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GOD SE 3 LAASTE WAARSKUWINGS 

 

DIE TWEEDE ENGEL SE BOODSKAP 

 
GOD SE LAASTE WAARSKUWING - BABILON IS 'N VALSE SISTEEM VAN AANBIDDING 
 

Babilon mag voorgee om godsdienstig te wees, maar dit rig die mensdom nie tot Skepper-aanbidding nie.  

Enige ander god kan aanbid word.  Een Babiloniese siening van vandag, is dat alle godsdienste 

waarheid bevat, nie net die Christelike geloof nie.  Die verskeie godsdienste van die wêreld het elkeen 

‘n rol te speel in die verlossing van die mensdom en die uiteindelike skenking van die ewige lewe.  Elke 

godsdiens, met sy eie “heilige” geskrifte, en metode van verlossing (deur werke) het glo elkeen toegang tot 

God.   

 



 
 3 

Indien dit waar is, dan is die evangelisering van die wêreld, deur die Chris-telike geloof onnodig; dan is 

Jesus se dood aan die Kruis onnodig; dan is Jesus se middelaarsbediening en die oordeel, ‘n vermorsing 

van tyd; Jesus se tweede koms sal dus nie ‘n werklikheid word nie.  Dus is die Bybel ‘n valse Boek!  Al 

hierdie sogenaamde sienings van verlossing is misleidend, vals en deel van Babilon se plan om soveel 

mense moontlik te bedrieg om Satan te aanbid en die verderf in te sleep!  Om hierdie rede wend die 

Skepper, uit liefde vir sy skepsels, ‘n laaste poging aan om sondaars te red.  Hy gaan Satan en sonde 

moet straf met ‘n goddelike vuur van ewige vernietiging (die tweede dood - Openb 20:10-14; 21:8) en 

daarna nuwe hemele en ‘n aarde skep waarin geregtigheid seëvier. 

 

OPSOMMING VAN  

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP 

 

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.” 

 

Hierdie engel wat deur die Tweede Adventbeweging van 1800 - 1850 voorgestel word, het 'n 

spesiale boodskap gehad om aan die wêreld te verkondig: 

 
1. Dit verkondig die Ewige Evangelie van Verloss ing aan alle nasies, dat Jesus C hrist us die enigste Weg tot Verlossing is   

(Hand 4:12), as ‘n getuienis, en dan sal Jesus kom (Matt 24:14). 

 

2. Die Mensdom word geroep om God te vrees en Hom die heerlikhe id te gee.  As die Almagtige, is Hy alleen die Een ware 

God wat reg en geregtigheid in die heelal laat geskied.  Hy is lof, eer en heerlikheid waardig.  As God van geregtigheid,  

sal Hy nie t oelaat dat sonde vir ewig sal bly bestaan nie (2 Pet 3:9, 10).  Die hemelse oordeel sa l die sonde aan die kaak stel 

en God as regverdig verk laar (Openb 19:1,2).  Elke lewende wese moet hom gereed maak om rekenskap te gee oor wat hy  

in en met sy lewe gedoen het (Rom 14:12).  Jesus Christ us, as Oorwinnaar oor die sonde, dien as Regter in die hemelse  

oor-deel.  Hy sal al God se vyande, Satan, bose engele, sonde en die s ondige mensdom, in geregtig heid oordeel (Ha nd 

17:30,31). 

 

3. Die mens word ge maan tot Skepper-aanbidding, juis  omdat  Satan ook aanspraak maak op mens like aanbidding.  Om  

twyfel uit te skakel oor wie die Meester van elke individu se hart is, het beide God en Satan, tekens of seëls, waaraan hulle  

onderskeie onde rdane uitgeken kan word (Openb 7:3; 13:17). Die Se wendedag Sabbat, is die teken of seël van die Lewende  

God (Eseg 20:20).  Die teenoorgestelde daarvan, is die teken of seël van die Draak en die Dier - Sondagsviering.   

 

Reg aan die e inde, sal die Sabbatkwessie, die waterskeiding wees tussen wie aan God, en wie aan Satan be hoort. Die Groot  

Stryd gaan oor aanbidding, gehoorsaamheid en k ompromie.  God laat geen  ander god toe, wat met H om mag meeding  

om besit van ons ha rt nie. Hy alleen is die Skepper en Verlosser van die mens (Jes 45:21,22), Satan is die Mis leier en 
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Vernietiger. 

 

DIE TWEEDE ENGEL SE BOODSKAP 

 

DIE OORSPRONG VAN BABILON - OPENB 14:8 

 

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.” 

 

Babilon word gesien as ‘n “stad,” verteenwoordigend van diegene wie se godsdienstige 

oortuigings, dié van die Dier (Pousdom / Antichris), die Draak (Satan / Heidens, Spiritisties), en 

die Valse Profeet (Afvallige Protestantisme) verteenwoordig. 

“Rome, hoofstad van die wêreld, Florence, ‘n Nuwe Athene en Veni-cië. Bruid van die see...  Al 

drie definisies trek ons aandag na die feit dat hierdie drie stede deel is van die erfenis van die hele 

wêreld en is nie net alleen die hoofstad van Italië met twee streekshoofstede nie... Rome, sê die 

legende, was gebou in 753 vC.  Die Etruskaans-Latynse koningstad het ‘n konsulêre republiek 

geword en het ontwikkel in die mees luisteryke en florerende hoofstad van ‘n enorme koninkryk, 

wat die kuns en kultuur van die hele antieke Westerse wêreld binne sy mure bymekaar gemaak 

het...  Maar in tyd, het Rome, as ligging van die martelaarskap van die Plaasvervanger van 

Christus, die geestelike leierskap van die Christendom ingeneem en is gevul met kerke van elke 

vorm en beskrywing, wat na amper twee duisend jaar van geskiedenis, ‘n onvergelykbare vertoon 

van Christelike argitektuur voorstel, wat wissel van die Basilika van Heilige Nereus en Achileus, in 

die katakombes van Domitilla, tot die eerbiedwekkende St. Sabina, gebou onder Pous Celestinus 

(422-432), tot die uitgestrekte Basilika van St. Petrus, wat gebou is oor die Sirkus arena van Gaius 

en Nero...”  Rome and the Vatican Florence Venice, Bonechi Edizioni “Il Turismo,” 

Florence Italy, 1994, bl 3. 

 

Ons moenie dat die kunste en kultuur van die stad ons vir die werklike betekenis daarvan 

verblind nie.  Die Bybel sê dat die stad ook die fisiese plek is wat Satan se troon (Openb 13:2) 

op aarde weerspiëel (Openb 17:9,18; 18:2,10,16,18, 21; 16:19).  Babilon het geestelik geval 

omdat sy die nasies verlei het met die wyn van haar hoerery (valse leringe). 

 

Gen 10:6,8-10 “En die seuns van Gam was:  Kus en Misraim en 

Put en Kanaän.  Kus was die vader van Nimrod.  Hy het begin om 'n 

geweldenaar op aarde te wees.  Hy was 'n geweldige jagter voor die 
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aangesig van die Here.  Daarom sê hulle: Soos Nimrod, 'n geweldige jagter 

voor die aangesig van die Here.  En die begin van sy ryk was Babel en Ereg 

en Akkad en Kalne in die land Sinear.” 
Nimrod was die seun van Kus, kleinseun van Gam, die seun van Noag.  Nimrod was 'n 

geweldenaar, wreed en onbeheersd.  Van al die stede wat hy gebou het, was die stad Babel 

seker die bekendste. Volgens Babiloniese Tradisie is die stad Babel gebou ter ere van die afgod 

Marduk.   

 

Volgens die Bybel, is Babel die oorsprong van die verskeidenheid van tale wat daar vandag in die 

wêreld is.  God moes die mens se taal verwar, om hom in sy rebellie teen Hom, te stuit. 

 

Gen 11:1-9 “En die hele aarde het dieselfde taal gehad en 

een en dieselfde woorde.  En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n 

laagte in die land Sinear;  en daar het hulle gaan woon.  Daarop sê hulle 

vir mekaar:  Kom laat ons stene vorm en dit goed brand.  Hulle gebruik 

toe die bakstene vir bousteen en die lymgrond vir klei.  En hulle sê:  Kom, 

laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel 

reik;  en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde 

verstrooid raak nie.  Toe daal die Here neer om die stad en die toring te 

besien waaraan die mensekinders gebou het.  En die Here sê:  Daar is 

hulle nou een volk en het almal een taal!  En dit is net die begin van hulle 

onderneming:  nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle 

van plan is om te doen nie.  Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar 

verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.  So het die 

Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi;  en hulle het 

opgehou om die stad te bou.  Daarom het hulle dit Babel genoem, want 

daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die 

Here hulle oor die hele aarde verstrooi.” 
 

Die stad Babel is kort lank ná die Sondvloed, (± 2000 vC.) gebou.  Die Tempel-Toring 

(Ziggurat) van Babel was ook die "Etemenanki"  genoem, wat in Sumeries "Die 

Fondasie-platformgebou van die Hemel en die aarde," beteken.  Dit word ook geassosieer 

met die Tempel van Marduk Esagila, wat "die Gebou wat se kruin in die Hemel is," beteken. 

KARAKTERTREKKE EN LEERSTELLINGS VAN LETTERLIKE BABILON (OU TESTAMENT) 



 
 6 

 

Gen 11:4  “En hulle sê:  Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring 

waarvan die spits tot aan die hemel reik;  en laat ons vir ons 'n naam 

maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.” 

 

Babel, na die Sondvloed, was die eerste teken van rebellie en opstand teen God:  

 

[1] Die mense van Babel het onderneem om 'n toring te bou waarvan die spits tot in die hemel 

sou reik.  Dit moes die hoofstad van afvalligheid teen God wees. Hierdie gebou was vir God die 

teken dat hulle die Reënboog-gelofte wat Hy met die mensdom aangegaan het, verwerp.  Babel 

was dus die simbool van geestelike verwarring, opstand en verwerping van God se woord en 

beloftes. 

 

[2] Die mense van Babel wou vir hulleself 'n naam maak.  Hierdeur wou die mens bewys dat hy 

onafhanklik van sy Skepper kan leef soos hy wil.  Onder die invloed van Satan, en verblind 

deur sy bedrog, het die mens teen die geopenbaarde wil van God, in opstand gekom. 

 

[3] Die mense na die Sondvloed het geweier om gehoor te gee aan God se oproep om te 

versprei oor die hele aarde en dit eweredig te bevolk.  Dit was direkte ongehoorsaamheid teen 

God se bevele vir die geestelike en fisiese welvaart van die mens. 

 

Na God die taal van die rebelle verwar het, en hulle nie in staat was om mekaar te verstaan nie, 

het die bouers die Toring van Babel  ver-late agtergelaat.  Hulle was genoodsaak om oor die 

vlaktes te ver-sprei en die aarde te bevolk.  Al wat oorgebly het, was die ruïnes van hulle valse 

aanbidding. 

 

Dan 1:3,4,7,8 “Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste 

van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike 

geslag sowel as uit die edeles, te bring: jong seuns aan wie geen enkele 

liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in aller-hande 

wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die 

paleis van die koning te dien;  en om hulle die skrif  en die taal van die Chaldeërs te 

leer.  Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee:  Daniël 

het hy Béltsasar genoem, en Hanánja Sadrag, en Mísael Mesag, en Asárja Abednégo.  

En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die 



 
 7 

koning of met die wyn wat hy gedrink het nie;  daarom het hy die owerste van die 

hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie.” 

 

[4] Babilon (in die tyd van Daniël), wou die hele bekende wêreld breinspoel om die 

Babiloniese filosofie van een taal, een skrif en een afvallige godsdiens, na te volg. 

 

Die Neo-Babiloniese Ryk is laat in die 7de eeue vC. deur Nebukad-nesar gestig (Jer 25:8-14) en 

het Palestina drie keer binnegeval (605, 597, 586 vC.), die volk van God gevange geneem en 

Jerusalem vernietig.   

 

Al sou die hele wêreld onder die mag van Babilon geplaas word, is dit nie ‘n verskoning om saam 

met die stroom te gaan nie.  Daniël en sy drie vriende het vas gestaan en hulle nie verontreinig 

met die koning se spys en drank nie.   

 

In 539 vC. het die goddelose Belsasar geweier om die God van die hemel te erken en tydens ‘n 

koninklike fees, die heilige bekers van God se Tempel, ontheilig (Jes 44:28; 45:6 en Dan 5). Die 

Meders en Perse, van Kores die Grote, het deur genl Darius die Meder, Babel in dieselfde nag 

ingeneem en sy wêreldmag oor die nasies gebreek. 

 

Dan 3:1-7 “Koning Nebukadnésar het 'n beeld van goud ge- 

maak;  en sy hoogte was sestig el, sy breedte ses el; hy het dit opgerig in die 

dal Dura, in die provinsie Ba-bel.  Daarna het koning Nebukadnésar die 

landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raads-manne, die 

skatmeesters, die regters, die hoofampte-nare en al die bestuurders van die 

provinsies laat ver-samel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld 

wat Nebukadnésar opgerig het. Toe het die land-voogde, die bevelhebbers en 

die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die 

hoof-amptenare en al die bestuurders van die provinsies by-mekaargekom by 

die inwyding van die beeld wat ko-ning Nebukadnésar opgerig het, en hulle 

het voor die beeld gaan staan wat Nebukadnésar opgerig het.  En 'n 

uitroeper het hardop geroep:  Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, 

sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van 

aller-hande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid 

wat koning Nebukadnésar opgerig het.  En hy wat nie neerval en aanbid 
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nie, sal op die daad binne-in die brandende vuuroond gegooi word.” 

 

Ten spyte van die lig wat Daniël aan Nebukadnesar gegee het oor die Lewende God van die 

hemel, wou die koning steeds hê dat die volke onder sy beheer, sý goue beeld, wat sy koninkryk 

verteenwoordig, aanbid.  Hy het geglo dat sy eie gode (waarvan Marduk die vernaamste was) 

sy koninkryk sou beskerm teen dit wat die God van Daniël as ‘n uitlegging van die droom, aan 

hom bekend gemaak het (Dan 3). 

 

[5] Babilon dwing die mensdom om sy valse godsdiens aan te hang.  Die Skepper-God word 

misken en Sy aanbidding verruil vir dié van die Babiloniese afvalligheid.  Deur die mens te 

dwing om te maak soos deur wetgewing voorgeskryf word, word die regte van die individu 

ingeperk en uiteindelik misken. 

 

[6] Babilon onder Nebukadnesar het die hele wêreld met die dood gedreig, (vuuroond - Dan 3) 

indien sy onderdane nie die opgerigte beeld, ter ere van die Babiloniese afgod, Marduk, aanbid 

nie. 

 

KARAKTERTREKKE EN LEERSTELLINGS VAN GEESTELIKE BABILON (NUWE 

TESTAMENT) 

 

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 

grimmig-heid van haar hoerery.” 

 

[1] Babilon die groot stad word beskou as die sentrum van waar die wêreld se regerings 

beheer word.  Sy beheer die wêreld se konings en hul onderdane.  Die swakker nasies was 

almal ondergeskik aan die magtige Babilon.  Sy uitsprake was op alle volke en individue van 

toepassing.  Die 2de engel se boodskap gebruik outydse Babilon as ‘n simbool vir Moderne 

Babilon se mag en beheer oor die nasies. 

 

Openbaring sinspeel op die historiese gebeure van Babilon van die laat 7de en vroeë 6de eeu vC.   

Antieke Babilon se gebruike sou dien as voorbeeld van gebeure wat weer aan die einde van die 

wêreld se geskiedenis sal plaasvind, onder leiding van geestelike Babilon. 

 

Openb 17:1-3 “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 



 
 9 

toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit met wie die 

konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het 

dronk geword van die wyn van haar hoerery.  En hy het my in die gees 

weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, 

vol godslaster-like name, met sewe koppe en tien horings.” 

 

Geestelike Babilon is nie vergeet nie.  God gaan haar beslis oordeel en straf vir die misleidings 

en vervolging wat sy in die “naam van God” (godsdiens), soos sy voorgee, gepleeg het.  Deur 

haar misleiding sal biljoene mense eendag verlore wees. 

 

[2] Babilon is ook die Hoer (Pousdom) - die Moeder van alle afvallige kerke en leringe wat in 

stryd is met God se Woord (Ps 106:39; Num 25:1-3; Deut 18:9-14). 

 

Die Pousdom het haar dogters besoedel met afvallige leringe.  Sy bied aan die Christelike kerke 

wat uit haar voortkom, onbybelse le-ringe, wie se gesag op menslike gewoontes gebaseer is.  

Tradisie word bo die Skrif gestel en aan die wêreld voorgehou.  Dit is in direkte kontras met die 

leringe van God se ware navolgers wie se gesag op God se Woord - die Bybel, berus. 

 

Die Roomse Kerk sê van die Bybel en die Oorlewering: "Alhoewel hierdie twee Goddelike strome 

op sigself, en op grond van hulle god-delike oorsprong, ewe heilig is, en albei geopenbaarde 

waarhede is, is die OORLEWERING nogtans vir ons die duidelikste en veiligste van die twee." 

Joseph, Faa Di Bruno, Catholic Belief, (1884 uit-gawe), bl 45. soos aangehaal in 

Bybellesings vir die Gesin, Southern Publishing Association, Kenilworth, 1983. 

 

"Tradisie - nié die Skrif nie - is die Rots waarop die Kerk gebou is."  Catholic Doctrine as 

defined by the Council of Trent, bl 157. 

 

"Aartsbiskop Reggio het 'n toespraak gegee waarin hy openlik die Tradisies van die Kerk bó die 

Skrif gestel het.  Omdat die Kerk die Sabbat verander het van Saterdag na Sondag - nie in 

opdrag van Christus nie, maar op die Kerk se eie gesag."          CANON AND 

TRADITION, Holtzman, bl. 263. 

 

Mark 7:7-9 “Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te 

leer wat gebooie van mense is.  Want terwyl julle die gebod van God nalaat, 

hou julle aan die oorlewering van mense vas: die wassery van kanne en 



 
 10 

bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.  En Hy 

sê vir hulle:  Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so 

julle oorlewering te onderhou.” 
 

Jesus het die tradisies van die Joodse geleerdes bestraf as reëls wat die Wet van God kragteloos 

maak.  Volgens Hom is godsdiens wat op tradisie gebaseer is, tevergeefs.  Dit is niks anders 

as direkte ongehoorsaamheid en rebellie teen God nie.  Sommige van die menslike tradisies 

wat die Pousdom, die wêreld aanbied, is as volg: 

 

Beelde-, Maria- en Beskermheiliges-aanbidding, die onsterflikheid van die siel, die vagevuur, die 

ewigbrandende hel, kinderbesprinkeling, aanneming in die plek van die doop, aardse 

priesterskap, die Mis-offer, Pous as hoof van die Christelike kerk en plaasvervanger van Christus 

op aarde, in die plek van die Heilige Gees, Selibasie, vergifnis deur gebede, werke en priesterlike 

belydenis, Sondagsheiliging, Futurisme, Preterisme, 12 Artikels van Geloof - insluitende “een 

algemene Christelike kerk”, en dat Christus "ter helle neergedaal het" (om vir afgestorwenes te 

gaan preek), Paasfees, Kersfees, Lent, ens.  

 

Openb 17:5 “en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Ver- 

borgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoe-re en van die gruwels 

van die aarde.” 
 

[3] Babilon die Groot Stad is 'n afvallige godsdienstige stelsel.   Babilon is ‘n saamgestelde 

naam, wat ‘n opsomming van die drie-voudige godsdiens-samesmelting van die laaste dae sal 

uitmaak.  Hulle is die Draak of Satan (Spiritisme en alle heidense godsdienste van die wêreld 

wat op werke staatmaak vir verlossing), die Dier (Pousdom / Katolisisme) en die Valse Profeet of 

2de Dier (Afvallige Protestantisme), wat God se ware leringe, soos in die Bybel geopen-baar, én 

God se volk, teenstaan (Openb 13; 16:13).   

 

Die valse drie-eenheid sal aan die einde saamspan op verskeie ge-biede, sosio-ekonomiese 

toestande en gedeelde leringe, om aan die mensdom valse riglyne vir aanbidding voor te skryf, 

wat in direkte opstand  teen God se regering gemik is (Sien Openb 16:13,14,19). 

Enige godsiens wat onbybelse leringe verkondig, direk in stryd met dit wat die Skrif leer, vorm 

deel van Moderne Babilon.  Dit is uit Moderne Babilon dat God diegene roep, wat Hom opreg 

wil dien.     

Enige kerk wat onbybelse leerstellings aanvaar soos wat deur die middeleeuse kerk geleer word, 

kan as dogter van "die groot Babilon, die moeder van die hoere" (Openb 17:5) beskou word.   
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Sommige van die valse leringe wat Protestante huldig, sluit in: [1] Sondagviering in die plek van 

die Bybelse Sabbat,  [2] die onsterflik-heid van die siel,  [3] 'n ewig brandende hel,  [4] die 

bewering dat Christus nie die enigste hoof van die kerk is nie, maar die Pous as sigbare hoof 

erken,  [5] verlossing deur genade wat ons vrystel van gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie,  

[6] Dele van die Bybel nie geïnspireerd is nie, (bv. Gen 1-11 - die Skeppingsverhaal en 

wêreld-wye Sondvloed het nie regtig bestaan nie),  [7] dat Christus nie in die volste sin, God is 

nie,  [8] kinderbesprinkeling en aanneming in die plek van die onderdompelingsdoop , [9] dat 

Christus sy kerk d.m.v. 'n geheime wegraping sal verheerlik en hemel toe neem,  [10] dat die 

wederkoms alreeds plaasgevind het,  [11] dat ons alreeds in die 1000-jarige vrederyk lewe, 

ens. 

 

Openb 18:1-3 “En ná hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal 

uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.  En 

hy het met 'n groot stem krag-tig uitgeroep en gesê:  Geval, geval het die 

groot Babi-lon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek 

van allerhande onreine geeste en 'n ver-samelplek van allerhande onreine en 

haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die 

grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar 

gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag 

van haar weel-derigheid.” 

 

Openb 18 wys daarop dat die valse godsdiens-sisteme (drievoudig) in die hande van Satan sal val 

en dat hy dit tenvolle sal beheer. 

 

"Openb 18 wys aan ons die tyd wanneer die kerk, a.g.v. haar verwer-ping van die drievoudige 

waarskuwing van Openb 14:6-12, eindelik die toestand sal bereik soos voorspel in die tweede 

engel se bood-skap - Geval, Geval het Babilon!  Die volk van die Here wat nog in Babilon 

verkeer, word nou versoek om van haar af te skei.  Hierdie boodskap is die laaste wat ooit aan 

die wêreld verkondig sal word." 

E. G. White, Die Groot Stryd, Sentinel Uitgewery, Kaap, hfst 21, bl 369. 

 

In 1843-1844 het getroue Bybelstudente van die Tweede Advent-beweging, wat die 1ste engel 

met krag verkondig het, ook die 2de engel se boodskap verkondig.  Die 2de engel se boodskap 

is van toepassing op al die Protestantse kerke wat die waarskuwing ("die uur van Sy oordeel het 
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gekom") gehoor en hul rug daarop gekeer het en Futurisme en Preterisme aanhang om die Bybel 

se profesieë mee te vertolk.  Nou het die groot kerke geval, en die Here sou van hulle wegdraai 

om diegene te seën wat die lig sou glo wat deur die 1ste engel verkondig is - die uur van God se 

oordeel het gekom! 

 

Openb 18:4 “En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: 

Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag 

hê en van haar plae ontvang nie.” 
 

"Kom uit haar uit, My Volk" - is 'n oproep om die aanbidding van Mo-derne Babilon, wie se 

leringe so algemeen aangehang en geleer word, te versaak.  Ons moet breek met valsheid en 

die Skepper-God en sy Woord alleen aanhang.   

 

1 Sam 15:22,23 “Daarop sê Samuel:  Het die Here behae in 

brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here?  

Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die 

vet van ramme.  Want wederstrewigheid is 'n sonde van waar-sêery, en 

eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.  Omdat jy die woord van die Here 

verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” 

 

Gehoorsaamheid aan die stem van die Here, is beter as om God op jou eie manier te aanbid, soos 

koning Saul of Kain (Gen 4:1-7).  Ongehoorsaamheid aan God se direkte bevele, om menslike 

Tradi-sies na te volg, word deur God as waarsêery, afgodery en beelde-diens beskou.  Soos God 

vir koning Saul verwerp het, sal Hy ook diegene verwerp wat weier om Sy uitdruklike Woord na 

te volg. 

 

In die oë van God is diegene wat Tradisie bo God verkies, dieselfde as hulle "wat 'n gedaante van 

godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het" (2 Tim 3:4,5).  Die tyd het aangebreek dat 

diegene wat God bo alles liefhet, moet skei van hulle wat meer liefhebbers van genot (Tradisie), 

as liefhebbers van God is.  

 

Openb 17:2,18 “met wie die konings van die aarde gehoe- 

reer het, en die bewoners van die aarde het dronk ge-word van die wyn van 

haar hoerery. ...En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy 

voer oor die konings van die aarde.” 
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[4] Babilon, soos Babel van ouds, maak vir haar 'n naam deur wêreldse kompromieë aan te 

gaan.  Sy gebruik politiek, handel, sosiale omstandighede, asook die Ekumeniese Beweging 

(handevat met ander kerke en gelowe) om haar doel te bereik.  Die Pous word alreeds deur die 

meeste regerings en gelowe beskou as die hoof van die Christelike Kerk, selfs Protestante kerke 

erken die Pous as hoof van die Christelike Kerk. 

 

Openb 13:14-17 “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.  En dit is hom gegee 

om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en 

maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  En hy 

maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die 

vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde 

gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die 

merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.” 

 

[5] Babilon se grootste taak is om die wêreld onder haar mag te kry.  Net soos met Babel van 

ouds, sal die hele wêreld aan die einde ge-dwing word om vir die Dier / Pousdom 'n beeld op te 

rig en hom daardeur te aanbid.  Deur Dier-aanbidding, word die draak, Satan, ook aanbid, wat 

hom sy krag, troon en groot mag gegee het! (Openb 13:2,4) 

 

Die doodstraf sal vir rebelle ingestel word wat weier om die dier te aanbid.  Elke navolger sal 'n 

merkteken ontvang, sodat net diegene wat sy merk, naam of getal het, toegelaat sal word om te 

koop en te verkoop en so aan die lewe te kan bly. 

 

BABILON WORD ONTHOU 

 

Openb 17:1,3 “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 hy het 

my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n 

skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.” 
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Babilon sal eers haar hoogtepunt bereik sodra al die koninkryke van die wêreld (dier waarop sy 

sit) en al die waters (nasies) deur haar hoerery  (valse leringe) besoedel en dronk gemaak is 

(verlei is om haar sieninge te aanvaar) en onder haar heerskappy geplaas is (haar erken as hoof).  

Eers dan sal haar oordeel aanbreek. 

 

Openb 18:7 “Namate sy haarself verheerlik het en weelderig 

geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen.  

Omdat sy in haar hart sê:  Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en 

droefheid sal ek nooit sien nie.” 
 

Sy sal sit as koningin oor die wêreld, want almal sal haar op die hande dra en haar bevele en 

wense uitvoer, want ‘n godsdienstige organisasie wat subtiel beheer het oor die gewete van haar 

onderdane, maak van haar ‘n “eerbare” en goddelike instelling.  Sy gee voor om God se kerk op 

aarde te wees. 

 

Openb 17:16,17 “En die tien horings wat jy op die dier gesien 

het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en 

haar met vuur verbrand.  Want God het dit  in hulle harte gegee om sy 

bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heer-skappy aan 

die dier te gee totdat die woord van God volbring is.” 
 

Tot op die bepaalde tyd dat God se woord volbring sal word, sal die koninkryke van Europa (Dan 

2:41-44) haar ondersteun met hul poli-tieke mag.  Op die regte tyd sal die Valse Sisteem wat 

hulle verlei, in duie stort en daarna met vuur vernietig word (God se oordeel). 

 

Openb 16:17-19 “En die sewende engel het sy skaal uitge- 

gooi 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 
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van sy toorn.” 

 

Die sewende en laaste plaag sal die Valse Godsdiens-Sisteem totaal vernietig deurdat God se 

beker van grimmigheid oor haar uitgestort word.  Die bondgenootskap tussen die drie valse 

godsdiensgroepe sal vernietig word.   

 

Die “aardbewing” kan (net soos in die geval van Openb 11:13) vertolk word as die onttrekking 

van menslike steun van die wêreld se valse godsdienste.  Die onttrekking kom met stemme, 

donderslae, bliksemstrale en aardbewing - weer eens ‘n verwysing na die koms van Jesus. 

 

Openb 14:9-11 “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 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.” 
 

Babilon se navolgers sal net soos sý, ook die beker van God se toorn drink en met vuur en swael 

vernietig word.  Waarom?  Omdat hulle saam met haar in haar valse leringe gedeel het, en 

ook andere beïnvloed het om dieselfde te doen. 

 

Openb 18:7,8 “Namate sy haarself verheerlik het en weelderig 

geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen.  

Omdat sy in haar hart sê:  Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en 

droefheid sal ek nooit sien nie -  daarom sal haar plae op een dag kom:  

dood en droefheid en honger;  en met vuur sal sy verbrand word, want 

sterk is die Here God wat haar oordeel.” 

 

Babilon is in gedagtenis voor God gebring en Hy sal haar plae in een (profetiese) dag (1 letterlike 

jaar) op haar uitstort.  God se oordeel sal gepaard gaan met hongersnood (soeke na Bybelse 

waarheid - Amos 8:11-13), dood (geestelike doodsheid - 1 Kor 2:14,15) en droefheid (wroeging 

soos Judas Iskariot omdat hy Jesus verraai het.  Hy het nie berou tot bekering ondervind nie - 
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Matt 27:3-5).  Haar oordeel sal met goddelike vuur afgerond word, sodat sy totaal vernietig sal 

wees Dan 7:11,26). 

 

Openb 18:21-24 “En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 

'n groot meulsteen en dit  in die see gegooi en gesê: So, met 'n vaart, sal 

Babilon, die groot stad, neerge-gooi word en nooit meer gevind word nie.  

En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuin-blasers sal 

nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunsternaar van enige kuns sal 

ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in 

jou gehoor word nie.  En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, 

en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie;  

want jou handelaars was die grotes van die aarde;  want deur jou towery is 

al die nasies verlei.  En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, 

en van almal wat op die aarde gedood is.” 

 

Die grote Babilon se mag sal gebreek en vernietig word, net  soos 'n meulsteen wat in die see 

gegooi word en in die donker dieptes van die waters wegsink, om nooit weer te voorskyn te kom 

om sy maalwerk te doen nie.  Haar invloed oor die regerings en nasies van die aarde sal 

heeltemal vernietig word.  Die einde vir Babilon het aangebreek en God het haar nie vergeet 

nie.  Sy oordele oor haar is geregverdig en finaal (Openb 19:16). 

 

KARAKTER EN LERINGE VAN  

DIE NUWE JERUSALEM 

 

Openb 21:9,10 En een van die sewe engele wat die sewe 

skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my 

gespreek en gesê:  Kom hier-heen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van 

die Lam.  En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my 

die groot stad getoon, die heilige Jeru-salem, wat uit die hemel van God 

neerdaal.” 

 

Ons het hier weer met een van die engele wat die plae uitstort (oordeel uitvoer), te doen (Openb 

17:1).  Dit is insiggewend want net soos in die visioen van die hemelse oordeel (Dan 

7:9-12,21,22,26,27), is dieselfde oordeel wat die Dier en die Klein Horinkie verdoem, ten gunste 
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van God se volk. Die engel wat die oordeel oor die Hoer sal voltrek, is ten gunste van Jerusalem - 

God se stad.   

 

Die Nuwe Jerusalem, is simbolies van die Bruid (Kerk) van Christus.  Haar nakomelinge 

(Openb 12) word gekenmerk as die wat die "ge-booie van God en die geloof in Jesus bewaar" 

(Openb 12:17; 14:12). 

 

Hebr 12:22,23 “Maar julle het gekom by die berg Sion en die 

stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by  

die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van 

die volmaakte regverdiges.” 
 

Die Nuwe Jerusalem word gereken as die Gemeente van Eersge-borenes wat in die hemel 

opgeskrywe is. Die mens word beskou as die eersgeborenes en dan volg die diere en die natuur 

wat ook om ons ontwil aan die vloek van die sonde onderworpe is.  Almal wat Jesus bely as 

Verlosser en Hom gehoorsaam is, se name bly in die boek van die Lam wat in die Hemel 

opgeskrywe staan. 

 

Die feit dat God hier as Regter genoem word, wil aan ons sê dat elk-een wie se naam opgeskryf is 

in die hemel, deur God van alle blaam vrygespreek is, a.g.v. hul vertroue in die verlossing wat 

Jesus Chris-tus, hul Advokaat, vir hulle bewerk het. 

 

DIE NUWE JERUSALEM ‘N EGTE STAD 

 

Hebr 11:8-10 “Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, 

gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang; en hy het 

weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.  Deur die geloof het hy as 

vreemde-ling gaan woon in die land van die belofte soos in ‘n vreemde land 

en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde 

belofte.  Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God 

die boumeester en oprigter is.”  

 

Abraham het God geglo dat Hy hom ‘n groot nasie sou maak.  God het ‘n belofte van ‘n groot 

stad gemaak, wat Hy Self vir sy gehoorsa-me volk sou oprig.  A.g.v. die belofte moes  
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Abraham wegtrek uit Ur van die Chaldeers, na ‘n vreemde land, waar hy God kon dien.  

Abraham moes trek uit “Babilon,” soos God nou van ons verwag.  Gehoorsaam aan God se 

bevel, het die vader van die gelowiges weggetrek. 

 

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.  Daar-om skaam 

God Hom nie vir hulle om hulle God ge-noem te word nie, want Hy het vir 

hulle ‘n stad berei.” 

 

Abraham het gesterf en sy getroue kinders sterf regdeur die eeue sonder om die beloofde stad in 

besit te neem.  Ten spyte daarvan bly bly sy kinders glo dat daardie stad eendag hulle s’n sal 

wees.  God is trots op wat bly glo.  Vir diesulkes hoef Hy hom nie te skaam nie, want hulle sal 

eendag die beloofde stad met hul eie voete kan binnestap.  Jesus het ‘n soortgelyke belofte aan 

sy dissipels gemaak. 

 

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 ge-gaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe 

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

 

Volgens Jesus bestaan so ‘n stad alreeds, Hy moes dit net nog gaan inrig vir sy volgelinge.  Om 

te deel in die belofte van die stad, moet ons net bly vertrou in hom wat vir ons aan die kruishout 

gesterf het, bly hoop wat nou in die hemel vir ons intree, en bly wag vir Hom wat eersdaags op 

die wolke sal verskyn. 

 

Openb 21:1,2 “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde ge- 

sien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan; en die see 

was daar nie meer nie.  En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe 

Jerusa-lem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir 

haar man versier is.” 

 

Die stad is nie ‘n foefie nie, dit is ‘n werklike stad wat vanuit die hemel van God op die nuwe 
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aarde sal neerdaal.  God het gesêdat Hy ‘n nuwe hemele en aarde gaan skep wat in 

geregtigheid sal woon.  So ‘n nuwe aarde het ook ‘n goddelike hoofstad nodig.  Om in die 

stad te mag ingaan, moet jy gereed maak om dit te mag bewoon. 

  

Openb 19:7-9 “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom 

die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het 

haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en 

blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.  

Toe sê hy vir my: Skryf - salig is die wat ge-nooi is na die bruilofsmaal van die 

Lam.  En hy sê vir my:  Dit is die waaragtige woorde van God.” 

 

Die ware Vrou (Kerk) maak haar gereed vir die koms van die Brui-degom.  Sy erken Christus as 

haar Heer en Meester - haar man (Efe 5:23-32; 2 Kor 11:2).  Haar kleed is die geregtigheid van 

Christus. Almal wat Jesus as Verlosser bely, word na die bruilof van die Lam genooi en in 

deelname aan die verlossing in Jesus se bloed, word hy en sy lede van God se Bruid (die kerk). 

 

Openb 18:4 “En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: 

Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag 

hê en van haar plae ontvang nie.” 

 

Die woord Babilon, in Openbaring beteken “verwarring” en verteen-woordig die kerke wat deur 

Satan ingesluk is in sy misleiding.  Wetende dat die godsdienstige sisteme binne Babilon nie die 

begeerte het om te hervorm na God se Woord nie, is God daarom genoodsaak om sy kinders uit 

Babilon uit te roep.  

 

U en ek moet ook die keuse maak tussen familie en friende en die stem van Jesus, net soos ons 

aartsvader Abraham.  Gaan ons soos hy gehoorsaam wegtrek na ‘n vreemde plek van 

aanbidding, waar ons Hom ook in vryheid van gewete kan dien? 

 

Is u bereid om te hervorm, soos God se Woord Sy lig en waarheid aan u openbaar? ________ 

 

Volgens God is dit uiters belangrik om uit Babilon uit te kom om die plae vry te spring wat Hy op 

haar gaan uitstort weens haar sonde wat tot aan die hemel reik. 

 

Is dit u begeerte om uit Babilon uit te kom en sodoende haar plae vry te spring? _________ 
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Die Bruid van die Lam is besig om voorbereidings te tref om haar Bruidegom te ontmoet.  In 

Openbaring word sy gesimboliseer as die-gene wat “die gebooie van God en die geloof in Jesus 

bewaar.”  

 

Wil u ook graag deel wees van die Bruid van die Lam?  __________  

   

 

Die Bybel is God se Lamp vir ons voet en Lig op ons pad.  Is dit u begeerte dat Jesus u nog 

verder moet lei in Sy waarhede? ________ 


	1. Dit verkondig die Ewige Evangelie van Verlossing aan alle nasies, dat Jesus Christus die enigste Weg tot Verlossing is  (Hand 4:12), as ‘n getuienis, en dan sal Jesus kom (Matt 24:14).
	2. Die Mensdom word geroep om God te vrees en Hom die heerlikheid te gee.  As die Almagtige, is Hy alleen die Een ware God wat reg en geregtigheid in die heelal laat geskied.  Hy is lof, eer en heerlikheid waardig.  As God van geregtigheid, sal Hy nie toel�

