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DIE KERK VAN JESUS DEUR DIE GESKIEDENIS 
 

Satan het met sy eerste leuen die eerste egpaar tot sonde verlei en God se karakter en Sy doel vir die 

mens, skade berokken.  Deur God se woord in twyfel te trek het die mens die vrugte van hul 

ongehoorsaamheid gepluk, naamlik die dood.  God het die mens egter nie in wanhoop gelaat nie.  

Deur die belofte van die “Saad van die vrou (Gen 3:15) was daar hoop vir die sondaar.  Reg deur die 

eeue het God mense gehad, wat die waarheidsfakkel van die Verlossingsplan aan die wêreld sou voorhou.  

 

 DIE LIGDRAERS VAN DIE WAARHEID 

 VOOR DIE SONDVLOED 
 

Adam en Eva het geleer dat gehoorsaamheid aan God se woord en geloof in die komende Lam van God, ‘n 

voorvereiste was vir verlossing (Gen 3:15, 21; 4:4).  Hulle moes die Fakkel van waarheid uitdra aan 

hulle kinders, om die misleiding van die Satan binne die mensdom, teë te werk.   

 

Henog, die sewende van Adam af (Jud 1:14,15), het ook gedien as fakkel-draer van waarheid, Hy het God 

behaag omdat hy aan Hom gehoorsaam was en geglo het in God se Belofte.  As getuie van die 

waarheid, is hy weggeneem na die hemel (Gen 5:22-24; Hebr 11:5,6).   

 

AFVALLIGHIED EN VERNIETIGING 
 

Na die dood van sy seun Metusaleg, (naam beteken - “na my sal dit gebeur”) het die goddeloosheid op die 

aarde toegeneem, soveel so, dat God besluit het om die wêreld met water te oorstroom en te vernietig.   

 

Gen 6:5-7; “Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot 

was en al die versindsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg 

was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, 

en daar was smart in sy  hart.  En die Here sê: Ek sal die mens wat Ek  

geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die 

kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek 

hulle gemaak het het.  Maar Noag het genade gevind in die oë van 

die Here... “ 
Selfs diegene wat in hul families die lig van God moes uitdra, het geestelike verval ondervind.  

God kon die sonde nie meer langer duld nie en het besluit om die sondige aarde te vernietig.  

Slegs een huisgesin en ‘n klompie diere se lewens was gespaar deur ‘n boot en het gedien as ‘n 
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oorblyfsel van die waarheid. 

 

 DIE LIGDRAERS VAN DIE WAARHEID 

 NA DIE SONDVLOED 

 

Gen 7:23  So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, 

die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die 

hemel; hulle is verdelg van die aarde af.  En net Noag het oorgebly  

en wat by hom in die ark was.” 

 

Die sondvloed het ‘n einde aan die goddeloosheid van die voorvloed-se mense gemaak, maar 

God het ‘n “oorblyfsel” in die lewe gehou. Noag en sy gesin van agt was gered toe hy gehoorsaam 

aan God se bevel, die ark gebou en geglo het in God se belofte van die Saad (Gen 6:6-22; Hebr 

11:7).   

 

Gen 9:12,13 “En God het gesê: Dit is die teken van die ver-bond wat Ek sluit tussen 

My en julle en al die le-wende wesens wat by julle is, vir ewige 

geslagte: my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die 

verbond tussen My en die aarde.” 

 

So was Noag ‘n getuie van die Sondvloed en vader van die mensdom ná die Vloed.  Hy moes die 

waarheidsfakkel oordra aan sy kinders, en dié weer aan hulle kinders - die voorsate van die hele 

mensdom van hierdie wêreld. 

 

Maar die mens sou weer afvallig raak en God het mens se taal by Babel verwar sodat hulle oor die aarde 

sou versprei (Gen 11:1-9).  Maar ‘n oorblyfsel was nog getrou aan God.  Uit die oorblyfsel sou God ‘n 

volk skep, wat as ligdraer vir die ander volke moes dien om hulle na God en sy waarheid, terug te lei.   

 

Deur gehoorsaamheid en geloof het Abraham, ‘n nasaat van Sem, die seun van Noag, ‘n fakkeldraer van 

die Verlossingsplan geword.  Al die nasies sou deur hom geseën wees omdat hy die draer van die Saad 

van die Belofte geword het (Gen 18:17-19; 22:10-18; Hebr 11:8-19).   

 

Abraham is opgevolg deur Isak en later, Jakob.  Dieselfde reël het vir almal gegeld.  Vir al die ligdraers 

was geloof in die beloofde Verlosser en gehoor-saamheid aan die beginsels van God se waarheid - die 
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Verossingsplan, ‘n voorvereiste (Hebr 11:20-27).   

 

“Regdeur die eeue het God ‘n groep mense gehad deur wie Hy sy waarhede kon verspei aan die wêreld.  

Dit was [en is steeds] God se plan dat alle mense, nasies, volke en tale deelnemers van Sy genade moet 

wees.  In sy plan van goddelike herstel, het Hy verkies dat gevalle menslike wesens, medewerkers met 

Hom moet wees om Sy doel te bereik.  God het altyd getroue navolgers gehad wat vir waarheid en 

geregtigheid sou staan selfs tydens groot teenkanting.”  

Walter, J. Veith, Truth Matters, Book 2, Amazing Discoveries Founda-tion, Delta, Kanada, 1997, bl. 

307. 

 

DIE ISRAEL VAN GOD AS LIGDRAERS 

VAN WAARHEID 

 

1.  ISRAEL VAN DIE OU TESTAMENT 
 

Daar is vandag groot twyfel oor wie die ware Israel van God is.  Baie van die hedendaagse 

denominasies wil graag hê dat die beloftes wat God aan  die Israel van die OT gemaak het, vervul moet 

word in moderne Israel.  Hulle wag op die wederoprigting en herstel van moderne Israel as God se volk 

(soos deur  Futurisme aan ons voorgehou word).  Vir baie is die moderne staat van Israel in Palestina, 

deel van die proses van die vervulling van die profesieë van die OT. 

 

Maar ons moet onthou dat die naam “Israel” nie die natuurlike naam van Jakob is nie, maar dat dit aan 

Jakob gegee is in erkenning van ‘n geestelike oorwinning wat hy behaal het.  Hy het met God geworstel 

en vergifnis van sy sonde verkry.  Na die gebeurtenis, is aan Jakob (die bedrieër) die naam “Israel” 

(oorwinnaar) gegee.  Sy nageslag sou ‘n volk word.  Na die uittog uit Egipte, het God formeel in ‘n 

verbondsverhouding met die volk van Israel getree (Ex 19:1-8). 

 

Ex 19:5,6 “As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my 

eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.  En julle sal vir 

my ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees...” 

 

In die Verbond wat God met die volk van Israel gemaak het, moes hulle ‘n koninkryk van priesters 

wees.  Hulle moes die ligdraers van God se verlossing wees en die nasies van die wêreld bedien 

met die waarhede wat God aan hulle toevertrou het. (Jes 60:1-3).  Hierdie verbondsbeloftes 

wat God aan Israel gemaak het, het altyd op voor-waarde van hulle gehoorsaamheid aan Hom, 
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berus.  Die woordjie “as” speel ‘n baie belangrike rol in die verbond tussen God en Israel. 

 

In Deut 28:1-14 vind ons ‘n lys van die wonderlikste seëninge wat God ooit op enige volk 

uitgespreek het.  Maar selfs dié beloftes was op voorwaarde van gehoorsaamheid aan God 

gegee (Deut 28:2).  Sodra die volk van God afvallig sou word en die verbond verbreek, sou God 

hulle verwerp en tussen die nasies in laat verdwyn (Deut 28:15-68).  

 

1 Kon 9:4-7 “En wat jou betref, as jy  wandel voor my aangesig soos jou vader 

Dawid gewandel het, met ‘n volko-me hart en in opregtheid deur te 

doen net soos Ek jou beveel het, en my insettinge en verordeninge 

onderhou, dan sal Ek die troon van jou ko-ningskap oor Israel vir ewig 

bevestig, soos Ek jou vader Dawid beloof het deur te sê: Daar sal vir 

jou nooit ‘n man ontbreek op die troon van Israel nie.  As julle en 

julle kinders ooit van My afvallig word en my gebooie, my insettinge 

wat Ek julle voor-gehou het, nie onderhou nie, maar ander gode gaan 

dien en voor hulle neerbuig, dan sal Ek Israel uit die land uitroei wat 

Ek hule gegee het, en die huis wat Ek vir my Naam geheilig het,  sal 

Ek van my aangesig wegwerp, sodat Israel ‘n spotlied sal word onder 

al die volke.” 

 

Die letterlike troon van Israel was nog altyd onderhewig aan die voor-waarde van 

gehoorsaamheid aan God en sy verbond.  Dawid en Salomo was hieroor ingelig.  God het 

nooit aan Dawid beloof dat sy letterlike koninkryk (ongeag van sy nageslag se getrouheid aan die 

verbond), vir ewig sou bly bestaan nie.  (Die idee van ‘n ewige letterlike troon, is ‘n Futuristiese 

siening - ‘n valse Pouslike lering wat tydens die teenhervorming uitgedink is om Protestante om 

die bos mee te lei. 

 

Maar Israel het met tyd afvallig geword en alhoewel God hulle deur profete gewaarsku het, wou 

hulle hul nie tot God bekeer nie (2 Kon 17:6-23).  Weens volgehoue ongehoorsaamheid, is die 

tien noordelike stamme almal deur die Assiriërs weggevoer en het hulle onder die nasies 

verdwyn, wie se afgode hulle gedien het.   

 

Slegs die stamme van Juda en Benjamin was vir ‘n wyle gespaar en kon na die Babiloniese 

ballingskap, weer terugkeer na Palistina (sonder ‘n koning).  God het aan aan die profeet Daniël 

getoon dat volk Jerusalem en die Tempel sou herbou, tot op die verskyning van die beloofde 
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Gesalfde, wat die Verbond met God se volk sou hernu vir ‘n week (sewe letterlike jaar, vanaf 27 - 

34 nC.  Sien Dan 9:24,25 en die lesing “Die Messias waarborg die 2300 Aande-en-Môre 

Profesie.”).  Weer was Juda die kans gebied om ligdraers vir God se wonderlike verlossingsplan 

te wees (Miga4:1-4; 5:2-6; Sag 8:20-23). 

 

Sag 6:15  “En die wat ver is, sal kom en aan die tempel van die Here bou.  

Dan sal julle weet dat die Here van die leërskare my na julle gestuur 

het.  En dit sal so wees, as julle nougeset luister na die na die stem 

van die Here julle God.” 

 

Selfs met die terugkeer na Palestina, na die Babiloniese ballingskap, was die beloftes aan Juda op 

voorwaarde van gehoorsaamheid en geloof in die komende Verlosser, geskoei.    

 

AFVALLIGHEID VAN OU ISRAEL 

 

Matt 15:8,9 “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar 

hulle hart is ver van My af.  Maar tevergeefs vereer hulle my deur 

leringe te leer wat gebooie van mense is.” 

 

Satan het die volk subtiel mislei om hul eie idees tussen die waarhede van God in te weef.  

Hierdie tradisies en oorleweringe van die ou mense het later die plek van God se suiwere 

waarhede ingeneem.  Die volk het nie meer gewag vir ‘n Verlosser wat hulle van die mag van 

die sonde sou verlos nie, maar een wat hulle van die Romeinse juk sou verlos en hul aansien voor 

die nasies sou verbeter. 

 

Joh 1:9-11 “Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld.  

Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die 

wêreld het Hom nie geken nie.  Hy het na sy eiendom ge-kom, en sy  

eie mense het Hom nie aangeneem nie.” 

 

Toe Jesus in die wêreld ingekom het, as baba en as Messias na sy doop, het sy eie mense Hom 

verwerp.  Die grootste verwerping deur die volk, het van die kant van die godsdienstige leiers 

gekom.   Die-gene wat die fakkel van die waarheid, soos in die verlossingsplan gesimboliseer, 

moes uitdra, het die volk van Jesus probeer wegtrek.  
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Matt 23:37,38 “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete dood-maak en stenig die wat 

na jou gestuur is, hoe dik-wels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net 

soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar-maak, en julle 

wou nie!  Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!” 

 

Deur die misleiding van hul eie mensgemaakte wette en tradisies, het die Joodse leiers nie die 

ware Lam van God erken en aan die mensdom voorgehou as die Een wat hulle van die sonde sou 

verlos nie.   

 

Met baie sterk woorde het Jesus dit duidelik gestel, dat God hulle as die draers van die 

waarheidsfakkel verwerp, omdat hulle diegene wat waarheid verkondig - die profete en Homself 

- verwerp het en selfs doodmaak.   

 

Die volk van Juda het die beloofde Messias verwerp deur die keiser in die plek van Jesus te kies, 

en Hom te kruisig.  So het hulle die ver-bond verbreek (Joh 19:14-16).  Jesus se bediening het 

slegs vir 3½, van die 7 jaar geduur, waarin die Messias ‘n sterk verbond met die volk sou sluit.  

Vir ‘n verdere 3½ jaar was daar grasie aan die Joodse volk toegestaan (Sien die 70-weke profesie 

van Dan 9:24-27).  Maar met die steniging van Stefanus in 34 nC., 3½ jaar later, het die Joodse 

volk vir Christus finaal verwerp en die verbond onherroeplik vernietig.  Hulle wat moes dien as 

getuies van die Lig, is nou deur God as sý uitverkore volk onder die volke, verwerp.   

 

Aan Daniël is getoon dat Juda die Messias sou verwerp en die ver-bond met God nietig sou 

verklaar. In 70 nC. het Rome die stad Jeru-salem en die Tempel verwoes.  Sedertdien is daar 

oorloë wat sal aanhou tot die einde toe, net soos Daniël voorspel het (Dan 9:26,27). 

 

2.  ISRAEL VAN DIE NUWE TESTAMENT 
 

Nadat die volk van Israel vir Jesus Christus verwerp het as hul Verlosser wat sou kom, sou die goeie nuus 

van redding na die heidennasies geneem word.  Hiervoor het Jesus alreeds twaalf manne uitgekies om 

die Kerk van die NT se grondslag te lê.   

 

1 Joh 1:1-7 “Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë 

gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande 

die Woord van die lewe - en die lewe is geopenbaar, en ons het dit  
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gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die 

Vader was en aan ons geopenbaar is - wat ons gesien en gehoor het, 

verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; 

en ons gemeen-skap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.  

En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome 

kan wees.  En dit  is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het 

en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.  

As ons sê dat ons met Hom ge-meenskap het en in die duisternis 

wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  Maar as ons in 

die lig wandel, soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met 

mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 

sonde.” 

 

Hierdie manne (apostels) was almal lewende getuies van die Ver-losser wat gekom het.  Aan 

hulle is die opdrag gegee om die lig van God se waarheid aan alle nasies uit te dra, sodat almal 

wat sou glo in die Naam van Jesus Christus deel van die nageslag van Abraham,  geestelike 

Israel, sou word (Gal 3:16; Rom 4:16; 9:3,8). 

 

Gal 3:26-29 “Want julle almal is kinders van God deur die ge-loof in Christus Jesus; 

want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus 

beklee.  Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of 

vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een 

in Christus Jesus.  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die 

nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.” 
 

Volgens Paulus is die Christen die “Israel van God” (6:16), hy wat die “besnydenis” van die hart 

ondervind het (Fil 3:3).  Die koninkryk van God en die beloftes van die verbond, is van die 

Joodse volk wegge-neem en oorgedra na ‘n nuwe volk, “geestelike Israel.” 

 

Matt 21:43-45 “Daarom sê Ek vir julle: die koninkryk van God sal van jule 

weggeneem en aan ‘n ander volk gegee word wat die vrugte daarvan 

sal dra.  En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar 

elk-een op wie hy val, dié sal hy vermorsel.  En toe die owerpriesters 
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en die Fariseërs sy  gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle 

spreek.” 

 

“Jesus het die 12 dissipels nie toevallig gekies nie.  Net soos die 12 aartsvaders die grondslag 

van ou Israel was, so sou die 12 dissipels  (Apostels) die grondslag van die nuwe “geestelike 

Israel” vorm, aan wie die Here die Koninkryk belowe het (Matt 19:28; Luk 22:30).” 

 

“Die gevolglike keuse van nog 70 ander, is geskoei op die keuse van 70 oudstes deur Moses vir 

ou Israel.  Die ware Israel is ‘n oorblyfsel deur genade verkry.  Daar is ‘n wonderlike 

kontinuïteit tussen die ou en die nuwe Israel van God.  In Rom 11:17-24, verwys Paulus na die  

Olyfboom wat Israel verteenwordig.  Die takke (Jode) was afgekap weens ongeloof en wilde 

olyftakke (Heidene) was deur geloof ingeënt om te deel in die lewenssap van Israel se 

verlossingswaarhede.  Die natuurlike takke kan weer terug ingeënt word, indien hulle die 

voorwaardes aanvaar, wat God in die eerste plek daar gestel het.  God is nie ‘n aannemer van 

nasies of individue nie.  Almal wat na Hom toe kom deur geloof in Jesus, sal aanvaar word 

(Hand 10:34,35).” 

Walter J. Veith, Truth Matters, Boek 2, Amazing Discoveries Foundation, Delta, Kanada, 

1997, bl. 308 - 310. 

 

1Pet 2:9  “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n 

heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde 

van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonder-bare lig, 

julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan 

wie toe geen barm-hartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.” 

 

Die nuwe “Israel” (hulle wat Jesus deur die geloof aanvaar as hul Verlosser) word die erfgename 

van die Verbond en sy beloftes.  Hulle word die uitverkore geslag, hulle word die koninklike 

priesterdom en die nuwe heilige volk.  Aan die nuwe Israel word die dieselfde opdrag as aan ou 

Israel gegee. 

 

Efe 3:3,5,6,8,10,11 “Dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend 

gemaak het die verborgenheid... wat in ander tye aan die 

mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige 

apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die 

hei-dene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en 
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mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. ...Aan 

my, die ge-ringste van al die heiliges, is hierdie genade ge-gee om 

onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van 

Christus te verkondig, ...sodat nou deur die gemeente aan die 

owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God 

bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat Hy 

opgevat het in Christus Jesus, onse Here.” 

 

Die nuwe Israel (Kerk van die NT) sou van nou af bestaan uit Jode en Heidene wat Jesus aanvaar 

het as hul Verlosser, wat beloof is.  God begeer om sondaars vergifnis van sonde te skenk en 

die kerk (die nuwe geestelike Israel) het die voorreg om die boodskap in sy skoonheid, reinheid 

en waarheid, aan die wêreld te bring. 

 

AFVALLIGHEID VAN NUWE ISRAEL 

(DIE KERK VAN DIE MIDDELEEUE) 

 

Hand 20:29,30 “Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe 

onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.  Ja, uit julle self  

sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels 

weg te trek agter hulle aan.” 
 

God het alreeds vooruit gesien dat afvalligheid in die Nuwe Testa-mentiese kerk sou intree.  

Om die rede het Hy die vroeë Christelike kerk gewaaarsku deur die apostel Paulus. 

 

2 Thes 2:1-4 “Maar ons vra julle broeders, met die oog op die  wederkoms van 

onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle 

verstand te verloor of verskrik te word nie - deur gees of deur woord 

of deur brief wat van ons afkomstig sou wees - asof die dag van 

Christus al daar is.   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.” 
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Paulus maak dit duidelik dat daar sommiges is wat nou alreeds die gemeentes op hol het met 

stories.  Hy wys hulle egter daarop dat die Antichris eers moet verskyn en die troon van God op 

aarde moet bestyg en voorgee om God te wees. 

 

Uit die boeke van Daniël en Openbaring is dit duidelik dat geestelike verval stelselmatig in die 

kerk ingetree het.  Van die leiers in die gemeentes het hulself verhef en probeer baas speel oor 

die kudde van Jesus (1 Pet 5:2,3).  Die Antichris het op die toneel verskyn in 538 nC. en sou vir 

1260 jaar lank die heerskappy oor die kerk voer. (Sien lesings “Die Antichris van Openbaring 

ontmasker” en “Die Dier met die sewe koppe en die tien horings.”) Maar selfs gedurende dié tyd 

sou God ‘n oorblyfsel in die lewe oorhou, wat die suiwer waarhede van God deur al die eeue sou 

bewaar. 

 

DIE VROU BEKLEED MET DIE SON 
 

Met hierdie agtergrond, behoort ons weer na die profesie van Openbaring 12 te kyk, om ‘n beter begrip 

van die toekoms van God se kerk hê.  Dit sal ons ook instaat stel om God se kerk van die laaste dae te 

ontdek.  Daar is vandag so baie kerke en denominasies en elkeen gee voor om God se kerk van die 

laaste dae te wees.  Almal kan tog nie die ware kerk van God wees nie?  Laat die Bybel aan ons God se 

ware kerk openbaar, wat die waarhede van God, soos in die Verlossingsplan uiteengesit, aan die wêreld 

verkondig. 

 

Openb 12:1,2 “En 'n groot teken het in die hemel verskyn:  'n vrou wat met die son 

bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n 

kroon van twaalf sterre; en sy was swanger en het uit-geroep in haar 

weë en barendsnood.” 

 

Die kerk van Jesus word in die profesie voorgestel as 'n vrou wat met die son bekleed is.  Haar 

kleed is die geregtigheid van Jesus (Gal 3:27; Jer 23:6) en word beskou as die regverdige dade van 

die heiliges (Openb 19:7,8).  Dit is deur te glo, dat ons geregverdig word, op grond van Jesus se 

verdienste.    

 

‘n Ander treffende kenmerk van die Kerk in die OT, is dat sy in die visioen verwagtend (swanger) 

is - sy wag vir die verskyning van die “Saad van die belofte” - Jesus Christus.  Dit is hierdie 

boodskap van Verlossing en die openbaring van Waarheid, waarop almal in die Ou Testament 
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gewag het. 

 

Die vrou staan bo-op die maan.  Die maan het geen lig van sy eie nie, maar skyn met geleende 

lig van die son.  Dit is ‘n verwysing na die Ou Testamentiese bedeling met sy Seremoniële 

Stelsel van Offerhandes, die Besnydenis, die Heiligdom met sy dienste en Feeste, wat alles net 

weerkaatsings (Kol 2:14,16 - skaduwees) van die ware Lig van die Evangelie is.  Jesus Christus, 

is die Ware Paaslam en Hoëpriester  wat gekom het om vir die waarheid te getuig(Hebr 8:5,6; 

Joh 1:29; 5:39-47; Joh 19:37). 

 

Die Vrou dra 'n kroon van 12 sterre.  Die sterre verteenwoordig die leiers van die kerk, nl. die 

12 aartsvaders wat die 12 stamme van Israel en die profete in die OT-kerk verteenwoordig.  Dit 

verwys ook na die leiers (12 apostels) van die NT-kerk (geestelike Israel), nadat sy geboorte aan 

die manlike Kind (Jesus) geskenk het.  Ons kan dus sê dat die simbool van die son, maan en 

sterre die somtotaal van die hele kerk verteenwoordig, vóór en ná die kruis. 

 

SATAN SE AANSLAG OP DIE KERK ONDER DIE  

OU TESTAMENTIESE BEDELING  

 

Openb 12:3,4 “En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot 

vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe 

krone; en sy stert het die derde van die sterre van die hemel 

meegesleep en hulle op die aarde gegooi.  En die draak het gestaan 

voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou 

verslind sodra sy gebaar het.” 

 

Die Draak is die Duiwel (v.9).  Satan is van die begin af teen God en Sy Seun, Jesus, gekant.  

Hy is ook terdeë bewus van die belofte wat God aan Eva gemaak het, nl. dat haar “Saad” (Jesus 

wat as mens gebore sou word - Gal 3:16) die slang (Satan) se kop sou vermorsel. 

 

Satan werk nooit alleen nie, maar altyd deur menslike agente.  Die sewe koppe van die Draak 

stel die 7 wêreldmagte voor deur wie Satan gewerk het om die kerk (uit wie Jesus gebore sou 

word) te vervolg, nl. [1] Egipte, [2] Assirië [3] Babilon, [4] Medo-Persië, [5] Griekeland en dan [6] 

Rome.  Die 10 horings is ook 'n aanduiding van die 10 koninkryke wat sou ontstaan met die 

verbrokkeling van die Romeinse Ryk.  [7] Laastens stel die 7de kop die Pousdom voor (gewond 

en herrese) wat God se volk sou vervolg en verdruk. 
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Aan die begin van die visioen staan die Draak gereed om Jesus te vermoor sodra Hy gebore word 

- Dit stel Rome in sy heidense fase voor.  Vanaf Sy geboorte (koning Herodus se regering), tot 

en met Sy dood (Pilatus se bestuur), het Satan deur Rome geveg om Jesus (die Saad van die 

Belofte) dood te maak.  Waarom sou hy dit wou doen? 

 

Joh 18:37 “...Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om 

vir die waarheid te getuig.  Elk-een wat uit die waarheid is, luister na 

my stem.” 

 

Satan haat enigeen wat staan vir waarheid.  Jesus se koms na die aarde, was om lig in die 

duisternis van menslike dwaling in te bring.  Jesus sou kom om waarheid van valsheid te skei.  

Hy sou die reg uitleef, sodat die verkeerde aan die kaak gestel kon word (Joh 14:7-11).  Die 

kerk in die OT, was veronderstel om die simbool van God se waarheid uit te dra deur die 

verlossingsimbole wat aan haar gegee was in die Tabernakel en sy dienste.  Maar toe die Een 

kom na wie alles gewys het, het Israel die rug op Hom gekeer, omdat ‘n ander lering deur Satan in 

hulle geplant was - tradisies en oorleweringe van die oumense. 

 

Die Kerk van God, sou egter nie verlore gaan nie, omdat Jesus al klaar 12 nuwe leiers vir die NT 

kerk gekies het wat die waarheids-fakkel van die evangelie sou uitdra.  Hulle sou eerstens kom 

uit die getroue en gelowige Jode, wat in Hom geglo het.  Hulle is versterk uit heidene wat die 

wonderlike evangelie van verlossing deur die geloof in Jesus Christus aanvaar het. 

 

DIE MANLIKE KIND 

 

Openb 12:5 “En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die na-sies met 'n ystersepter 

sou regeer;  en haar kind is weggeruk na God en sy troon.” 

 

Die Kind waaraan die vrou (kerk) geboorte geskenk het, kan net op Jesus van toepassing wees, 

die "Saad van die vrou" - die eerste belofte aan die mensdom in die tuin van Eden (Gen 3:15; Gal 

3:16).   

Jesus is mag gegee om die nasies met 'n ystersepter te regeer (Ps 2:6-12; Dan 7:13,14)  omdat 

Hy die oorwinning oor die sonde behaal het (Hebr 2:14-18; Openb 2:27; 19:15).  Jesus sou die 

Slang se kop vermorsel met Sy kruisdood.  Met Sy opstanding uit die dood, het Jesus die finale 

oorwinning oor Satan behaal.  
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Jesus is weggeruk uit die sondige planeet met sy hemelvaart, waar Hy gaan sit het aan die 

regterkant van die troon van God en waar Hy nou vir ons intree as Middelaar (Hand 1:9-11; Rom 

8:34; Efe 1:20; Hebr 6:19,20; 9:24; 1 Joh 2:1).  Hy wag dat sy vyande aan Hom onderwerp sal 

word tydens die uitslag van God se hemelse Oordeel (Efe 1:20-22; Fil 2:9-11; Hebr 1:13; 

10:12,13). 

 

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-twee-honderd-en-sestig dae lank.” 

 

Satan se woede ken geen perke nie.  Onder Rome het beide Jode en Christene swaar geleef.  

Met die verwoesting van Jerusalem en die tempel, in 70 nC. moes die Jode en Christene nuwe 

sentrums vir aanbidding soek.  Soos wat die Christene moes vlug, is nuwe gemeentes oor die 

bekende wêreld gestig.  Maar Satan sou sy stryd teen Jesus ook in die hemel probeer voortsit. 

 

SATAN VERLOOR DIE STRYD TEEN JESUS 

 

Openb 12:7-10 “En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael    en sy  

engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het 

oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die 

hemel nie meer te vinde nie.  En die groot draak is neer-gewerp, die 

ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld 

verlei, hy is neerge-werp op die aarde, en sy engele is saam met hom 

neergewerp.  Toe hoor ek 'n groot stem in die he-mel sê:  Nou het 

die heil en die krag en die ko-ningskap die eiendom van onse God 

geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons 

broeders is neergewerp, hy wat hulle aan-klaag voor onse God, dag en 

nag.” 

 

Satan het nie net op aarde stryd gevoer nie, met een derde van die hemelse engele agter hom, het 

probeer om Jesus te vernietig.  Maar Migael die Aartsengel (Jesus in stryd met die Bose) het die 

stryd gewen.  Satan het ‘n dubbele nederlaag teen Jesus gelei - op die aarde, sowel as in die 

hemel.  Van hierdie oomblik af, was hy verbied om die mens by God te kon aankla, omdat die 
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mens nou ‘n beter verteenwoordiger in die hemel het - Jesus Christus, die God-mens Verlosser en 

nuwe Hoëpriester, wat deur God self aangestel is.  

 

Openb 12:12 “Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon;  wee die 

bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle 

neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.” 
 

Satan en sy bose engele is uit die teenwoordigheid van God in die hemel, uitgewerp na die aarde 

toe.  Op die aarde kan hy sy stryd van dwaling voortsit tot en met die finale oordeel op sonde. 

 

SATAN SE AANSLAG OP DIE KERK ONDER DIE NUWE TESTAMENTIESE 

BEDELING 

  

Openb 12:13 “En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die 

vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het.” 
 

Vanaf die tyd van keiser Nero tot keiser Deocletianus het die Ro-meinse Ryk die Christelike Kerk 

wreed vervolg.  Gedurende dié tyd-perk van 250 jaar, het Heidense Rome meer as 3,000,000 

Christene om die lewe gebring, Maar die kerk van Jesus het steeds gegroei. 

 

Satan sou egter sy taktiek verander.  Met die bekering van keiser Konstantyn, sou hy die kerk 

binnedring met afvallige leringe en gebruike.  Die kerk was skielik mode en duisende heidene 

het met hul heidense idees, die kerk onbekeerd ingestroom.  Dit was 'n groter terugslag vir die 

kerk, as die vervolging wat sy moes verduur.  Waarheid wat die lig vir die nasies moes wees, is 

vervang met dwaalleer en valsheid, wat die wêreld se volke in duisternis gehul het. 

 

Openb 12:6,14 “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-twee-honderd-en-sestig dae lank. ...maar die twee 

vler-ke 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 en tye en 'n halwe tyd.” 

 

Die wêreldheerskappy van die Pouse, wat Tradisie bokant die Woord verkies het, sou vir 1260 
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jaar, vanaf 538 tot 1798 nC. regeer (1260 profetiese dae, Tyd, Tye en ½Tyd, 42 maande).  Die 

tyd vir die antichris wat “indie plek van God as God sal sit,” waarvan Paulus gepraat het, het 

aangebreek. 

 

Gedurende die vroeë Christelike era, onder die invloed van keiser Konstantyn en die geestelike 

leiers, veral in Rome, het heidense gebruike stadig maar seker die Christelike kerk binne gekom.  

Sommige van die gebruike was die verering van dooie heiliges, Sondagsheiliging, die 

godsdienstige onderhouding van Kersfees (fees ter ere van die geboorte van Tammus die 

songod) en Paasfees (heidense vrufbaarheidsfees), selibasie vir die priesterdom (priesters en 

nonne mag nie trou nie), kinderbesprinkeling, die onsterflikheid van die siel, die aanbidding van 

beelde, aansteek van kerse gedurende aanbidding, biegstoel, leringe van die vagevuur en 

aflaatbriewe (afkoop van sondes) ens.  Soos voorspel, het die Christelike kerk haar suiwerheid 

van Bybelse leringe ingeboet vir valse menslike tradisies en oorleweringe.  Met Satan se kern 

van gesag en dwaalleer gesetel in Rome, het dit die naam van die Rooms-Katolieke kerk 

aangeneem.  

 

Maar God sou weer ‘n oorblyfsel in die lewe hou.  Gedurende hierdie tydperk van afvalligheid 

het verskeie kleinerige groepe gelowige en getroue Christene die Woord van God bo Tradisies en 

Leringe van mense verkies.  Afgeleë plekke soos berge, valleie en woestyne sou hul tuiste wees 

gedurende die 1260 jaar van vervolging.  Die Antichris van die middeleeue (Pousdom) kon die 

lig van waarheid nie uitblus deur haar haatlike vervolging nie.  

 

"God is nooit uit die geskiedenis afwesig nie.... Selfs in hierdie middernagtelike duisternis het die 

sterre geblink aan die hemelruim; en selfs toe, net soos in die tyd van Elia die profeet, was daar 

duisende wat nie die knie voor Baäl gebuig het nie."  Phillip Schaff, History of the Christian 

Church, Vol 4, bl 281. Groepe soos die Hussiete, Albigense, Waldense, ens. is vervolg vir hulle 

geloof in die Woord van God as hul enigste gesag. 

 

Terwyl geestelike Israel besig was om die lig van die waarheid in die geheim uit te dra na die 

nasies toe, het die afvallige kerk (Babilon van Openb 17), die nasies met haar valse leringe 

besoedel.  Terwyl God se kerk beklee was met die son, (die geregtigheid van Christus)  is die 

onrein vrou, ‘n hoer,  beklee met rooi en purper en versier met allerhande versierings, alles 

tekens van haar eie metodes om aanvaarding by die mense te verkry.  Sy verwag nie ‘n 

Verlosser van die sonde nie, maar deur hoerery en mooi versierings verlei sy die wêreld met haar 

verloklike en uitspattige voorkoms en haar interessante dwaalleringe.  Daar is en sal altyd ‘n 

duidelike verskil tussen die twee vroue wees. 
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"Deur middel van die Waldensiese Kerk wat sedert die vyfde eeu, om nie eens te praat van 'n 

vroeëre oorsprong nie [derde en vierde eeu), bestaan waar dit nou nog bestaan,... word ons 

verbind met die REIN-HEID VAN DIE OORSPRONKLIKE KERK."  (George Farber, An Inquiry 

into the History & Theology of the Ancient Valdenses & Albigenses, bl 593, 594.).   

 

“Terwyl die Roomse [Kerk] die Wet van God gewysig en verbreek het, het die Waldensiërs die 

GEBOOIE VAN GOD gehou.' "...omdat hulle op die SEWENDE DAG aanbid het, was hulle 

uitgeskel vir Jode, net soos daar met die Sabbatariërs dikwels gedoen word."  General History 

of the Baptist Denomination, Vol 2, bl 414. 

 

'Hulle het ook die GELOOF IN JESUS gehad.  Lodewyk XII het 'n Komissie van Ondersoek gelas 

op sekere aanklagte teen die Wal-densiërs en hulle verslag het as volg gelui:' "In teenstelling, 

hulle hou Saterdag as Sabbat, bedien die sakrament van die doop soos die vroeë Christene 

[onderdompeling] en leer hulle kinders die Christelike geloof en die gebooie van God."  

William Jones, History of the Christian Church, Vol II, bl 71,72. 

 

Hierdie Christene word deur Openb 12 gesimboliseer as die vrou (kerk) wat na die woestyn 

moes vlug.  Selfs in die donkerste ure van die menslike geskiedenis was die lig van waarheid, 

soos aan die kerk van die apostoliese tydperk oorgedra, nie uitgedoof nie.  Hierdie gelowiges 

het vas bly staan op die grondslag van “die gebooie van God en die geloof in Jesus” 

(Openb12:17).  

Openb 12:15,16 “En die slang het uit sy bek water soos 'n ri- 

vier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die 

rivier.  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy  

mond oopge-maak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek 

uitgegooi het.” 
 

Water soos ‘n rivier - die is nie ‘n verwysing na die “see” van volke en menigtes en nasies en tale 

nie, maar na die bronne van ware op-voeding en die suiwere leer soos dit vanuit die Bybelse 

geskrifte tot ons kom (Ps 36:9; Jer 2:13; Joh 4:10,14).  Maar dié keer kom die rivier uit die mond 

van die Draak.  Deur valse teorieë van ewolusie, ateïsme, humanisme en menslike 

wetenskappe wat gedurende die 1600's tot die laat 1800's ontstaan het, en steeds bestaan, 

probeer Satan om die mens se vastigheid in die woord van God en die waar-hede wat dit 

openbaar, te vernietig. 

 

Maar sedert die laat 1800's, het die aarde, deur veral argeologie, en ander ontdekkings, die vrou 
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te hulp gesnel en letterlik die een bewys na die ander geopenbaar, wat die gesag van die Bybel 

erken. 

 

GEESTELIKE ISRAEL SE GELEIDELIKE HERSTEL 
 

God sou ook ‘n Hervormingsbeweging in die lewe roep in die vorm van die Protestantse prinse van 

Duitsland, wat Martin Luther en andere met hul studie van die Skrif gedurende die Hervorming sou 

ondersteun.  Luther het die woorde van Paulus ontdek wat sê: “die regverdige sal deur die geloof lewe” 

en tot die gevolgtrekking gekom dat aflate, gebede tot dooie heiliges, die biegstoel, die mis-offer en Maria, 

nie die mens kan red nie.  Skokgolwe het deur die kerk van Rome getrek.   

 

Luther stig die eerste Protestantse kerk, wat die Lutherse kerk genoem word en hul leuse was “geloof in 

Jesus alleen.”  In Skotland sou die Presbiteriaanse Kerk tot stand kom en in Duitsland, die Calviniste 

onder Calvyn, ‘n wetgeleerde wat sy bekende “Institute” geskryf het om orde in die chaos van die losse 

Hervormingsbeweging te bring.  Hieruit sou voortvloei, die Nederlandse Hervormde Kerke.  Al 

hierdie kerke was in beginsel dieselfde - want almal het gestaan op die Bybel as hulle hoogste gesag en 

het “geloof in Jesus alleen,” gepredik.  Dit was gedurende hierdie tydperk dat die kerk in Engeland 

onder koning Hendrik VIII, van die Roomse Kerk weggebreek het, want hulle het die pous nie meer erken 

as die hoof van die Christelike kerk nie, maar Christus, as die enigste Hoof volgens die Skrifte, aanvaar.   

 

Maar ‘n tragiese ding sou gebeur.  Soos die leiers van die Hervorming sou uitsterf, het hul navolgers 

begin om dogmas neer te lê, sonder om met hervorming voort te gaan en te bou op dit waar hulle 

vorgangers opgehou het.  Maar God sou die Hervorming deur Sy Gees laat voortleef. 

 

Deur die werking van die Metodiste Kerk onder veral die Wesley-broers het God die klem laat val op die 

belangrikheid van ‘n heilige lewe en karakter.  ‘n Hoë standaard was gehandhaaf, sodat selfs dansery en 

juweliersware (‘n verwysing na die kleredrag van die vrou van Openb 17) verbied was.  God was 

begerig dat nog waarhede ontdek moes word. 

 

Joh 16:13 “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 

in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar 

alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle 

verkondig.” 

 

Die heilige Gees word nie verniet die Gees van die waarheid genoem nie.  Soos Jesus gekom 
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het om te getuig vir die waarheid, so doen die Heilige Gees ook.  Dit is Sy werk om aan elke 

wedergebore kind van Jesus waarhede te openbaar, wat ons nader aan Jesus en sy karakter van 

waarheid te bring.  Paulus stel dit so: 

 

Efe 4:13-15 “Totdat ons almal kom tot die eenheid van die ge-loof en van die 

kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van 

die volle groot-te van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees 

nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke 

wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om 

listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid 

betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus.” 

 

Toe God nog ‘n nuwe lering tot die Hervormingsbeweging wou by-voeg, naamlik die doop deur 

onderdompeling, wou die gevestigde kerke dit nie aanvaar nie en moes Hy nog ‘n 

hervormingsbeweging in die lewe roep.  So het die Baptiste Kerk ontstaan.   

 

Hierdie denominasies was almal deel van die Groot Hervorming gedurende die begin van die 

16de eeu en later.  Elke denominasie het ons verder en verder van die Afvalligheid gelei, maar 

dit was nie ver genoeg nie.  Let op die advies wat dr. John Robberts aan die Pelgrimvaders 

gegee het met hul vertrek na die Amerikas met die Mayflower: 

 

“Die Here weet of ek julle gesigte ooit weer sal sien.  Maar of die Here dit sal toelaat of nie, ek 

beveel julle voor God en sy heilige engele, om my nie verder te volg as wat ek Jesus gevolg het 

nie.  Indien enigiets aan julle geopenbaar word deur ‘n ander instrument (leier of prediker) van 

Hom, wees so gereed soos julle gereed was om enige waarheid deur my bediening te aanvaar.  

Want ek is versekerd dat die Here nog meer lig en waarheid het om aan ons deur sy woord te 

openbaar.  Van my kant af, ek kan die toestand van die gereformeerde kerke nie genoeg 

betreur nie, wat in ‘n periode van die godsdiens gekom het,  en nie verder wil gaan as die 

instrument van hulle Hervorming nie.  Die Lutherane kan nie getrek word om enigsins verder 

te gaan as wat Martin Luther gesien het nie; en die Calviniste, sien julle, staan vas waar hulle 

agtergelaat was deur daardie groot man van God [Calvyn], wat ook nie alles gesien het nie.  Dit 

is ‘n vreeslike jammerte wat betreur moet word, want alhoewel hulle helder en blink ligte in hulle 

tyd was, het hulle nie in die hele raad van God ingedelf nie.  Maar, sou hulle nou geleef het, sou 

hulle net so gewillig gewees om nuwe lig te aanvaar, soos dié wat hulle eerste aangehang het.”  

‘n Lesing deur Athol Tolhurst, Why are there so many Churches, bl. 5.  
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DIE OORBLYFSEL VAN DIE VROU IN DIE WOESTYN (DIE GROOT ADVENT 

BEWEGING) 

 

Openb 12:17a “En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om 

oorlog te voer teen haar ander nakomelinge...” 

 

Die kerk van God wat vir 1260 jaar in die woestyn was, het nou in die openbaar verskyn. Satan 

sou weer 'n aanslag loods, dié keer teen die res van haar nakomelinge (Grieks: "spermaton," 

letterlik haar "saad" of "oorblyfsel").  ‘n Oorblyfsel is die laaste deel wat oorgebly het en al die 

eienskappe van die oorspronklike kerk van God bevat. 

 

"Die kerk in die woestyn is die skakel tussen die Apostoliese Christendom en God se volk van 

vandag." 

B. C. Wilkenson, Truth Triumphant, bl 9. 

 

Na die 1260 jaar van Pouslike heerskappy verstreke was (1798 nC. (soos beskryf in Openb 

13:1-10), sou die "saad" of "oorblyfsel" van die ware kerk op die toneel verskyn, m.a.w. ná 1798 

nC.  

 

Die Hervormingsbeweging was nog nie voltooi nie, alhoewel baie waarhede alreeds tot hul 

regmatige plek herstel was.  Maar nog meer mos volg.  Die tydperk van die langste profesie 

in die Bybel, die 2300 Jaar Profesie, was so te sê, verstreke en die groot oordeelswerk in die hemel 

sou in 1844 ‘n aanvang neem.  Daarmee saam wil God die wêreld se gewete opwek deur die 

nabyheid van sy wederkoms, wat direk na die hemelse oordeel sal plaasvind.  God sou die hele 

godsdienstige wêreld in oproer bring deur die magtige Adventbeweging van die 1800's tot die 

1850's.  Regoor die wêreld het predikers spontaan begin om die profesieë van Daniël en 

Openbaring te bestudeer. 

 

Die tema van hulle prediking was die wederkoms van Jesus, vanuit die profesieë van die boek 

van Daniël.  Hierdie hele beweging word in Openb 10 beskryf deur die ondervinding van 

Johannes en die Engel met die geopende boekie (Daniël) in sy hand.  Deur hulle ge-tuienis het 

duisende mense hulle tot God bekeer.  Maar terwyl hulle die wederkoms van Jesus gepredik 

het, het hulle nie al die waarhede ontdek nie.  Vir hulle was die wederkoms, alles oorheersend 

en dit sou lei tot die bitter teleurstelling van 1844, toe Jesus nie gekom het nie.  Hulle het steeds 
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aan sekere onbybelse leringe vasgehou, soos: Sondagsheiliging, die onsterflikheid van die siel en 

die ewigbrandende hel.  Uiteindelik het die magtige beweging, saamgevoeg uit al die 

denominasies wat Christelike Kerk verteenwoordig het, uiteengespat en kleiner kerke gevorm, 

waarvan die meeste nie meer bestaan nie. 

 

Openb 10:11 “En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies 

en tale en konings.” 

 

God se opdrag was nog nie voltooi nie en die leringe wat deur die vroeë apostels en Jesus 

verkondig het was nog nie herstel nie.  Uit hierdie Adventbeweging wat deur Johannes 

voorgestel was, sou nog ‘n beweging kom wat nie net al die Bybelse leringe van die vorige 

denominasies sou bevat nie, maar ook die andere wat God aan die wêreld wou openbaar. 

 

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 

bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.” 

 

Ons aandag word weereens gevestig op twee baie belangrike ken-merke van God se 

oorblyfselkerk - hulle “wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.”  

 

Gebooie van God - Die Klein Horinkie het God se wet gewysig en vertrap en die hele wêreld 

geleer om dieselfde te doen.  Die geves-tigde kerke het nog almal aan Sondagsheiliging 

vasgehou, wat hulle met die afvalligheid van Rome verbind het.  Om die rede het  God ‘n 

beweging in die lewe geroep wat die gebooie van God voor die wêreld sou verhoog en so die 

Skepper verheerlik.   Gehoorsaamheid aan Jesus se gebooie dien as teken dat ons Hóm liefhet 

wat vir ons aan die kruis gesterf het (Joh 15:9,10; 1 Joh 3:21-24). 

 

Getuienis van Jesus - Hierdie laaste beweging sal hul geloof in Jesus as Verlosser bo enigiets 

anders in hulle lewe stel (Openb 12:11; 14:12).  Dit beteken dat hulle die profetiese gawe in 

hulle midde sal hê (Openb 19:10).  Hierdie insig van die profesieë sal nodig wees om hulle 

deur die komende krisis teen die draak te help.  

 

KENMERKE VAN GOD SE OORBLYFSELKERK 

AAN DIE EINDE VAN TYD 
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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 

bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.” 
 

Let wel, hierdie is God se laaste kerk op aarde, want dit is die "oor-blyfsel" van haar saad.  Dit is 

die laaste verteenwoordiging van Jesus se volk, aan die einde van die wêreld se geskiedenis, voor 

sy koms.     

Vir Satan om die oorblyfsel van God se ware kerk te vervolg, beteken dat die kerk dieselfde 

eienskappe moet hê as die vroeë Christelike kerk van die apostels en die kerk wat tydens Pouslike 

heerskappy, "ondergronds" moes gaan.  Dit is ook die oorblyfsel wat na 1798 nC. op die toneel 

moes verskyn, aan die einde van die Pousdom se heerskappy oor die Christelike Kerk.  Dit is 

ook die oorblyfsel van die groot Adventbeweging van die 1800' tot 1850's.  Profesie maak dit 

baie duidelik dat die Beweging ‘n wêreldwye beweging sal wees, omdat dit weer moes profeteer 

tot baie nasies, volke stamme, tale en konings.  Wie is die "oorblyfsel" waarvan die profesie 

praat?  Kan ons God se laaste kerk op aarde uitken en wat is haar eienskappe? 

 

Hierdie beweging is deel van God se finale herstel van sy kerk op aarde, want solank die gebooie 

van God nie hul regmatige plek in die Christelike Kerk het nie, is die Hervorming wat met Martin 

Luther begin het, onvoltooid.   

 

Hierdie beweging het hulleself die Sewendedag-Adventistekerk begin noem en in 1856 nC. die 

lig gesien.  Hier is ‘n beweging wat glo in die Bybel alleen as die enigste gesag en bron van 

geestelike Waarheid.  Soos die vroeë Hervormers leer hulle ook dat verlossing deur die geloof 

in Jesus alleen te kry is.  Soos die Metodiste leer hulle dat heiligheid van die lewe belangrik is 

en dat die sondige plesiere van die wêreld vermy moet word.  Terselfdertyd staan hulle op ‘n 

goed ge-organiseerde Kerkstruktuur.  Soos die Baptiste leer hulle die doop deur 

onderdompeling in die lewe van die volwassene.  Soos die vroeë Adventiste glo hulle ook in 

die spoedige wederkoms van Jesus op die wolke. 

 

Maar hulle het vier stappe verder gegaan!  Hulle het die Sewendedag sabbat (Saterdag) 

waarvan die Bybel getuig, aanvaar en deur die genade van God begeer hulle om dit te onderhou 

as ‘n teken van hul lojaliteit aan Jesus, die Here van die Sabbat.  Daarmee saam verwerp hulle 

die onbybelse leer van die onsterflikheid van die siel en die ewigbrandende hel.  Laastens 

erken hulle die tweede fase van Jesus se hemelse bediening soos gesien in die hemelse oordeel 

wat nou aan die gang is. 
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Elkeen van die Hervormingsbewegings het sy plek gehad in die plan van God en kon daardie plek 

behou het, as dit nie was vir hulle onwilligheid om voort te gaan met die progressiewe aard van 

God se openbaring nie.  Die hoof rede waarom daar so baie kerke is, is nie  omdat die Bybel 

vaag is en ruimte laat vir baie verskillende interpretasies nie - dit is beslis onwaar - maar die rede 

is omdat die mens weier om die eenvoudige waarhede soos God dit in sy woord openbaar, te 

aanvaar.  

 

Joh 12:35 “En Jesus sê vir hulle: Nog ‘n klein tydjie is die lig by julle.  Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie...” 

 

Indien ons die waarskuwing van Jesus nie ernstig opneem nie, sal die tyd ook kom dat ons in die 

duisternis van Babilon se valse leringe ingesluk gaan word.  Om hierdie rede sou God se 

hervormingswerk  voortgaan tot daar aan die einde van die wêreld se geskiedenis ‘n beweging 

sou wees wat al die geopenbaarde Bybelwaarhede in een liggaam sal akkommodeer, tot 

getuienis vir al die nasies. 

 

VEREISTES VIR GOD SE OORBLYFSELKERK VOLGENS DIE PROFESIEË VAN 

OPENBARING 
 

1. [1] Hierdie "oorblyfsel" is God se volk wat gehoor sou gee aan die roepstem: "Kom uit haar uit, 

My Volk!" (Openb 18:14)  Hulle sal hulle afgeskei van Babilon met haar vermengde  

godsdienste en leringe van Spiritisme, Katolisisme en Afvallige Protestantisme.  [2] Dit sou dus 

verskyn ná 1798 en sou [3] baie klein wees in vergelyking met die ledetal van Babilon. (Deut 7:7; 

Matt 7:13-14; Luk 12:32; Openb 12:17) 

 

2. Hierdie "oorblyfsel" [4] onderhou die gebooie van God, al tien! in-sluitende die vierde gebod, die 

sewendedag Sabbat (Saterdag), die Seël van die Skepper.  Hulle onderhouding van die gebooie 

van God, spruit uit hul liefde vir Jesus, hulle Verlosser wat Self gesê het: "As julle My liefhet, 

bewaar My gebooie" (Joh 14:15).   Dit word nie  beskou as ‘n middel om verlossing te 

verkry nie.  Verlossing is slegs deur genade en die geloof in Jesus se bloed (Openb 12:11). 

 

3. Hierdie "oorblyfsel" [5] hou vas aan die geloof in Jesus as hul enigste Verlosser en 

Regverdigmaker en erken Hom as die Basis van hulle geloof. (Openb 14:12; Efe 2:8-10,19,20) 

 

4. Hierdie "oorblyfsel" hou vas aan die "getuienis van Jesus," wat [6] die "gees van die Profesie" is.  
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Dit beteken dat dié kerk die profesieë van die Bybel ondersoek en glo wat Jesus vir hulle daarin 

openbaar.  [7] Dit beteken ook dat hulle deur 'n profeet gelei sal word om die waarhede in 

Gods Woord te gehoorsaam en nie in afvallige Babilon se leringe te deel nie. (Openb 12:17, 

19:10; 2 Kron 20:20; Spr 29:18; Efe 4:11-16;) 

 

5. Hierdie "oorblyfsel" [8] sal God se laaste waarskuwingsboodskap aan die wêreld verkondig, soos 

vervat in die  drie-engele boodskappe van Openb 14 - [9] (1a.) die Ewige Evangelie van 

Verlossing in Jesus alleen,   [10] (1b.) die Hemelse Oordeel wat nou aan die gang is en deur 

die Tweede Fase van Jesus se hemelse bediening in die hemelse heiligdom gesimboliseer word, 

wat ook [11] die Wederkoms van Jesus insluit (en vooraf gaan) en [12] (1c.) sal die mens 

terugroep tot Skepper-aanbidding.  [13] (2) Dit moet die wêreld waarsku dat Babilon geval het 

weens die valse leringe wat dit aan die wêreld verkondig.  Die oorblyfsel moet God se volk 

roep om uit Babilon uit te kom en [14] deur die onderdompelingsdoop by God se beweging aan 

te sluit.  [15] (3) Dit moet die mensdom waarsku teen die merkteken van die dier - die 

Christelike Sondag. [16] Die oorblyfsel kom te voorskyn uit die Tweede Adventbeweging van 

1844 en [17] is sending gerig (Hebr 10:10-13; Openb 10:11; 14:6-12; 18:4; 22:10,12). 

 

6. Hierdie "oorblyfsel" sal [18] deur die meerderheid in die wêreld, ge-spot, gehaat en as 'n sekte 

beskou word, omdat dit aan [19] die Bybel as hul enigste Gids van waarheid, vashou en nie met 

die gevestigde kerke wil verenig in hul strewe om eenheid met die Pousdom nie. 

 

GOD SE LAASTE KERK GEÏDENTIFISEER 
 

Die Sewendedag-Adventistekerk is die enigste Kerkgenootskap of Sendingbeweging wat as die 

"oorblyfsel" van God se ware kerk volgens die profesie van Openbaring beskou kan word?  Dit vervul al 

19 vereistes soos dit in die profesieë van Openbaring beskryf word. 

 

DIE SEWENDEDAG-ADVENTISTEKERK 
 

[1] bestaan uit mense van alle stamme, tale, volke en nasies wat ge-hoor gee aan God se oproep: 

"Kom uit haar uit, my Volk," 

[2] verskyn in profesie ná 1798 en word 'n organisasie in 1863, 

[3] bestaan uit 'n oorblyfsel (8 milj) gereken teenoor Babilon se ± 6 biljoen mense,  

[4] erken en onderhou die Sabbat (Saterdag) as teken dat hulle die Skepper-God aanbid en Hom 

liefhet,  

[5] glo in Jesus as hul enigste Verlosser en Regverdmaker van Sonde, 
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[6] bestudeer die profesieë van die Bybel ten diepste en hou onwrik-baar vas aan die beloftes van 

Jesus, soos in die profesieë vervat, 

[7] beskik oor die werke van 'n profeet - E. G. White, wat hul telkens terugwys na die ondersoek 

van die Heilige Skrifte, vir waarheid, 

[8] verkondig God se 3-engele boodskappe aan die hele Wêreld, soos vervat in Openb 14:6-12, 

[9] verkondig die Ewige Evangelie van verlossing soos dit in die lewe, dood, opstanding en 

bediening van Jesus Christus vervat is, 

[10] erken en verkondig Jesus se 2de Fase van Sy hemelse bediening, die Ondersoekende oordeel 

("die uur van Sy oordeel het gekom") 

[11] verkondig die spoedige wederkoms van Jesus, letterlik, hoorbaar, sienbaar, komende met Sy 

magtige engele as getuies, 

[12] glo dat God die hemel en die aarde geskape het, en aktief in sy skepping betrokke is, erken 

daarmee saam dat die eerste 11 hoof-stukke van die Bybel ‘n egte en ware weergawe is van die 

skepping, sondeval en uiteindelike Sondvloed wat daarop gevolg het, 

[13] wys op die valse leringe van Babilon, deur die profesieë van die Bybel en openbaar die Bybelse 

leringe aan die mensdom,  

[14] erken die eenmalige onderdompelingsdoop wat dien as simbool van Jesus se eenmalige 

sterwe en opstanding en waardeur lidmaat-skap tot God se kerk verkry word, 

[15] erken die Christelike Sondag as die merkteken van Pouslike gesag, wat deur toekomstige 

wetgewing bindend op die gewete sal wees, en as die “Merkteken van die Dier,” bekend sal staan, 

[16] dit is die oorblyfsel van die Tweede Adventbeweging wat in 1856 die naam 

Sewendedag-Adventiste aangeneem het en wat al die Bybelse leringe van die gevestigde kerke 

insluit, 

[17] is die grootste Protestantse Sendingbeweging wat wêreldwyd die evangelie aan alle volke, 

menigtes, nasies en tale verkondig, 

[18] word deur Satan aan die mense voorgehou as 'n sekte omdat dit glo in die sewendedag 

Sabbat i.p.v. die Christelike Sondag, al erken  hulle dat hulle slegs uit genade en deur die geloof 

in Jesus as hul enigste Verlosser van die Sonde, gered kan word. 

[19] glo in die Bybel as hul enigste gesag van waarheid en enigste Ge-loofsbelydenis,  en kan 

daarom nie weens sosiale en gemeenskaplike probleme in die wêreld, met ander kerke in ‘n 

ekumeniese eenheid saamsmelt nie - veral nie met die Pousdom wat God se woord ondergeskik 

aan menslike tradisie stel nie. 

 

IS DIEGENE IN ANDER KERKE VERLORE? 
 

Ons moet erken dat God vandag baie getroue kinders in ander Christelike kerke het.  Selfs toe Jesus sy 
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Kerk op aarde gestig het, was dit ook so.  God se wil word geopenbaar in sy woord. 

 

Hebr 4:12,13 “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees 

en van ge-wrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oor-legginge en 

gedagte van die hart.  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom 

nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te 

doen het.” 

 

Laat God toe om self te oordeel volgens sy geopenbaarde wil. God kommunikeer sy wil tot ons 

deur sy Woord van Waarheid.  Dit is die enigste stem van gesag, wat ons by die ware weg sal 

uitbring.  

 

Joh 10:14,16 “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken...  

Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie kraal behoort nie.  Ek 

moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een 

kudde, een herder.” 

 

God se volk is versprei oor die hele aarde.  As die goeie herder sal Jesus elkeen wat na sy stem 

luister, rig, lei en roep tot een kudde van Goddelike waarheid, nie deur ekumenisme, nie.  Ek 

dank God dat ek sy roepstem gehoor het en daarop gereageer het.  Ek vertrou dat u sal aanhou 

om deur sy Gees (van waarheid) en sy Woord (van waarheid) gelei te word om te kom tot die 

Weg van alle waarheid - Joh 14:6; 18:37; 16:13; 17:17).   

 

Openb 19:7,8 “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, 

want die bruilog van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed 

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

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

Die tema van Openbaring, naamlik die wederkoms, moet nooit uit die oog verloor word nie.  

Die bruilof is hier!  Die kerk, die bruid van Jesus, het (verlede tyd!) haar gereed gemaak.  Elke 

gelowige kind van God moet vóór die wederkoms sy bruilofskleed aan hê.  Om be-kleed te 

wees met die kleed van die geregtigheid van Christus, in waarheid en heiligheid, is om 

gehoorsaam en gereed te wees.  Ons móét dit aantrek, want iemand sonder die bruilofskleed 

sal nie kan deel in die bruilofsfees nie (Matt 22:11,12). 
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Openb 22:17 “En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom 

wat wil, die water van die lewe neem, verniet” 

 

Hierdie is die laaste uitnodiging in die boek van Openbaring.  Die Gees van die waarheid (Joh 

16:13) en die kerk van die waarheid, nooi u uit om van die suiwer water van die lewe te drink.  

Dit is verniet en kan nie gekoop word nie.  Jesus het alreeds daarvoor betaal. 

 

Wil u graag van die water van die lewe drink? ________ 

 

God roep sy volk om uit die verwarring van Babilon te kom en by sy sigbare oorblyfselkerk op 

aarde aan te sluit - hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 

 

Wil u graag deel wees van God se laaste kerk op aarde? _______ 

 

Om deel te wees van God se laaste kerk, vereis dat u  gedoop moet word deur 

onderdompeling, soos wat Jesus dit in sy woord aan ons voorskryf. 

 

Is u bereid om deur onderdompeling gedoop te word? _______ 

 

God was en is nog altyd bereid om enige mens wat wil, op die pad van waarheid te lei. 

 

Is dit u begeerte dat Jesus u steeds sal lei op die weg van heilig-making deur sy Gees en sy Woord? 

_________  


