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DIE DIER MET DIE SEWE KOPPE  

EN TIEN HORINGS 
 

WIE IS DIE ANTICHRIS? 

 

DIE KLEIN HORINKIE IN DANIEL 7 
 

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 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 KENMERKE VAN DIE KLEIN HORINKIE 

SOOS BESKRYF IN DANIËL 7 
 

1. Kom na die ander horings te voorskyn - Verskyn ná die Westerse Romeinse Ryk 

reeds in 10 stamme verdeel het, m.a.w. na 476 nC.  

 

2. Kom tussen die ander horings te voorskyn - Dit verskyn, tussen die ander 10 

stamme in Wes-Europa. 
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3. Dit is verskillend van die ander horings - Die ander koninkryke was polities van 

aard, dié koninkryk is godsdienstig, maar sou hom met die politiek bemoei. 

 

4. Oorwin drie van die ander horings - Die koninkryk het die Heruli, Vandale en die 

Oos-Gote met staatshulp, (weermag van die keiser van die Oosterse Romeinse Ryk) uit 

die weg geruim. 

 

5. Spreek groot woorde teen die Allerhoogste - Die koninkryk se leierskap maak op 

Goddelike eienskappe aanspraak (gee voor om sondes te vergewe en verwys na hulself 

as God se plaasvervangers op aarde. 

 

6. Voer oorlog en mishandel die heiliges - Die koninkryk het die gelowiges wat nie met 

sy leringe saamstem nie, gemartel, vervolg, en selfs probeer uitwis. 

. 

7. Probeer tye en wet verander - Die koninkryk sou peuter aan God se Sedewet (die 2de 

Gebod word weggelaat, die 4de word verander en die 10de in twee verdeel) om sy 

gesag van Tradisie bokant die Bybel (God se gesag) aan te dui. 

 

8. Regeer oor heiliges vir Tyd, Tye en ½Tyd - Dit sou die Christelike Wêreld onderdruk 

vir 1260 jaar, vanaf  538 nC. tot en met 1798 nC. 

 

Daar is slegs een Koninkryk / Mag / Stelsel, wat aan al hierdie vereistes van die Klein-

Horinkie voldoen, nl:  DIE POUSDOM, AS STELSEL VAN DIE ROOMS-KATOLIEKE KERK, 

MET SY SETEL IN ROME. 
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DIE ANTICHRIS SE DRIE-DUBBELLE  

PROFETIESE TYDPERK VAN WÊRELDSE OORHEERSING 
 

Uit die studie van Daniël 7, het ons ontdek dat die Klein Horinkie, die POUSDOM  is, wat vir 

"3½ profetiese Tydperke," as Antichris oor die heilges sal regeer en die waarheid van God 

teen die grond sal werp en vertrap. 

 

Sewe maal word na die tydperk verwys in die profesieë van Daniël en Openbaring. Ons moet 

onthou dat die getal, 7, God se volmaakte getal is, en dat dit in die geval verwys na ‘n tydperk 

wat vasgestel, presies en onveranderlik is. Dit word op drie verskillende maniere, uitgedruk. 

Die rede hiervoor is, om die heerskappy van die Antichris in die geskiedenis, vas te maak en 

te bevestig.  

 

God wil seker maak dat niemand hoef te twyfel, of te wonder, oor wie die ware Antichris is, 

na wie Jesus verwys het nie (Matt 24:15; Dan 7 - 12; Openb 2 - 19).  Hierdie inligting oor die 

Antichris (sy oorsprong, sy werksaamhede, toekoms en uiteindelike vernietiging), is uiters 

noodsaaklik vir die vertolking van Openbaring se inligting oor die toekoms (hoe dit die 

mensdom in die geheel en God se Kerk (gelowiges) in die besonder raak).  Die drie tydperke 

waarna die profesieë 7 maal verwys, is: 

 

TYD, TYE & ½TYD, of 42 MAANDE, of 1260 DAE. 

SEWE MAAL WORD DAAR NA  

DIé TYDPERK VERWYS 
 

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.” 
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Gedurende ‘n "Tyd, Tye en ½ Tyd" sal die Klein Horinkie (Antichris) groot woorde teen God 

spreek,  probeer om Bybelse tye en God se wet van 10 Gebooie te verander en die heiliges  

mishandel. 

 

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.” 

 

Die heiliges van God moet eers totaal verstrooi word gedurende die 3½ Tydperke, voor God 

sal optree (oordeel) teen die verwaande koning van die Noorde (Klein Horinkie / Pousdom /  

Antichris). 

 

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 en tye en 'n 

halwe tyd.” 

 

Die Ware Kerk sou vir "3½ Tydperke" uit die gesig van die slang (die Draak / Satan) 

weggesteek word in afgeleë plekke en in die berge, waar sy deur God beskerming sou geniet. 

 

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-tweehon-derd-en-sestig dae lank.” 
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God sou sy Ware Kerk vir "1260 Dae" in die woestyn (afgeleë plekke) beskerm teen Satan se 

aanvalle en misleidings.  Ons moet onthou dat Satan nooit alleen werk nie, maar deur 

assistente, mediums en volgelinge.  In die geval was dit eers die keisers van Rome en daarna 

die Pousdom met sy afvalligheid van menslike tradisies en bygeloof. 

 

Openb 11:3  

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

sestig dae lank sal profeteer.” 

 

Gedurende ‘n tydperk van "1260 Dae" sal God se Woord (Ou & Nuwe Testament) in rou 

wees, want die heidene sal deur menslike Tradisies, God se Woord en Waarheid vervang. 

 

Openb 11:2  

“Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die 

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

 

Die Antichris se valse leringe van menslike Tradisies, is so besoedelend, dat Johannes daarna 

verwys as heidene wat die voorhof van die Tempel vir "42 Maande" lank vertrap. 

 

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 wat uit die see uitkom (Antichris / Pousdom / Klein Horinkie), sal groot en 

godslasterlike dinge teen God uitspreek vir "42 maande" lank. 

 

Nou dat ons weet wat die betekenis van die tydperke is, kan ons, onsself die vraag afvra: 

wanneer begin die tydperk van Pouslike oorheersing, hoe lank sal dit duur en wanneer sal dit 

tot ‘n einde kom? 
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PROFETIESE JAAR-DAG BEGINSEL 
 

Num 14:34  

“Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet 

julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teëstand gewaar word.” 

 

Ons moet nooit vergeet, dat ons hier met profetiese tydperke te doen het nie.  Dus moet ons 

van die Jaar-dag Beginsel gebruik maak, wat sê: Een profetiese dag = Een letterlike jaar. 

(Sien ook Eseg 4:4-6) 

 

DRIE BENOEMINGS VAN DIE DIESELFDE TYDPERK 

WAT POUSLIKE HEERSKAPPY BEVESTIG  

 

TYD, TYE EN ½ TYD / 42 MAANDE / 1260 DAE 
 

1. 1260 PROFETIESE DAE  =  1260 LETTERLIKE JARE 

 

2. TYD, TYE & ½TYD - Die Hebreeuse Jaar het bestaan uit 360 dae, met maande wat elk uit 

30 maandae bestaan het. 

 "Tyd"   = 1 "Jaar"  of  360 "Profetiese Dae" 

 "Tye"   = 2 "Jaar"  of  720 "Profetiese Dae" 

 "½ Tyd" = ½ "Jaar  of  180 "Profetiese Dae" 

    __________________________________ 

 Totaal  = 3½ “Jaar” of 1260 “Profetiese Dae” 

    of 1260  Letterlike Jare 



Die Dier met die Sewe Koppe en Tien Horings  7 
 

3. 42 PROFETIESE MAANDE - Die Hebreeuse maand  bestaan uit 30 maandae / maand. 

 

 42 X "30 Dae" = 1260 “Profetiese Dae”  

    of 1260 Letterlike Jare 

    1260 Dae    

 Dus is:  

 Tyd, Tye & ½ Tyd    = 1260 LETTERLIKE JARE 

 42 Maande    

 

Soos reeds gemeld in ‘n vorige lesing, het die Godsdienstige en Politieke heerskappy van die 

Pousdom in 538 nC. begin, nadat dit drie vorige koninkryke laat uitwis het, wat met sy eie 

Christelike sienings in stryd was (Sien lesing oor Daniël 7 - Die Antichris van Openbaring 

ontmasker).  Vir ‘n tydperk van 1260 jaar sou die Pousdom die bekende wêreld met sy lig van 

die heilsgeskiedenis (die Bybel), in duisternis dompel, en daaroor heers.  Die tydperk sou 

eindig in 1798 nC. toe die Pousdom se Politieke heerskappy, hom ontneem sou word.  Dit 

sou egter van korte duur wees!  

 

KENMERKE VAN DIE ANTICHRIS IN OPENB 13 
 

1.   SPREEK GODSLASTERLIK 

  

 Openb 13:5,6  

“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.  En hy het sy mond 

oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die 

hemel woon, te laster.” 

Hierdie 1ste Dier openbaar dieselfde kenmerke as die Klein Horinkie van Dan 7 & 8, en 

vervul dit tenvolle, wat bewys dat dit dieselfde Anti-christiese mag (Pousdom) is, wat 

godslasterlike dinge uiter. 
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"Die pous is die opperste beoordelaar van die wet van die land. ...Hy is die 

plaasvervanger van Christus, wat nie alleen Priester vir ewig is nie, maar ook Koning 

van die konings en Here van die here."  La Civilta Cattolica, 18 Maart 1871, soos aangehaal in 

Leonard Woolsey Bacon, An Inside View of the Vatican Council, (American Tract Society-

uitgawe), bl 229. 

 

"Hulle [Roomse Priesters] het hulle onfeilbaarheid toegeëien, wat God alleen toekom.  

Hulle matig hulle die reg aan om sondes te vergewe, wat God alleen besit.  Hulle gee 

voor dat hulle die hemel kan oop- en toesluit, wat God alleen die mag het om te doen.   

Hulle beskou hulself hoër as al die konings van die aarde, wat God alleen toekom.  En 

hulle gaan verder as God deur voor te gee dat hulle hele volke kan vrystel van hulle eed 

van getrouheid aan hulle konings, wanneer sodanige konings hulle nie behaag nie.  En 

hulle handel teen God wanneer hulle aflate vir die sonde gee.  Dit is die ergste van alle 

godslastering."  Adam Clarke, Commentary, oor Dan 7:25. 

 

"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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2.   REGEER VIR 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.” 

 

Soos reeds bewys (sien bl. 6), is dit die tydperk van 1260 Jaar van Pouslike heerskappy. 

(Dan 7:25,12:7; Openb 12:6,14; 11:2,3) 

 

3.   VERVOLG DIE HEILIGES 

  

 Openb 13:7  

“Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en 

aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.” 

 

Politieke koninkryke spits hulle op al hul onderdane toe.  Die Pousdom spits hom 

spesifiek toe op Christene wat met sy leer verskil, wat hy dan vervolg, en selfs 

doodmaak, selfs sy eie lidmate, as dit moet (bv. Die Spaanse Inkwissisie). 

 

"In werklikheid het die kerk aanvanklik toegeefliker teenoor ketters opgetree, hulle 

geban, hul eiendom gekonfiskeer, .. totdat hy eindelik verplig was om die hoogste straf 

uit te oefen, tweedens leer die ondervinding (verklaar Belarmine, "De Laicis," I, 3, c.21) 

dat daar geen ander redmiddel is nie, want die kerk het geleidelik verder gegaan en 

elke middel probeer, eers banning alleen, toe is 'n geldelike boete bygevoeg, toe 

verbanning, EINDELIK WAS HY VERPLIG OM HOM OP DIE DOODSTRAF TE VERLAAT 

[die hoofletters hier is deur die skrywer].  

P. Marianus de Luca, S.J., Institutiones Juris Ecclesiastici Publici (Institute van Openbare Kerklike 

Reg), Deel 1, bl. 143, 1901. (Die skrywer was ‘n Rooms-Katolieke professor aan die Gregoriaanse 

Universiteit van Rome) 
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Pous Martin V (1417 - 1433 nC.) het die volgende opdrag aan die koning van Poland 

gegee ten opsigte van die navolgers van Johannes Huss:  

 

"Maak dit 'n opdrag om die Hussiete uit te roei.  Onthou dat hierdie oneerbiedige 

mense dit waag om beginsels van vryheid te verkondig, hulle hou vol dat alle Christene 

broeders is...; hulle verkondig dat Christus na die aarde gekom het om slawerny af te 

skaf; hulle roep die mense tot vryheid...   

 

 

Terwyl daar nog tyd is, draai jul aangesigte teen Bohemië; brand, vermoor, saai oral 

verwoesting, want niks kan meer aanvaarbaar wees vir God, of meer bruikbaar wees 

vir konings, dan die vernietiging van die Hussiete nie."   
L. M. Decormenin, THE PUBLIC AND PRIVATE HISTORY OF THE POPES OF ROME, Vol. II, bl. 

116,117. 

 

"Onder hierdie bloedige beginsels, is hierdie vervolging wat prominent in die 

geskiedenis geskrywe staan, voortgesit vanaf die elfde en die twaalfde eeu, tot in ons 

eie tyd.  Nadat die teken vir openlike marteling in die kerklike wette van Orleans gegee 

is, het daar in die gedaante van 'n kruistog gevolg:  die uitdelging van die Albigense, die 

instelling van die Inkwisisie, die wrede pogings om die Waldense uit te roei, die 

marteling van die Lollarde, die wrede oorloë om die Bohemiërs uit te roei, die 

verbranding van Huss en Hiëronimus en 'n menigte ander belyers, voor die 

Hervorming; en daarna die afgryslike wreedhede wat in die Nederlande gepleeg is, die 

marteling onder die bewind van koningin Mary, die uitblussing van die Hervorming in 

Spanje en Italië deur vuur en die swaard, deur bedrog en openlike vervolging in Pole, 

die bloedbad van Bartholomeüs[nag], die vervolging van die Hugenote deur die Bond, 

... en al die wreedhede en vervalsings in verband met die herroeping van die Edik van 

Nantes.   
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Hier is die meer openlike en voor die hand liggende feite wat die profesie verklaar, 

afgesien van die geleidelike en geheime moorde van die heilige tribunaal van die 

Inkwisisie."    T. R. Birks, The Four Prohetic Empires, and the Kingdoms of the Messiah, (1845-

uitgawe), bl. 248, 249. 
 

"Dat die Roomse Kerk meer onskuldige bloed vergiet het as enige ander instelling wat 

ooit onder die mense bestaan het, sal deur geen Protestant wat die geskiedenis 

behoorlik ken, betwyfel word nie. 

W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (1910-

uitgawe), Deel 2, bl. 32. (Met vergunning van Longmans, Green and Co.) 

 

"Hierin, soos in alle ander leerstellige sake, moet die kerk alleen ons gids wees.  Dat die 

kerk Protestante steeds as ketters beskou, ketters genoem, en soos ketters behandel 

het, is onmiskenbaar waar, en dit betaam ons nie om aan die kerk voor te skryf dat sy 

bewoordinge 'net gedeeltelik waar' en 'onnodig aanstootlik, is nie."   The Western 

Watchman (Rooms-Katoliek), 27 Jan. 1916. 

 

OPENB 13 : 1 - 4 

DIE GESKIEDENIS EN  

TOEKOMS VAN DIE ANTICHRIS 
 

Openb 13:1  

“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.” 

 

"Die Diere van Daniël en van Johannes is wêreldryke.  Die Dier met die tien horings is die 

Roomse Mag. ...Die kop is die regerende mag van die liggaam.  Die koppe van hierdie dier 

stel opeenvolgende regerings voor."  H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation,  

bl. 144,145. 
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Openb 13:2a  

“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...” 

 

Hierdie saamgestelde Dier bevat die eienskappe van die eerste drie diere van Dan 7, naamlik, 

Babilon (leeu), Medo-Persië (Beer) en Griekeland (Luiperd) en is deel van die koninkryk wat 

deur die vierde Dier van Dan 7 gesimboliseer word - nl. Rome. 

Net soos die Draak (Satan) van Openb 12, het dit sewe koppe en tien horings.  Die Draak, 

Satan, vervolg die Kerk, deur Rome, in sy  Heidense fase (keisers) en Kerklike fase 

(Pousdom). 

 

Die Saamgestelde Dier stel Rome veral in sy Pouslike fase voor (Openb 13:5) , omdat dit "'n 

mond" het wat "groot woorde en godslasteringe teen God" uiter en "oorlog voer" met die 

heiliges" vir "42 maande" (1260 jaar tydperk van Pouslike oorheersing). 

 

Openb 13:2b  

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

 

Dit is die Draak (Satan) self wat aan die Pousdom sy krag, sy troon en groot mag gegee het 

om die nasies mee te verdruk.  Dit sou die Pousdom doen deur sy wêreldse mag (politiek) en 

heidense Tradisies en invloed (afvallige godsdienstige sienings). 

 

1.    POLITIEK  

"Die verwydering van die hoofstad van Rome na Konstantinopel in die jaar 330 [nC.], 

het gemaak dat die Westelike Kerk feitlik bevry was van die koninklike gesag, sodat hy 

sy eie vorm van organisasie kon ontwikkel.  Die Biskop van Rome, op die stoel van die 

Keisers, was nou die grootste man in die Weste, en sou binnekort gedwing word [toe 

die barbare die Ryk oorweldig het] om sowel die politieke hoof as die geestelike hoof te 

word."  A. C. FLICK, The Rise of the Medieval Church (Putnam's, 1909 - uitgawe), bl. 168.  
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"Onder die Romeinse Ryk het die pouse geen mag besit nie. Maar toe die Romeinse 

Ryk verbrokkel het en sy plek ingeneem is deur 'n aantal ruwe, barbaarse koninkryke, 

het die Rooms-Katolieke Kerk nie net in godsdienstige aangeleenthede onafhanklik 

van die state geword nie, maar het hy ook die politieke aangeleenthede oorheers."   
Carl C. Eckhardt, The Papacy and World Affairs, (Univ. of Chicago Press, 1937) bl1. 

 

"Enige Romeinse elemente wat die barbare en Ariërs agtergelaat het... het onder die 

beskerming van die Biskop van Rome gekom, wat die vernaamste figuur aldaar was, 

nadat die keiser verdwyn het. ...die Ryk het nie vergaan nie, maar het net 'n verandering 

ondergaan. ...Dit is 'n politieke skepping, en is net so indrukwekkend soos 'n Wêreldryk 

omdat dit die voortsetting van die Romeinse Ryk is. Die Pous, wat homself 'Koning' en 

'Pontifex Maximus' noem, is die keiser se opvolger."  Adolf Harnack, What is Christianity? 

(New York: G. P. Putnam's Sons, 1903), bl 269,270. 

 

Pous Boniface VIII se eie woorde: "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."  Gordon Thomas en Max Morgan-Witts, PONTIFF,(London: Granada 

Publishing, 1983), bl.332 

 

2.   AFVALLIGE GODSDIENS 

 

“Babilon val in 539 vC. in die hande van die Medo-Persiërs. In 487 vC. word die antieke 

troon van Satan se valse godsdiens (die Palladium van Babilon, of die Kubus) na 

Pergamus in Griekeland (Klein Asië) verskuif.  Die konings van Pergamus wat self die 

opperste hoëpriester (Pontifex Maximus) van hul eie godsdienste was, word ook nou 

die hoëpriester van die ou Babiloniese geloof.  Attalus III, die laaste van die Pergamus 

priesterkonings, het met sy afsterwe in 133 vC. sy koninklike en priesterlike ampte aan 

die Romeine nagelaat.”  W. B. Barker, Lares and Penates, bl. 232,233. 
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“Julius Caeser het 'n 100 jaar later die keiser van die Romeinse Ryk én die Pontifex 

Maximus van die Romeinse godsdiens geword.  Sy verering was na keiser Augustus en 

sy opvolgers oorgedra.  Die titel “Pontifex Maximus” word weer later oorgeneem deur 

die pous van Kerklike Rome, as die opvolger van Keiserlike Rome.”  
Edwin R. Thiele, Outline Studies in Revelation, California: Pacific Union College, 1984), bl 44. 

 

"Die Roomse Kerk het op hierdie wyse stilweg homself in die plek van die Romeinse 

Wêreldryk ingewig, waarvan dit die eintlike voortsetting is.  Die Ryk het nie tot niet 

gegaan nie, maar het 'n gedaanteverwisseling ondergaan...  Die pous wat homself 

'koning' en ook die 'Pontifex Maximus' noem, is die opvolger van die keiser." ('n 

Vertaling)  A Harnack, What is Christianity?, bl. 269. 

 

“Tertullianus, Biskop van Kartage, beskuldig die Biskop van Rome aan die begin van die 

derde eeu as die "Pontifex Maximus" (weens laksheid en heidense invloede in die 

Kerk), toe was die Titel nog net deur die keisers van Rome gedra.  In 382 nC. het 

Ambrose, Biskop van Milaan, die keiser Gratianus, oortuig om die titel Pontifex 

Maximus te verwerp as heidens.” 

 

“Pous Leo I, het dié heidense titel in 445 nC. aangeneem, met sy aanvaarding van die 

amp as Pous van Rome. Later het die pouse hulself as die "imperator" (keiser) van die 

Kerk begin beskou.” (Vandaar die kroon) Leroy Edwin Froom, The Prophetic Faith of our 

Fathers, (Washington: Review & Herald, 1978), bl 398. 

 

Openb 13:8  

“En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die 

grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe 

is nie.” 
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Almal (die hele wêreld) sal die 1ste Dier (Antichris) aanbid, sommige onder dwang, ander 

onder die swaard en ander onder menslike en familie druk, die rede?  Hulle name is nie in die 

boek van die Lewe van die Lam opgeteken nie. Ons name kan slegs in die boek opgeteken 

word, as ons Jesus Christus as Verlosser en Heer in ons harte aanvaar en ‘n lewende, 

daaglikse verhouding met Hom het.   

 

DIE ANTICHRIS SE DODELIKE WOND 
 

Openb 13:3a  

“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was...” 

 

Na die tydperk van 42 maande (1260 Jaar) van Pouslike heerskappy sou die Dier 'n dodelike 

wond ontvang.  Dit sou sy wêreldlike mag en aansien van hom wegneem. 

 

Openb 13:9,10  

“As iemand 'n oor het, laat hom hoor.  As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in 

krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard dood 

gemaak word.  Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.” 

 

Die 1260 Jaar van Pouslike heerskappy het in 538 nC. begin, na die vernietiging van die Oos-

Gote.  Vir 1260 jaar sou konings en regerings aan die Pousdom onderdanig wees.  Hierdie 

tydperk eindig in 1798 nC.  As 'n regstreekse uitvloeisel van die opstand teen pouslike gesag 

in die Franse Revolusie, het die Franse leër van Napoleon, onder generaal Berthier, Rome 

binnegeval.  Pous Pius VI is op 10 Februarie 1798 gevange geneem en in Valenco Frankryk 

opgesluit, waar hy die volgende jaar in 1799 nC. in ballingskap oorlede is. 

 

Die jaar 1798 nC.waarin die Pousdom van sy heerskappy ontneem is, kan as die dodelike 

wond van Openb 13:3 beskou word.   



Die Dier met die Sewe Koppe en Tien Horings  16 
 

ANTICHRIS SE DODELIKE WOND HERSTEL 
 

Openb 13:3  

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

genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. ” 

 

Die Pousdom (Antichris) sou nie vir altyd sy krag en invloed verloor nie.  Die dodelike wond 

(ontneming van sy politiek gesag) sou egter genees en die hele wêreld sal verwonderd agter 

die dier (Pousdom) aangaan. 

 

"In 1870 is die wêreldlike heerskappy van die Pousdom wéér afgeneem, en die pous het hom 

as die gevangene van die Vatikaan beskou.  Teen 1929 het die toestand in so 'n mate 

verander dat kardinaal Gasparri, Mussolini in die historiese paleis van St. Johannes Lateraan 

ontmoet het om 'n lang twis by te lê - en sodoende die wêreldlike mag aan die Pousdom 

terug te gee om 'n wond te genees wat 59 jaar oud was."   

The Catholic Advocate [Australië], 18 April 1929, bl 16. 

 

 

Op die voorblad van die San Franscisco Chronicle van 12 Februarie 1929, was foto's van 

kardinaal Gasparri en Mussolini terwyl hulle die konkordaat onderteken het.  Die opskrif het 

gelui:  "Heal Wound of Many Years" (Genees wond van Baie Jare).  Die Associated Press se 

berig het gelei:  "Albei kante was uiters hartlik toe hulle hierdie gedenkwaardige dokument 

onderteken het en sodoende die wond genees het wat reeds sedert 1870 gesweer het."   

 

Openb 13:4  

“En hulle het die draak aanbid en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?  Wie kan 

teen hom oorlog voer?” 
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Die Pousdom sal uiteindelik weer in ons moderne tyd, so ‘n groot aansien en invloed oor die 

nasies hê, dat hy net voor sy laaste algehele ondergang en vernietiging sal kan sê:  "Ek sit as 

koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie." (Sien Openb 18:7;  (Jes 

47:7-15;  Openb 17:18).  Die Pousdom word reeds in die Suid-Afrikaanse Nuusmedia 

aangespreek as “Sy Heiligheid” of in Engels as “His Holiness.”  Regoor die wêreld word die 

bewegings van die Pousdom wye media-dekking gegee.  

 

Deurdat die wêreld so ‘n ophef maak van die Pousdom en sy leiers, sê Jesus, is die mensdom 

besig om die Antichris te aanbid, en as hulle die Antichris aanbid, dan aanbid hulle ook die 

draak (Satan), wat hom sy krag, troon en groot mag gegee het.  

 

Openb 13:11,12  

En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n 

lam en het gepraat soos ‘n draak.  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en 

hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike 

wond genees is. “ 

 

‘n Tweede dier (politieke stelsel wat hom met godsdiens gaan bemoei) sou op die toneel 

verskyn, om en by die tyd toe die 1ste dier sy dodelike wond gekry het.  Die 2de dier sou 

praat soos die draak (Satan).  Die 1ste dier (Antichris / Pousdom) se dodelike wond sou egter 

genees op 12 Februarie 1929.   

 

Die 2de dier (‘n politiese stelsel wat hom godsdiens gaan bemoei) sal dieselfde gesag as die 

1ste dier (Antichris / Pousdom) op die mensdom uitoefen.  Dit word met die medewete van 

die 1ste dier (Antichris / Pousdom) gedoen.  Die 2de dier sal sy mag gebruik en die mensdom 

dwing om die 1ste dier (Antichris / Pousdom) te aanbid.  (Sien die lesing: Die Lam wat praat 

soos ‘n Draak) 



Die Dier met die Sewe Koppe en Tien Horings  18 
 

DIE VALSE DRIE - EENHEID 
 

Met die verskyning van die 2de dier, is daar nou drie magte wat in stryd is met God en sy 

heiliges.  Hierdie Valse drie - eenheid van Openbaring sal na die herstel van die dodelike 

wond van die 1ste Dier (Antichris / Pousdom), m.a.w. na 1929 nC., hulleself geleidelik inwig 

in die velde van die politiek, godsdiens en sosiale lewe van die mensdom.  Hulle sal as 'n 

span saamwerk om 'n laaste aanslag teen God, Sy waarheid en Sy kerk te loods.  Die boek 

van Openbaring noem hierdie saamgesmelte afvallige godsdienste - Babilon!  (Sien die 

lesings: Die tweede Engel se Boodskap; Die derde Engel se Boodskap; Die Lam wat praat soos 

‘n Draak) 

 

1.   DIE VALSE VADER 

 Openb 13:2  

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

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

mag.” 

 

 Die Draak (Satan) gee aan die 1ste Dier sý krag, sý troon en gróót mag.    

 

 Ons Hemelse Vader het aan Jesus, Sy Seun, groot mag en krag gegee om te oordeel 

(Joh 5:22, 27, 30; 8:16; Hand 17:31 ens.), asook 'n koninkryk (1 Kor 15:24; Dan 7:14) 

en ook, Sy troon (Hand 2:30; Hebr 1:8;12:2; Openb 3:21; 7:17; 22:1,3). 

 

2.  DIE VALSE CHRISTUS 

 Openb 13:3  

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

is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.” 
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Die Dier met die sewe koppe en die tien horings wat 'n mond het (die 1ste dier / 

Antichris / Pousdom), ontvang krag, mag en 'n troon van die Draak.  In sy na-aping van 

Christus se bedienig wat 3½ jaar geduur het, regeer die Dier vir 3½ Tydperke.   

 

 Hy na-aap Christus se kruisdood en opstanding deur 'n dodelike wond te ontvang, 

maar wonderbaarlik daarvan te herstel.  Pous Johannes-Paulus II het selfs ‘n aanslag op 

sy lewe oorleef.  Sedertdien het die wêreld groter respek en meegevoel vir die “Leier” 

van die “Algemene Christelike Kerk” (let wel, die leier is Katoliek - hoof van die 

Pousdom / Antichris). 

 

 Jesus het gesê dat Sy Kruisdood baie sondaars na Hom toe sal aantrek, want Hy het 

gekom het om sondaar te bevry van slawerny van sonde (Joh 3:14,15; Luk 5:32; 19:10; 

Hebr 2:14,15).  Die Pousdom “beywer” hom sogenaamd vir die agtergeblewenes en 

onderdruktes in verskeie lande.  Deur politiek, sanksies en die kerk se invloed op  

godsdienstige gebied, probeer hy regerings en volke manupileer en onderdruktes 

(onderdane) te bevry van hulle sondige onderdrukkers. Om die rede loop die wêreld 

verwonderd agter die Dier aan. 

 

3.  DIE VALSE HEILIGE GEES 

 

 Openb 13:12-17  

 “En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en 

die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy 

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

die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat 

hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde 

te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en 

lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat 
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die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie 

aanbid nie.  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die 

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

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

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

 

 Die Tweede Dier uit die aarde is soos 'n Lamagtige Dier - namaaksel van die Ware Lam 

van God - Jesus Christus. 

 

 Die ware Heilige Gees is die egte ander Trooster (Parakletos) net soos, en in die plek 

van Jesus.  Hy word deur ons hemelse Vader gestuur om ons van die waarheid 

(geregtigheid, sonde en oordeel - Joh 16:13) te oortuig en Jesus se werk van Verlossing 

in die harte van mense af te rond (Joh 15;26; 16:7-14), en hulle te verseël (Efe 4:30). 

 

 Die Valse Profeet (“gees”) praat soos die Draak, want hy word deur die Draak voorgesê 

om die mensdom te mislei met valse leringe van mense en duiwels. Hy laat die 

mensdom verval in heidense praktyke wat aan hulle sogenaamde vryheid van sekere 

Bybelse beginsels bied, bv. “Maak soos die priester sê;”  “Ons is onder die genade;”  

“Die 10 Gebooie is aan die kruis genael;” “Dien die Here soos jou hart vir jou sê, nie 

soos die Skrif vereis nie,” “Luister na die stem binne-in jou, laat die jou by God 

uitbring;” “Word een met die kragte in die heelal,” ens.  Baie van hierdie reëls en 

vryhede bots lynreg met mekaar, maar omdat die mensdom in een van die drie 

kategorieë van die Afvallige drie-eenheid val, kom hulle dit nie agter nie, want hulle is 

onbewus van die samewerkingsooreenkoms tyssen die drie magte.  

 

Die Heilige Gees het uit die hemel op die mense neergedaal soos tonge van vuur  

(Hand 2:2-4) en groot wonderwerke is verrig (Hand 8:9-19), alles met die doel, om die 

evangelie so gou moontlik oor die hele wêreld te versprei.  Die Valse gees doen ook 
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groot tekens en laat selfs vuur uit die hemel neerdaal voor die oë van die mense.   Die 

wêreld word deur hierdie valse tekens mislei en meegesleur om die 1ste dier (Antichris 

/ Pousdom) te aanbid.  Almal wat die tekens en misleidings glo, en of dit navolg, word 

gemerk met die merk van die dier, of die getal van sy naam.  

 

Die misleidings van die Tweede Dier word gedoen om die Eerste Dier (Antichris / 

Pousdom) te verheerlik, net soos die ware Heilige Gees  deur God gestuur is om Jesus te 

verheerlik (Joh 14:26).  In die verheerliking van die Eerste Dier (Pousdom / Antichris), 

word die Draak (Satan) ook aanbid, net soos ons in die aanbidding van Jesus, God 

verheerlik en aanbid (Joh 14:6-11; Fil 2:9-11).  

 

VALSE EVANGELIE 
 

Openb 16:13,4 

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse 

profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.  Want dit is geeste van duiwels wat 

tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te 

versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.” 

 

Reg aan die einde van die wêreld se geskiedenis, sal die Valse drie-eenheid die wêreld 

mislei deur ‘n valse evangelie deur die werking van duiwels of bose geeste.  Die misleiding 

is teen God se Ware Kerk gemik - hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus 

behou. 

 

Openb 13:4  

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

is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?” 
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A.g.v. misleidings en wonderwerke, sal die hele wêreld die Dier en die Draak aanbid en 

verwonderd wees oor hul geestelike leiers se insig in politieke-, sosio-ekonomiese- en 

godsdienstige (New-Age?) sake. 

 

Openb 13:8  

“En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die 

grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, 

geskrywe is nie.” 

Deur Sy alwetenheid, weet God wie Syne is, maar die wêreld moet sy loop neem en die 

bewoners van die aarde moet self hul eie keuse maak vír Gód, óf Satan.  Die wat nie gehoor 

gee aan die drie laaste waarskuwings- boodskappe van God (die ewige evangelie van Openb 

14:6-12) nie, sal uiteindelik deur Satan mislei word (2 Thess 2:11,12) en met die finale 

vernietiging van sonde, in die Vuurpoel gegooi word, dit is die Tweede Dood. (Openb 14:9-

11; 20:14,15; 21:8). 

 

DIE LOTSBESTEMMING VAN BABILON 
(DIE ANTICHRIS, DIE VALSE PROFEET EN DIE DRAAK) 

 

Dan 7:11 

“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.” 

 

Die vierde Dier en die Horing wat groot woorde spreek (Antichris / Pousdom) sal vernietig 

word en met vuur verbrand word.  Dit verteenwoordig die polities-godsdienstige magte wat 

teen God en sy waarheid oorlog voer. 
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Openb 19:20  

“En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy 

teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang 

en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.” 

 

Die Antichris en sy helper, die Valse Profeet sal albei vernietig word in die Vuurpoel van vuur 

en swawel.  Ons moet verstaan dat die Pousdom en die Valse Profeet eintlik Stelsels van mag 

is wat op die mensdom gesag uitvoer.  God sal die Stelsels, sowel as hulle wat aan die hoof en 

bestuur daarvan staan, met vuur en swawel verbrand. 

 

Openb 20:10  

“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en 

die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.” 

 

God het die Satan, wat aan die hoof van die valse drie-eenheid staan, nie vergeet nie.  Saam 

met al die ander verleiers sal hy ook in die vuurpoel gegooi word.  Niemand wat met sonde 

heul, sal gespaar word nie - almal sal hulle verdiende loon ontvang wanneer Jesus op die 

wolke van die hemel verskyn (Openb 22:12). 

 

GOD SE FINALE WAARSKUWING EN OPROEP 
 

Openb 14:9-11  

“En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld 

aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn 

van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal 

gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van 

hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat 

die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.” 
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Elkeen wat die Satan en die Pousdom se afvallige leringe najaag, sal verseël word met die 

aanbiddingsmerk van die Dier en sal die beker van God se toorn, onverdun, drink! Dit is 

duidelik dat die vuur en swawel vir alles en almal bedoel is wat enigsins met sonde ‘n kom-

promie aangaan. (Vuur en swawel - die Tweede Dood). 

 

Openb 18:4,5  

“En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie 

gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.  Want haar sondes reik 

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

 

Deur in die Stelsel van Babilon te bly, nadat God ons gewaarsku het, beteken dat ons met 

haar geestelike gemeenskap het.  Dit beteken dat ons haar leringe goedpraat en in haar 

sonde en valse leringe deel.  Net soos Lot en sy gesin moes vlug uit Sodom om God se straf 

op die stad vry te spring, so staan ons ook gevaar om, indien ons in Babilon bly, deur die 

sewe laaste plae getref te word.  Daarom roep God na ons: Moenie deel wees van haar nie!  

Kom uit haar uit My Volk!   

 

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.” 

 

Oorwinning oor die sonde en die draak (Satan) word behaal deur die bloed van die Lam.  

Ons moet Jesus as Verlosser deur die geloof aanneem.  Dit is die eerste stap.  Ons moet ons 

lewens in woord en daad aan Hom toewy as ons enigste Heer en Meester, soos Hy sy 

waarhede in sy Woord aan ons openbaar.  Dit is die tweede stap.  Soos Jesus sy lewe vir ons 

afgelê het, om ons te red van die Bose, so verwag Jesus dat ons ook bereid moet wees om 

indien nodig, ons lewens te verloor, terwille van die waarheid en geregtigheid van God.  Dit 

is die derde stap. 
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Joh 3:36   

“Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die 

lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” 

 

Hy wat glo in Jesus, sal ook aan Hom gehoorsaam wees en bereid wees om Hom volg op die 

weg waarheen Hy ookal lei.  Soos Jesus, sal die volgeling ook sê: “Nie my wil nie, maar U wil 

geskied.” 

 

Matt 16:24-27  

“Toe sê Jesus vir sy dissipels: as iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy 

kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat 

sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld 

win, maar aan sy siel skade ly?  Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun 

van die Mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan 

sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.” 

 

‘n Blote belydenis van Christenskap is nie genoeg nie.  Elkeen wat  wêreldse aansien begeer, 

of daarvoor lewe, sal nie die ewige lewe ontvang nie.   

 

Is u bereid om u kruis vir Jesus op te neem? _______ 

 


