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GOD SE 3 LAASTE WAARSKUWINGS 

 

DIE DERDE ENGEL SE BOODSKAP 
 

GOD SE LAASTE WAARSKUWING TOT DIE MENS 

“KOM UIT HAAR UIT - MY VOLK!” 
 

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP - OPENB 14:6,7 
 

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.” 

 

Die 1ste Engel se boodskap bevat die kern van God se laaste oproep tot die mensdom: 

 

1. Dit bevat die ewige Evangelie vanaf Adam en Eva, dwarsdeur die geskiedenis, 

tot op ons tyd.  Dieselfde verlossingsplan geld vir almal - Jesus Christus as Lam van 

God wat die sonde van die wêreld wegneem. 

 

2. Terselfdertyd is dit ook 'n Oordeelsboodskap vir die hele wêreld.  Almal moet 

hulle van die sonde bekeer tot die Lewende God, omdat Hy die wêreld in 

geregtigheid gaan oordeel om sodoende 'n ewige koninkryk op te rig wat deur 

geregtigheid regeer sal word. 



Die Derde Engel se Boodskap  2 
 

 3. Dit is 'n oproep tot Skepper-aanbidding wat deur die onderhouding van die 

Sewendedag Sabbat (Saterdag) gesimboliseer word.  Die Sabbat is die Teken dat 

die Skepper-God die Heerser van die Heelal, is.  Deur Sabbatsonderhouding gee 

ons te kenne dat die Skepper ons Meester en Verlosser is. 

 

DIE TWEEDE ENGEL SE BOODSKAP - OPENB 14:8 
 

Openb 14:8  

“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.” 

 

Babilon aan die einde van die Tyd, is 'n drievoudige godsdiensstelsel wat bestaan uit die 

Draak (Spiritisme), die Dier (Katolisisme) en die tweede Dier / Valse profeet (Afvallige 

Protestantisme).   

 

1. Die oomblik wat die finale boodskap van die drie engele soos in Openb 14:6-12 

verwerp word, ter wille van menslike Tradisies, gaan die boodskap uit: “Geval, 

geval het Babilon.” 

 

2. Weens die volgehoue aanvaarding van valse leringe (Tradisies van mense), erken 

die mensdom daardeur vir Satan as heer en meester van hulle harte.  

 (Openb 18:1-3). 

 

3. Spiritisme is die direkte misleiding van Satan self.  Die Pousdom het alreeds geval 

deur samewerking met Spiritisme.   

 

Elaine, 'n gewese bruid van Satan het die volgende gesê:  "Ek het spoedig gevorder 

tot die posisie as hoofbruid van Satan en my verantwoordelikhede het ook 

toegeneem..." 
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"Ek het ook heelwat besoeke na ander lande afgelê.  Ek was na Mekka, Israel, 

Egipte, asook die Vatikaan in Rome om die Pous te ontmoet.  Al my besoeke was 

met die doel om Satan se programme met Sataniste in ander lande te koördineer... 

Die Pous het presies geweet wie ek was.  Ons het baie nou saamgewerk met die 

Katolieke (veral die Jesuïete) en die top struktuur van die Vrymesselaars."  

Rebecca Brown, MD. He Came to set the Captives free, Chick Publications, Chino, 17de 

druk, 1986, bl 62,63. 

 

4. Sodra Protestante met die Pousdom hande vat om haar valse leringe te onderskryf, 

nadat die waarheid van die 1ste Engel se boodskap aan hulle verkondig is, kan 

daar met reg gesê word dat Protestantisme geval het!  Dit bring ons by die 3de en 

laaste engel se boodskap. 

 

DIE DERDE ENGEL SE BOODSKAP - OPENB 14:9-11 
 

Openb 14:9-11  

“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.” 

 

Net soos die twee vorige engele-boodskape, waarsku God ons teen Babilon se 

afvalligheid.  Die 3de engel waarsku ons teen die merk van die Dier.  Deur die Dier 

(Pousdom) se merk te aanvaar, word sy gesag aanvaar en daarmee saam, die straf wat hy 

gaan ontvang. 

 



Die Derde Engel se Boodskap  4 
 

Om die merkteken van die Dier beter te verstaan, sal dit raadsaam wees om eers na die 

merkteken of seël van God te kyk, en daarna die merkteken van die Dier van nader te 

beskou. 

 

MERKTEKEN EN SEËL VAN DIE SKEPPER-GOD 
 

Openb 15:2  

“En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur.  En die oorwinnaars oor die 

dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas 

sien staan, met siters van God.” 

 

Slegs hulle wat oorwinnaars is oor die Dier, sy merk en getal, sal by die see van Glas, met 

siters van God kan staan. 

 

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.” 

 

Almal wat die Dier en sy beeld nie aanbid het, nie sy merk ontvang het nie, en gestaan het 

vir God se Woord as hoogste gesag, sal saam met Christus vir die 1000 Jaar Tydperk, as 

konings regeer. 

 

Eseg 9:1-6  

“Daarna het Hy hardop voor my ore geroep en gesê:  Kom nader, geregsdienaars van die 

stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand.  En kyk, ses manne kom met die 

pad van die Boonste Poort wat na die noorde toe lê;  en elkeen met sy wapen in sy hand 
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om mee te verbrysel;  en onder hulle een man wat met linne bekleed was, met 'n skrywer 

se inkpot aan sy heupe; en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan.  En die 

heerlikheid van die God van Israel het opgestyg van die gérub waar dit op was, na die 

drumpel van die huis toe;  en Hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, wat 

die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het.  En die Here sê vir hom:  Trek dwarsdeur die 

stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en 

steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word.  Maar aan die ander sê Hy voor my ore:  

Trek agter hom aan deur die stad, en slaan;  laat julle oog nie verskoon nie, en moet nie 

spaar nie; slaan dood grysaards, jongmanne en jongedogters en kinders en vroue tot 

vernietiging toe;  maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my 

heiligdom.  En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was.” 

 

Die Here het aan Esegiël getoon, dat Hy weet wie Sy diensknegte is - hulle wat sug en 

steun oor die gruwels wat in die naam van aanbidding, gepleeg word.  Hulle word met 'n 

merk op hulle voorhoofde verseël.  Die merkwerk moes begin by die heiligdom (die kerk) 

en die oudstes van die volk (geestelike leiers - predikante).  Hierna moes almal wat nie 

God se merk ontvang het nie, maar wat agter die valse leiers aangegaan het, saam met 

hulle gedood word.  Niemand mag verskoon word nie!  Johannes het 'n soortgelyke 

verseëlingswerk gesien. 

 

Openb 7:2,3  

“En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die 

lewende God; en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is 

om die aarde en die see te beskadig en gesê:  Moenie die aarde of die see of die bome 

beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.” 

 

Voor die genadedeur vir die wêreld sluit, sal al God se diensknegte eers verseël word met 

die Seël van die Lewende God, voordat die winde van oorloë losgelaat mag word.  
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Deut 6:6-8  

“En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou 

kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en 

as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n 

voorhoofsband tussen jou oë wees.” 

 

God wou al in die OT hê dat die Joodse volk Sy Sedewet op hul hande (dade) en 

voorhoofde (verstand) dra.  Ongelukkig het die Jode die betekenis van God se opdrag 

verkeerd vertolk en dit letterlik probeer uitvoer deur rolletjies van die wet te maak en dit 

soos armbande en voorhoofsbande te dra, sonder dat hul harte daardeur verander is. 

 

Eseg 36:26,27  

“En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee;  en Ek sal die hart van 

klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee.  En Ek sal my Gees in jul binneste 

gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.” 

 

Slegs deur die inwonende Heilige Gees word harte van klip verander in harte van vlees.  

Hy stel ons in staat om God se Wet uit te leef wat Hy in ons harte ingegraveer het, tydens 

die wedergeboorte (Hebr 8:10; Efe 2:10). 

 

1 Joh 3:24  

“En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom.  En hieraan weet ons dat Hy in 

ons bly:  aan die Gees wat Hy ons gegee het.” 

 

Die inwonende Heilige Gees en die onderhouding van God se gebooie gaan hand aan 

hand.  Albei se teenwoordigheid is die teken dat God die heerskappy in ons lewens voer.  
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Efe 4:30   

“En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van 

verlossing.” 

 

Die Heilige Gees oortuig ons van God se Waarhede (Joh 16:7-13).  Deur aan Sy roepstem 

ongehoorsaam te wees, bedroef ons die Heilige Gees en kan Hy nie Sy werk in ons voltooi, 

en ons verseël nie.  Sonder die Seël van die Heilige Gees is ons verlore. 

 

‘n Seël is ‘n merk van egtheid en gesag.  Elke Seël van Gesag bevat drie kenmerke. Let op 

die Seël of Teken van gewese Staatspresident Paul Kruger: 

 

Sy Naam - Paul Kruger 

Sy Titel  -  President 

Sy Regeringsgebied -  De Zuid Afrikaanse Republiek. 

 

Net so het die Lewende God ook 'n Seël of Teken van Gesag: 

 

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 vreemdeling 

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 geheilig.”  

 

Die Sewendedag Sabbat (wat val op die Saterdag) is die Seël van die Lewende God, en Sy 

onderdane sal die Seël respekteer: 

Sy Naam - Die HERE 

Sy Titel  -  Skepper, en 

Sy Regeringsgebied  - Die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine. 
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Elkeen wat Jesus dus erken as die Skepper en Verlosser van sy lewe, sal dus ook die 

Sewendedag Sabbat erken en onderhou as teken van hul onderdanigheid aan Hom.  

 

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 Here vra dat almal wat Hom wil erken as hulle God, Sy Sabbat moet heilig.  Die Sabbat 

is die Teken van God se gesag. 

 

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.” 

 

Die Sabbat van die Here moet dien as teken dat die Here die heiligmakingsproses in ons 

lewens verrig.  Enigeen wat die Sabbat van die Here onderhou en heilig, erken daarmee 

dat hy nie in werksheiligheid (wettiesheid) glo nie.  Deur die Sabbat te hou, erken ons dat 

ons slegs deur die genade van God gered word deur die geloof in Jesus se bloed (Sy 

geregtigheid) en die werking van die Heilige Gees in ons lewe (Sy heiligmaking). 
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KENMERKENDE VERGELYKING TUSSEN 

JESUS EN SY MERKTEKEN VAN GESAG, DIE SABBAT 
 

 JESUS  SABBAT 
1. SKEPPER -  GEDENKTEKEN VAN GOD SE SKEPPING - 

 Joh 1:1-3; Hebr 1:1,2  Gen 2:2; Ex 20:11. 

 

2. RUSGEWER -  RUS-GEDENKTEKEN  - 

 Matt 11:28-30  Ex 20:11; Hebr 4:9-11. 

 

3. SEËN VIR DIE NASIES -  GESEËN VIR DIE MENS - 

 Hand 3:25,26  Gen 2:2,3; Ex 20:11; Mark 2:27 

 

4. VIR ONS GEHEILIG -  DAG IS GEHEILIG - 

 Kol 1:22; Efe 1:4; Titus 3:3-6  Gen 2:2,3; Ex 20:11; 

 

5. ONS HEILIGMAKER -  HEILIGMAKINGSTEKEN -  

 1 Kor 1:30  Ex 31:13; Eseg 20:12; Hebr 4:10 

 

6. ONS  VERLUSTIGING -  DAG VAN VERLUSTIGING -  

 Ps 37:4  Jes 58:13,14; Hebr 4:9-11; 

 

7. ONS  VERLOSSER -  TEKEN VAN VERLOSSING - 

 2 Kor 1:10  Deut 5:15; Matt 12:11,12; Jes 66:22,23 

_______________________________ 

 

Mark 2:28  

“Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat.” 

Geen wonder dat Jesus die Sabbat erken as Sy heilige dag nie.  Dit is ‘n weerspiëeling van 

Sy karakter en van die verlossing van die mens uit die mag van sonde. 
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WAARSKUWING TEEN 

DIE MERK EN AANBIDDING VAN DIE DIER 
 

In die finale stryd tussen God en Satan, sal alles draai om aanbidding en gehoorsaamheid.  

In Openb 13 en 14 word daar sewe maal verwys na die aanbidding van die draak en die 

dier, deur die wêreld.  Die een aan wie die mens gehoorsaam is, hom sal hy ook aanbid.  

Die mens sal net een van twee keuses hê - Die Skepper-God óf  die aanmatiger, Satan!  

Elkeen het ‘n Teken van Gesag - wie se Gesag weeg die swaarste? 

 

WAARSKUWING TEEN DIE DIER 
 

Openb 12:17,18  

“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen 

haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus 

Christus hou.  En ek het op die sand van die see gaan staan.” 

 

Satan se stryd teen die Kerk (OT en NT) het nog nooit verander nie.  Selfs die nakomelinge 

van God se kerk in die woestyn, word vervolg om dieselfde rede - hulle onderhou die 

Gebooie van God en hou vas aan hul Geloof in Jesus as hul enigste Verlosser. 

 

Dan 7:21,25  

“Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, En hy sal 

woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy 

sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n 

tyd en tye en die helfte van 'n tyd.” 

 

Die Klein Horinkie (Pousdom) sou groot woorde teen die Allerhoogste spreek, probeer om 

tye en God se wet  te verander, en sal die heiliges van God mishandel, gedurende 'n Tyd, 

Tye en ½Tyd (1260 jaar). 
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Dan 8:10-12  

“En dit het groot geword tot by die leër van die hemel en het sommige van die leër, 

naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap.  Selfs tot by die Vors van die 

leër het dit groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige 

woning neergewerp is.  En 'n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met 

die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede 

voorspoed gehad.” 

 

Die Horinkie (Pousdom) sou die heiliges van God vernietig, die waarheid teen die grond 

vertrap en selfs Jesus se hemelse bediening ten behoewe van die mensdom, vervals met 

die Misoffer en sy eie mensgemaakte priesterstelsel. 

 

Openb 13:1,2  

“En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings 

tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.  En die dier wat ek gesien het, was 

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

draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.” 

 

Die Saamgestelde Dier uit die see (Heidense en Pouslike Rome) bevat elemente van die 

heidense godsdienste van Babilon (Leeu), Medo-Persië (Beer) en Griekeland (Luiperd).  

Die Dier (Pousdom) ontvang ook sy krag, sy troon en groot mag van die Draak (Satan). 

 

Openb 13:11,12  

“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.” 
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Die 2de Dier uit die aarde, is nie die Pousdom (Katolisisme) nie.   Dit is ‘n ander 

godsdientig-politiese stelsel, wat maak dat almal gedwing word om die 1ste Dier  

(Pousdom) te aanbid, wat van sy dodelike wond genees is.  Soos die Heilige Gees gekom 

het om Jesus te verheerlik, so verskyn die 2de Dier om die mens te beweeg om die 1ste 

Dier te verheerlik. 

 

Openb 13:15-17  

“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 nie.” 

 

Die 2de Dier (Valse Profeet / Afvallige Protestantisme) gaan die hele wêreld dwing, deur 

ekonomiese boikotte (koop en verkoop) en doodsdreigemente (wette), om die Dier 

(Pousdom) se beeld te aanbid, 'n merk op hulle hand of voorhoof te ontvang, en sy getal te 

aanvaar. 

 

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 kragtig uitgeroep en gesê:  

Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n 

versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek 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 weelderigheid.” 
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Die 2de engel waarsku ons dat die hele Babilon Stelsel onder beheer van Satan en sy bose 

engele gekom het.  Dus is die aanvaarding van die merk van die Dier (gesag van die 

Pousdom) en sy die afvallige leringe, terselfdertyd ook die aanvaarding van die Draak 

(Satan) se heerskappy. 

 

WAARSKUWING TEEN DIE MERK VAN DIE DIER 
 

Openb 14:9-11  

“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.” 

 

Almal wat die merk van die Dier aanvaar het, sal die beker van God se toorn drink en met 

vuur en swael gepynig word.  Die deler in die sonde is net so goed soos die vervalser van 

God se wet. 

 

Openb 18:4,5  

“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.  Want haar sondes 

reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.” 

 

Almal wat aanbly in die afvallige Sisteem van Babilon met sy valse leringe, word 

gewaarsku teen die plae wat God op hulle gaan uitstort. 
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Openb 16:1,2  

“En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê:  Gaan gooi die skale 

van die grimmigheid van God op die aarde uit.  Toe gaan die eerste een weg en gooi sy 

skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van 

die dier gehad het en sy beeld aanbid het.” 

 

Die sewe laaste plae word na die sluiting van God se genade, op die aarde uitgestort.  Teen 

die tyd het elkeen klaar sy keuse vir die ewigheid gemaak.  Slegs hulle wat die merk van 

die Dier het, sal deur die verwoestende plae getref word.  Diegene wat God se seël het, sal 

beskerm word in hierdie verskriklike tyderk van die plae wat nou sou volg (Openb 3:10; 

7:3; 14:12;18:4). 

 

Openb 19:19-21  

“En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog 

te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.  En die dier is gevange geneem, en 

saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, 

waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  

Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.  En die ander is gedood 

met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit;  en al die voëls is 

versadig van hulle vlees.” 

 

Die Dier (Pousdom) en Valse Profeet (Afvallige Protestantisme) wat verleiersisteme is, en 

die mensdom die merk van die Dier gegee het, sal saam, met vuur en swael vernietig 

word. 

 

2 Thess 2:11,12  

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.” 
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Almal wat die waarheid nie liefgehad het nie, maar eerder aan valse leringe en tradisies 

wou vaskleef, sal deur God geoordeel word.  Om seker te maak dat God se oordeel 

regverdig is, moet Hy toelaat dat Satan, elkeen wat die waarheid van God verwerp het, 

mag mislei met sy eie afvallige leringe, sodat elkeen ‘n keuse vir, of teen God kan uitbring. 

 

Rom 2:5,6,8  

“Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n 

skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat 

elkeen sal vergeld na sy werke: ...maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid on-

gehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is - grimmigheid en toorn.” 

 

Almal wat aan die waarheid ongehoorsaam is, sal aan die ongeregtigheid vaskleef en sal 

met die grimmigheid en toorn van God gestraf word.  God gaan sonde en misleiding nie 

meer langer duld nie. 

 

Matt 7:21-23(Nuwe Vertaling)  

“Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u 

Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’  Dan sal Ek openlik 

vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My af, julle wat die wet van God 

oortree.” 

 

Die woorde "Here, Here!” is nie alleen verlossend van aard nie.  Mense wat sulke uitroepe 

uiter, sal nie in die hemel toegelaat word nie.  Slegs hulle wat die wil van God (Sy gebooie) 

gehoorsaam (as teken van hul onderdanigheid aan God), sal in die hemel toegelaat word.  

Geloof in God, vereis gehoorsaamheid aan God. 
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BABILON SE GESAG 

ERKEN TRADISIE BO DIE SKRIF 
 

Die gesag van God word in Sy Woord (die Bybel) weerspiëel.  Die merkteken van die Dier 

(Pousdom), berus nie op God se gesag nie, maar op sy eie gesag - naamlik Tradisie.   

 

1. "Aartsbiskop Reggio het 'n toespraak gegee waarin hy openlik die Tradisies van die 

Kerk bo 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. 

 

2. "Tradisie - nie die Skrif nie - is die Rots waarop die Kerk gebou is."    

 CATHOLIC DOCTRINE AS DEFINED BY THE COUNCIL OF TRENT, bl. 157 

 

3. “So groot as wat ons eerbied vir die Bybel is, noodsaak rede en ondervinding ons  

om te sê dat die Bybel alleen, nóg bevoeg, nóg ‘n veilige riglyn is, vir wat ons moet 

glo.  ‘n Geskikte riglyn vir die Christelike lewe moet die volgende drie kenmerke 

besit: 

 

a. Dit moet binne die bereik wees vir enige soeker na waarheid. 

b. Dit moet vir elkeen duidelik en verstaanbaar wees. 

c. Dit moet al die waarheid van die Christelike geloof bevat. 

 

Luister nou versigtig na Rome se grondgedagte en finale gevolgtrekking.  ‘Die 

Bybel,’ sê Rome, ‘besit geeneen van hierdie kwalifikasies nie.’”      Finding Christ’s 

Church, Ave Maria Press, Notre Dame, 1950, bl. 18.  (Voorwoord deur Dr. John F. Noll) 
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MERKTEKEN VAN DIE DIER (POUSDOM) 
 

Rom 6:16  

“Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom 

gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie - óf van 

die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? 

 

Die een aan wie ons gehoorsaam is, die het ons meester geword.  As ons Babilon en sy 

afvallige leringe (wat op die Tradisies van mense berus) gehoorsaam, is die gevolg 

daarvan, Dier en Draak aanbidding en die uiteinde daarvan, is die ewige dood! 

 

Volgens Openbaring 13, werk die Draak (Spiritisme, New Age en heidense gelowe), die 

1ste Dier (Pousdom) en die 2de Dier (Valse Profeet / Afvallige Protestantisme) saam as 

Moderne Babilon.  Ons verwag dat dat hulle uit een mond sal praat, wanneer dit by hul 

gesag omtrent valse leringe kom, veral wat die merkteken van die Dier aanbetref. 

 

Openb 13:2  

“En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos die van ‘n beer, en sy 

bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot 

mag.” 

 

Die Dier (Pousdom) is ‘n saamgestelde godsdienstige mag.  Dit bevat godsdienstige 

elemente van die antieke koninkryke van Babilon, Medo-Persië, Griekeland en Rome.  

(Sien Daniël 7 en lesings oor “Die Antichris van Openbaring ontmasker” en “Die Dier met 

die Sewe Koppe en Tien Horings.”) 

 

Openb 13:3  

“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.”   
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Die enigste deel van die Dier wat herstel het na ‘n dodelike wond, was die Pousdom, wat 

weer sy politieke mag terug ontvang het na die ondertekening van ‘n verdrag tussen 

kardinaal Gasparri en Mussolini, op 12 Februarie 1929 (Sien lesing oor”Die Dier met die 

sewe koppe en die tien horings.”). 

 

Openb 13:4  

En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie 

is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?” 

 

Die Pousdom het so ‘n geweldige opgang in die Politiek en godsdiens van die Moderne 

Wêreld gemaak, dat niemand sy gesag en invloed onder die mensdom betwyfel nie.  Die 

pous word so te sê, deur die meerderheid van die politieke leiers en godsdienste van die 

wêreld, beskou as die hoof van die Christelike Kerk (Katoliek en Protestant). 

 

Openb 13:16,17  

“En hy [2de Dier] 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.” 

 

Die 2de Dier (Valse Profeet / Afvallige Protestantisme, Openb 16:13) dwing die mensdom 

om die merk van die Dier (Pousdom) te aanvaar. Almal wat aan die Dier gehoorsaam is 

(met dwang of vrywillig), word 'n merk op die hand (doen / werke) en op die voorhoof 

(verstand / denke) gegee.  Soos God sy onderdane deur sy Teken of Seël sal uitken, sal 

Satan ook sy eie uitken d.m.v die merkteken van die Dier, wat sy gesag, troon en mag 

verteenwoordig. 

 

Die Sewendedag Sabbat is die Seël / Teken (Eseg 20:20) van die Skepper-God en het met 

aanbidding te doen.  Ons kan dus verwag dat die merkteken van die Dier, ook met 

aanbidding te doen sal hê.  
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Soos die Sewendedag-Sabbat, deur die Bybel beskou word as ‘n dag van aanbidding, gewy 

aan die Skepper-God, so word Sondagviering, deur Tradisie, ook beskou as ‘n dag van 

aanbidding, gewy aan die Dier (Pousdom) en die Draak (Satan).   

 

Soos die Sabbat die téken en seël van God se gesag is (Ex 20:8-11), so word Sondag ook 

beskou as ‘n téken of seël van Pouslike gesag, gegrond op Menslike Tradisie! 

 

BABILON ERKEN SONDAG AS DIE MERKTEKEN VAN HAAR GESAG 
 

A. DRAAK (SPIRITISME EN HEIDENSE GODSDIENSTE)  

 OPENB 16:13; 18:1,2 
 

1. Die meeste heidense godsdienste het die een of ander vorm van Songod in hul  

 aanbidding.  Ons noem slegs ‘n paar vir verwysing: 

 

Die Noord Amerikaanse Indiane - Peublo stam se songod word die Son vader of 

Ou Man Son genoem (bl. 78).  Ander Indiane, soos die Blackfoot en die Sioux het 

die son ‘n meer prominente plek as ander natuurvorme gegee.  Vir die Pawnee was 

die son Tirawa (wat beteken vader of die krag van bo).* 

 

Die Suid Amerikaanse Indiane - Vir die Aztek was die son die God van die 

Noodlot, hy was gedurig dors en die moes geles word deur mensbloed en 

mensharte (bl. 70,71).  Die Inkas het geglo dat die son hulle vader was en dat hulle 

daardeur geregtig was om die hele aarde te regeer (bl. 74).  Die Braziliaanse 

Indiane het geglo dat die son in die aand, die vorm van ‘n Jaguar aanneem  

(bl. 75).* 
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 In Indië word die songod steeds aanbid as Surya (bl.64).* 

 

In Egipte was die Son aanbid onder verskeie name, bv. Ra en Hores en ook ook in 

verskillende vorme, bv. as ‘n valk, ‘n miskruier, ‘n man met twee pluime en ‘n son 

op sy hoof ens. (bl. 87-94).* 

 

In Mesopotamië was die songod deur die Sumeriërs aanbid in die oggend 

wanneer hy opkom, as Shamash en vir die ou Babiloniërs was hy Marduk 

(bl.102).* 

 

Vir die antieke Grieke was die songod erken as Apollo en ook Zeus (bl.131,134), 

terwyl dit as Jupiter bekend gestaan het onder die Romeine (bl. 157).* 

 

Die Ou Persiërs het die Son aanbid as Mithras, wat ook as  Mithraïsme bekend 

gestaan het (bl. 161,162).*    

 

*Encyclopedia of World Mythology, voorwoord deur Rex Warner, Peerage Books, London, 

1975. 
 

Vir die Kontinentale Saksers was die songod eerstens, ‘n sý, Frigga, vir wie daar 

wilde varke geoffer was.  Na haar verhouding met Jupiter (self ook ‘n songod) is 

hulle seun Balder (ook ‘n songod) gebore (bl. 99.100).  Alexander Hislop, The Two 

Babylons, S. W. Partridge & Co., London, herdruk 1989. 
 

2. “Die woord ‘Sondag,’ kom tot ons van ons voorouers, uit die ou Germaanse 

stamme van Europa, wat eers heidene was. ...Sondag was vir hulle die dag waarop 

hulle voor die songod neergebuig het.” 

 Ds. A. C. Stegman, Die Kindervriend, Maart 1945. 
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3. “‘n Heidense Nalatingskap - Toe die week [in heidense Rome] ingebruik geneem  

was, met die name van planeetgode - Son, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus 

en Saturnus - het dit versprei van Rome na die Teutoniese gebiede van Europa, 

waar ons Anglo-Saksiese voorvaders die name van hul heidense gode aan die dae 

gegee het - Son, Maan, Tiw, Woden, Thor, Friga en Saturnus - ooreenstemmend tot 

die van die Romeine.  Sodoende noem die Engelssprekende mense [so ook 

Afrikaanssprekendes] die dae van die week volgens die planetêre titels: Sondag, 

Maandag, Dinsdag (Tuesday), Woensdag, Donderdag (Thursday), Vrydag (Friday) 

en Saterdag.  Selfs nie deur tyd wat verstreke gegaan het, of deur die prediking van 

die Christendom, het die name van die heidense gode van die kalender verdwyn 

nie.   In Bybelse tye het nie die Jode en ook nie die vroeë Christene, die dae van die 

week volgens die name van die hemelse liggame genoem nie.  Woordeboeke, 

Ensiklopedieë en ander bronne van inligting is vir alle praktiese doeleindes 

eenstemmig in hul versekering dat die benoeming van die dae van die week, van 

heidense oorsprong is.”   
Robert Leo Odom, How did Sunday get its Name?, Southern Publishing Association, 

Nashville,1972, bl 5 en 6. 

 

Die Bybel erken dae, 1 tot 5, slegs met numeriese waardes,  slegs twee dae was 

met name aangedui, nl. die Voorbereidingsdag (6de dag) en Sabbatdag (7de dag).  

(Ex 16:21-30; Luk 23:54-56) 

 

4. Wyle dr. William Mead Jones van London, het enige jare gelede ‘n “Tabel van die  

Week” opgestel, waarin hy die weeklikse kringloop en die verskillende name van 

die dae in honderd-en-sestig tale aangetoon het.  Hierdie tabel toon duidelik dat 

die sewende dag in nie minder nie, as honderd-en-agt van die tale, as Sabbat, of 

heilige dag aangewys word.   
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Ons ontleen die volgende aan genoemde tabel: 

 

Engels The Seventh day die Sabbat 

Hebreeus Sjabbath Sabbat 

Grieks Sabbaton Sabbat 

Latyns Sabbatum Sabbat 

Arabies Assabt Die Sabbat 

Persies Sjambin Sabbat 

Armeens Sjapat Sabbat 

Turks Yomessabt Dag die Sabbat 

Abbesinies Sanbat  Sabbat 

Russies Subbota Sabbat 

Pools Sobota Sabbat 

Hindoestani Sjamba Sabbat 

Maleisies Ari-Sabtu Dag Sabbat 

Afganies Sjamba Sabbat 

Duits Samstag Sabbat 

Pruisies Sabatico Sabbat 

Frans Samedi Sabbatdag 

Italiaans Sabbato Sabbat 

Spaans Sabado Sabbat 

Portugees Sabbado Sabbat” 
W. L. Emmerson, Die Bybel Spreek, Sentinel Uitgewery, Kaapstad, 1971,  

bl 242, 243 

 

5. "Konstantyn is tot held bevorder omdat hy oor sy heidense vel 'n dun nerfie 

christelikheid getrek het.  'n Kompromie tussen die Christelike Leerstellings en die 

heidense afgodediens is aangegaan.  Op Konstantyn se muntstukke het die kruis, 

sowel as die sonnebeeld gepryk:  Die Geheiligde Joodse Sabbat is in dié jaar 

offisieël deur die heidense DIES SOLIS - die dag van die son - vervang, terwyl die 
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geboortedag van Christus vanaf Maart of April na die 25ste dag van Desember 

verskuif is om saam te val met een van die losbandigste heidenfeeste wat jaarliks 

ter ere van die Persiese songod, Mithras gevier is." 

Prof. Dr. C. J. Uys, [Hoogleraar in Geskiedenis, Univ. O.V.S.] in die blad SUID-AFRIKA, April 

1944, bl. 15. 

  

B.  DIE POUSDOM KLEIN HORINKIE (DAN 7 en 8) en 1ste DIER 

(OPENB 13) 

 

1 “Die kerk het die heidense filosofie geneem en dit die skild van die geloof teen die 

heidene gemaak.  Hy het die heidense Romeinse Pantheon geneem, die tempel 

van al hul heidense gode, en dit heilig gemaak vir die martelare. ...Hy het die 

heidense dag van die son geneem en dit die Christelike Sondag gemaak.  ...Die 

heidense Sondag, gewy aan Balder (die pragtige Wit God, die Son) het die 

Christelike Sondag geword, heilig aan Jesus.”  
 W.L. Gildea, Catholic World, nr 58. [FRS nr. 100] 

 

2. "Natuurlik maak die Katolieke Kerk aanspraak daarop dat die verandering [van die 

Sabbat] deur hom gemaak is... En die daad is 'n Merkteken van sy Kerklike 

Gesag."  'n Brief van 8 Februarie 1898, deur Kanselier H. F. Thomas, namens KARDINAAL 

GIBBONS 

 

3. "Op en vanaf volgende Sondag, 24 Desember 1972, sal 'n Saterdag Mis ingestel 

word, waarvan die bywoning die Sondag vereiste (bywoning) sal vervul.  Soos 

deur die meerderheidstem van die gemeente bepaal, sal die Mis elke Saterdag om 

5:15 n.m. plaasvind.  Die Mis sal soos gewoonlik op Sondag gehou word, tot 

verdere kennisgewing..." 

 

"SATERDAG LITURGIE - Sommige sê dat dit 'n nuwigheid is, feit is, dit is baie oud.  

Wanneer ons van die Sabbat praat, vergeet ons dat die Joodse Sabbat reeds teen 
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sononder die vorige dag begin het.  En wat miskien minder bekend is, is die feit dat 

die Kerk eeue gelede haar Sondag Liturgie [aanbieding van die erediens] reeds die 

vorige middag begin het.  Verder is Sondag die eerste dag van die week en die 

Christelike Sabbat volgens dekreet van die Kerk self.  Die oorspronklike 

Sabbat was Saterdag." 

"Ons behoort aan hierdie dinge te dink en ons moet onthou dat wat die Kerk 

gewettig het, sy ook mag het om te verander. Rome gee haar goedkeuring. 

Waarom nie in alle nederigheid [jouself] onderwerp nie."  Bulletin van die St 

Augustine's Katedraal, Port Elizabeth,  THE SUNDAY BULLETIN,, Pastorial Publications, 

Rustenburg ,17 Des 1972. 

 

4. "Protestante spot dikwels met die gesag van die Kerkoorlewering, en gee voor om 

net deur die Bybel gelei te word; nogtans word hulle ook deur die gewoontes van 

die Kerk van die ou tyd gelei, gewoontes wat geen grondslag in die Bybel het nie, 

maar wat net op Kerktradisie berus!  'n Treffende voorbeeld hiervan is die 

volgende:  Die eerste positiewe bevel in die Bybel is: "Gedenk die Sabbat dat jy dit 

heilig," maar die Sabbatdag wat God ons beveel om heilig te hou, is ons Saterdag.  

En tog, wie van ons onder die Katolieke of Protestante, behalwe vir 'n sekte of 

twee... hou nog daardie Gebod?  Niemand nie.  Hoekom nie?  Die Bybel en die 

Bybel alleen, soos Protestante graag sê, gee géén goedkeuring vir die vervánging 

van die sewende dag van die week met die eerste dag van die week nie.  Deur 

watter geság het hulle dit dan gedoen?  Dis baie duidelik: deur die geság van 

daardie sélfde Katolieke Kerk wat hulle verlaat het en wie se oorleweringe hulle 

verdoem."  J. L. Stoddard, REBUILDING OF A LOST FAITH, P. J. Kennedy & Sons, New York, 

bl 80. 
 

5. 'n Brief is op 8 Februarie 1898 deur mnr C. F. Thomas, kanselier van kardinaal 

Gibbons geskryf, in antwoord op 'n navraag wat aan die kardinaal gestuur is.  In 

die brief word gesê:  
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"As Protestante die eerste dag van die week hou, erken hulle daarmee die gesag 

van die Katolieke Kerk? ...Waarskynlik: Aangesien die gebruik wat hulle hier 

nakom, van die Kerk en uit die Kerk is."    Bybellesings vir die Gesin, Southern 

Publishing Association, Kenilworth, 1983, bl 330. 
 

6. Die amptelike nuusblad van die Clevelandse Bisdom sê: "Volgens watter gesag het 

die Kerk die viering van die Sabbat van Saterdag na Sondag verander?" 

 

"Die Kerk het die viering van die Sabbat na Sondag verander deur die reg van die 

Goddelike, onfeilbare gesag, wat deur sy Stigter, Jesus Christus, aan hom gegee is.  

Die Protestant wat daarop aanspraak maak dat die Bybel die enigste handboek 

van die geloof is, het geen reg om die Sondag te vier nie.  In hierdie saak is die 

Sewendedag-Adventiste die enigste konsekwente Protestante..."  

 The Catholic Universe Bulletin, 14 Augustus 1942, bl 4.  

 

7. "Dat Protestante die Sondag vier, is 'n onwillekeurige huldeblyk aan die gesag van 

die [Katolieke] kerk." Monsignor Louis Segur, Plain Talk About Protestantism of Today, 

(1868), bl 213. 

 

8. "Die staat erken onwetend die gesag van die Katolieke Kerk deur wette vir 

Sondagsheiliging deur te voer en die Kerk se voorskrifte min of meer getrou uit te 

voer." 

 

"Sondag, as 'n dag van die week, wat afgesonder is vir gedwonge openbare 

aanbidding van die Almagtige God, 'n dag wat geheilig  moet word deur alle 

slaafse werk te staak, nie handel te dryf nie, nie wêreldlike beroepe na te volg nie 

en die ure aan aanbidding te wy, is 'n suiwere skepping van die Katolieke Kerk  "  
The American Catholic Quarterly Review, Januarie 1883, bl. 139,152. 
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C.   AFVALLIGE PROTESTANTISME 2de DIER of (VALSE PROFEET) 
 

Indien Protestante erken dat hulle geen Bybelse gesag het vir Sondags-

onderhouding nie, maar tog die dag as aanbiddingsdag in die plek van die Bybelse 

Sabbat onderhou, dan is hulle besig om die Pousdom slaafs na te volg, en so deel 

te vorm van die Afvallige Babilon Sisteem. 

 

1. "Daar is 'n Gebod om die Sabbatdag heilig te hou, maar daardie Sabbatdag was nie 

Sondag nie... Dit word gesê, en op triomferende 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 vroeë Christelike 

geskiedenis, as 'n godsdienstige dag, soos ons verneem van die Vroeë 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 afvalligheid, en as heilige erfenis vir Protestantisme 

nagelaat is."  
Dr. Edward T. Hiscox, [outeur van THE BAPTIST MANUAL] soos aangehaal tydens 'n New 

Yorkse Predikante Konferensie, gehou op 13 Nov. 1893 en soos vervat in die NEW YORK 

EXAMINER. 

 

2. "John Ankotell, A.M. Priester van die bisdom van New York, skryf in die 

OUTLOOK van Julie 1889, en sê van Sondag, die dag van die Here: 'Ons meen dat 

dit deur onse Here Jesus gedurende die 40 dae ná Sy opstanding aan Sy dissipels 

gegee is, maar ons kan dit nie bewys nie.'  Hy sit die Katolieke Leer presies uiteen, 

nl. dat die verandering deur Christus en die apostels teweeg gebring is, maar dat 

die Skrif op hierdie punt nie duidelik genoeg is om dit te bewys nie; dus, is ons 
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[Protestante] verplig om ons op Rooms-Katolieke gesag te verlaat, wat sê dat 

dit in die Nuwe Testamentiese tyd gedoen is." 
 Ds. H. C. J. Flemming, DIE GROOT SEKTE-VRAAGSTUK, bl 102. 

 

3. In sy skrywe oor die kinderdoop, maak Dr. Jac. J. Müller die volgende opmerking: 

"Voorts is dit nie die enigste saak waaroor Jesus swyg nie.  Hy het byvoorbeeld ook 

geen gebod gegee oor die viering van Sondag in plaas van Saterdag nie."   
 Dr. Jac. J. Müller, DIE KERKBODE, 4 Maart 1953, bl.281. 

 

4. 'n Berig in die dagblad, Die Burger - "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, 13 Oktober 1963) 

 

5. "SONDAGVIERING - wat 'n mooi tradisie."  
 Ds. G. T. Snyman, in DIE KERKBODE, 4 Desember 1963, bl.817. 

 

TRADISIE IN DIE LIG VAN GOD SE WOORD 
 

Mark 7:7,8  

“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...” 

 

Volgens Jesus, is aanbidding wat op menslike tradisie gebaseer is, eerder as op die bevel 

van God, ‘n godsdiens wat as tevergeefs beskou kan word en geen verlossingswaarde het 

nie. 

 

Eseg 22:26  

“Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge;  tussen heilig en onheilig maak 

hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie;  

daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig.” 
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Net soos met afvallige Jerusalem van ouds, kan van moderne Babilon se leraars ook gesê 

word, dat hulle God se Sabbat vertrap en die mense net so leer.  Die merkteken van die 

Dier (Pouslike Sondag) is diep ingegrawe in die leringe van die wêreld.  Dit vorm ‘n 

integrale deel van die aanbidding van Protestante kerke.  Enige hervorming, terug na die 

Bybelse Sabbatwaarheid, binne die gevestigde Babilon Sisteem, is onmoontlik.  

 

GOD SE LAASTE OPROEP TOT SY KINDERS 
 

Matt 15:6-9  

“So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering.  

Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My 

met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.  Maar tever-

geefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.” 

 

Hoe opreg ons ookal mag wees t.o.v. aanbidding op Sondag, dit het geen Bybelse 

grondslag nie en dit bly steeds ‘n Sataniese, Antichristiese instelling binne die 

Christendom.  Aanbidding op Sondag is ‘n herinnering aan die gesag van die Pousdom.  

Aanbidding op die Sewendedag Sabbat herinner ons aan die gesag van die Skepper-God 

in ons lewe. 

 

"Rede en Logika vereis dat ons oor die volgende moet besluit: Wees 'n Protestant en hou 

Saterdag heilig, of wees 'n Katoliek en hou Sondag.  Kompromie is onmoontlik."   
THE CATHOLIC MIRROR, deur Kardinaal Gibbons. 

 

1 Sam 15:22,23  

“Daarop sê Samuel:  Het die Here behae inbrandoffers 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 waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.  Omdat jy die woord van die 

Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” 
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God weier koning Saul se offer, waarom? Omdat hy aan die direkte bevel van God 

ongehoorsaam was.  Om teen die direkte wil van God te gaan, is om afgodery en 

beeldediens te bedrywe.  Om die Here te dien, soos jy goeddink en steeds te maak soos jy 

wil, is om Bileam en Kain se aanbidding na te volg (Num 22-25;Gen 4:1-12).  

 

Jos 24:15  

“Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle 

wil dien:  óf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, óf die gode van 

die Amoriete in wie se land julle woon;  maar ek en my huis, ons sal die Here dien.” 

 

Wie volg u na? Baäl, Marduk, Mithras, Balder, Ra of  Zeus? Almal is songode wat deur die 

“Christelike” Sondag verteenwoordig word en na ons toe gekom het deur Tradisies van 

Afvallige Babilon. Of volg u die Skepper-God, Wie se Teken en Seël, die Sewendedag 

Sabbat, is.  Joshua sê: "Kies vandag wie julle wil dien!"  

 

Onthou, "die oorwinnaars oor die Dier en sy Merk,” ontvang - die ewige lewe (Openb 

15:2,3).  Diegene wat die "Merkteken van die Dier" verkies, bo ‘n "so sê die Here," ontvang 

die ewige dood (Openb 14:9,10). 

 

Joh 8:30-32  

“Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie in Hom geglo.  En Jesus sê vir die Jode wat in 

Hom geglo het:  As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.  En julle sal die 

waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” 

 

As ons Jesus se woord, die Skrif, aanvaar, en dit volg, is ons waarlik Sy dissipels en sal ons 

die waarheid ken wat ons vrymaak. 

 

Wil u waarlik ‘n dissipel van Jesus wees? ___________ 

 

Het u vir Jesus met u hele hart lief? _________ 
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