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GOD SE 3 LAASTE WAARSKUWINGS 

 

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP 
 

GOD SE LAASTE WAARSKUWING 

 AAN 'N WÊRELD WAT VERLORE GAAN 
 

Openb 14 is seker een van die belangrikste hoofstukke in die boek van Openbaring.  Sy boodskap is 

gerig tot ons wat vandag lewe.  Dit is God se laaste waarskuwingsboodskap aan 'n wêreld wat totaal 

mislei word deur die afvalligheid van geestelike Babilon.  Die wêreld is besig om in twee kampe te 

verdeel, hulle wat die Skepper-God aanbid, teenoor hulle wat die Draak aanbid.   

 

Hierdie laaste boodskap van God, is ‘n drievoudige boodskap om ons die finale kans te gun om in 
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ooreenstemming met die wil van God te kom, voor die oordeel in die hemel tot ‘n einde kom, en Jesus 

daarna op die wolke kom om elkeen sy loon te gee, soos sy werk sal wees.  Hoe word hierdie laaste 

boodskap in die Boek van Openbaring verwoord? 

 

Openb 14:6-12 “En ek het 'n ander engel in die middel van 

die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkon-dig aan die bewoners 

van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  En hy het met 

'n groot stem gesê:  Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy  

oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en 

die waterfonteine gemaak het.  En 'n ander engel het gevolg en gesê:  

Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het 

van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.  En 'n derde engel het 

hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld 

aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink 

van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die 

beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die 

heilige engele en voor die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot 

in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy  

beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.  Hier kom die 

lydsaamheid van die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie van God 

en die geloof in Jesus bewaar.” 
 

Hierdie laaste drievoudige boodskap, is spesifiek van toepassing op mense wat leef in die “Tyd 

van die Einde,” m.a.w. ná 1844 nC. 

 

Openb 14:6,7 “En ek het 'n ander engel in die middel van die lug 

sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die 

aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  En hy het met 'n groot 

stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel 

het gekom;  en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 

waterfonteine gemaak het. 
 

Ten eerste is die 1ste Engel se boodskap) 'n oproep tot al die nasies van die wêreld om hul tot die 

Skepper-God te bekeer.  Hierdie bood-skap bevat die Ewige Evangelie van Verlossing deur 
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Jesus Christus, wat vir almal beskikbaar is.  Dit is God se begeerte dat elke persoon dit moet 

hoor. 

 

Tweedens is die 1ste Engel se boodskap ook God se Oordeelsbood-skap wat ‘n integrale deel 

vorm van die Ewige Evangelie.  God het 'n dag bepaal waarin Hy die wêreld in geregtigheid 

gaan oordeel, deur 'n Man wat Hy uit die dood opgewek het (Hand 17:30,31).  Die 

aanvaarding van die Oordeelsboodskap, bring oortuiging (God gaan met die sondaar en sonde 

afreken), bekering (verwerping van sonde) en toewyding (dissipelskap en gehoorsaamheid) mee. 

 

Derdens is die 1ste Engel se boodskap ook 'n oproep tot die hele wêreld om die Skepper-God te 

aanbid.  Die meeste Christene bely dat hulle Hom as Skepper aanbid.  Maar weens 

misleiding deur Babilon, bring hulle eer aan Satan, omdat hulle die merkteken van sy gesag 

aanvaar, in die plek van die teken wat deur God Self daar gestel is,as teken van lojaliteit aan Hom 

as Skepper, Verlosser en Herskepper. 

 

Openb 14:8 “En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval, ge- 

val het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die 

wyn van die grimmigheid van haar hoerery.” 
 

Die 2de Engel se boodskap maak dit duidelik dat Babilon (die gesamentlike godsdienstige 

afvalligheid van die Draak, die Dier  en die Valse Profeet) al die nasies besmet het met haar 

dodelike Vigs-virus deurdat hulle hoerery met haar gepleeg het (gedeel het met haar valse 

leringe).  Haar gesag en leringe is gebaseer op Tradisie.  In die oë van die Skepper-God, word 

dit beskou as Draak en Dier aanbidding (Openb 13:3,4,12-17; 18:2,3).   

 

In teenstelling hiermee, berus die “Oorblyfsel” (hulle wat die gebooie van God en die geloof in 

Jesus bewaar - Openb 12:17; 14:12; 19:10) se gesag in die Woord van God, as enigste maatstaf en 

lewensreël. 

 

Openb 14:9-12 “En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n 

groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld aan-bid en 'n merk op sy  

voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die 

grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy  toorn, 

en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor 

die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en 
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hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en 

elkeen wat die merk van sy naam ontvang.  Hier kom die lydsaamheid van 

die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie van God en die ge-loof in 

Jesus bewaar.” 

 

Volgens die 3de Engel se boodskap het die tyd vir skeiding  aange-breek.  God se laaste 

oproep tot die mensdom, is om uit die sisteem van Babilon (die Valse driemanskap) uit te kom, en 

hulle aan die kant van die Skepper te skaar.  

 

Diegene wat egter weier om aan God se laaste waarskuwing  (3 En-gele se boodskappe) 

gehoor te gee, sal uitgeken word aan die merk van die dier, sy naam, of sy getal (Openb 13:17).  

Omdat hulle nie van Babilon wil skei nie, sal hulle deur die sewe laaste plae geteister en aan die 

einde in die vuurpoel wat met vuur en swael brand, vernietig word (Openb 16; 17:1; 18:5,8). 

 

Diegene wat hulself van Babilon afskei, en elkeen wat die stem van die Goeie Herder hoor én 

Hom vólg, word beskou as hulle "wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar."  

Hulle het lydsaam-heid (volharding) nodig om in die tyd van beproewing te staan vir wat reg is.  

God het belowedat Hy hulle sal beskerm (Openb 3:10; 13:10). 

 

DIE TWEESTRYD OM BESIT VAN DIE MENSLIKE HART 

 

Luk 16:13 “Geen huiskneg kan twee here dien nie;  want hy 

sal óf die een haat en die ander een liefhê, óf die een aanhang en die ander 

een verag.  Julle kan nie God én Mammon dien nie.” 

Volgens Jesus handel die stryd waarin die mens gewikkel is, oor meesterskap.  Wie is die 

meester van sy hart - God of Mammon?!  Volgens Jesus is dit onmoontlik om albei ewe lief te 

hê. 

 

1 Kon 18:21 “En Elia het nader gekom na die hele volk en ge- 

sê:  Hoe lank hink julle op twee gedagtes?  As die Here God is, volg Hom 

na; en as Baäl dit is, volg hom na!  Maar die volk het hom niks geantwoord 

nie.” 
 

Die Volk van God in die Ou Testament het ook van die Skepper-God afvallig geword en heidense 

afgode en leringe van duiwels aange-hang.  Elia, as boodskapper van God, het die volk ook laat 
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verstaan dat 'n mens net een God op 'n slag kan dien, en aan Hom alleen gehoorsaam kan wees 

(2 Kon 17:27-41).  Die volk moes kies wie hulle wil dien - God, die Skepper van hemel en 

aarde, of Baäl, die son-god, wat deur die meeste heidene aanbid word en van duiwelse oorsprong 

is. 

 

Rom 6:16 “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diens- 

knegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is 

van hom aan wie julle gehoorsaam nie - óf van die sonde tot die dood, óf van 

die gehoorsaamheid tot die geregtigheid?” 

 

Reg deur die eeue moes mense dieselfde keuse maak.  So word daar aan die mensdom wat in 

die Tyd van die Einde leef (ná 1844),  dieselfde keuse gestel.  Ons wat vandag lewe moet ook 

kies - óf die Skepper-God, of Babilon (die valse drie-eenheid), wat son-aanbidding voorstaan.  

Wie kies u as meester van u hart?  Aan wie wil u gehoorsaam wees? 

 

DIE GEVOLGE VAN SKEPPER-VERWERPING 

Spr 8:35,36 “Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry  'n welbehae van 

die Here.  Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my 

haat, het die dood lief.” 

 

‘n Lewe sonder ‘n diepgaande kennis van, en ‘n ernstige verhouding met jou Skepper, is soos die 

eet van papgekookte kool -  sonder voedingswaarde, smaakloos en dood. Lewe in sy volheid, 

sonder gehoorsaamheid aan die Lewegewer, is onmoontlik.  Hy wat die Skepper kies as 

Meester van sy hart, het die ware sin van die lewe ontdek.  Deur God te vervang met enige 

ander god, denkwyse óf lewensfilosofie, is dieselfde as om die dood lief te hê.  

 

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?” 

 

God skep geen behae daarin om sondaars te sien sterf nie.  Hy wil eerder sien dat almal gered 

word.  Dit sal nie God se skuld wees wanneer sondaars eendag met vuur en swael verbrand en 

vernietig word nie, maar hul eie skuld.  God wil aan almal die ewige lewe gee, maar in 



 
 7 

geregtigheid, nie in sonde en rebellie nie. 

 

Hand 17:30,31 “God het dat die tye van onkunde oorgesien 

en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 

'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n 

Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal seker-heid gegee 

deur Hom uit die dode op te wek.” 

 

Onse God, is 'n genadige God, en tye van onkunde was oorgesien.  Maar daar kom 'n uur 

wanneer God móét optree (oordeel) om onge-regtigheid (ongehoorsaamheid aan Sy wil)  te 

straf.  Dit is om hierdie rede dat God se laaste waarskuwingsboodskap  aan die Wêreld 

ge-gee moet word. 

 

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP 

Openb 14:6 “En ek het 'n ander engel in die middel van die lug 

sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die 

aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.” 
 

Hierdie engel bring die boodskap op so ‘n manier (in die middel van die lug) dat die hele wêreld 

(al die bewoners van die aarde) dit kan raaksien.  Let daarop dat hierdie ‘n ewige evangelie is, 

wat beteken dat die boodskap daarvan nie verander nie, maar altyd dieselfde is, met dieselfde 

voorwaardes wat in alle eeue geld. 

 

1.  ‘N EWIGE EVANGELIE (OPENB 14:6) 

 

Gal 1:6-8 “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die 

genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen 

ander is nie;  behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring 

en die evangelie van Christus wil ver-draai.  Maar al sou ons of 'n engel uit  

die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle 

ver-kondig het, laat hom 'n vervloeking wees!” 

 

Daar is slegs één Evangelie - die van Jesus Christus en Hom as Ge-kruisigde, gestorwe en 

opgestane uit die dood. Enige afwykende idees omtrent Jesus se Verlossingsplan kom direk van 
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die duiwel af! 

 

Hierdie boodskap is ewig, omdat dit met ewige waarhede te doen het.  In 'n Tyd waarin 

aanbidding van die Dier (Openb 13) op die mensdom afgesmeer word (as waarheid), roep God 

se Ewige Evangelie die mens om [1] God te vrees, [2] God te aanbid, en [3] geen ander wese bo 

die Skepper-God te gehoorsaam of te vereer nie! 

 

DIE BLOEDLYN VAN DIE EWIGE EVANGELIE 

 

Hierdie is nie 'n nuwe Evangelie nie, maar dieselfde as wat [1] Adam en Eva (Gen 3:15), [2] Abraham (Gal 

3:8), [3] die kinders van Israel (Hebr 4:1,2) en [4] elke opkomende geslag gehoor het.  In sy ontvouing 

maak die Ewige Evangelie voorsiening in al die behoeftes van elke opkomende geslag van die wêreld, 

watter krisis hulle ookal mag ondervind!   

 

1. Vir Adam en Eva was dit die belofte van die Saad (Gen 3:15),  

 

2. Vir Abraham was dit sý Saad waarin al die nasies van die wêreld geseën sou word (Gen 

12:2,3; 17:5-8; 22:16-18; Gal 3:13-16),  

 

3. Vir Israel was dit die Messias wat die mens sou red van die vloek van die sonde (nl. Die 

ewige dood) en 'n ewige koninkryk van geregtigheid sou oprig (Luk 3:1-38; Hebr 4:1-11),  

 

4. Vir die vroeë Christene was dit Jesus Christus in wie die pro-fesiëe hul vervulling gekry 

het, wat die sonde van die wêreld aan die kruis weggeneem, uit die dood opgestaan het 

en as Middelaar voor God vir hulle intree (Hebr 9:23-26), 

 

5. Vir die vervolgde gelowiges in die Middeleeue, was dit Je-sus, die  Leidsman en 

Voleinder van hulle geloof (Hebr 11:36-40; 12:1-3),  

 

6. Vir die gelowiges ná die einde van Pouslike heerskappy (1798 - 1844), was dit die 

Regter wat die wêreld in Geregtigheid sal oordeel (Dan 7:8-12,21-27; 8:13,14; Openb 

10:1-11) en laastens;  

 

7. Vir die wat in die Tyd van die Einde (ná 1844,die laaste ge-deelte van die wêreld se 

geskiedenis) leef, is dit Jesus, die Regter én die Koning van die konings wat op Sy wit 

perd sal kom met die wolke, om sy getroue kinders (Openb 17:14; 19:11-17 -  hulle 

"wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar" - Openb 12:17; 14:12), te red 
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van afvallige Babilon (met haar merk van gehoorsaamheid aan die Dier -Openb 20:4,6). 

 

2 Kor 11:3,4 “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur 

sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedor-we kan raak, vervreemd 

van die opregtheid teenoor Christus.  Want as iemand kom en 'n ander 

Jesus ver-kondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as 

wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat 

julle jul dit goed geval.” 

 

Daar is net één Evangelie, met net één Verlosser, nl. Jesus Christus, die Seun van God, wat ook 

Seun van die Mens is.  Hy word onder-steun in die Verlossingsplan deur slegs één Gees - die 

Heilige Gees wat van die Skepper-God kom.  Hy is ook Jesus se enigste en ware Plaasvervanger 

op aarde, wat deur die Heilige Skrifte tot ons spreek (Joh 14:16,17,26; 16:7-14). 

 

2 Kor 11:13-15 “Want sulke mense is valse apostels, be- 

drieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.  En geen 

wonder nie!  Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig.  DIt 

is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voor-doen as dienaars 

van geregtigheid nie.  Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.” 

 

Enige iemand wat die Evangelie van Jesus verdraai, of ‘n ander ver-lossingsmetode aan die mens 

voorhou, is reeds deur Satan bedrieg en tree dus as sy agent, namens hom op. 

 

2 Tim 1:8-10 “Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse 

Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam ver-drukkinge vir die 

evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige 

roeping, nie vol-gens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade 

wat ons van ewigheid af in Christus Jesus ge-skenk is, maar wat nou 

geopenbaar is deur die ver-skyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die 

dood tot niet gemaak het en die lewe en die onver-derflikheid aan die lig  

gebring het deur die evangelie.” 

 

Ons word almal deur genade gered, wat van Ewigheid af in Christus geskenk is.  Sy mag oor die 

dood, maak onverderflikheid vir die be-rouvolle sondaar wat in Hom glo, 'n werklikheid. 
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2.  VREES GOD EN GEE HOM HEERLIKHEID 

(OPENB 14:7a) 

 

Openb 14:7a “En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en 

gee Hom heerlikheid, ...” 

Ons lojaliteit moet nie aan die Draak, Dier of Valse Profeet, behoort nie.  Ons moet God vrees 

en Hom die heerlikheid gee. 

 

2 Kon 17:32-34 “Hulle het die Here ook gevrees en vir hulle 

priesters van die hoogtes uit al hul stande aangestel, wat vir hulle in die 

tempels van die hoogtes diens doen.  Hulle het die Here gevrees en hulle 

eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan 

weggevoer is. Tot vandag toe handel hulle volgens die vroeëre gebruike:  

hulle vrees die Here nie, en handel ook nie volgens hulle insettinge en 

volgens hulle gebruike nie, of volgens die wet en volgens die gebod wat die 

Here die kinders van Jakob beveel het, aan wie Hy die naam Israel gegee het.” 

 

Heidense nasies was na Samaria ingevoer.  Omdat hulle die gebied van Israel ingebring is, 

waar die mense veronderstel was om die Skepper-God te aanbid, is hulle geleer om die Gebod 

van die Here te leer ken en te gehoorsaam.  Hulle het die Here "gevrees" (erken) maar 

terselfdertyd hulle heidense gode aanbid en gruwelike praktyke nagevolg.  God aanvaar nie 

sulke aanbidding nie - dis of alles, of niks. 

 

Spr 2:1,5  “My seun, as jy my woorde aanneem en my ge- 

booie by jou bewaar, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis 

van God vind.” 

 

Geen mens kan werklik God en afgode gelyk aanbid nie.  ‘n Dieper begrip van die karakter van 

God (soos in Sy wet uitgedruk), help ons om die vrees van die Here te verstaan. 

 

Spr 3:1,5-8 “My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat 

jou hart my gebooie bewaar; vertrou op die Here met jou hele hart en steun 

nie op jou eie insig nie.  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk 
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maak.  Wees nie wys in jou eie oë nie;  vrees die Here, en wyk af van die 

kwaad; dit  sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou 

gebeente.” 

 

Om die Here te vrees, is om Sy gebooie te gehoorsaam en Hom ten volle te vertrou met ons hele 

lewe.  Nie net ons geestelike lewe nie, maar ook ons daaglikse lewe moet aan Hom gegee 

word.  Die vrede van God bied ware genesing (vergifnis en vrede) en verkwikking (herstel en 

nuwe krag) vir die siel. 

 

1 Kor 6:19,20 “Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is 

van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan 

julself behoort nie?  Want julle is duur gekoop.  Verheerlik God dan in 

julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” 
 

Ons moet die genade van God nie goedkoop ag nie, want ons is duur gekoop - met die bloed van 

die Seun van God.  Om God te verheerlik beteken dat ek my liggaam ook aan Hom toewy.  

Ek kan nie God met die verstand dien, en Satan met die liggaam nie - die hele wese moet aan God 

onderwerp word, tot Sy eer en verheerliking. 

 

Kol 3:17,23 “En wat julle ook al doen in woord of in daad, 

doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank  

 

*** 

God die Vader deur Hom. ...En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en 

nie vir mense nie.” 

 

Die persoon wat onder Satan se beheer staan, is egosentries - al wat vir hom bestaan, is die 

eie-ek.  Maar hy wat Jesus as Heer en Mees-ter aanvaar het, se hele wese (wat hy dink, doen of 

sê), sal sy Skep-per en Verlosser verheerlik (Matt 5:16). 

 

3.  DIE OORDEEL VAN GOD   (OPENB 14:7b) 

 

Openb 14:7a,b “En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees 

God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oor-deel het gekom.” 
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Waarom moet ons aan God heerlikheid en eer betoon?   Want Sy oordeel oor sonde, sondaars 

en Babilon, het aangebreek en Hy sal regverdig oordeel. 

 

2 Kor 5:10 “Want ons moet almal voor die regterstoel van 

Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig  

het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” 

 

Elke mens moet rekenskap gee aan Christus, van wat hy met sy lewe gedoen het, want God is die 

Gewer van die lewe.  Elke mens sal verantwoordelik gehou vir die soort lewe wat hy gevoer 

het.  Omdat elkeen ‘n vrye keuse het, kan hy kies wie hy wil dien en hoe hy sy dagtaak uitvoer.  

Menslike keuse word deur die liggaam uitgevoer ten behoewe van, of ten skade van andere en 

van God.   

 

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.” 

 

Wanneer Jesus op die wolke verskyn, bring Hy sy loon met Hom saam om elkeen te vergeld soos 

sy werk sal wees (Openb 22:12).  Hierdie lewe wat ons nou leef, is net ‘n geleende lewe.  Ons 

moet in hierdie lewe ‘n keuse maak vir God, of teen God.  Die keuse wat ons nou maak, sal 

bepaal wat my lotsbestemming gaan wees - of die op-standing tot die lewe, of die opstanding tot 

die veroordeling.  As ek nie met die kort geleende lewe vertrou kan word nie, sal God ook nie 

die groter en ewige lewe aan my kan toevertrou nie, en anders om. 

 

DIE STANDAARD VAN GOD IN DIE OORDEEL 

 

Pred 12:13,14 “Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is:  Vrees 

God en hou sy gebooie; want dit  geld vir alle mense.  Want God sal elke 

werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.” 

 

God gaan die wêreld oordeel volgens ‘n Standaard - die 10 Gebooie. God se Sedewet, is daardie 

Standaard en Maatstaf.  Dit is die weer-spiëeling van God se karakter.  Die Wet is die 

uiterlike spiëel van my innerlike verhouding met my Verlosser en met my medemens.  
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Jak 2:8-13 “As julle ewenwel die koninklike wet volbring vol- 

gens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself - dan doen julle goed.  

Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders 

gestraf.  Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het 

aan almal skuldig geword.  Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, 

het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie.  As jy nou nie egbreek nie, maar 

doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet ge-word.  Julle moet so spreek en 

so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word.  

Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid 

bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.” 

 

Die Sedewet word in die oordeel ook die koninklike- of wet van vryheid, genoem.  In die 

oordeel sal my verhouding met God en my medemens, gemeet word aan die karakter van God se 

wet.  Is ek versoen met God, deur die geloof in Jesus Christus, of is ek in vyandskap met Hom, 

weens my verbintenis met Babilon (wat staan vir sonde, afvalligheid en valse leringe)?  Dien ek 

my medemens met die liefde en vergifnis waarmee God my bedien, en vergewe het?  Hierdie 

verhouding van gehoorsaamheid aan my Verlosser en diens vir my medemens, sal bepaal of die 

Oordeel van God in my guns sal wees, al dan nie. Die vraag sal wees: Hoe het ek die Wet van God 

uitgeleef teenoor God en teenoor my medemens (Matt 25). 

 

DIE TYD VAN DIE OORDEEL 

 

Die boodskap van die 1ste Engel is verkondig ná die tydperk van Pouslike oorheersing (Tyd, Tye en ½Tyd 

wat in 1798 nC. geëindig het).  'n Spesiale verkondiging van die Evangelie is aan die hele wêreld 

gestuur, wat sê dat die Oordeel aangebreek het en dat almal die Skepper-God moet aanbid. 

 

Die feite van die geskiedenis staaf hierdie uitleg van die profesie, want juis in hierdie tyd (1800 - 1844) is 

so 'n boodskap in verskillende dele van die wêreld verkondig.  Dit was die begin van die verkondiging 

van die oordeel van God wat in die hemel ‘n aanvang geneem het en verkeerdelik as Sy Wederkoms 

beskou was.  (Sien die lesing “God se oordeel bevestig deur ‘n wêreldwye Godsdienstige Herlewing.”) 

 

Dan 8:14  “En hy het vir my gesê:  Tweeduisend-driehon- 

derd aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.” 
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Die Oordeel het 'n aanvang geneem met die verstryking van die 2300 Aande-en-More Profesie in 

1844 nC.  Die hemelse Heiligdom sou dan met die 2de Fase van Christus se bediening 

(oordeel) in die hemel gereining word.  Dit beteken dat daar met sonde, alle onreg en valsheid, 

afgereken word - en God is ‘n Regverdige Regter wat sal seker maak dat die sonde en sy 

volgelinge hul regverdige straf sal ontvang. 

 

Dan 9:24  “Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige 

stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die 

sondes vol te maak en om die onge-regtigheid te versoen en om ewige 

geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat 

hoogheilig is, te salf.” 

 

Die 70-Weke Profesie het die begindatum vir die Oordeel bepaal, wat 2300 Jaar later (1844) sou 

begin: 

 

Die begindatum van die 2300 Jaar profesie.  Die dekreet vir die opbou en herstel van 

Jerusalem, asook die erkenning van die Joodse Staat, was deur koning Artasasta in 457 vC. gegee.  

(457 vC. + 2300 Jaar = 1844 nC.  Onthou om 1 jaar by te tel omdat daar nie ‘n  “0" jaar is nie.)  

(Sien die lesing “Die Messias waarborg die 2300 Aande en Môres Profesie) 

 

Die Verlossingsplan van God, as Nuwe Verbond,is in 31 nC. be-kragtig met die Kruisdood 

van Christus in die helfte van die 70ste week.  Hierdie vervulling van die 70-Weke Profesie, sou 

dien as waarborg vir die 2300 Jaar Profesie. 

 

Met die verstryking van die 2300 Jaar Profesie (1844 nC.) sou God teen sonde en goddeloosheid 

optree, deur die hemelse Heiligdom van sonde te reinig (boeke waarin sonde van die heiliges 

opgeteken is, skoon te maak en dit op Satan se boek te skryf. (Dan 8:13,14; Openb 20:12,15; 

Matt 12:36,37; Rom 2:14-16, Lev 16; ens.) 

 

OORDEEL VAN GOD OP DIE MENS 

EN AFVALLIGE GODSDIENSTIGE SISTEME 

deur die Antichris veroordeel, vervolg en doodgemaak, terwyl hulle gestaan het vir wat reg is.  

Nou sou God hul reg tevoorskyn bring, en hulle sal die ewige koninkryk in besit neem. 

 

Hierdie Oordeel wie se uitspraak ten gunste van God se heiliges is, is terselfdertyd verdoemend 

teenoor die Klein Horinkie.  Omdat die Klein Horinkie, egter net ‘n Godsdienstig-politiese 
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Sisteem is, sal diegene wat lewe in die Sisteem geblaas het (valse leiers en diegene wat hul vuil 

werk gedoen het) geoordeel (verdoem) word tot die helse vuur.  Dieselfde beginsel geld 

natuurlik ook vir die Dier en Valse Profeet Sisteme (Openb 18:5,8; 19:20,21). 

 

Openb 17:1,5 “En een van die sewe engele met die sewe skale 

het gekom en met my gespreek en vir my gesê:  Kom hierheen, ek sal jou toon die 

oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,… en op haar voorhoof was 'n naam 

geskrywe:  Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die 

gruwels van die aarde.” 

 

Babilon as moeder van alle afvalligheid, sal ook veroordeel word omdat sy al die nasies met die 

wyn van haar valse leringe mislei het.  

 

2 Thess 2:9-12 “Hy wie se koms is volgens die werking van 

die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met 

allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hul-le 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, sodat almal geoordeel kan word wat 

die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.” 

 

Mense sal verlore gaan omdat hulle nie die waarheid van die Evan-gelie van Jesus aangeneem 

het nie.  Hieride evangelie van die waarheid het reddende krag.  Mense wat dit verwerp, 

word aan die lot van Satan oorgegee.  Die wêreld met sy begeertes en ongeregtigheid het vir 

hulle swaarder geweeg as God se waarheid, soos geopenbaar in die Heilige Skrifte.  Met die 

gees van die dwaling sal hy hulle mislei om die leuen te glo, sodat hulle geoordeel kan word, 

omdat hulle God se waarhede verwerp het vir die leuen. 

 

 OORDEEL VAN SATAN EN SY BOSE ENGELE 

 

Judas 1:6 “En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar 

het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met 

ewige boeie onder die duisternis bewaar.” 

 

Die bose engele word ook in bewaring gehou vir dieselfde oordeel.  Hulle sal ook hul 

verdiende loon kry, omdat hulle in opstand teen God gekom het en agter Satan aan geloop het. 

Matt 25:41,46 “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 
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engele. ...En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.” 

 

Die hel se vuur is eintlik bedoel vir Satan en sy engele.  Met hierdie vuur sal God se oordeel oor 

sonde, Satan en die goddelose voltrek wees.  Nou kan Hy ‘n nuwe hemele en aarde skep 

waarin geregtig-heid sal heers, soos in die res van die heelal. 

 

OORDEEL TEN GUNSTE VAN DIE SEUN V/D MENS 

 

Dan 7:13,14 “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 hulle het Hom nader gebring voor Hom.  En aan Hom is gegee 

heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy 

heer-skappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie 

vernietig sal word nie.” 

 

Die oordeel is ook ten gunste van die Seun van die Mens - Jesus.  Hy sal as Regeerder (Koning 

van die konings) oor God se Ewige koninkryk van Geregtigheid aangestel word.  Sy vyande sal 

ondergeskik aan Hom wees en met vuur vernietig word.  (Ps 2:7-12; Dan 2:44,45;  7:13,14; 

Fil 2:9-11; Hebr 1:8,9; Openb 11:15-19; 19:6,11-16) 

 

4.  OPROEP TOT SKEPPER-AANBIDDING 

(OPENB 14:7c) 

 

Openb 14:7 “En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en 

gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die 

hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.” 

 

Die ware Evangelie roep ons terug tot Skepper-aanbidding.  Die lewende God is tog dié Een 

wat aan ons die lewe geskenk het.  Terwyl die valse driemanskap ons mislei tot Dier en Draak 

aanbid-ding, is God se laaste boodskap (Ware Evangelie) daarop gerig om ons na ons Skepper toe 

terúg te bring.  Enige “waarheid” wat nie her-vorm (ons nie terugroep na die Bron van 

waarheid - die Skrif) nie,  is misleidend en vals en sus ons in ons sonde, dwaling en rebellie. 

 

Hand 17:23,24 “Want terwyl ek rondgegaan en julle heilig- 

domme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waar-op geskrywe is:  Aan 'n 

onbekende God.  Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan 

julle.  Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van 



 
 17 

hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.” 

 

Selfs die apostels het die evangelie verkondig wat ons terug roep tot Skepper-aanbidding.  Dit 

dwing die mens om te kies tussen die ware God (Skepper) en die valse gode en hul leringe (met 

Satan as bron). 

 

Hand 14:15 “en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge?  Ons is net sulke mense 

soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge 

moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles 

wat daarin is, gemaak het.” 

 

Die heidene wou Paulus en sy metgeselle aanbid as gode, maar die ware Evangelie verbied die 

aanbidding van enige mens, en god, buiten dié Lewende God.  Die Evangelie beteken baie 

méér as om net te gló dat Jesus aan die Kruis gesterf het.  Dit beteken om Jesus te aanbid en te 

gehoorsaam as die Skepper (Kol 1:15-17).   

 

Geloof in die Bybel is meer as net ‘n passiewe aanvaarding van Ver-lossing.  Dit is ‘n aktiewe 

deelname (gehoorsaamheid) in ‘n aktiewe verbondsverhouding met Hom, om sodoende ‘n 

oorwinnende lewe oor die sonde te voer deur die inwonende Heilige Gees (Hand 2:38). 

 

Openb 4:11 “U is waardig, o Here, om te ontvang die heer- 

likheid en die eer en die krag, want U het alles geska-pe en deur u wil bestaan hulle en is 

hulle geskape.” 

 

Vir hemelinge is die grondslag van hulle bestaan, Skepper-aanbid-ding.  Hulle bring Hom die 

eer en die heerlikheid, nie net omdat Hy hulle geskape het nie, maar ook omdat Hy alle lewe in 

stand hou.  

 

Ps 95:3-7 “Want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot Koning 

bo al die gode.  In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die 

berge is syne.  Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy 

hande geformeer het.  Kom, laat ons aanbid en neerbuk;  laat ons kniel voor die 

Here wat ons gemaak het.  Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die 

skape van sy hand.  Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!” 

 

Vir aardbewoners behoort die grondslag van ons godsdiens ook Skepper-aanbidding te wees, 

want Hy het die Aarde en die See gemaak, waarin en waaruit óns ook bestaan.  Die lewe wat 
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aan hier-die stoflike aardse liggaam bestaansreg gee, is aan dieselfde Skepper van die aarde en 

die see, te danke. 

 

Joh 14:15 “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” 

 

  Aangesien die 10 Gebooie die karakter van God weerspiëel, sal die-gene wat wedergebore is, in 

harmonie met God se wet leef.  Tydens die wedergeboorte skryf die Heilige Gees Sy wet in ons 

verstande as lewensreël vir die nuwe mens (Efe 2:10). Die feit dat ons op ‘n natuurlike wyse Sy 

gebooie onderhou, is ‘n teken dat ons nie in vyandskap met God leef nie, maar versoen is deur die 

bloed van Sy Seun en beheer word deur Sy Gees.  Wetsonderhouding in dié geval het niks met 

werkheiligheid te doen nie, maar met liefde.  Liefde vir Christus word gedemonstreer word in 

die respek wat ons toon vir dit wat aan God behoort en die grondslag van Sy regering uitmaak.  

 

“Die woord “wet,” wek dikwels by ons ‘n gevoel van weerstand op...  Die God van sinai, die 

God van die Wet, en die God van Golgota, die God van die evangelie, is één en dieselfde God.  

Die God van die Ou Testament ís die God van die Nuwe Testament.  Daar bestaan geen breuk 

tussen die Wet en evangelie nie.  Die een is, om dit so te stel, die keersy van die ander.  Om 

die volk van Godte wees, beteken om die wil van God te doen, in die elkedagse lewe: Om die wet 

van die Here na te kom... Die sondige mens het nie meer die aanvoeling van wat God se wil is nie.  

En nou kom die Here en Hy sê: Hier, in-op-die-man-af, duidelike taal, hier is My wil.  Leef só 

om My wil uit te voer, om vir My ‘n volk te wees!  Hier is My tien “woorde”...Hier is My wil kort 

saamgevat; doen dit só om My volk te wees; kom jou kant van die verbond só na...”  Dr Fritz 

Gaum in Die Huisvrou, November, 1975. 

 

Ex 20:8-11  “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.  Ses dae 

moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou 

God; dan mag jy géén werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of 

jou diensmaagd, of jou vee of jou vreem-deling wat in jou poorte is nie.  Want in ses 

dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 

sewende dag het Hy gerus.  Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit 

ge-heilig.” 

 

In die hart van die 10 Gebooie vind ons die teken (Seël) van die Le-wende God.  Dit is deur die 

Skepper van die hemele en die aarde daar geplaas as ‘n Gedenkteken van Sy skeppingsmag.  

Die beti-teling, “Joodse Sabbat,” verskyn nêrens in die Skrif nie, en is ‘n  ‘n Katolieke konsep, 

om die Bybelse (God se) Sabbat te onderskei van die Christelike (Pous se) Sondag. 
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Eseg 20:20 “En heilig my sabbatte; en hulle sal 'n teken wees 

tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God is.” 

 

Die Sewendedag Sabbat dien ook as teken vir elke gelowige, dat hy die Skepper-God, as ware 

God aanbid.  Ek kan nie sê: “Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en 

aarde,” terwyl ek Sondag as 1ste dag van die week as Opstandingsdag vier, in die plek van die 

Bybelse Sabbat nie.  Sondag is die “Christelike” sabbat op bevel van die Rooms-Katolieke Kerk 

/ Pousdom / Antichris (Middeleeus en herrese).  Deur Sondag te hou as Sabbat of 

Opstandingsdag, is om die Draak te aanbid, wat die Dier mag gegee het om met God se gesag (Sy 

Sedewet) te peuter. 

 

Eseg 20:12 “Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee 

om 'n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die Here, is wat 

hulle heilig.” 

Weer eens moet ons daarop let, dat die SewendedagSabbat van Gód kom, en nie ‘n Joodse 

instelling is nie.  Die Sabbat moet vir die gelo-wige as Teken dien van die Skepper-God se mág 

om sondaars te herskep tot heiliges, nuwe mense na Sý beeld (heiligmaking).  (Efe 2:10) 

 

DIE LAASTE BEDROG 

 

Matt 12:47-50 “Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan u moeder en 

u broers buite en wil graag met U praat. Maar Hy ant-woord en sê vir die die een wat 

Hom dit vertel het: Wie is my moeder?  En wie is my broers?  En Hy steek sy hand 

oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.  Want elkeen wat die wil 

doen van my Va-der wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.” 

 

Om broer of suster van Jesus in die geloof te wees, beteken om in ooreenstemming met God se 

wil te wees.  Wat is God se wil?   

 

Ps 40:8,9 “Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is 

dit my voorgeskrywe.  Ek het lus, o my God, om u wel-behae te doen , en u wet is 

binne-in my ingewande.” 

 

In die profesie verduidelik Jesus wat die wil van God behels - die onderhouding van sy 

wet. 

 

Matt 7:21-23  (Nuwe Vertaling) “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, 
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Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van 

my Vader wat in die hemel is.  Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons nie 

in u Naam gepreek nie, deur u Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders 

ge-doen nie?’  Dan sal Ek openlik vir hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie.  Gaan 

weg van My, julle wat die wet van God oortree.” 

 

Om te sê: “Here, Here,” maak my nie ‘n ware kind van God nie. Slegs hulle wat gewillig is om God 

se wil te doen, word deur Hom as sy kinders gereken.  Wat is God se wil?  God se wil is om 

God se wet te erken en te aanvaar as lewensreël in my lewe. 

 

“Die wet van god is die wil van God.  Die Tein Gebooie is nie afgeskaf by die kruis saam met die 

ou verbond, nog minder vervang deur een of ander nuwe wet onder die nuwe verbond nie.  

Dieselfde tien voorskrifte wat op klip geskryf is onder die ou verbond is op die Christen se hart 

geskryf onder die nuwe verbond.”  Ds A J Burger in Kort Begrip, bl 7, 8, 83. 

 

“Die Tien Gebooie bly van krag en dien nog as formulering van die wil van God ten opsigte van 

die lewe van sy volk onder die nuwe verbond.”  Prof. E P Groenewald, Die Kerkbode, 1 

September 1971. 

 

Satan se navolgers word gekenmerk as hulle wat God se Wet  wysig of verwerp.  Babilon 

verkondig dat God se wet nie bindend op die menslike gewete is nie.  Wie het aanspraak op my 

lewe, God of Ba-bilon? (Sien lesing oor “Antichris se aanval op God se Gesag.”) 

 

Rom 3:31 “Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? 

Nee, stellig nie!  Inteendeel, ons bevestig die wet.” 

 

Genade en die wet is onafskeidbaar deel van mekaar.  Omdat die mens nooit in eie krag die 

wet kan onderhou nie (wat nog te sê om daardeur gered te word), het ons die genade van God 

nodig wat deur geloof aangeneem word.  Deur die inwonende Heilige Gees word die wet in 

ons lewe volbring.  (Rom 3:19-30; Rom 8:1-10; Hebr 8:10) 

 

Openb 13:2-4 “En die dier wat ek gesien het, was soos 'n lui- 

perd, en sy pote soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu;  en die draak 

het hom sy krag ge-gee en sy troon en groot mag.  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 
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oorlog voer?” 

 

Die hele wêreld loop verwonderd agter die dier (herrese Pousdom) aan en aanbid Satan deur hul 

gehoorsaamheid aan die Dier. 

 

“Daar is maar EEN kerk op die aardbodem wat die mag het, of aan-spraak maak op die mag om 

wette te maak wat bindend is op die gewete, wat bindend is voor God, en wat bindend is onder 

straf van die helse vuur.  Neem byvoorbeeld die instelling van Sondag.  Watter reg het enige 

ander kerk om hierdie Sondag te hou?  U mag antwoord dat dit volgens die derde gebod [vir 

Rooms Katolieke is die 4de gebod van die Bybel, die derde gebod - Sien lesing oor “Die Antichris 

se aanval op God se gesag.”] is wat sê: ‘Dink aan die Sabbatdag om dit heilig te hou.’  Maar 

Sondag is nie die Sabbat nie.  Saterdag is die Sabbat.  Enige skoolseun weet dat Sondag die 

eerste dag van die week is.  Ek het keer op keer al 1000 dollar aangebied aan enigeen wat deur 

middel van die Bybel alleen kan bewys dat Sondag die dag is wat ons beveel word om te 

onderhou, en niemand het ooit die geld kom haal nie, en nou maak ek vannaand hier weer 

dieselfde aanbod.  Dit was die Heilige Katolieke Kerk wat die rusdag verander het van Saterdag 

, die sewendedag, na Sondag, die eerste dag van die week.  Nie alleen het sy almal verplig om 

die Sondag te hou nie, maar die raadsitting van Laodicea in 364 nC. het almal wat die Sondag nie 

hou nie, onder ‘n vloek geplaas, en almal is aangespoor om op die Sabbat hul arbeid te verrig 

onder straf van die banvloek.”  Vader Enright, The Workers Bulletin, Des Moines, Iowa, 17 

September 1889, ‘n uittreksel uit ‘n lesing in die Katolieke Kerk te Des Moines. 

 

Openb 13:11-14 “En uit die aarde het ek 'n ander dier sien 

opkom, en hy het twee horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak.  En 

hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die 

wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.  Hy 

doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor 

die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat 

hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde 

te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig 

geword het.” 

 

Die Tweede dier (Afvallige Protestantisme) verlei die bewoners van die aarde om die eerste dier 

(herrese Pousdom) gehoorsaam te wees deur 'n beeld vir hom op te rig en hom daardeur te 

aanbid.  Deur Sondag te verhef as die Christelike Sabbat, verhef Protestante die merkteken van 

Pouslike gesag en gee dus die eer (aanbid) aan die Dier en aan die Draak (Satan). 
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“Daar is ‘n gebod om die Sabbat heilig te hou, maar daardie dag was nie Sondag nie. ...Dit word 

gesê, en op triomfantlike wyse nogal, dat die Sabbat oorgedra is van die sewende na die eerste 

dag van die week. ...Waar kan die bewys van so ‘n verslag gevind word?  Beslis nie in die Nuwe 

Testament nie.  Daar is geen Skriftelike bewys vir die verandering van die Sabbat-instelling van 

die sewende na die eerste dag van die week nie.” 

 

“Natuurlik weet ek dat Sondag reeds in gebruik was in die vroëe Christelike geskiedenis, as ‘n 

godsdienstige dag, soos ons verneem van die vroëe kerkvaders en ander bronne.  Maar wat ‘n 

jammerte dat dit na ons toe moes kom, gebrandmerk as heidens, gedoop met die naam van die 

songod, aangeneem en bekragtig deur pouslike af-valligheid, en as heilige erfenis vir 

Protestantisme nagelaat is.” 

Dr. Edward T. Hiscox, [outeur van die Baptist Manual] New York Examiner, 13 November 

1893. (soos aangehaal tydens ‘n New Yorkse Predikante Konferensie). 

 

“Ons het reeds die wet oortree deur dit [die Sabbat] die eerste dag van die week te maak, pleks 

van die sewende.”  Ds J S Marais, (Hervormde Kerk), Die Burger, dagblad van 13 Oktober 

1963.  

 

 SLAAN AG OP GOD SE WOORD 

 

Die Eerste engel word opgevolg deur nog twee ander engele, elk met 'n belangrike deel van die 

Oordeelsboodskap aan die hele wêreld.  Die groot vraag is: Hoe gaan u en ek daarop reageer? 

 

Openb 1:3 “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, 

en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.” 

 

Gelukkig is diegene wat hoor en lees wat Jesus aan hulle wil open-baar!  Gelukkig is diegene 

wat ook die dinge wat gehoor en gelees is,  in hulle eie harte bewaar (toepas in hulle lewe). 

 

Jak 1:21,22,25 “Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en 

oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedig-heid die ingeplante woord, wat in 

staat is om julle te red.  En word daders van die woord  en nie net hoor-ders wat 

julleself bedrieg nie. ...Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en 

daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die 

werk, gelukkig wees in wat hy doen.” 

 

God se woord is Waarheid (Joh 17:17).  Dit verskaf aan ons gees-telike riglyne en wys ons die 
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weg na die ewige lewe in verhouding met ons Skepper en Verlosser.  

 

“Is die wet regtig nodig” O Ja.  Die Wet is gegee om ons in lyn te hou met die wil van God...  

Kan daar ‘n wonderlike boodskap tot ons kom as hierdie beginwoorde van die Tien Gebooie...?  

In liefde en genade kom God ook na ons: Ek is jou God.  Ek steur My aan jou.  Ek het belang 

by jou...  En as jy nou in dankbaarheid wil lewe soos ‘n verloste...  Hier is My wil, duidelik 

uiteengesit in ‘n taal wat jy verstaan.  Lewe só en weet: Jy leef soos God wil h dat jy dit moet 

doen!  Amen.”  Dr Fritz Gaum in Die Huisvrou, November, 1975. 

 

God is deur Jesus besig om die wêreld te oordeel.  Is Hy u advokaat in die hemel? ________ 

 

Om die Skepper-God te aanbid, is meer as om dit net te bely.  Ons moet gewillig wees om 

aktief in die aanbidding van die Skepper-God deel te hê.   Is u gewillig om dit te doen? 

_________ 

 

Die 10 Gebooie is die weerspiëeling van die karakter van God.  Deur Sy wet te onderhou , toon 

ons ons gewilligheid om Sy onderdane te wees.  Is u gewillig om u liefde vir Hom uit te dra 

deur Sy wil (wet) te gehoorsaam deur die inwonende Heilige Gees? ___________ 

 

Die 10 gebooie sluit die Sabbat van die vierde gebod in.  Is u van voorneme om die vierde 

gebod (die Sewendedad Sabbat) te onderhou en te gehoorsaam as teken dat die Skepper-God, u 

God is, en dat Hy u heilig? ________ 

 


