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DIE ANTICHRIS VAN OPENBARING  

ONTMASKER 
 

WIE IS DIE ANTICHRIS? 

 

Daar heers vandag groot belangstelling omtrent die Antichris.  Ons word gewaarsku teen 

sy merk, naam en beeld.  Maar wie is die Antichris?  Hoe kan ons hom uitken?  Waar kom 

hy vandaan?  Hoe raak hy my lewe? 

 

DIE BETEKENIS VAN "ANTI-" 
 

Die Griekse voorsetsel "Anti" beteken in die algemeen, "om teen iets te wees."  Die 

dominante betekenis van "Anti," is om "in die plek van," óf om "plaasvervangend" van iets 

anders te wees.   

 

Die woord "Antichris," beteken dus "iets wat in die plek van God en sy waarheid is," óf om 

"Christus as Verlosser te vervang." 

 

2 Thess 2:3,4  

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

van sonde geopenbaar 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 Bybel sê dat die Antichris binne die Kerk werksaam sal wees en sal voorgee dat hy God 

is, terwyl hy eintlik die "Teenstander" van God en Waarheid is.   
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Die Antichris is nie 'n ideologie van Marxisme of Ateïsme nie, maar 'n godsdienstige 

sisteem wat die Christelike geloof binne dring deur ‘n oorname en afvalligheid na ‘n ander 

valse godsdienstige sisteem toe. 

 

Openb 13:1-4  

“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. 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 aangegaan. 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 Antichris se hele strategie is om die plek van God in aanbidding oor te neem.  So verkry 

die Draak (Satan), self ‘n geskape wese, eer en aanbidding, wat die Skepper-God alleen 

toekom. 

 

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 eerste van drie engele-boodskappers bring ‘n ewige evangelie aan die mensdom.  

Terselfdertyd waarsku hy die bewoners van die aarde, dat God diegene wat roekeloos 

voortgaan met hul sondige weë, sal oordeel.  Hy roep ook die wêreld terug na 

Skepperaanbidding.  ‘n Tweede boodskapper sou hom volg en verkondig dat Babilon (die 

samestelling van godsdienstige afvalligheid) geval het.  ‘n Derde boodskapper sou volg en 

die wêreld waarsku teen die Dier, sy Beeld en merk (Openb 14:9-11).  
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Die finale stryd in die wêreld sal handel oor aanbidding!  Die groot vraag is: Wie aanbid u? 

 

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.  Sy doel is om die mensdom te mislei met 

kragtige dade, tekens en wonders van die leuen.  Dit is veral aan die einde van tyd, dat 

hierdie wonders, tekens en kragtige dade gebruik sal word.   Deur die misleidende wonders 

te aanvaar (dit aan God toe te gedig), aanbid ons Satan, onder die wanindruk dat ons God 

aanbid.  

 

SLEUTELS TOT PROFETIESE SIMBOLE 
 

Eseg 4:4-6  

“Gaan lê ook op jou linkerkant, en sit daarop die ongeregtigheid van die huis van Israel; 

volgens die getal dae dat jy daarop lê, moet jy hulle ongeregtigheid dra.  En Ek lê jou die 

jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, drie-honderd-en-negentig dae, dat 

jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra.  En as jy met hierdie dae klaar is, 

moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis 

van Juda dra, veertig dae lank:  vir elke jaar lê Ek jou een dag op.” 

 

Een profetiese dag = Een letterlike jaar. (Sien ook Num 14:34) 

 

Jer 4:11-13,16   

“In dié tyd sal aan hierdie volk en aan Jerusalem gesê word:  'n Gloeiende wind van die kaal 

heuwels in die woestyn op pad na die dogter van my volk, nie om te wan of te suiwer nie!  

'n Wind te sterk vir hierdie dinge sal vir My kom; nou sal Ek ook oordele teen hulle 

uitspreek.  Kyk, soos wolke kom hy op, en soos 'n stormwind is sy strydwaens; sy perde is 

vinniger as arende.  Wee ons, want ons is verwoes!  Vermeld dit aan die nasies!  Kyk, laat 
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dit hoor teen Jerusalem! Beleëraars kom uit 'n ver land en het hulle stem verhef teen die 

stede van Juda.” 

 

Winde / stormwinde = Oorlog. (Sien ook Jer 49:35-37) 

 

Openb 17:15  

“En hy sê vir my:  Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en 

nasies en tale.” 

 

Baie waters en see = Volke, menigtes, nasies en tale.  

(Jes 17:12,13) 

 

Dan 7:17,23,24  

“Hierdie groot diere wat vier is - vier konings sal uit die aarde opstaan; Só het hy gesê:  Die 

vierde dier - die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke 

en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.  En die tien horings - uit 

daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal 

verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.” 

 

Diere en Horings = Konings en koninkryke. 

 

Hab 1:6-8  

“Want kyk, Ek gaan die Chaldeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur 

die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie.  

Verskriklik en gedug is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit.  En vinniger as luiperds 

is sy perde en gouer as aandwolwe;  en op 'n galop kom sy ruiters, ja, ruiters!  Van ver kom 

hulle aangevlieg net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet!” 

 

Vlieg met arendsvlerke = Spoed! 
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Openb 12:9  

“En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die 

hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom 

neergewerp.” 

 

Draak = Slang, Duiwel of Satan. 

 

OP SOEK NA DIE ANTICHRIS 
 

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.” 

 

Jesus verwys ons na die profeet Daniël.  Die profesieë van Daniël plaas ons op die spoor 

van die Antichris. 

 

DIE TYDPROFESIE VAN DANIEL 7 
 

Dan 7:1-10  

“In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en 

gesigte van sy hoof op sy bed.  Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.  

Daniël het gespreek en gesê:  Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde 

van die hemel het die groot see in beroering gebring;  en vier groot diere het uit die see 

opgeklim, en die een verskillend van die ander.  Die eerste was soos 'n leeu, en hy het 

vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk todat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af 

opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.  En 

kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie 

ribbes was in sy bek tussen sy tande;  en só het hulle vir hom gesê:  Staan op, eet baie vleis.  

Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke 



Die Antichris van Openbaring Ontmasker  6 
 

van 'n voël op sy rug gehad;  ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy 

gegee.  Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en 

skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad;  dit het verslind en 

vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap;  en dit was verskillend van al die diere wat 

voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.  Terwyl ek op die horings ag gee, kom 

daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel;  

en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek.  Ek het 

bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het;  sy kleed was wit soos sneeu 

en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n 

brandende vuur; 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal 

duisende het Hom gedien, en tienduisend maal tienduisende het voor Hom gestaan; die 

gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.” 

 

In Dan 2 het ons ‘n beeld gesien wat uit verskillende metale bestaan het.  God het met 

Nebukadnesar gekommunikeer in die taal wat hy verstaan - afgodsbeelde en metale van 

verskillende waardes.  Hierdie metale het vier verskillende koninkryke verteenwoordig, 

vanaf Babilon in 605 vC. tot en met die Romeinse Ryk wat in 476 nC. begin verbrokkel het 

in tien kleiner stamme.  Die koninkryke sou elk ‘n sekere deel van die menslike geskiedenis 

dek, tot en met die koms van die Rots (Jesus), wat die beeld sal fynstamp en die hele aarde 

sal vul en vir ewig sal bly bestaan.  

 

Daniël 7 is ‘n parallelle profesie wat dieselfde koninkryke se geskiedenis dek.  Hierdie 

visioen word beskou vanuit die oogpunt van ‘n Jood (Daniël), Vier onrein diere, wat 

heidennasies voorstel, is aan hom getoon.  In die gesig kom die vier diere uit die see.  Die 

eerste Dier uit die see van Openbaring 13, is 'n opsomming van Daniel 7. 
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DIE UITLEG VAN DIE VISIOEN 
 

Dan 7:1-3  

“In die eerste jaar van Bélsasar, die koning vanBabel, het Daniël 'n droomgesig gesien en 

gesigte van sy hoof op sy bed.  Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.  

Daniël het gespreek en gesê:  Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde 

van die hemel het die groot see in beroering gebring;  en vier groot diere het uit die see 

opgeklim, en die een verskillend van die ander.” 

 

Die winde (oorloë) het die see (menigtes, volke, nasies en tale) in beroering gebring.  Uit 

hierdie malende massas mense het vier diere (vier koninkryke) te voorskyn gekom, die een 

ná die ander en verskillend van mekaar, wat die wêreld sou regeer.  

 

Dan 7:4  

“Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad;  ek het bly kyk todat sy 

vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit 

is en daaraan 'n mensehart gegee is.” 

 

LEEU = Babilon, die eerste koninkryk wat met ‘n spoed (vlerke) al die nasies onder hom 

verenig het.  Na sy bekering gee God aan Nebukadnesar 'n hart van vlees (Dan 4).  Die 

Leeu kom ooreen met die hoof van goud van die beeld in Daniël 2.  (605 - 539 vC.) 

 

Dan 7:5  

“En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig;  en 

drie ribbes was in sy bek tussen sy tande;  en só het hulle vir hom gesê:  Staan op, eet baie 

vleis.” 

 

BEER - Volgens Daniël 8 stel dit die koninkryk van die Meders en Perse voor, wat die 

koninkryke van Lidië, Babilon en Egipte verower het.  Die Beer kom ooreen met die Bors en 

arms van silwer van die beeld van Daniël 2. (539 - 331 vC.) 
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Dan 7:6  

“Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke 

van 'n voël op sy rug gehad;  ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy 

gegee.” 

 

LUIPERD - Volgens Dan 8 stel dit Griekeland voor wat verdeel is in vier dele.  Griekeland 

het met ‘n vreeslike spoed, die bekende wêreld oorrompel. Die Luiperd kom ooreen met 

die Heupe van Koper van die beeld van Daniël 2. (331 - 168 vC.) 

 

Dan 7:7,23  

“Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en 

skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad;  dit het verslind en 

vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap;  en dit was verskillend van al die diere wat 

voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad...  Só het hy gesê:  Die vierde dier - die 

vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde 

sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.” 

 

DIE VREESLIKE DIER - Die Romeinse Ryk kom ooreenkom met die bene van yster van die 

beeld van Dan 2.  (168 vC. - 476 nC.)  Die Ryk het gestrek vanaf Europa, deur Klein Asië en 

het die hele Nabye Ooste ingesluit. 

 

Dan 7:7,8,24  

“Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en 

skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad;  dit het verslind en 

vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap;  en dit was verskillend van al die diere wat 

voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom 

daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel;  

en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek...  En die 

tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle 

opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.” 
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TIEN HORINGS = Die verbrokkeling van die Westelike Romeinse Ryk in die Tien 

Koninkryke van Wes-Europa kom ooreen met die tien tone van die beeld in Dan 2.  (476 

nC. - Rots Koninkryk)  'n Elfde Koninkrykie sou later tussen die Tien Koninkryke verskyn en 

drie van die voriges ontwortel. 

 

VERGELYKENDE VISIOENE VAN DAN 2 EN DAN 7 
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DANIëL SOEK SEKERHEID 

 

Dan 7:15,16  

“Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my 

verskrik.  Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid 

gevra oor dit alles;  en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend 

gemaak.” 

 

Daniël was geskok toe hy die visioen ontvang het.  Die belangrikste deel van die visioen - 

sy uitleg, sal nou bespreek word.  

 

Dan 7:8,19,20  

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van 

die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 

'n mond wat groot dinge spreek... Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van 

al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, 

wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die tien horings wat 

op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik 

hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy 

gestalte groter was as van die ander.” 

Daniël wou sekerheid verkry oor die Vierde Dier, maar veral die Klein Horinkie met 

mensoë en 'n mond wat vreeslike dinge spreek. 

 

DIE KLEIN HORINKIE EN SY KENMERKE 
 

Dan 7:21-25  

“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.  Só het hy gesê: Die 
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vierde dier - die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke 

en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.  En die tien horings - uit 

daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal 

verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.  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.” 

 

Agt verskillende kenmerke waaraan die Klein Horinkie uitgeken sou word, word aan 

Daniël geopenbaar: 

 1. Kom na die ander horings te voorskyn 

 2. Kom tussen die ander horings te voorskyn. 

 3. Dit is verskillend van die ander horings. 

 4. Oorwin drie van die ander horings. 

 5. Spreek groot woorde teen die Allerhoogste. 

 6. Voer oorlog en Mishandel die heiliges. 

 7. Probeer tye en wet verander. 

 8. Regeer oor heiliges vir Tyd, Tye en ½Tyd. 

 

WIE IS DIE KLEIN HORINKIE? 
 

Daniël bied aan ons agt leidrade, wat ons in staat sal stel om die Klein Horinkie te 

ontmasker.  Laat ons hulle biddend ondersoek. 

 

- LEIDRAAD 1 - 
 

Dan 7:24   

“En die tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal ná 

hulle opstaan, en hý sal verskillend wees van die voriges...” 
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Dit is 'n ANDER horing wat NA die Tien vorige Koninkryke verskyn. 

a. Die Klein Horinkie verskyn eers nádat die Romeinse Ryk verbrokkel het in die tien 

verskillende koninkryke van Wes-Europa.  M.a.w. die koninkryk sou eers ná 476 

nC. ontstaan. 

 

- LEIDRAAD 2 - 
 

Dan 7:8   

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op...” 

 

Die Klein Horinkie kom TUSSEN die ander Horings op.  

a. Die Stelsel ontwikkel in Europa, in die teenwoordigheid van die 10 Koninkryke van 

Wes-Europa.  In 330 n.C. verskuif keiser Konstantyn die hoofstad vanaf Rome 

(Italië) in die Weste, na Bizantium (nou Istanbul) in die ooste van sy Ryk. 

b.  J. P. Conroy sê in die AMERICAN CATHOLIC QUARTERLY REVIEW, "Eeue gelede 

toe die nalatige Westerse Keisers Rome aan die genade van die Barbaarse lande 

oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming, 

en hom gevra om oor hulle te heers.  So het die Burgerlike Heerskappy van die 

Pouse begin." 

 

- LEIDRAAD 3 - 
 

Dan 7:24   

“En die tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal ná 

hulle opstaan, en hý sal verskillend wees van die voriges...” 

 

Dit is VERSKILLEND van die ander horings. 

a. Die Klein Horinkie is groter van gestalte (v.20), het oë soos die van 'n mens, en 

besit 'n mond wat verwaandhede uiter.  Die ander koninkryke was POLITIEKE 
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MAGTE.  Hierdie  koninkryk is verskillend, want dit is 'n GODSDIENSTIG-

POLITIESE MAG. As GODSDIENSTIGE MAG bemoei hy hom met die politiek van 

die wêreld. 

 

b. Gordon Thomas en Max Morgan-Witts, PONTIFF, bl.332,  gee die siening van 

Monsineur Noé Virgillio weer, oor die rol van die pous, soos uitgespreek in 1978:   

 

"Noé beskou die Kroon as 'n magtige simbool wat die Kerk gehelp het om 

triomfantlik uit te styg bo die plundering van Alaric die Wes-Goot, Genseric die 

Vandaal, Barbarossa van Pruise en Napoleon van Frankryk.  Loe I het dit [die 

Kroon] gedra toe hy die ou Romeinse titel PONTIFEX MAXIMUS [OPPERSTE 

HOEPRIESTER / "SUPREME PONTIFF"] aangeneem het.  Boniface VIII het dit op sy 

hoof geplaas op die dag wat hy die onsterflike woorde geuiter het: 'Die Kerk het 

een Liggaam en een Hoof, Christus en Christus se Plaasvervanger, Petrus en Petrus 

se Opvolger; in sy mag is daar twee swaarde, 'n geestelike en 'n burgerlike swaard; 

beide soorte van mag is in die hand van die Romeinse Pous."  

 

- LEIDRAAD 4 - 
 

Dan 7:8,20,24   

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van 

die vorige horings is daarvoor ontwortel...  En oor die tien horings wat op sy kop was, en 

die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het...  en ‘n ander een sal na hulle 

opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.” 

 

In sy stryd om mag en bestaansreg, sal die Klein Horinkie DRIE van die ander HORINGS / 

KONINKRYKE ONTWORTEL of VERNIETIG. 

a. Die Pousdom het drie koninkryke laat uitwis wat in stryd met sy Christelike leer 

was.  Die drie Germaanse stamme was almal Ariane (hulle het geglo dat Christus 

nie God was nie, maar net 'n gewone mens soos ons).   
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Die Heruli word in 493 nC. ontwortel.  Die Vandale volg in 534 nC. en die laaste 

stam, die Oos-Gote word in 535 nC. vernietig. 

 

b. Edward B. Elliot sê in die boek HORAE APOCALYPTICAE, Vol.3, bl.134, nota 1. 

"Ek kan drie (koninkryke) uit die eersgenoemde lys noem, wat verdelg is voor die 

Pous, nl. die Heruli onder Odoacer, die Vandale, en die Oos-Gote."  

 

- LEIDRAAD 5 - 
 

Dan 7:8, 20,25  

“... en kyk in hierdie horing was oë soos mensoë, en ‘n mond wat groot dinge spreek. 

...naamlik hierdie horing wat oë en ‘n mond gehad het wat groot dinge gespreek het...  En 

hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste...” 

 

Die Klein Horinkie spreek GROOT WOORDE TEEN DIE ALLER-HOOGSTE - Die NAV sê 

"allerhande verwaande dinge". 

 

Godslastering bestaan daarin dat 'n mens homself die gesag en voorregte van God toe-eien 

en hom daardeur as God  verklaar  Dit is waarvan die Jode Jesus beskuldig het (Joh. 10:33). 

Dit lei tot aanmatiging wat beteken dat hy sondes kan vergewe (Mark. 2:7; Luk 5:21).  Let 

op die Godslasterlike dinge wat deur Rooms Katolieke skrywers self gemaak word: 

a. Catholique Nationale - die Kerklike blad van 13 Julie 1895, haal Pous Pius X 

aan, "Die Pous is nie alleen die Verteenwoordiger van Jesus Christus nie, maar hy is 

Jesus Christus Homself, wat onder die voorhangsel van die vlees verberg is." 

 

b. L. Ferraris in Prompta Bibliotheca, (deel 4, bl. 26, art. Papa) skryf: "Die Pous is 

met 'n Drievoudige Kroon gekroon, as Koning van die Hemel, die Aarde, en die 

Vagevuur... die Pous is van so 'n hoë waardigheid en so verhewe, dat hy nie 'n 

gewone mens is nie, maar so te sê God en die Plaasvervanger van God." 
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c. Met die kroning van Leo X, as pous, is die volgende gesê:  "Ontvang die Tiara, 

versier met drie krone en u weet dat  u die vader is van prinse en konings, 

oorwinnaar is van die hele wêreld onder die aarde, die plaasvervanger van ons 

Here Jesus Christus, aan wie behoort heerlikheid en eer, sonder einde." (Vry vertaal)  

Morgan Thomas & Max Morgan-Witts PONTIFF, bl. 332. 

 

d. "Ons beklee op hierdie aarde die plek van God Almagtig."  Great Encyclical letters of 

Pope Leo XIII, omsendbrief van 20 Junie 1894. 

 

e. "En God Self, is verplig om te bly by die oordeel van sy priesters, en om nie te 

vergewe of om te vergewe, volgens die weiering van hulle vryspraak, bygevoeg, 

indien die boetvaardige geskik is daarvoor."  DIGNITY AND DUTIES OF THE PRIEST, 

deur Liguori, bl. 27.  

 

f. "Soek waar u ook al wil, deur die hemel en die aarde, en u sal alleenlik een geskape 

wese vind wat die sondaar kan vergewe, wat hom kan vrymaak van die kettings 

van die hel.  Daardie buitengewone persoon is die priester, die Katolieke priester. 

"Wie kan sondes vergewe behalwe God?  is die vraag wat hedendaagse Fariseërs 

vra, en ek antwoord:  Daar is 'n man op die aarde wat sondes kan vergewe,  en 

daardie man is die Katolieke priester.  Ja, geliefde broeders, die priester verklaar nie 

alleenlik dat die sondaar vergewe is nie, maar hy vergewe hom werklik.  Die 

priester lig sy hand, hy spreek die woord van vergifnis, en in 'n oomblik, blitsvinnig, 

word die kettings van die hel verbreek, en die sondaar word 'n kind van God.  So 

groot is die mag van die priester, dat selfs die oordele van die Hemel onderworpe is 

aan sy besluit."  Michael Muller, The Catholic Priest, Baltimore:  Kreuzen Brothers, 1876. 
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- LEIDRAAD 6 - 
 

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...” 

Hy voer OORLOG met, OORWIN en MISHANDEL die HEILIGES. 

 

a. Die Pouslike Stelsel is verantwoordelik vir die dood van meer as 50 000 000 

martelare.  Die Inkwisisie (Teenhervorming) was beide die skepping en werktuig 

van die Pouslike Mag om "ketters" wat sy leer verwerp, mee uit te roei.   

 

b.  William Lecky, in HISTORY AND INFLUANCE OF THE SPIRIT OF 

RATIONALISM IN EUROPE, Vol. 2, bl. 35, skryf dat: "Enige Protestant, wat 'n 

deeglike kennis van die geskiedenis het, sal erken dat die Kerk van Rome meer 

onskuldige bloed vergiet het, as enige ander instansie wat ooit onder die mensdom 

bestaan het." 

 

c. THE WESTERN WATCHMAN, 24 Des 1908. "Die Kerk (Rooms Katoliek) het 

vervolg.  Slegs 'n groentjie in die geskiedenis sal dit ontken... Een honderd en vyftig 

jaar na Konstantyn was die Donatiste vervolg, en soms dood gemaak... Protestante 

was vervolg in Frankryk en Spanje, met volle goedkeuring van die kerkowerhede.  

Ons het nog altyd die vervolging van die Hugenote (Franse Protestante) en die 

Spaanse Inkwisisie verdedig... Indien sy dit goed dink om fisiese mag te gebruik, 

dan sal sy dit gebruik... Sal sy absolute vryheid en gelykheid gee aan alle Kerke en 

alle Gelowe?  Die Katolieke Kerk gee geen skuldbewys vir haar goeie gedrag nie." 
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- LEIDRAAD 7 - 
 

Dan 7:25   

“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...” 

 

"Hy sal probeer om TYE en WET te verander."  Die Klein Horinkie sal hom veral toespits op 

"DIE WET" (10 Gebooie). 

 

a. Om God se Wet van Tien Gebooie te wil verander, is ondenkbaar!  Die Antichris het 

haar mag en gesag as so groot beskou, dat sy haarself waardig geag het om God se 

Wet te verander.  Gedurende die donker tyd van die middeleeue is heidense 

gebruike die Kerk ingevoer, wat 'n wysiging van die Wet van God genoodsaak het. 

 

b. Die Tweede Gebod word weggelaat (aanbidding van beelde), die Vierde Gebod 

(die sewende dag, Sabbat - herdenking van die Skepping en Skepper - volmaakte 

getal) word verander na die Derde Gebod (die eerste dag Sondag - herdenking aan 

die songod - Dies Solis en later ook as opstanding van Christus).  Die Tiende Gebod 

word in twee verdeel om weer Tien te verkry (Sien bl. 17vir ‘n voorbeeld van so ‘n 

verandering uit ‘n Rooms Katolieke Katagismus). Ook ander “heilige” feeste is 

ingebring, bv. Kersfees, Lent, Kersemisfees,Pase (eiers en paashase), ens. 

 

d. Ter verandering van die vierde gebod, verklaar die Poudom in  
 A DOCTRINAL CATECHISM, bl. 174 deur Stephan Keenan: 

 

"Vraag:  Het u enige ander manier om te bewys dat die Kerk mag het om 

voorskriftelike Feeste in te stel?" 

"Antwoord: As sy nie sulke mag besit het nie, sou sy nie kon doen wat alle moderne 

dwepers (Protestante) met haar saamstem nie, sy sou nie die onderhouding van 

Saterdag, die sewende dag van die week, kon vervang met die onderhouding van 
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Sondag, die eerste dag van die week, 'n verandering waarvoor daar geen 

Skriftuurlike bewys bestaan nie." 

 

e. Om te probeer om die Wet van God te verander, is direkte opstand teen God.  God 

wil Self nie eers Sy Wet verander nie, want dit vorm die grondslag van Sy regering 

en weerspieël Sy eie karakter. (Matt 5:17-19; Ps. 89:35) 
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DIE WET VAN GOD 
SOOS DEUR GOD GEGEE SOOS DEUR DIE MENS VERANDER 

I 
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 

I 
Ek is die Here Jou God, jy mag geen nader geode voor My 

aangesig hê nie. 
II 

Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak 
van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde 
is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag 

jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, 
die Here jou god, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van 
die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan 

die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys 
barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en 

my gebooie onderhou 

II 
Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydelik gebruik 

nie. 

III 
Jy mag die Naam van die Here Jou God nie ydelik gebruik 
nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydelik gebruik, 

nie ongestraf laat bly nie. 

III  
Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig 

IV 
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 geen 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. 

IV 
Eer jou vader en jou moeder. 

V 
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag 

word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 

V 
Jy mag nie doodslaan nie. 

VI 
Jy mag nie doodslaan nie 

VI 
Jy mag nie egbreek nie 

VII 
Jy mag nie egbreek nie 

VII 
Jy mag nie steel nie 

VIII 
Jy mag nie steel nie 

VIII 
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 

IX 
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 

IX 
Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie 

X 
Jy mag nie jou naaste se huis beheer nie; jy mag nie jou 

naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy 
diensmaagde, of sy of of sy esel of iets wat van jou naaste 

is nie. 

X 
Jy mag nie jou naaste se eiendom begeer nie 

(Exodus 20:3-17) (Peter Geierman, The Convert’s Catechism of Catholic 
Doctrine (1946-uitgawe), bl. 37, 38 
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- LEIDRAAD 8 - 
 

Dan 7:25   

“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 sou regeer vir 'n TYD, TYE, en die HELFTE van 'n TYD.  Die NIV-Bible, 

3de SA uitgawe, 1985, (Leer omslag) bls 1003, verwys daarna as "'n Jaar, Twee Jaar en 'n 

½ Jaar."  Die Moffat Bybelvertaling, Hodder & Stoughton, London, 1982, bl. 972 vertaal dit 

as  “Drie Jaar en ‘n ½ Jaar.”  Hier het ons dus te make met 'n PROFETIESE TYDPERK.  

Sewe keer (volmaakte getal) word daar na hierdie tydperk in die profesieë verwys, wat 

daarop dui dat dit 'n belangrike periode in die geskiedenis van die Kerk van God sou 

uitmaak. 

 

Dan 7:25   

”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 sou die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en probeer om Sy wet 

te verander.  Vir hoe lank? - ‘n Tyd, Tye en ‘n ½ Tyd. 

 

Dan 12:7   

“Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het 

sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende:  'n 

Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle  die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al 

hierdie dinge vervul word.” 
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Die koning van die Noorde met die hulp van leërs, sou die heilige volk geheel en al 

verstrooi.  Vir hoe lank? -  ‘n Tyd, Tye en ‘n ½ Tyd. 

 

Openb 12:14  

“maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, 

na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n 

halwe tyd.” 

 

Die ware kerk van God, sal na die woestyn vlug om weg te kom van die Slang (Satan / 

Duiwel).  Vir hoe lank? - ‘n Tyd, Tye en ‘n ½ Tyd.  

 

Openb 11:2  

“Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uit laat en dit nie met nie, want dit is aan 

die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee-en-veertig maande lank vertrap.” 

Die heidense filosofie van die vroeë kerkvaders sou heidense praktyke die Christelike 

geloof binnebring en sal die gelowiges vertrap (Sien Hebr 12:22,23).  Vir hoe lank? - 42 

maande.    

 

Openb 13:5  

“En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom 

is mag gegee om dit twee-en-veertig maande lank te doen.” 

 

Die 1ste Dier uit die see sou groot en godslasterlike woorde uitspreek. Vir hoe lank? - 42 

Maande lank. 

 

Openb 11:3  

“En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend-tweehonderd-en-

sestig dae lank sal profeteer.” 
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God het twee getuies wat sal rou, terwyl hulle profeteer teen die heidense praktyke wat die 

Kerk binnegekom het.  Vir hoe lank? - 1260 dae lank. 

 

Openb 12:6  

“En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, 

dat hulle haar daar sou onderhou duisend- tweehonderd-en-sestig dae lank.” 

 

God sou sy ware Kerk in die woestyn onderhou, weggesteek van Satan se bose invloede 

om sodoende Sy suiwer Bybelwaarhede behoue te laat bly.  Vir hoe lank? - 1260 dae 

lank. 

 

Op die oog af lyk dit na verskillende tydperke, maar by nadere ondersoek vind ons dat al 

die tye, na dieselfde tydperk verwys.  Let daarop dat die Joodse kalender uit Maandae 

bestaan het (30 dae per maand). 

 

TYD, TYE en ½TYD  = 1 Jaar, Twee Jaar en ½ Jaar = 1260 Dae. 

     360+  720+  180  =  1260 Dae. 

 

TWEE-EN-VEERTIG MAANDE = 42 X 30 dae / maand  =  1260 Dae. 

1260 DAE =  1260 Dae 

 

Ons moet nie vergeet dat ons met profetiese dae te doen het nie. Volgens die Jaar-

dag-Beginsel van Bybelprofesie (Sien Eseg. 4:6), is een profetiese dag = een letterlike 

jaar.  

 

Dus is: 

TYD, TYE EN ½ TYD 

TWEE-EN-VEERTIG MAANDE 

1 260 DAY 

 

= 

1260 

LETTERLIKE 

JARE 
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Dit sou die tydperk wees waarin Satan deur Heidense Invloed, die Klein Horinkiemag sou 

gebruik om sy gesag oor die heiliges van God te laat geld. 

 

a. Die middeleeuse Pousdom het die troon bestyg in 538 nC.  As ons 1260 Jaar by 538 

nC. tel, dan bring dit ons tot by 1798 nC.  Is daar iets besonders wat in die jaar 

gebeur het? 

 

b. Op 10 Februarie 1798 nC. word die laaste Pous van hierdie tydperk, pous Pius VI, 

deur Berthier, generaal van Napoleon, gevange geneem en in Valenco opgesluit, 

waar hy weens swakheid sterwe.  Die lang tydperk (1260 Jaar) van die Pousdom se 

politieke mag as ‘n koninkryk, was verby.  Elke mens kon God nou in vryheid van 

gewete dien. 

 

DIE ANTICHRIS EN OPENBARING 
 

Daniël 7 het ons aandag gevestig op die middeleeuse Kerk - die heerskappy van die 

Pousdom (Antichris) wat sou regeer vir 1260 jaar.  Openb 13 fokus ons aandag op die 

tyd van die einde, wanneer daar weer godsdienstige onverdraagsaamheid sal heers.  Hoe 

sal dit gebeur? 

 

- SPESIALE LEIDRAAD 9 -  
 

Openb 13:3,4  

“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is 

genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  En hulle het die 

draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier 

gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?”  
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Die 1ste Dier uit die see (Antichris), se wond wat tot die dood moes lei, het gesond geword.  

Die gebeurtenis het die hele wêreld met bewondering gevul.  So wonderlik was sy herstel, 

dat die hele wêreld die dier navolg.  Hierdie navolging van die Dier, is volgens die Bybel, 

niks anders as aanbidding nie.  Hy wat die Dier aanbid, aanbid terselfdertyd ook die Draak 

(Satan)!  Dit is die Draak wat die Dier weer uit die “dood” laat opstaan het, en hom mag 

gegee het. 

 

a. Op 11 Februarie 1929, het Mussolini die Vatikaanstad, met volle politieke gesag, 

aan die Pousdom terug oorhandig.  Verskeie ambassadeurs sit weer in haar poorte.  

Die Pousdom se aansien in die godsdienstige en politieke wêreld, is weer besig om 

by die dag te versterk. 

 

b. Die Pousdom het ± 1,6 biljoen lidmate wat sy gesag erken, uitgesluit ander gelowe 

(asook sekere Protestantse denominasies) wat hom erken as hoof van die 

"Christelike Kerk." 

 

- SPESIALE LEIDRAAD 10 -  
 

Openb 13:18  

“Hier kom die wysheid te pas.  Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier 

bereken, want dit is die getal van 'n mens;  en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig.” 

 

Die GETAL van die DIER is 666 en dit is die GETAL VAN 'N MENS.  Die getal van die 

Antichris simboliseer sy gesag, net soos die getal 7, die gesag van God (as Skepper en 

Volmaakte) openbaar.   

 

Baie pogings is al aangewend om die betekenis van die getal 666 te ontsyfer.  Manne soos 

Adolf Hitler, Gorbachef, Henry Kissinger, ens. se name is al voorgestel, selfs die van ‘n 

rekenaar, maar nie een van hulle voldoen aan die vorige nege kenmerke van die ware 

Antichris nie.  Daar is net EEN op wie die getal van toepssing kan wees.   
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Ons almal weet dat die Ou Romeinse letters getalwaardes het.  Let  daarop hoe dat die Titel 

"VICARIUS FILLII DEI" die Bybelse Antichris (die Pousdom), duidelik laat uitstaan as die 

ware Antichris. 

 

VICARIUS FILII DEI - Latyns vir "Plaasvervanger van die Seun van God,"  is die amptelike 

Titel van die Pous en verskyn op sy drievoudige Kroon of Tiara. 
V = 5 F = 0  D = 500 
I = 1 I = 1  E =     0 
C =   100 L =   50  I =     1 
A = 0 I = 1                   ____________ 
R = 0 I = 1     501 
I = 1  __________ 
U = 5          53 
S = 0 
 ___________ 
      112      TOTAAL = 666 

 

Hierdie kan geen toeval wees nie.  Die Bybel sê dat hierdie mag wat tussen die Ryke sou 

ontstaan, wat drie van die Tien sou neerwerp en woorde teen die Allerhoogste sou spreek; 

se getal kan bereken word, en sy getal is 666.  Die Antichristiese Sisteem met 'n menslike 

getal, het 'n mens op die troon - die biskop van Rome / die Pous. 

 

GOD HET DIE ANTICHRIS NIE VERGEET NIE 
 

Dan 7:26,11,12  

“Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy  ontneem om dit vir goed te 

verdelg en te vernietig...  Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die 

horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan 

die verbranding deur vuur oorgegee is.  Ook aan die ander diere is hulle heerskappy 

ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.” 
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God vergeet nooit - Die “gereg” (God se Oordeel in die hemel) sal op die bestemde tyd sit 

en die loon van die Antichris bepaal.  Sy loon sal die verbranding met vuur wees - die 

Tweede Dood van Openb 19:20; 20:10,14), nl. die Poel van Vuur wat sonde verbrand en 

vernietig. 

 

Hand 17:30,31  

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat 

hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid 

sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee 

deur Hom uit die dode op te wek.” 

 

God het 'n dag bepaal wanneer die Hemelse Oordeel gaan sit.  Dan sal Hy die wêreld 

oordeel, dit sluit die Antichris en sy onderdane in.  Hierdie is nie net bangmaak praatjies 

nie.  Die teken wat Hy aan die mensdom gegee het, as bewys hiervan,  is die opstanding 

van Jesus uit die dood!  As ons in die opstanding van Jesus glo, is ons ook verplig om 

aandag te skenk aan die hemelse oordeel! 

 

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 engel waarsku die bewoners van die aarde, dat die uur vanGod se hemelse oordeel 

aangebreek het, en dat die mensdom moet kies wie hulle gaan aanbid, of die Dier, of die 

Skepper wat hemel en aarde en see en waterfoneine gemaak het (Gen 1:1; Ex 20:8-11; 

Openb 4:11).  (Sien die 2300 Aande-en-môre Profesie lesing, vir die datum vir die aanvang 

van God se oordeel) 
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Dan 7:13,14  

“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos 

die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader 

gebring voor Hom.  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koninskap;  en al die volke 

en nasies en tale het Hom vereer;  sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal 

vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.” 

 

Aan die einde van die hemelse oordeel, sal die Seun van ‘n Mens (Jesus) Sy ewige 

Koninkryk in besit neem, terwyl Sy vyande veroordeel en vernietig sal word. 

 

Dan 7:27   

“Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder 

die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 

'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.” 

 

Nadat die Seun van ‘n Mens (Jesus) Sy koningskap aanvaar het, sal die heiliges van die 

Allerhoogste, vir ewig daarin kan gaan woon.  Wie is hierdie heiliges?  Hulle wat vir 

duisende jare lank deur die Draak vervolg was en tot aan die einde van die wêreld se 

geskiedenis nie die Draak wou anbid nie.     

 

Openb 12:17  

“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 en die getuienis van Jesus Christus hou.” 

 

Na die tydperk van die 1260 jaar (m.a.w. ná 1798 nC.) sou die Draak (Satan) weer probeer 

om teen God se heiliges oorlog te voer.  Wie word as die heiliges beskou?  Diegene wat die 

Gebooie van God en die getuienis van Jesus hou. 
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Openb 12:11  

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” 

 

Ons kan die Satan en sy handlanger, die Antichris, oorwin! Hoe?  Deur die Bloed van die 

Lam (Jesus se geregtigheid deur die geloof te aanvaar) en deur die woord van ons getuienis 

(gehoorsaamheid aan die wil van God soos uitgedruk in sy wet uit te leef).  Dit beteken dat 

ons met die duiwel en die wêreld ook geen kompromie vir ons lewe sal aangaan nie.  

Instede daarvan sal ons eerder bereid wees om ons lewens vir die waarheid af te lê, as om 

‘n kompromie met die draak en sy valsheid aan te gaan.   

 

Glo u dat die geregtigheid van Jesus u s’n is deur die geloof? __________ 

 

Is u gewillig om die wil van God deur u getuienis uit te dra? _____________ 

 

Is u bereid om eerder te sterf vir Jesus en Sy Waarheid, as om ‘n kompromie met Satan en 

die Antichris aan te gaan? _____________ 

 

NOTA 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


