” 

 

God fel 'n oordeel oor die goddelose deur hulle met die swaard wat uit Sy mond uitgaan, 

dood te maak (Openb 19:21).  Die Woord van God (die Bybel) is soos ‘n tweesnydende 

swaard wat deurdring tot murg en been (Hebr 4:12).  Omdat die wêreld die geopenbaarde 

wil van God soos in Sy Woord uitgedruk, verwerp, sal Hy hulle verwerp tydens sy 

Wederkoms. 

 

Jes 11:4  

“Maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met 

billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem 

van sy lippe die goddelose doodmaak.” 

 

Deur die oordeel te fel met die woorde van sy mond, nl. dat die lewende goddelose nie 

gered is nie, sal Jesus die goddelose laat sterf deur sy heerlikheid ( asem). 
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Jes 24:5,6  

“Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die 

insetting geskend, die ewige verbond verbreek.  Daarom verteer die vloek die aarde en 

moet sy bewoners boet;  daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en 

bly daar min mense oor.” 

 

Die goddelose word met 'n gloed vernietig.  God kom voor soos ‘n verterende gloed (vuur) 

in die teenwoordigheid van sonde (Hebr 12:29).  God se heiligheid en geregtigheid sal die 

goddelose laat sterwe.  Die “min mense” wat oorbly, is die heiliges van God (144,000), hulle 

wat gereed is om saam met die dooie heiliges wat nou opgewek sal word, Jesus in die lug te 

ontmoet. 

 

2 Thess 1:7-10     

“en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die 

Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak 

uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie 

gehoosaam is nie.  Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van 

die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy 

heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag;  want ons getuienis het by 

julle geloof gevind.” 

 

Tydens Jesus se Wederkoms, sal die goddelose deur vuur en vlam (Jesus se heerlikheid en 

majesteit - Matt 24:30; 25:31) vernietig word. 

 

2 Thess 2:7-10  

“Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou 

teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here 

met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal 

maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en 

tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die 
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wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te 

word nie.” 

 

Die goddelose sal net soos die Antichris (Pousdom) deur die asem van God en die 

verskyning van Sy heerlikheid vernietig word.  Dit is daarom dat die goddelose wanhopig 

tot die berge en rotse roep om hulle te verberg vir God se toorn (Openb 6:12-17), want hul 

bestaansreg word bedreig! 

 

3.  SATAN EN SY DUIWELS AAN DIE BEGIN VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:1-3   

“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, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit 

en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar 

voleindig is nie.  Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word.” 

 

Satan word aan die begin van die 1000 Jaar (tydens Jesus se Wederkoms) gebind met 'n 

ketting (van omstandighede).  God het hom en sy engele beperk tot planeet Aarde.  Hy mag 

die hemelruim nie meer betree nie.  Vir 6 duisend jaar het hy en sy bose engele die 

mensdom mislei, nou is daar skielik niemand meer oor om te mislei nie.  Die regverdiges is 

in die hemel by Jesus, en die goddelose lê dood op die aarde. 

 

Judas 1:6   

“En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het 

Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar.” 

 

Volgens Openb 20:1 word die Satan met ‘n groot ketting gebind. Hier word Satan en sy 

engele met ewige boeie ingeperk en bewaar in duisternis vir die uitvoering van God se groot 

Oordeel.  Dit is onmoontlik dat staal of tungsten kettings geestelike wesens soos duiwels sal 
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kan boei.  Hier word eerder na goddelike omstandighede verwys, waarmee Satan geboei of 

ingeperk sal wees.  Wat is die inperking?  Daar is niemand op die aarde om te verlei nie - die 

goddelose op die aarde is almal dood (weens die heerlikheid van die Here tydens die 

wederkoms) en al die regverdiges is saam met Jesus na die hemel om fees te vier en te 

regeer as konings en priesters. 

 

4. DIE TOESTAND VAN DIE AARDE AAN DIE BEGIN VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 16:17-21  

 “En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel 

van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby!  En daar het stemme 

gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar 

nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie – so ‘n geweldige groot 

aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel en die stede van die nasies het geval. En 

die groot BAbilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn 

van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; 

en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense 

het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.” 

 

Net voor die Wederkoms, tydens die 7de plaag, tref die grootste aardbewing nog, die 

wêreld. Die aarde en al die stede daarop word verwoes, berge en eilande verdwyn a.g.v. sy 

geweldige krag. Die hele oppervlakte van die aarde is omgekeer en groot hael slaan alles 

fyn. 

 

Net voor die skepping, wa sie aarde woes en leeg. Die sewe laaste plae (soos die sondvloed) 

moet dien vir die ontskepping vna die bose wêreld, sodat dit weer woes en leeg (chaoties) 

kan wees. Die “afgrond” (“abyssos”) is dieselfde as die “put van die afgrond” (Openb 9:1,2) 

waar die Mohammedaanse stamme onder die vyfde trompet uitgekom het. Dit stel ‘n dorre, 

ongenaakbare en chaotiese landskap voor, nou, vernietig deur die sewe laaste plae. Dit is 

hier waar Satan sy tuiste vir 1000 jaar sal hê. 
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Jes 24:1,19,20 

“Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en 

verstrooi sy bewoners. 19Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan 

wankel, die aarde word geheel en al geskud. 20Die aarde waggel geheel en al soos ‘n 

dronkaard en swaai heen en weer soos ‘n naghut; en sy oortreding is swaar op hom; en hy 

sal val en nie weer opstaan nie.” 

 

Tydens die Wederkoms word die hele oppervlakte van die aarde verwoes en omgekeer. Dit 

blyk asof Jesus se Wederkoms en al die gebeure wat daarmee gepaard gaan, die as en 

rotasie van die aarde aangetas het, sodat dit skud en waggel soos ‘n stadig draaiende tol wat 

enige oomblik op sy sy gaan neerslaan. 

 

TABEL 7 OOR DIE 1000 JAAR 
GEBEURE AAN BEGIN VAN 

1000 JAAR 

GEBEURE TYDENS DIE  

1000 JAAR 

GEBEURE AAN DIE EINDE 

VAN DIE 1000 JAAR 

1. Wederkoms vind plaas 

2. Dooie regverdiges opgewek (1ste 

Opstanding) 

3. Al die regverdiges ontmoet Jesus in 

die lug. 

4. Goddelose sterf weens Jesus se 

heerlikheid. 

5. Satan word gebind vir 1000 Jaar. 

6. Aarde verwoes en leeg 

 

 

? 

 

 

? 
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WAT GEBEUR GEDURENDE DIE 1000 JAAR? 

 

1. DIE REGVERDIGES TYDENS DIE 1000 JAAR 

 

Openb 20:4 

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek 

het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van 

God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op 

hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met 

Christus die duisend jaar lank. 

 

Die regverdiges wat nou in die hemel by Jesus, hul Verlosser is, is diegene wat die lewe 

ontneem is vir hul geloof in Jesus, hulle wat vervolg is oor God se Woord en diegene wat 

geweier het om die Merk van die Dier te aanvaar. Dit is hulle wat nou saam met Christus 

regeer vir 1000 Jaar. Aan hulle is ook die oordeel (ouditerend) gegee. 

 

1 Kor 6:2,3 
“2Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle 

geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?  3 Weet julle nie dat ons 

engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?” 

 

Die regverdiges sal tydens hulle verblyf in die hemel, baie vrae hê. In die hemel sal ons 

genoegsame tyd hê om inligting in die boeke van die hemel na te slaan. Ons sal elke 

persoon se lewe kan nagaan, om onsself te vergewis dat God se oordeel op elke mens 

regverdig was. Selfs die lewe en besluite geneem deur die sondige engele sal deur die 

regverdiges nagegaan word. Ons kan hierdie tydperk as die “ouditerende oordeel” beskryf.  
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Openb 20: 5b, 6 

Dit is die eerste opstanding.  
6Salig 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.  

 

Almal wat deel in die Eerste Opstandig (opstanding van die regverdiges tydens die 

Wederkoms) sal gedurende die 1000 Jaar as priesters van God en Christus dien en sal saam 

met Christus as konings regeer. Die hooftaak van die Leviete en priesters was om die volk 

van God se karakter te openbaar. Nou sal hulle Hom die lof en eer toeswaai vir hul 

verlossing wat ‘n werklikheid geword het. Terwyl hulle op aarde was, was hulle as die 

dwarstrekkers en bederwers van pret beskou. Nou sal God hulle “bederf”. Is hulle dan nie 

koningskinders, prinse en prinsesse van die hemelse Koning en erfgename van die hemelse 

skatte nie? Het hulle nie alles ter wille van Hom prysgegee nie? 

 

2. DIE GODDELOSE TYDENS DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:5a 

“En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.” 

 

Die goddelose sal vir die hele tydperk van 1000 Jaar dood wees (Jer. 4:25) terwyl die 

regverdiges in die hemel, die boeke sal nagaan en hulself daarvan vergewis, dat God se 

oordeel regverdig was, deur hul nie in die hemel toe te laat ni. 

 

Jes 24: 21,22 
21En in dié dag sal die HERE besoeking doen oor die leërskare van die hoogte in die hoogte 

en oor die konings van die aarde op die aarde; 22en hulle sal opgesluit word soos 

gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ‘n kerker; maar ná baie dae sal daar 

op hulle ag gegee word. 
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Die Here sal die bose engele op die aarde vasgeketting hou. Die goddelose sal in die kuil 

(dood / graf) in bewaring gehou word. Op ‘n vasgestelde tyd (na die 1000 Jaar), sal God 

weer op hulle ag gee (opwek tydens die Tweede Opstanding) 

 

Jer 25:31,33 
“31Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die HERE het ‘n twis met 

die nasies, Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose—aan die swaard het Hy hulle 

oorgegee, spreek die HERE.   33En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die 

een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel 

of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.” 

 

Nadat die Wederkoms van Jesus verby is, sal die dooie goddelose verstrooid oor die hele 

aarde lê. Hulle sal nie beween, bymekaargemaak of begrawe word gedurende die 1000 Jaar 

nie. Dit is eintlik logies, want al die regverdiges is in di hemel en al die goddelose is dood. 

Daar kan dus niemand wees om hulle te beween of te begrawe nie. Hulle sal terugkeer tot 

die stof van die aarde, want daaruit is hulle geneem. 

 

3. SATAN EN SY DUIWELS TYDENS DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:2,3 

“2En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom 

gebind duisend jaar lank,  3en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom 

verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. 

Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.” 

 

Vir meer as sesduisend jaar het Satan en sy bose engele net een doel voor oë gehad, verlei 

soveel mense moontlik die verderf in. Vir die heel tydperk van 1000 Jaar, sal die Satan en sy 

engele op dei aarde vasgekluister wees (bo hom verseël), sonder dat hulle enige mense kan 

mislei.   
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Die rede? Daar is geen lewende mens op aarde nie, die goddelose is dood en die regverdiges 

is in die hemel, waar Satan nie toegelaat word nie. 

 

2 Pet 2:4 

“Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp 

en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;” 

 

Satan en sy engele is uit die hemel geskop en word beperk met kettings van duisternis (die 

dood). Die goddelose is nie meer lewendig, sodat Satan sy bose werk kan voortsit nie. Daar 

is vir hulle geen hoop om uit die helse omstandighede te ontsnap, om ander wesens in die 

heelal, of die regverdiges lastig te val nie. Hulle kan maar net die vreeslike oordeel wat wag 

bedink. 

 

Judas 1:6 

“En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het 

Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;” 

 

Hierdie aarde is ‘n plek van duisternis vir die bose engele. Hulle wee twat vir hulle wag. 

Hulle wat self nie aan die Dood onderworpe is nie, sal die Tweede Dood deelagtig word, 

wanneer God die straf van die hemelse Oordeel oor die sonde uitvoer. 

 

4. DIE AARDE TYDENS DIE 1000 JAAR 
 

Jer 4:23-25 
“23Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar 

nie. 24Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. 25Ek het 

gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.” 
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Die taak van die sewe laaste plae, was om die aarde te ontskep. Die gevolge van die plae 

was so geweldig, dat die aarde se hele oppervlakte verwoes is. Dit is “woes en leeg”  

(Gen 1:3) net soos voor die Skepping en soos met die Sondvloed. Die aarde word tyd gegun 

om te rus van al die bose werke wat die goddelose mensdom daarop verrig het, om hulle 

Skepper meet e tart en hul god, Satan mee te verheerlik. 

 

TABEL 8 OOR DIE 1000 JAAR 
GEBEURE AAN BEGIN VAN 

1000 JAAR 

GEBEURE TYDENS DIE  

1000 JAAR 

GEBEURE AAN DIE EINDE 

VAN DIE 1000 JAAR 

1. Wederkoms vind plaas 

2. Dooie regverdiges opgewek 

(1ste Opstanding) 

3. Al die regverdiges ontmoet Jesus 

in die lug. 

4. Goddelose sterf weens Jesus se 

heerlikheid. 

5. Satan word gebind vir 1000 Jaar. 

6. Aarde verwoes en leeg 

1. Regverdiges in die hemel, besig 

met die ouditerende oordeel. 

2. Goddelose bly dood op die aarde 

3. Satan gebind vir 1000 Jaar. Daar 

is geen mense om te verlei nie. 

4. Die aarde is woes ene leeg en rus 

van die mense se sondige werke. 

 

? 

 

GEBEURE AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

1. DIE NUWE JERUSALMEN EN DIE REGVERDIGES  

AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 21:2,10 

“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die 

hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 10En hy het my in die gees 

weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat 

uit die hemel van God neerdaal;” 
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Aan die einde van die 1000 Jaar sal die Nuwe Jerusalem, wat deur God Self gebou is, met al 

die heiliges van God, binne-in, op die aarde neerdaal. 

 

Sag 14:3,4,5,8 

“En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag 

van oorlog.  4En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die 

oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; 

en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.  
5En julle sal vlug in die dal van my berge—want die dal van die berge sal loop tot by 

Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussía, die 

koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U! 8En in dié dag sal 

daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die 

ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.” 

 

Sagaria beskryf ‘n dag, soortelyk aan “die dag van Sy stryd” (die dag van die Wederkoms) 

toe Jesus en Sy engele teen die Bose (Babilon – Draak, Dier en Valse Profeet) en die 

goddelose (hulle wat die merk van die Dier gehad het en sy beeld aanbid het) oorlog gevoer 

het om Sy kinders te bevry. Die Olyfberg sal in twee verdeel en ‘n groot vlakte vorm waarin 

die Nuwe Jerusalem sal neerdaal. Al die regverdiges sal daarbinne beskut wees. 

 

Weer sal die Here uittrek in die stryd teen die goddelose, net soos Hy tydens die 

Wederkoms gedoen het. Hierdie keer sal Hy die finale uitvoering van Sy oordeel oor di 

sonde teweeg bring. Nou sal Satan en die goddelose hulle regverdige straf vir sonde en 

rebellie ontvang.  

 

2. DIE GODDELOSE AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:5a 

“En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.” 
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Dit is eers aan die einde van die 1000 Jaar dat die goddelose opgewek sal word om hulle 

straf op sonde te ontvang. Hulle het nie gedeel in die Eerste Opstanding nie, en daarom sal 

die Tweede Dood oor hulle die mag hê. 

 

Jes 24:21,22 

“En in dié dag sal die HERE besoeking doen oor die leërskare van die hoogte in die hoogte 

en oor die konings van die aarde op die aarde; 22en hulle sal opgesluit word soos 

gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ‘n kerker; maar ná baie dae sal daar 

op hulle ag gegee word.” 

 

Na die baie dae (1000 Jaar) sal die goddelose uit hul doodse gevangenis opgewek word en 

die bose engele se kettings sal losgemaak word. 

 

Joh 5:28,29 

“Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte 

is, sy stem sal hoor 29en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die 

lewe, en die  wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.” 

 

Tot op hierdie stadium het die goddelose nog nie hul verdiende loon ontvang nie. Hierdie 

Opstanding vir “die wat kwaad gedoen het”, word die Tweede Opstanding genoem – die 

Opsanding van die Veroordeling. Almal wat deel in die Tweede Opstanding, gaan dan eers 

hul verdiende loon ontvang. Diegene wat in die Eerste Opstanding, tydens die Wederkoms, 

gedeel het (die regverdie dode), is nie onderworpe aan die Tweede Dood nie (Openb 20:6). 

Diegene wat deel in die Tweede Opstanding (goddelose) na die 1000 Jaar, is onderworpe 

aan die Tweede Dood (die poel wat brand met vuur en swael – Openb 20: 14,15). 



Die 1000 Jaar van Openbaring 27 
 

3. SATAN EN SY BOSE ENGELE AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:3 

“en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies 

nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort 

tydjie ontbind word.” 

 

Nadat die 1000 Jaar verby is, die goddelose opgewek is om hul straf te ontvang, word Satan 

uit sy gevangnis ontbind – net vir ‘n kort tydjie. 

 

Openb 20:7,8 

“En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;  8en 

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.” 

 

Satan se ketting van omstandighede word losgemaak, sodra Gog en Magog (goddelose wat 

vir 1000 Jaar dood was) skielik uit die dood opstaan. Dit toon aan ons dat Satan selfs in ‘n 

1000 jaar nie van sy bose hart en goddelose karakter sal afsien nie. Hy sal dadelik aan die 

werk spring om die mensdom wat deel in die Tweede Opstanding, te verlei. Net soos vóór 

die Wederkoms, sal hy die nasies weer in opstand bring teen God en sy kinders wat binne-in 

die heilig Stad is. 

 

Armageddon, wat tydens Jesus se Wederkoms op die wolke begin het, sal nou ná die 1000 

Jaar verder voortgesit word. Satan sal die goddelose onder sy mag van misleiding verlei om 

weer teen God en regverdiges binne-in die Nuwe Jerusalem, ‘n aanval loods. 
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4. FINALE AANSLAG OP DIE HEILIGE STAD EN 

UITWISSING VAN SONDE AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

Openb 20:9,10 

“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.  
10En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier 

en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.” 

 

Onder misleiding van Satan en sy bose engele, word die heilige Stad aangeval. Die vuur (die 

hel) van God, wat eintlik vir Satan en sy bose engele bedoel is (Matt 25:41), deel nou die 

straf aan die goddelose uit, soos hulle loon sal wees (verdien). 

 

Jes 28:21,22 

“Want die HERE sal Hom gereed maak soos by die berg Pérasim; Hy sal aanstorm soos in 

die dal by Gíbeon om sy werk te doen—vreemd is sy werk! En om sy daad te verrig—

ongehoord is sy daad!   22Gedra julle dan nou nie soos spotters, dat julle bande nie vaster 

word nie; want ek het van die Here HERE van die leërskare gehoor ‘n verdelging wat vas 

besluit is, oor die hele aarde.” 

 

Di vernietigingswerk van God, is vreemd. Bai valse leraars gaan rond en sê dat onse God, ‘n 

God van liefde is, en dat Hy noooint die mensdom in die hel sal laat brand nie. Maar daar 

wag egter ‘n groot verassing. Na duisende jare van geduld, sal die wêreld se maatbeker van 

sonde vol word. God se plan is om ‘n nuwe skepping daar te stel wat op die beginsels van 

geregtigheid bestuur sal word. 
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God het ‘n dag bepaal waarin Hy die wêreld in geregtigheid sou oordeel deur Jesus wat Hy 

uit die dood opgewek het (Hand 17:30-31). In 1844nC het die hemelse Oordeel ‘n aanvang 

geneem volgens die 2300 Aande-en-Môres Profesie. So het God ook ‘n verdelging bepaal 

volgens daardie hemelse Oordeel, wat vas besluit is. Dit sal die vonnis oor die sonde 

voltrek. Enigeen wat aan sonde vasklou, sal daarmee saam vernietig word. 

 

2 Pet 3:3-7 

“Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens 

hulle eie begeerlikhede wandel 4en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat 

die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. 5Want 

moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en 

deur water ontstaan het deur die woord van God,  6waardeur die toenmalige wêreld met 

water oorstroom is en vergaan het. 7Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur 

dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die 

oordeel en die verderf van die goddelose mense.” 

 

Die apostel Petrus het alreeds 2000 jaar gelede voorsien dat Jesus na Sy Wederkoms, 

hierdie bose aarde met vuur sal reinig, as ‘n oordeel en ‘n verderf (vernietiging) van die 

goddelose mense. 

 

Nahum 1: 5,6,9 

“Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op voor sy aangesig, 

ja, die wêreld en almal wat daarin woon.  6Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie 

sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die 

rotse word stukkend geruk voor Hom. 9Wat wil julle beraam teen die HERE? Hy maak daar 

‘n einde aan; die benoudheid sal nie twee maal opkom nie.” 
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God se toorn sal met ‘n vuurgloed, sonde en goddelose vernietig. Hierdie laaste vernietiging 

van Sonde sal deeglim wees, dat dit nie vir ‘n tweede maal in die heelal sal verskyn nie,. 

Nooit weer sal enige skepsel hoef te vrees vir die saad van die Slang nie. Die Slang (Satan) 

en sy saad (sy volgelinge), sal met ‘n Goddelike reinigende vuur uitgewis word, om nooit 

weer tevoorskyn te kom nie. 

 

DIE 2DE VISIOEN VAN OPENBARING 20 

 

5. DIE GROOT WIT TROON 
 

Deur gebruik te maak van rekaputilasie (hersiening van die vorige visioen, met meer 

inligting), fokus Johannes in op die spesifieke tyd net vóór die goddelose die godstad aanval 

onder die misleiding van Satan en sy bose engele (Openb 20:8,9) 

 

Openb 20:11-15 

“En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde 

en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12En ek het die dode, 

klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van 

die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle 

werke.   13En 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.  14En die dood 

en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15En as dit bevind is 

dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur 

gewerp.” 

 

Die goddelose wat tydens die Tweede Opsanding uit die Eerste Dood verrys het, het met 

dieselfde bose karakters tevoorskyn gekom. Satan gaan hulle mislei om die godstad aan te 

val. Met hul aanslag om die Stad binne te val, bind die finale voltrekking van die oordeel 

van die goddelose plaas.  
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Die Groot Wit Troon van God verskyn bokant die godstad, met die regverdiges daar binne-

in en Hy spreek die finale straf uit oor die bose engele en die goddelose. Almal wat met 

sonde besoedel is, en die reinigende bloed van Christus geminag het, word veroordeel tot ‘n 

finale uitwissing van die poel wat brand met vuur en swawel – die Tweede Dood. 

 

Die Tweede Dood is so deeglik, dat selfs die Eerste Dood en die Doderyk vernietig sal word. 

Die Dood, die mes gevreesde woord vir die geskape mens en wat ‘n uitvloeisel van die 

sonde is, sal finaal vernietig word. 

 

Jes 34:2-5 

“Want die toorn van die HERE is oor al die nasies, en grimmigheid oor al hulle leërskare; Hy 

het hulle met die banvloek getref, Hy het hulle oorgegee om geslag te word.   3En hulle 

gesneuweldes sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt 

van hulle bloed.  4En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar 

gerol soos ‘n boek en al sy leërskare val af soos ‘n blad van die wingerdstok afval en soos 

vye afval van die vyeboom.   5Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom 

af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.” 

 

Edom was die nageslag van Esau, die man wat die eersgeboortereg (draer van die Saad van 

die Verbond) verag het. Nou is Edom die simbool van die goddelose. Edom staan vir almal 

wat die Saad van di VErbond en die vereistes wat daarmee saamgaan (Jesus en Sy 

Waarheid) verwerp het. Hulle owr in die laaste oordeel getref met die banvloek (totaal 

uitgeroei sodat daar geen spoor van hulle oorbly nie). Tot nou toe, het Satan en sy bose 

engele die straf van God op die sonde vrygespring. Maar nou kom daar vuur en swawel uit 

die hemel en die bose engele deel in die straf van die vuurpoel, wat die Tweede Dood 

genoem word (Openb 20:10) 

 

Eseg 28:18,19 

“Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou 

heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou 
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verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.   
19Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal 

daar nie meer wees tot in ewigheid nie.” 

 

In die klaaglied oor die vors en Tirus is die bose karakter van Satan geopenbaar. Esegiël het 

in die visioen ook die uiteindelike lot van die afvallige gerub gesien. Hy sal deiseflde lot as 

Babilon, die afvallige kerk van Openb 18 ondergaan. Soos die konings, regeerders en 

koopmanne hulle verstom het oor die vernietiging van Babilon, so sal sy bekendes onder 

die volke ook oor hom ontsteld wees. 

 

God gaan ‘n vuur binne-in Satan aan die brand steek, ‘n vuur wat nie doodgemaak sal kan 

word nie, ‘n vuur wat hom totaal sal vernietig, soda hy en sy bose karakter en gedagtes, tot 

in ewigheid nie wéér sal kan bestaan nie (Sien lesing oor “Die Tweede Dood van 

Openbaring”) 

 

6. DIE NUWE SKEPPING AAN DIE EINDE VAN DIE 1000 JAAR 
 

2 Pet 3:10,13 

“Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis 

sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop 

is, sal verbrand. 13Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde 

waarin geregtigheid woon.” 

 

Die aarde sal met vuur gereinig word. Uit hierdie reinigingsproses, sal nuwe hemele en ‘n 

nuwe aarde geskep word, waarin geregtigheid sal woon. Voorheen het Babilon die 

mensdom geleer om die geopenbaarde wil van God soos in sy Tien Gebooie Wet uitgedruk 

is, te minag. Op die nuwe aarde sal die regverdiges egter in harmonie met God se wil leef, en 

Sy karakter volkome weerspieël en weerkaats. 
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Openb 21: 3-5 

“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.  4En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook 

droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het 

verbygegaan. 5En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan 

my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.” 

 

Die wonder van die nuwe skepping, is dat die Skepper en Sy skepsels mekaar weer van 

aangesig-tot-aangesig sal sien en ewig in mekaar se teenwoordigheid sal verkeer. Sonde het 

die verhouding tussen Skepper en skepsel in die Tuin van Eden verwoes. Aan die einde van 

die 1000 Jaar word daardie verhouding vir ewig herstel. Nooit weer sal daar ‘n skeiding 

wees tussen Skepper en skepsels (na Sy beeld geskape) nie. 

 

Openb 21:6,7 

“En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan 

die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.  7Hy wat oorwin, 

sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.” 

 

Die beskrywing van die finale lot van die Sonde, Satan, die bose engele en die goddelose 

mense, is deur Daniël en Openbaring aan ons weergegee. Die Stryd is verby en ons is weer 

in die Begin. Jesus Christus, die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde van die Boek 

(Openb 1:8). Jesus doen weer ‘n beroep op diegene wat smag na iets iets om sy dors na 

geregtigheid te les. Jesus nooi ons om na Hom te kom, nie net met ‘n beleydenis van lippe 

nie, maar te aanvaar as jou Herder en Meester wat jou sal lei na die fontein van die water 

van die lewe – veniet! 
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TABEL 9 OOR DIE 1000 JAAR 
GEBEURE AAN BEGIN VAN 

1000 JAAR 

GEBEURE TYDENS DIE  

1000 JAAR 

GEBEURE AAN DIE EINDE 

VAN DIE 1000 JAAR 

1. Wederkoms vind plaas 

2. Dooie regverdiges opgewek 

(1ste Opstanding) 

3. Al die regverdiges ontmoet Jesus 

in die lug. 

4. Goddelose sterf weens Jesus se 

heerlikheid. 

5. Satan word gebind vir 1000 Jaar. 

6. Aarde verwoes en leeg 

1. Regverdiges in die hemel, besig 

met die ouditerende oordeel. 

2. Goddelose bly dood op die aarde 

3. Satan gebind vir 1000 Jaar. Daar 

is geen mense om te verlei nie. 

4. Die aarde is woes ene leeg en rus 

van die mense se sondige werke. 

1. Jesus, regverdiges en Nuwe 

Jerusalem dal neer op die aarde 

2. Goddelose opgewek (2de 

Opstanding) 

3. Satan losgelaat, verlei die 

goddelose 

4. Satan en goddelose val die Stad 

aan 

5. Groot Wit Troon verskyn. 

Goddelose en Duiwels verdoem 

tot die Tweede Dood. Voltrekking 

van die Oordeel. Satan, goddelose 

en sonde in poel v an vuur gewerp 

6. Aarde gereinig en hernu. Ewige 

Rotskoningkryk Dan 2&7 word 

opgerig. 

 

Openb 22:6,7 

En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van 

die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. 
7Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. 

 

Die profesieë van Jesus se Openbaring is waaragtig en betroubaar. Jesus het aan ons dinge 

getoon, wat gou moet gebeur. Ons wag met opgewondenheid op die volgende gebeurtenis 

wat binnekort moet plaasvind – Jesus se Wederkoms. Met die Wederkoms ontvang ons 

onsterflikheid, waarna ons saam met Jesus na ons hemelse tuiste vir 1000 Jaar saam met 

Hom sal regeer as konings. Daarna word ons ou planeet, wat met sonde besoedel is, nuut 

gemaak (oor geskep) en sal ons, ons nuwe tuiste in besit neem en vir ewig saam met Jesus 

ons Verlosser, in vrede daarop woon. 
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Jes 66:22,23 

“Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, 

spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. 23En elke maand op die 

nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê 

die HERE.” 

 

God het die herskepping van die aarde alreeds 800 jaar voor die geboorte van jesus beplan 

en dit aan die profeet Jesaja bekend gemaak. Toe alreeds was dit God se begeerte dat die 

mens Hom in waarheid en geregtigheid sal aanbid op ‘n nuwe aarde wat nie met sonde 

besoedel is nie. 

 

Die Sewendedag-Sabbat sal steeds as gedenkteken dien, selfs na die 1000 jaar. Dit sal ons 

herinner aan God as die Skepper van die heelal, as Verlosser van die mens uit die kloue van 

die sonde en ook as Skepper van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid 

woon. 

 

TABEL 10 OOR DIE 1000 JAAR 

WEDERKOMS 1000 JAAR NUWE AARDE 

 

Eseg 33:11 

“Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood 

van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. 

Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van 

Israel?” 

 

Baie mense het ‘n wanbegrip van die karakter van God en dink dat Hy ‘n Tiran is wat behae 

daarin skep om mense te vernietig. Wanbegrippe van God se karakter is te wyte aan Satan 

wat sy eie verwronge karakter aan God toedig. God begeer die redding van AL Sy skepsels, 

maar Hy sal Homself aan niemand opdring nie. 
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Elkeen van onshet ‘n vrye keuse om te dien wie ons wil, maar nie soos ons wil nie. As 

Skepper vereis God bekering. Ons moet ons bekeer van Satan en sy sondige weë en God 

volgens Sy geopenbaarde wil navolg. 

 

Slegs hulle wat weier om die merk van die dier te aanvaar, sal deel in die Eerste Opstanding. 

 

Is u bereid om van wêreldse aansien en vreindskappe afstand te doen en die seël van God in 

die plek van die merk van die dier te ontvang? ______________________ 

 

NOTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


