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DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS 

DIE EERSTE HOOFSTUK VAN OPENBARING 
 

Openb 1:1  

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te 

kenne gegee het.” 

Dit is die Openbaring van Jesus Christus, wat Hy van God af ontvang het.  Vreeslike dinge gaan 

in die toekoms gebeur en daarom wil Hy sy diensknegte waarsku. 

 

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.” 

Drie Saligsprekinge (seëninge) - vir hom wat die profesie lees, vir hom wat dit hoor, en vir 

hom wat dit in sy hart bewaar.  Die rede?  Die tyd van afrekening is naby! 

 

DIE LAASTE HOOFSTUK VAN OPENBARING 
 

Openb 22:7  

“Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.” 

 

Jesus waarsku dat Sy koms naby is. Weer eens 'n belofte dat hy wat die woorde van die 

profesie in sy hart bewaar, geseënd sal wees. Jesus wil hê dat ons Sy openbaring van die 

toekoms moet weet, want dit bevat baie belangrike inligting. 

 

Openb 22:10 

“En hy het vir my gesê:  Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want 

die tyd is naby.” 
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Hierdie profetiese boek is nie verseël nie, sodat almal wat 'n begeerte na waarheid het, dit sal 

verstaan.  Die tyd is naby dat Jesus sal kom.  

 

Openb 22:11  

“Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen;  en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en 

laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.” 

 

Die Mensdom moet gewaarsku word.  Sommige sal nie gehoor  gee aan die ernstige 

boodskappe van Jesus nie.  Satan se karakter sal al hoe meer deur hul karakter weerspieël 

word. Die wat gewillig is om na God se Woord te luister, moet onderrig word in waarheid.  

Deur die werking van die Heilige Gees en die Woord van God, sal hulle karakters heilig word 

en gereed wees om Jesus te ontvang. 

 

Openb 22:12  

“En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.” 

 

Jesus lê klem daarop dat tyd kosbaar is.  Hy staan alreeds gereed om elke mens te vergeld 

volgens hul doen en late. Ons persoonlike reaksie op die ernstige boodskappe, soos vervat in 

die profesie van die boek Openbaring, is van ewige belang. 

 

Openb 22:14 

“Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan 

deur die poorte in die stad.” 

 

Laaste saligspreking - Hy wat sê dat hy Jesus liefhet, sal God se gebooie gehoorsaam.  Hierdie 

nederige onderdanigheid aan God en Sy gebooie sal persone die reg tot die ewige lewe gee. 
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GOD SE LAASTE UITNODIGING 
 

Openb. 22:17 

“En die Gees en die bruid sê: Kom!  En laat hom wat hoor, sê:  Kom!  En laat hom wat dors het, 

kom;  en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” 

Die Heilige Gees, sowel as God se Bruid (die Kerk) nooi almal (die hele wêreld) om die gratis 

uitnodiging tot die ewige lewe te aanvaar - en dit is verniet. 

 

DIE UITLEG VAN OPENBARING 

SPIEëLBEELD - DIAGRAM No. 1 
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HOE SAL DIE EINDE WEES? 
Matt 24:3  

“En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê:  Vertel ons, 

wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die 

wêreld?” 

Die dissipels wou graag weet wanneer Jesus Sy koninkryk sou opgerig en wanneer die einde 

van die wêreld sou aanbreek. 

 

Matt 24:4,5  

“En Jesus antwoord en sê vir hulle:  Pas op dat niemand julle mislei nie.  Want baie sal onder 

my Naam kom en sê:  Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.” 

 

Jesus waarsku ons teen misleidings van valse profete wat sê dat húlle die Christus is.  Hier volg 

sommige tekens wat ons waarsku! 

 

Matt 24:6-8  

“En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë.  Pas op, moenie verskrik word nie, want 

alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander 

opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en 

aardbewings op verskillende plekke.  Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte.” 

Nasies sal in oorloë gewikkel wees.  Hongersnode, pessiektes en aardbewings gaan die aarde 

teister.  Die is maar nog net die begin! 

 

Matt 24:11,24  

“En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.  Want daar sal valse christusse en valse 

profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die 

uitverkorenes te mislei.” 
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Tydens die moeilike tye, sal valse profete verskyn om die mense sogenaamd te "lei."  Hulle 

groot taak is om die wêreld te mislei.  Hulle poog selfs om God se volk te mislei deur tekens en 

wonders. 

 

Matt 24:25  

“Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.” 

 

Jesus het hierdie dinge vooruit gesien en vertel dit aan ons sodat ons vertroue in Hom alleen 

sal hê.  Alle ander is valse christusse. 

 

TEKENS VAN SELFVOLDANE PROFETE 
 

Matt 7:22  

“Baie sal in daardie dag vir My sê:  Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam 

duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?” 

 

Die misleiding sal so erg wees, dat sommige dink hulle doen God se werk.  Maar deur die Here 

se Naam aan te roep, te profeteer, duiwels uit te dryf en wonderkragte te doen, maak dit nog 

nie God se werk nie. 

 

Matt 7:21  

“Nie elkeen wat vir My sê:  Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy 

wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” 

 

Nie almal wat dink hulle ken die Here, sal in die hemel toegelaat word nie.  Geloof in Jesus 

vereis dat ons God se wil doen, nie ons eie nie. 
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Matt 7:23  

“En dan sal Ek aan hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die 

ongeregtigheid werk.” (Julle wat die wet van God oortree - NV.) 

 

Om God te ken, is meer as om net van Hom te wéét.  Ongeregtigheid beteken om God se Wet 

(Sy karakter) te minag.  Liefde vereis gehoorsaamheid, nie die vertrapping van Sy karakter nie. 

 

VALSE PROFETE - HANDLANGERS VAN SATAN 
 

2 Kor 11:13  

“Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels 

van Christus.” 

 

Hierdie sogenaamde leiers doen hul voor as God se gesante.  Hulle sê en profeteer dinge wat 

God nie gesê het nie.  Hulle het dieselfde aanmatigende houding as Satan. 

 

2 Kor 11:14  

“En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig.” 

 

Satan gee voor om ‘n gesant van God te wees.  Hy  doen hom voor as 'n engel van die lig 

(Geregtigheid of waarheid).  Instede daarvan om God se wil aan ons voor te hou, lei hy ons 

weg van God af. 

 

2 Kor 11:15  

“Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van 

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

Die valse leiers is niks anders as Satan se gesante nie.  Deurdat hulle self deur die duiwel mislei 

is, dink die valse leraars dat hul God se opdragte uitvoer.  Instede daarvan voer hulle Satan se 

opdragte uit. 
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DIE ANTICHRIS SIT ALREEDS IN DIE KERK  
 

2 Thess 2:3,4  

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie want eers moet die afval kom en die mens van 

sonde ge-openbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat 

God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal 

sit en voorgee dat hy God is.” 

 

Die Satan het dit ten doel om God se plek op aarde in te neem.  Hy is die groot dwaling wat die 

Kerk besoedel, wat waarheid met valsheid meng.   Hy sit alreeds ín die Kerk en gee voor om 

self God te wees. Hy beskou homself as aanbiddingswaardig, iets wat net God toekom. 

 

HOE GAAN DIE ANTICHRIS TE WERK? 
2 Thess 2:9  

“hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens 

en wonders van die leuen.” 

Die Antichris werk met Satan se strategie - hy mislei en bedrieg deur kragtige dade, tekens en 

wonders.  Almal dink dit getuig van  Waarheid, maar die oorsprong van al die wonderwerke is 

Satan self! 

 

DIE BOEK OPENBARING  MAAK SATAN SE MISLEIDING BEKEND 
 

SIMBOLE VAN VALSHEID 
 

Openb 13:1,3  

“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 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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Hierdie eerste Simbool neem die vorm aan van ‘n saamgestelde Dier.  Sy naam dui aan dat sy 

karakter godslasterlik is.  Dit werk onder die vaandel van Satan.  Die hele wêreld volg die Dier, 

en dus Satan, met bewondering. 

 

Openb 13:11  

“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.” Die Tweede Dier (Valse Profeet) lyk onskuldig (lam met twee 

horinkies).  Hy word egter deur sy stem verraai, want dit praat soos 'n draak.  Hy is ‘n besliste 

agent van Satan. 

 

Openb 13:13  

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

die oë van die mense.” 

 

Die 2de Dier (Valse Profeet) doen groot tekens, soos om vuur uit die hemel te laat neerdaal ('n 

na-aping van vuur by Karmel en tonge van vuur by Pinkster).  Die wonders en tekens het alles 

met valse aanbidding te doen. 

 

ONTHOU U NOG? Valse profete! 

   Valse christusse! 

   Alles word gedoen in die Naam van Jesus! 

   U sal aan die einde alles verstaan. 

 

Openb 13:14  

“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.” 
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Die 2de Dier se hoofdoel is om die hele wêreld te mislei.  Hierdie misleidende tekens word 

deur Satan aan hom gegee.  Die wêreld word aangespoor om die eerste Dier (valse christelike 

Stelsel teen God se Waarheid) te verheerlik. 

 

WIE BESTUUR DIE SIMBOLE VAN VALSHEID? 
 

Openb 16:14  

“Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en 

die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige 

God.” 

 

Dit is niemand anders nie as Satan en sy bose engele self, wat aan die stuur van die twee 

simboliese Diere is wat die mensdom verlei. 

 

DIE SKAKEL TUSSEN DANIËL EN OPENBARING 
 

Matt 24:15  

“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet 

Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet.” 

 

Ten spyte van wat moderne teoloë van Daniël mag dink, het Jesus ‘n hoë agting vir sy eie 

profeet.  Daniël beskik oor belangrike inligting wat die God in die hemel aan hom gegee het 

omtrent die Gruwel van Verwoesting wat God se plek in die heiligdom inneem.  Luister na wat 

Daniël te sê het: 

 

ENKELE HOOGTEPUNTE UIT DIE BOEK DANIËL 
Dan 2:28  

“Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnesar 

bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.” 
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Dit is ons Vader in die Hemel is, wat geheime openbaar.  Selfs die toekoms (dit wat aan die 

einde van die wêreld se geskiedenis gaan gebeur) is vir Hom nie verborge nie - Hy weet álles! 

 

Dan 8:17  

“Toe kom hy by my staanplek;  en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval.  En hy 

het vir my gesê:  Let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde.” 

 

Daniël se visioene sien vooruit na gebeure aan die einde van die wêreld se geskiedenis.  Ons 

wat vandag leef, en die Antichris, is daarby betrokke.   

 

Dan 8:19  

“Kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die 

bepaalde tyd van die einde.” 

 

Die visioen het op 'n bepaalde tydperk in die toekoms betrekking.  Daardie bepaalde tyd van 

die einde is die tyd waarin ons leef! 

 

Dan 12:4,9  

“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe;  baie 

sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder...  En hy het gesê:  Gaan heen, Daniël, want die 

woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.” 

Die visioene van Daniël moes verseël bly (in opdrag van God) totdat die tyd van die Einde 

aangebreek het.  Soos tyd verloop en die menslike geskiedenis homself ontvou, sal Daniël se 

visioene deur baie verstaan word. 

 

Dan 7:21,22  

“Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue 

van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom 

het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.” 
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Die Antichris sal oorlog voer met God se kinders en hulle oorwin.  Maar op die bepaalde tyd sal 

God se kinders weer in ere herstel word. 

  

Dan 8:12   

“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.” 

Deur goddelooslik te handel sou hierdie vyandige mag voorspoedig wees om Christus se 

bediening en die waarheid vertrap.  

 

Dan 8:25  

“En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem 

in sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die Vors van die vorste, maar hy 

sal sonder toedoen van mensehand verbreek word.” 

 

Hy sal bedrog pleeg, godslasterlike dinge onderneem en baie mense dood maak.  Hy sal selfs 

teen Christus in opstand kom. 

 

Dan 8:26  

“En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou die 

gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms.” 

 

Die visioen van die 2300 aande-en-môres is Waarheid.  Dit moet geheim gehou word want dit 

sien op die verre toekoms (Tyd van die Einde). 

 

Dan 8:27  

“En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek;  daarna het ek opgestaan en die werk van die 

koning gedoen; en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie.” 

Die visioen oor die verre toekoms was vir Daniël 'n skok, sodat hy siek word.  Wie is so 

vermetel om God se Waarheid te vertrap?  
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OPENBARING ONTSLUIT DIE BOEK DANIËL 
 

Net soos die boek Daniël sleutels bevat om Openbaring mee oop te sluit, so bevat die boek 

Openbaring weer sleutels om Daniël mee oop te sluit. 

Openb 10:1  

“En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog 

was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur;” 

Hier is dieselfde beskrywing van Jesus soos in Daniël hfst 10.  Die reënboog is 'n erkenning van 

God se Verbond met die mensdom sedert die tyd van Noag.  Hiermee bevestig Openbaring die 

Verbond van God met die mens. 

 

Openb 10:2,5,6  

“en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy 

linkervoet op die land;...die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand 

na die hemel opgehef, en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel 

geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar 

geen tyd meer sal wees nie.” 

Die boekie Daniël (verseël tot die Tyd van die Einde) is nou geopen.  Die tyd van die einde het 

aangebreek, daarom sweer die Engel dat daar geen tydprofesie meer sal wees nie.  Daar het 

intussen 2000 jaar verloop sedert dié profesie gemaak is!  Ons leef waarlik in die laaste fase 

van die wêreld se geskiedenis.  

 

Openb 10:7  

“maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan 

is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy 

diensknegte, die profete.” 
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God se Verborge Plan om van sonde ontslae te raak, sal volbring wees sodra die sewende en 

laaste engel op sy trompet blaas.  God se beloofde blye boodskap - herstel van geregtigheid - 

sal dan 'n werklikheid wees. 

 

SKOKKENDE NUUS! 
 

Openbaring bevat skokkende nuus - Daniël en Johannes was geskok.  U sal ook geskok wees!  

Hou egter goeie moed!  God se Woord is Waarheid!  Ons hoef nie bang te wees nie, vertrou op 

Jesus, want Hy sê: 

 

Matt 28:20  

“En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.  Amen.” 

 

Ten spyte van wat gaan gebeur, is Hy met ons tot aan die einde van die wêreld se geskiedenis.  

Hy sal ons nooit alleen laat, of vergeet nie.  

  

Openb 1:1  

“Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon 

wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te 

kenne gegee het.” 

 

Jesus waarsku ons vroegtydig deur sy profete dat skokkende dinge gaan gebeur.  Hy wil hê dat 

ons gereed moet wees daarvoor.  

 

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.” 

Jesus wil nie vrees by sy lesers kweek nie.  Hy bied drie seëninge aan die wat Openbaring lees, 

hoor en die geskrewe dinge in hulle harte bewaar.  
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JESUS SE OPROEP TOT U EN MY  
 

2 Pet 1:19  

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp 

wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.” 

 

Ons moet vertroue hê in Gods Woord. Dit is die Lamp waamee Jesus ons deur die duisternis 

tot in die helder daglig sal lei. 

 

Is dit u begeerte dat die Heilige Gees God se wil vir u lewe deur die Bybel aan u openbaar? 

___________  

 

Is dit u begeerte om God se wil te gehoorsaam soos Hy dit deur die Skrif aan u sal openbaar? 

___________ 

 

NOTA: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


