
Draers van die Heilige Voorwerpe van die Here  1 
 

DRAERS VAN DIE HEILIGE 

VOORWERPE VAN DIE HERE 
 

DIE SEWE LAASTE PLAE 

EN DIE SLUITING VAN DIE GENADEDEUR 
 

Nooit sal daar so 'n duidelike skeiding tussen die regverdiges en die goddelose wees, soos 

ná die sluiting van die Genadedeur nie. Nadat Jesus sy hemelse bediening namens die 

mensdom staak, sal die sewe laaste plae op die aarde uitgestort word. Die goddelose sal 

gróót lyding verduur en die regverdiges, gróót ontbering. Die goddelose sal God vervloek 

weens Sy oordele, terwyl die regverdiges God sal loof vir Sy genade.  Maar God beloof: 

"Salig is hy wat waak en sy klere bewaar" (Openb 16:15; 1:3). 

 

Openb 22:11,12  

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

en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.  En kyk, 

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

 

Die gebeurtenisse van Openb 15 en 16 skilder vir ons die prentjie van beproewing wat 

tussen die sluiting van die Genadetyd (Openb 22:11) en die Wederkoms van Jesus (Openb 

22:12) sal plaasvind.   

1. Die uitdrukking "sluiting van die Genadedeur" verwys maar net na die tyd 

wanneer Jesus sal ophou om in die hemelse Heiligdom vir die mensdom in te tree.  

Die goddelose word oorgegee in die hand van Babilon (Draak, Dier en Valse 

Profeet).  Die sewe laaste plae sal deur God, tussen die sluiting van die 

Genadedeur en die Wederkoms, op Babilon en haar volgelinge, wat haar merk 

ontvang het, uitgestort  word (Hebr 10:35-39; 2 Pet 3:9,10; Openb 7:1-3; 

22:11,12). 
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2. Vreeslike oordele:  Die sewe laaste plae is die vreeslikste oordele wat die 

mensdom ooit sal tref (buiten die tweede dood, natuurlik).  Dit tref diegene wat 

hul trou "uiteindelik" aan die godsdienstige magte toesê wat God in die laaste dae 

uittart.  Diegene wat die Bybelse waarhede van God en Sy talle oproepe om hulle 

te bekeer en Hom te volg, (3 Engele-boodskappe van Openb 14:6-12) verwerp, sal 

na die sluiting van die Genadedeur onder die straf van God begin ly.  God het alles 

moontlik gedoen om hulle te red, maar nou sal Sy oordele op hulle uitgestort word 

(Matt 23:37; 2 Thess 2:11,12, Openb 14:9-11). 

 

3. Die getroues onderskraag:  In Sy genade het die Here geopenbaar dat Hy die 

regverdiges in daardie moeilike tyd van verdrukking, liggaamlik en geestelik, sal 

onderskraag.  Terselfdertyd sal hierdie beproewinge hulle help om alle aardse 

afhanklikheid vaarwel toe te roep en hul vertroue volkome op God te plaas (Ps 91; 

Jes 40:27-31; 1 Kor 10:13; Openb 3:10). 

 

4.  Die ontskepping van die aarde: Die sewe laaste plae is net mooi die 

teenoorgestelde van die skepping.  Met die Sondvloed is die eerste aarde, wat uit 

water en deur water ontstaan het, deur God verwoes, weens die voorvloedse 

mense se boosheid (2 Pet 3:5,6).  So sal die sewe laaste plae ook die moderne 

aarde (die een wat na die sondvloed se water tevoorskyn gekom het), finaal 

verwoes en vernietig, die keer weens die moderne mens se sonde, afvalligheid en 

gruwels.  Ten laaste, sê Petrus, sal dit met vuur gereining word (2 Pet 3:7). 

 

DIE SEWE ENGELE  

MET DIE SEWE LAASTE PLAE 
 

Openb 15:1  

“En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die 

sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.” 
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Johannes sien 'n wonderlike teken - die sewe laaste plae wat deur sewe engele uitgestort 

gaan word.  Die oomblik van beslissing het vir die wêreld aangebreek. God se 

grimmigheid word daardeur op die Valse Babilon en opstandige mensdom uitgestort.  Die 

oordele van God, met die blaas van die tropmpette (Openb 8:6-11:19) was met  genade 

gemeng, maar die 7 plae sal op die aarde val sonder dat God genade gaan betoon aan 

diegene wat die merk van die Dier ontvang. 

 

Oordele, straf en plae kom voor sedert Adam en Eva in sonde geval het.  Dit is vandag 

steeds met ons.  Maar hierdie sewe plae wat nou gaan volg, is die LAASTE plae wat God 

oor die wêreld gaan uitstort.  Na hulle sal daar NOOIT WEER plae wees nie, want hierdie 

plae voleindig God se grimmigheid en vernietig die mens se bose  bestaan. 

 

Die plae het 'n verskriklike uitwerking en is gemik op die goddelose wat aan die einde van 

die wêreld se geskiedenis sal lewe.  Soos dit op mekaar volg, tref dit sondaars rondom die 

aarde en eindig met die wederkoms van Jesus, wat vir die goddeloses soos 'n verterende 

vuur sal wees. (Sien  2 Thess 2:8; 2 Pet 3:7,10,12)  Die goddelose uit alle eeue moet egter 

nog hul laaste straf (die ewige dood)  aan die einde van die 1000 jaar tegemoet gaan 

(Openb 20:7-15).   

 

Jes 28:21  

“Want die Here sal Hom gereed maak soos by die berg Pérasim;  Hy sal aanstorm soos in 

die dal by Gíbeon om sy werk te doen - vreemd is sy werk!  En om sy daad te verrig - 

ongehoord is sy daad!” 

 

Hierdie laaste daad van God, om sonde en goddelose finaal te vernietig, blyk vreemd aan 

God se karakter te wees.  Die liefde van God teenoor die sondaar, blyk nie te strook met 

hierdie daad van vernietiging nie.  Waarom doen Hy dit? 

 

Jesus het aan die kruis gesterf in die plek van die sondaar.  Hy het die vloek van die wet (nl. 

Die ewige dood) gedra, wat ons veronderstel is om te ondergaan (Gal 3:10,13).  
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"Die toorn van God teenoor die ongeregtigheid het op die plaasvervanger van die mens, 

Jesus Christus, gerus, die Eniggeborene van die Vader."  Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, deel 5, Ellen. G. White Comments - Matthew, Review & Herald Publishing Association, 

Washington D.C., 1956, bl. 1103. 

 

Om Christus en Sy waarheid te verwerp, is die grootste sonde wat 'n mens kan pleeg 

(sonde teen die Heilige Gees!), want dit bring op die hardvogtige sondaar die toorn en 

oordele van God, sonder genade.  Dit is die toorn van die Lam (Hebr 10:26-33;  

Openb 14:10).   

 

"Die dood van Christus is hoop en die ewige lewe vir almal wat Hom ontvang in hulle 

harte en in Hom glo." 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, deel 5, Ellen. G. White Comments - Matthew, Review & 

Herald Publishing Association, Washington D.C., 1956, bl. 1107. 

 

Reg en Geregtigheid vereis dat die oortreders van God se wet, paslik gestraf moet word, 

soos met ons Plaasvervanger, die onskuldige Jesus, gebeur het.  Die wonderbare genade 

van God bied aan onverdienstelike mense, vergifnis.  Deur Christus se sterwe in ons plek  

te aanvaar, kan sondaars van die uiteindelike gevolge van hulle sonde, nl. die tweede 

(ewige) dood, bevry word. 

 

Openb 15:2  

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

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

sien staan, met siters van God.” 

 

Terwyl Johannes die vreeslike lot van die wêreld  aanskou, word hy éérs die oorwinnaars 

oor die Dier, sy merk en die getal van sy naam, getoon.  Hulle is die 144,000 - diegene wat 

die "gebooie van God en die geloof in Jesus behou het." (Openb 14:9-12; 20:4,6)  
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Openb 15:3,4   

“En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en 

gesê: Groot  en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u 

weë, o Koning van die heiliges!  Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik 

nie?  Want U alleen is heilig;  want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u 

regverdige dade openbaar geword het.” 

 

Die lied van Moses, is 'n verwysing na die lied wat die Israeliete gesing het, toe God hulle 

met 'n wonderwerk droogvoets deur die Skelfsee laat trek het.  Hulle het wonderbaarlik 

ontkom aan die dood (Egiptiese agtervolging).  Dit wat vir die Israeliete redding beteken 

het, was vir die Egiptenare vernietiging (want die einste see het die Egiptenare oorspoel en 

laat verdrink. Ex 14:1- tot 15:21). 

 

Die verlostes op die "see van Glas" sal dus 'n soortgelyke lied sing as dié van Moses (en die 

volk), om hul dankbaarheid te toon vir die wonderbaarlike verlossing uit die kloue van 

Babilon (2 Thess 1:6-10; 2 Thess 2:8-10). 

 

Die Lied van die Lam, is die loflied wat die verlostes sing ter ere aan  Christus, vir hul 

verlossing uit Sonde.  Hierin word die Vader en die Seun verhef vir hulle wonderdaad aan 

die kruis (Openb 5:9-14) wat vir die redding van die mens gedoen is.   

 

Hierdie twee liedere openbaar die karakter van die Skepper deur almal wat Hom as hul 

God aanvaar het - Sy werke is groot, wonderlik, regverdig en waaragtig.  Hy alleen is heilig 

en regverdig en daarom wreek Hy die onskuldige bloed van sy kinders, op hul vyande. 

 

Openb 15:5,6   

“En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die 

hemel is geopen.  En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, 

bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.” 
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Hierdie sewe engele kom uit die Tempel van God te voorskyn, daar waar die "getuienis" 

(wet van God) voor Sy aangesig lê, as standaard van Sy regverdige regering en oordeel 

(Pred 12:13,14; Jak 2:10-13).  

 

Openb 15:7  

“En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol 

van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.” 

 

Een van die vier Lewende Wesens, het die sewe skale aan die engele gegee om God se 

vreeslike daad van verwoesting te voltrek. 

 

Openb 15:8  

“En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand 

kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.” 

 

Jesus sal nie die hemelse Heiligdom verlaat, voordat elke saak beslis is, vír die Saligheid, of 

vír die Vernietiging nie.   

 

"Die wraak van God [kan] nie kom voordat Jesus Sy werk [2de Fase van Sy hemelse 

bedienig - Ondersoekende oordeel] in die Allerheiligste plek afgehandel, Sy priesterlike 

kleed uitgetrek, en die kleed van wraak aangetrek het nie.  Dan sal Jesus uitstap tussen die 

Vader en die mense, en God sal nie langer stilbly nie, maar Sy wraak uitgiet op diegene  

wat Sy waarheid verwerp het."  

E. G. White, Eerste Geskrifte. Sentinel Uitgewery: Kaapstad, 1975, bl 36. 

 

Openb 7:2,3  

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

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

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

beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.” 
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Die vier engele wat die winde van verwoesting en oorloë vasgehou het, gaan dit nou 

loslaat.  God se kinders is klaar verseël.  Die goddelose word nou aan die genade van hul 

meester, Satan, oorgelaat.  Menslike drifte sal nou vrye teuels gegee word en die bose sal 

oral verwoesting saai.  Jesus se werk in die hemelse Heiligdom is voltooi, en die tyd vir die 

uitstorting van die sewe laaste plae (op die lewende goddelose), sou hierna plaasvind. 
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VERGELYKING TUSSEN DIE 

SEWE TROMPETTE EN DIE SEWE LAASTE PLAE 
 

SEWE BASUINE 
(Openb 8,9,11) 

 

 
SEWE LAASTE PLAE 

(Openb 16) 

 
1. Hael en vuur gemeng met bloed val op die 
aarde 
1/3 van die aarde, bome en gras vernietig. 
 

 
1. Plaag op die aarde; 
Kwaai en bose swere tref mense. 

 
2. Groot brandende berg in die see gegooi; 
1/3 van see word bloed 
1/3 van skepsele in see sterf 
1/3 van skepe vernietig. 
 

 
2. Plaag op die see uitgestort; 
die see word bloed en alles daarin sterf. 

 
3. Brandende ster val op 1/3 van vars water 
en maak dit bitter. 
 

 
3. Plaag val op vars water en verander dit in 
bloed. 

 
4. 1/3 van son, 1/3 van maan, 
1/3 van sterre getref, 1/3 van dag en 1/3 van 
nag verduister. 
 

 
4. Plaag tref die son. 
Hitte skroei mense met vuur. 

 
5. Put van die afgrond geopen;   
son en lug met rook verduister; sprinkane 
verskyn en pynig 1/3 van die mensdom. 
 

 
5. Plaag tref troon van die dier en sy 
koninkryk is in duisternis gehul; mense kou 
tonge van pyn. 

 
6. Vier engele van Eufraatrivier losgelaat; 
leërs trek uit en maak mensdom dood. 

 
6. Plae op Eufraatrivier en sy water droog op;  
drie bose geeste kom uit en versamel leërs vir 
Armageddon. 
 

 
7. Hemelse tempel geopen. 
Verbondsark geopenbaar;  weerlig, geluide, 
donder, aardbewing en hael. 
 

 
7. Groot stem uit die tempel in die hemel sê:  
"Dit is verby!"  Weerlig, geluide, donder, 
aardbewing en hael. 
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DIE PLAE WORD UITGESTORT 
 

Is hierdie plae letterlik of simbolies?  Die plae op Egipte was letterlik  

(Sien Ex. 7:20-12:31).   Mense het aan swere gely, is deur paddas, muskiete, steekvlieë, 

sprinkane, ens. gepla.  Die Profesie van die 7 Trompette het egter simboliese taal gebruik, 

maar die simbole het letterlike betekenis gehad.  So is die plae van Openbaring, letterlike 

gebeurtenisse wat in simboliese taal geskryf is, want die taal van Openbaring is simbolies 

van aard. 

Dit blyk dat nie al die plae wêreldomvattend sal wees nie.  Die plae sal eerder verspreid 

oor die hele aarde voorkom en alle goddelose sal deur sommige van die plae getref word, 

terwyl dit geen effek op die volk van God sal hê nie (soos Israel tydens die Eksodus).  

Psalm 91 kan beskou word as ‘n bemoediging vir diegene wat aan die einde van Tyd sal 

leef. 

 

Ps 91  

“Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die 

Almagtige.  Ek sal tot die Here sê:  My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek 

vertrou.  Want Hy is dit wat jou sal red van die voëlvanger, van die verderflike pes.  Hy sal 

jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil;  sy trou is 'n skild en pantser.  Jy hoef 

nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die 

donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!  Al val daar duisend aan jou 

sy en tienduisend aan jou regterhand - na jou sal dit nie aankom nie.  Net met jou oë sal jy 

dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.  Want U, Here, is my toevlug.  Die 

Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.  Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby 

jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al 

jou weë.  Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.  Op die 

leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.  Omdat hy My liefhet, sê 

God, daarom sal Ek hom red;  Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.  Hy sal My 

aanroep, en Ek sal hom verhoor;  in die nood sal Ek by hom wees;  Ek sal hom uitred en eer 

aan hom gee.  Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.”  
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Vir diegene wat ‘n lewende verhouding met Jesus het, sal Ps 91 se woorde, ‘n bemoediging 

wees.  Hierdie laaste groep lewende regverdiges, net voor Jesus se koms, sal deur die groot 

benoudheid gaan soos daar nog nooit gewees het nie.  Hulle sal egter nie alleen wees nie - 

engele van God sal vir hulle sorg, soos Hy gesorg het vir Elia en die weduwee van Sarfat, ja, 

selfs soos Hy gesorg het vir ‘n hele volk (Israel) in die woestyn.  Intussen sal miljoene 

goddelose wat die merk van die Dier het, sterf van honger, bose swere, pessiektes, 

sonsteek,  en oorloë.  Die 7 laaste plae sal hulle deel wees omdat hulle nie ‘n liefde vir 

Waarheid gehad het nie, maar eerder die leuen geglo het. 

 

Openb 16:2  

“Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het 

aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.” 

 

Die eerste plaag van kwaai en bose swere word op die aarde uitgestort en almal wat die 

merk van die Dier het, sal die plaag ontvang. Omdat God se volk nie die plae ontvang nie, 

sal die wêreld dit beslis opmerk en ‘n vyandige houding jeens hulle openbaar.   

Hierdie eerste plaag van kwaai en bose swere, kom ooreen met die sesde plaag in Egipte, 

wat op al die Egiptenaars gekom het, maar nie op Israel en sy diere nie (Ex 9:8-12).   

 

Openb 16:3  

“En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van 'n 

dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. 

 

Hierdie plaag kom ooreen met die eerste deel van die eerste plaag in Egipte (water van die 

Nylrivier het in bloed verander - Ex 7:14-18).  Net soos die Nyl die lewensaar en een van 

die hoofgode van die Egiptenare was, so is die see (letterlik gesien), met sy ryk voedsel-

bronne, olie, en skeepvaart, die lewensaar vir die moderne mens. 
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Maar simbolies gesien, stel see of waters, nasies voor (Openb 17:15).  Die mensdom gaan 

groot krissise in die gesig staar.  Die bewoners van die aarde sal in algehele verwarring 

wees.  Oorlog, bloedbad, ontbering, gebrek, hongersnood en pessiektes, ens., sal oral 

uitbreek (Matt 24:7). 

 

“...Rooi of bloed [kan] ook dwaalleer en sonde voorstel.  Dit is veral so wanneer daardie 

dwaalleer met die swaard [siviele mag] afgedwing word.  Ons het gesien hoe deel na deel 

van die Christelike kerk [een derde] ondergegaan het soos wat brander na brander van 

dwaalleer, gerugsteun deur die swaard, oor die kerk gespoel het.  Daardie tonele gaan 

hulleself weer herhaal, behalwe dat nie slegs ‘n derde nie, maar al die lewende wesens in 

die see sal sterwe. ...Die Verenigde State sal [in die laaste dae] die toon aangee in hierdie 

dwaling, die ergste wat daar is, om mense deur die siviele mag te dwing om teen hulle 

gewete te handel.  Roomse beginsels sal onder die vleuels van die staat geneem word, en 

wette vir die onderdrukking van die waarheid, sal in die hoogste raadsale goedgekeur 

word. ... die volke van die aarde sal dus betrek word om die bastion van die leuen te 

rugsteun.  Dit is ‘n herhaling van wat deur die eeue plaasgevind het: versaak jou geloof of 

sterf!  Die tweede stap is geneem om die wêreld in opstand te bring teen die God van die 

hemel en sy getroue oorblyfsel.” 

Dr. I. J. van Zyl, Openbaring Almanak, (Boek met Dagstukke oor Openbaring) Esdea Boeke, 1995, 

Oktober 10.  

 

Openb 16:4  

“En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het 

bloed geword.” 

 

Hierdie plaag kom ooreen met die tweede deel van die eerste plaag in Egipte (water in die 

versamelplekke, kuile, kanale, hout- en klipbakke was alles met bloed gevul - Ex 7:19).   
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Die derde plaag word uitgestort op die riviere en waterfonteine sodat daar geen water is 

om te drink nie.  Suiwer water is noodsaaklik vir die instandhouding van alle 

lewensvorme.  Maar God het Sy kinders, die regverdiges, nie vergeet nie: "... sy brood word 

hom gegee, sy water is gewis" (Jes 33:16).  Soos die Here vir Elia by die spruit Krit versorg 

het, so sal sy kinders in die verskriklike tyd deur Hom onderhou word. 

 

Simbolies gesien, word die Christen se lewe met strome van lewende water gevoed.  Jesus 

het verwys na die Heilige Gees as die Bron van die geestelike lewe in die hart van sy 

volgelinge (Joh 7:37-39). 

 

“Die feit dat die strome en fonteine deur ‘n aparte plaag geraak word, skyn daarop te dui 

dat dit op ‘n ander deel van die wêreld ekumene [kerke wat met mekaar saamwerk] van 

toepassing is.  Terwyl die volke (die see) deur die Satan se onverdraagsaamheid in 

godsdiens tot onbesonne opstand teen God en sy oorblyfsel [144,000] gedryf word, sal 

die kerke wêreld, en meer spesifiek die Protestantisme, deur dwaling oor die Heilige Gees 

teen die oorblyfsel ingespan word.  Daar is gewaarsku teen die dwaling oor die Heilige 

Gees in [Openbaring] 13:13. ...Die reine strome en fonteine van geestelike ondervinding 

word besoedel met hierdie valse namaaksel van die werking van die Heilige Gees.  Geloof 

word vervang deur gevoel, en lei tot allerhande irrasionele ‘geestelike belewings.’  Net een 

voorbeeld: Koerante en tydskrifte is al vir ‘n geruime tyd vol van wat genoem word, die 

‘Torronto Blessing.’  Onder die s.g.  invloed van die Heilige Gees, gaan mense aan’t lag, val 

soos dronkes neer, lê op die rug en skop en skree.  Die verbasende feit is dat die fenomena 

[verskynsel] vinnig besig is om te versprei.  En as die fonteine besoedel is, sal die strome 

ook rooi vloei van dwaling. ”   
Dr. I. J. van Zyl, Openbaring Almanak, Esdea Boeke, 1995, Oktober 11.  

 

Openb 16:5-7  

“En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die 

Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want hulle het die bloed van die heiliges 

en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.  
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En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê:  Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en 

regverdig is u oordele.” 

 

Omdat die goddelose die bloed van die heiliges en die profete vergiet het, sal die Here 

húlle ook bloed gee om hul bloeddorstigheid mee te vul.  Die spoor van bloed, vervolging, 

marteling, ens., loop oral waar godsdienstige onverdraagsaamheid geopenbaar word. 

 

Die onsedelike Babilon was dronk van die bloed van die heiliges wat sy vergiet het en van 

die bloed van diegene wat  as getuies vir Jesus gedien het.  Soos die mens aan die drifte 

van Satan toegee, so verspil hulle die bloed van die mense óm hulle, deur opstande, 

oorloë en onverdraagsame godsdienstige wette op mensegewetes af te dwing.   

 

In Kanada is die “Anti-Hate Law” alreeds in werking.  Enigeen wat beweer dat ‘n ander 

godsdiens nie dieselfde verlossingswaarde het, as jou geloof nie, en dit promoveer, sal 

summier in die tronk gestop word.  ‘n “Algemene Christus” mag verkondig word, maar 

sonder die Bybelse waarhede, wat die Cristelike geloof van andere onderskei. 

   

Openb 16:8,9  

“En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die 

mense met vuur te skroei.  En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die 

Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom 

heerlikheid te gee nie.” 

 

Die vierde plaag is oor die son uitgegooi sodat dit die mense op die aarde skroei.  Die 

goddelose het God nie erken of verheerlik nie.  Sodra rampe Israel getref het, het dit tot 

bekering gelei, maar met die moderne mens is dit nie die geval nie.  In hulle hardheid van 

hart, word die onskuldiges blameer vir al die natuurrampe wat hulle tref. 
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“Die son skroei die mense.  Hulle belaster God, maar soek nie Sy vergifnis nie.  Openb 

14:18. Die oes van die druiwetrosse van die aarde (die goddelose) is ten volle ryp vir 

oordeel.  Hulle vereer die dag van die son.  Nou het die son ‘n plaag vir hulle geword. [Net 

soos met die afgode van die Egiptenare gebeur het] Hulle het vuur van die hemel laat 

neerdaal [voor die oë van die mense].  Nou proe hulle dit.  Openb 13:13”   J. van der Merwe, 

(M.A., D.D.), Notes on the Book of Revelation, Desember 1976, bl 36. 

 

Die werklike aard van die goddelose se karakter word nou  geopenbaar.  Hulle weiering 

om hulle tot God te bekeer, bevestig dat Jesus se intrede in die hemelse Heiligdom, hulle 

nie sou baat nie.  Daar is geen berou by die ontvangers van die plae nie.  Dit toon dat hulle 

so verhard en verstok is in hulle dwalinge, dat hulle nie tot hul sinne kom nie. Sodom en 

Gomorra het met hul duiwelswerk voort gegaan, al was die getuies van God, nl. 2 engele, 

in hulle midde (Gen 19).  Moderne Babilon en sy volgelinge gaan ook  voort met hul 

sondige praktyke, ten spyte van God se getuies, Sy Woord en die Oorblyfsel, die 

Nakomelinge (saad) van die vrou - hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus 

bewaar. 

Jesus se middelaarsbediening sou geen versoening vir hierdie hardvogtige sondaars kon 

bewerkstellig nie - hulle het hul siele aan Satan verkoop deur dwaalleer en die soendood 

van Jesus gesmaad.  

 

Openb 16:10,11  

“En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is 

verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel 

gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.” 

 

Hierdie plaag kom ooreen met die negende plaag van duisternis oor Egipte, wat deur die 

mense gevoel kon word (Ex 10:21-29).  Die enigste lig was by die Israelitiese kamp te 

bespeur.  Die son is niks werd sonder sy Skepper nie.  Die Skepper het groter mag as die 

songod wat deur die Egiptenare aanbid was en nou ook deur moderne Babilon aanbid 

word. 
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Jes 60:2   

“Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke.”   

 

Geestelike duisternis ontstaan wanneer ‘n mens van God se waarheid wegdraai na die 

dwalinge van Babilon.  Die enigste lig tot verlossing en kennis en wysheid, is slegs in Jesus 

Christus en sy Woord van Waarheid te kry en in géén ander nie.  Lig sonder jou Skepper en 

Verlosser, is duisternis! 

 

Sefanja 1:14-16  

“Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die Here! 

Bitterlik skreeu die held daar.  Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid 

en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag 

van wolke en wolkenag, ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte 

stede en teen die hoë hoekvestings.” 

 

Die OT beklemtoon dat duisternis oor die aarde sal heers net voor die wederkoms van 

Jesus sal aanbreek.  Soos die duisternis in Egipte letterlik was, net so was dit ook geestelik.  

Terwyl die Egiptenare nie voor hulle kon sien nie, was daar ook geen hulp van die gode 

om hulle in die benoudheid te verlos nie.   

 

Die vyfde plaag tref die hoofkantoor van die Draak (Satan) op aarde - die tróón van die 

Dier (Pousdom).  Sy koninkryk word verduister.  Die plaag het veral betrekking op die 

Pousdom (Antichris) se geestelike  hoedanigheid.  Sy is die goddelose, afvallige, en trotse 

koningin (Openb 18:7).  Sy het aan almal voorgehou dat sy die beskermer van waarheid 

en lig vir die nasies is.  Nou word die Pouslike Stelsel in duisternis gestort.  Sy wat haarself 

as die hoop vir die wêreld voorgedoen het, deel nou self in die wanhoop van God se 

oordele. 
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Soos in die verlede, het die Pousdom, die God van die hemel gelaster met haar 

verwaandheid ,as kerk van God.  Gedurende die vyfde plaag gaan die valse kerk voort met 

haar afvalligheid.  Die Pousdom sal, ten spyte van die plaag, nie berou toon vir die 

afvalligheid waarin die nasies verlei word nie, en haar nie tot God en sy waarheid bekeer 

nie. Die pous sal steeds voorgee om die plaasvervanger vir Christus te wees.  Sy priesters 

sal steeds erken dat hulle die mag sal hê om sondes te vergewe en "ketters" te vernietig.  

Hulle sal ”hulle tonge kou van pyn” in hul eie geestelike benoudheid. 

 

In die duisternis oor die Dier, sal slegs God se volk lig hê wat hulle te midde van leerstellige 

donkerheid sal lei.  Hul leuse bly steeds: ”U woord is ‘n lig op my pad en ‘n lamp vir my 

voet.”  Dit is van God se volk gesê dat hulle volharding nodig sal hê, wanneer God diegene 

gaan straf wat die merkteken van die Dier, sy naam en sy getal  aangeneem het (Openb 

14:9-12). 

 

ARMAGÉDDON 
 

Openb 16:12  

“En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het 

opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon 

word.” 

 

Met die sesde plaag begin die aftel program vir Armagéddon.  Jesaja het die ondergang 

van Babilon gebruik as simbool van die val van Satan (Jes 14:12-14).  Die val van Moderne 

Babilon, sal die simbool wees van die finale val van Satan. 

 

Die sesde plaag word op die Eufraatrivier uitgestort.  Soos die letterlike rivier deur die 

letterlike Babilon gevloei het, so vloei die simboliese Eufraat deur geestelike Babilon.  In 

albei gevalle, is die rivier die lewensaar van haar bestaan. 
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Soos Kores van Persië uit die Ooste gekom en die water van die Eufraatrivier laat opdroog 

het (die vloei van die rivier verander het deur God se toedoen) en deur die droë 

rivierbedding toegang tot Babilon verkry het (Sien Jes 44:24-48:22; Dan 5; Jer 51), so 

ontneem die sesde plaag vir geestelike Babilon haar menslike ondersteuning  

(Openb 17:15).  

 

Omdat geestelike Babilon 'n godsdienstige mag is, is die logiese gevolgtrekking, dat die 

opdroog van die Eufraat, die verdwyning van godsdienstige steun aan Babilon sal wees 

deur mense wat hom voorheen aangehang het. 

 

Die Konings van die Ooste is simbolies van Jesus en Sy leër (engele) wat sal verskyn om Sy 

kinders te red.  Hierdie plaag (onttrekking van steun aan Babilon), berei die weg voor vir 

die koms van Jesus! (Eseg 43:4; Matt 24:27).  Let wel, Sy koms het nog nie aangebreek nie. 

 

“Die term ‘konings van die ooste’ het aanleiding gegee tot die idee van ‘n magstryd tussen 

die (huidige) Ooste en Weste.  Amerika, Rusland en China het prominente rolle in die 

vertolking gevul.  Soos wat die vertolking vergeestelik het, het die betekenis van die 

‘konings van die ooste’ ook verskuif na Christus en sy engele...” 

 

“As ons aanvaar dat Johannes die val van Babilon... gebruik het as simboliek vir die val van 

Roomse Babilon, dan is daar seker meriete in die laaste siening [Jesus en sy engele is die 

konings van die Ooste].  Kores het van die Ooste af gekom.  Hy is in Babilon as verlosser 

deur die volgelinge van Marduk (Babiloniese afgod) verwelkom.  Maar meer as dit, hy is 

deur Jesaja as die Here se gesalfde (Jes 45:1) genoem.  Hy was die Here se instrument vir 

die verlossing van sy volk.  Kores het die eerste dekreet uitgevaardig vir Israel om terug te 

keer na hulle land (Esra 1).  Hy kan tereg as tipe gebruik word van Christus as Verlosser.”  

Dr. I. J. van Zyl, Openbaring Almanak, Esdea Boeke, 1995, Oktober 18. 
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Openb 16:13,14  

“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.” 

 

Omdat menslike steun vir Babion taan, weens die opdroog van die Eufraatrivier, sal 

Babilon in ‘n laaste poging d.m.v. Spiritisme die gevalle mensdom probeer aanspoor teen 

die God van die hemel en sy volgelinge wat “die gebooie van God en die geloof in Jesus 

bewaar.” 

 

Die 3 valse boodskappe van die geeste van duiwels is: (1) die onsterflike siel; (2) 

Sondagviering (3) Talepraat en kragtige dade.  (Sien die vorige lesings vir agtergrond: 

Sopies uit die beker van Babilon; Die derde engel se boodskap; Die misleidende strategie 

van die Lam wat praat soos ‘n Draak) 

 

Openb 16:16  

“En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.” 

 

Die woord "Armageddon" word net een maal in die Bybel gebruik (Openb 16:16) en 

beteken letterlik "die berg van Megiddo."   Die vlakte van Megiddo waar Josafat teen die 

vyand geveg het, het geen berg nie, maar was 'n geweldige oorwinning vir die volk (2 Kron 

20:1-29).  Die naaste berg, Karmel, is ±40 km daarvandaan geleë en was nóg ‘n plek van 

oorwinning - God het Homself as die lewende God geopenbaar en die afgodiese 

Baälgodsdiens was ontbloot as ‘n valse misleiding deur Satan en sy valse leraars (1 Kon 

18:17-40).  Die profeet Joël verwys ook na ‘n soortgelyke ondervinding. 

 

Joël 3:1,2,12  

“Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal 

Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle 
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strafgerig te hou terwille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies 

verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het...  Die nasies moet hulle klaarmaak en 

optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. 

...Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal 

van beslissing!” 

 

Die profeet Joël vestig ons aandag op die laaste gebeure net voor die wederkoms van die 

Here.  Die bymekaarmaak van die nasies deur die bose geeste (Openb 16:13-16) om God 

se volk te vernietig, word beskou asof God die nasies bymekaar bring.  Eintlik is Babilon 

die een wat die mensdom teen God en Sy volk wil opmaak. 

 

Dan 11:44,45; 12:1  

“Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom [koning van die noorde - Babilon] 

verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die 

banvloek te tref.  En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige 

Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.  En in dié 

tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n 

tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié 

tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.” 

 

Die koning van die Noorde - Babilon, sal homself inrig tussen die see (die volke, menigtes, 

nasies en tale) en die berg van die heilige Prag (Sion - God se volk, Hebr 12:22,23).  Die 

nasies word opgesteek teen God en sy volk (144,000) in ‘n laaste poging om die 

waarheidslig wat nog oorgebly het, te vernietig.  In die benoude oomblikke wat volg, 

verskyn Migael en red sy volk (Wederkoms). 

 

Joël 2:32   

“En elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word; want op die berg Sion en 

in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes 

die wat die Here sal roep.” 
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Joël beskryf die berg as Sion.  Sion is simbolies vir die volk van God.  Almal wat hulle aan 

die kant van God en Sy woord skaar, sal beskerm word.  Sodra die groot benoudheid 

(verdrukking) op sy ergste woed (Hebr 12:22,23; Dan 12:1; Openb 3:10), dan sal God se 

volk op die laaste nippertjie gered word met Jesus (Migael) se Wederkoms. 

Deur gebruik te maak van die term “Armageddon” wou Johannes ons aandag vestig op die 

stryd tussen God se volk en die Bose magte.  Soos in die verlede, sal die ware God Homself 

weer openbaar soos by Karmel en Megiddo.  Dan sal Hy sy volk finaal van Babilon verlos. 

 

Armageddon is die laaste groot stryd tussen Christus en Satan.  Dit is 'n stryd tussen 

Waarheid en Dwaling, tussen Goed en Kwaad.  Dit is ‘n botsing tussen Christus en Satan, 

wat sal gaan oor die toekoms van God se kinders.  Dit is die laaste keer dat die drie 

afvallige godsdienste (saamgestelde Babilon) aktief aan die stryd teen waarheid sal  

deelneem, hierna sal hulle vernietiging in die gesig staar. 

 

Onder leiding van Satan en sy bose engele, sal Babilon hul aanval teen God en Christus 

loods in die persoon van Sy getroue kinders  (Openb 16:13-16).  Die Draak het hom nog 

altyd daarvoor beywer om die nakomelinge van God se ware kerk te vervolg - die wat die 

"gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar" (Openb 12:17). 

 

Rede?  Die volk van die Here (144,000) word nie deur die plae getref nie.  Al die ander wat 

die merk van die Dier, sy getal of naam ontvang het, word deur die plae geteister en 

gepynig.  Die hulp van konings (regerings) word ingeroep om Babilon se bevele af te 

dwing (Openb 13:14,15;16:14), net soos die middeleeuse Pousdom tydens haar 

vereniging van Kerk en Staat gedoen het (Openb 12:17). 

 

Uiteindelik sal Christus Self optree en Sy volk tydens die wederkoms verlos.  Die bose 

magte sal met vuur en swael verbrand word en die goddelose sal met die heerlikheid van 

Christus se verskyning vernietig word. (Openb 19:11-21). 
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Openb 16:15  

“Kyk, Ek kom soos 'n dief.  Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien 

naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.” 

 

Hierdie insetsel deur Johannes, bevat ‘n seën vir diegene wat deur Christus se geregtigheid 

beklee word, en aanhou waak.  Enigeen wat nie met Christus beklee is nie, sal geestelik 

naak (arm) wees.  Die mensdom wat nou die boek van Openbaring lees, word gemaan om 

hul saak met God in gereedheid te kry, voor die sewe laaste plae en die groot verdrukking 

plaasvind, want dán, sal dit té laat wees.  

 

Omdat Christus soos 'n "dief sal kom" (onverwags), verwag die wêreld Hom nie.  Slegs 

diegene wat voorbereidings getref het en gereed en wagtend is, sal in hierdie uur van 

beproewing "salig" (geseënd) wees.  Om standvastig te staan in geloof en karakter en te 

waak (altyd gereed te wees) vir die koms van Jesus (Matt 24:42), beteken dat ons gedurig 

sal vertrou op Sy geregtigheid en aan Hom alleen gehoorsaam te wees, wat ons enigste 

hoop op verlossing is (Matt 22:11; 1 Thess 5:1-11; Openb 3:5). 

 

Openb 16:17-19  

“En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel 

van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het:  Dit is verby!  En daar het stemme 

gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar 

nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie - so 'n geweldige groot 

aardbewing.  En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval.  

En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker van die 

wyn van die grimmigheid van sy toorn.” 

 

Die sewende plaag word in die lug uitgegooi wat die ruimte van Satan voorstel (Efe 6:12).  

Die plaag is universeël en tref die hele georganiseerde stelsel van Satan (Spiritisme, 

Pousdom en Afvallige Protestantisme), wat op die punt staan om God se volk te vernietig. 
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Die stem van God word vanaf die troon, in sy tempel, gehoor.  Met dié plaag word die 

grimmigheid van God versoen omdat die mag van die Draak, die Dier en die Valse Profeet, 

finaal gebreek is.  Nou kan Hy  amptelik sê: "Dit is verby."   

 

Hierdie aankondiging word ondersteun deur stemme, donderslae en bliksemstrale. 

Tesame daarmee, tref die grootste aardbewing nog, die aarde.  Dit tref die groot stad 

Babilon en verbreek haar saamgestelde voorkoms (drie dele).  Satan se magtige vereniging 

teen die waarheid (Draak, Dier en Valse Profeet), is vernietig.  Hoe is dit vermag?  Deur 

Jesus se Wederkoms! 

 

Openb 16:20,21  

“En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent 'n talent 

swaar, het uit die hemel op die mense geval;  en die mense het God gelaster oor die plaag 

van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.” 

 

Die aardbewing het eilande onder die see laat wegsak en Berge het verdwyn.  

Terselfdertyd straf God die goddelose met hael van 'n talent  (± 21 kg) swaar.  In hul pyn 

en lyding weier die goddelose steeds om God as die Heerser van die heelal te erken. 

 

Job 38:22,23  

“Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael 

gesien, wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?” 

 

God het Sy skatkamers met hael gevul vir hierdie dag van wraak.  Hoe lank waarsku Hy 

nie die bewoners van die aarde om hulle te bekeer nie?  Hoe lank tart die mensdom hul 

Skepper nie uit nie?  Die dag van Sy toorn (Wederkoms) het uiteindelik aangebreek! 

 

Eseg 38:18-23  

“Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here Here, sal 

my grimmigheid in my neus opkom.  Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my 
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grimmigheid:  Waarlik, in dié dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel, 

sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en 

die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat 

op die aarde is;  en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaar stort en al die 

mure op die aarde val.  En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die 

Here Here;  die swaard van die een sal teen die ander wees.  En Ek sal met hom in die 

gereg gaan deur pes en deur bloed;  en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en 

swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.  So sal Ek 

My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies;  

en hulle sal weet dat Ek die Here is.” 

 

Hier het ons weer eens die bewys van God se oordele teen die goddelose wat die volk van 

God bedreig.  Ten spyte van Sy waarskuwings, sou die mensdom steeds teen God in 

opstand kom en Sy volk verdruk.  'n Reuse aardbewing, hael, vuur en swael en stortreëns, 

is woorde wat die aanbreek van Jesus se Wederkoms aandui.   

 

2 Thess 1:6-8  

“Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan 

julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here 

Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op 

die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie 

gehoorsaam is nie.” 

 

Jesus verskyn op die wolke met groot heerlikheid.  Geen sonde kan voor sy aangesig 

bestaan nie.  Die lewende goddelose sal probeer wegvlug van Jesus se heerlikheid 

wanneer Hy deur die wolkedonkerheid breek. Met sy heerlikheidsvuur, sal Hy wraak 

neem op die bose. 
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Openb 6:15-17  

“En die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en 

die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in 

die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die 

aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag 

van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” 

 

Wat ‘n vreeslike dag sal dit wees vir die goddelose, wanneer hulle besef hul aardse 

heerskappy van tirranie en boosheid, is verby.  Hulle was al die tyd deur Babilon mislei en 

nou is hulle nie gered nie. 

 

Sef 1:16-18  

“ ‘n Dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë 

hoekvestings.  En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos 

blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof 

en hulle ingewande soos drek.  Hulle silwer of hulle goud  sal nie in staat wees om hulle 

op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer 

sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die 

inwoners van die aarde.” 

 

Sefanja het die vreeslike dag van die Here gesien.  Hy het die trompetgeskal en die geroep 

van die aartsengel gehoor (1 Thess 4:15-17).  Hy het die vreeslike benoudheid van die 

goddelose aanskou, wat besef dat hulle nie gered is nie (Jes 24:1,6,17-23; Jer 8:20; Mal 

4:1-3). 
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DRAERS VAN 

DIE HEILIGE VOORWERPE VAN DIE HERE 
 

2 Pet 3:9,10  

“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is 

lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot 

bekering moet kom.  Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die 

hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en 

die werke wat daarop is, sal verbrand.” 

 

God is 'n God van genade en liefde.  Maar genade teenoor sonde kan nie vir ewig 

gehandhaaf word nie.  Almal word geroep om tot bekering te kom, sonde en 

ongehoorsaamheid te versaak, uit Babilon uit te kom, en by God se Oorblyfsel aan te sluit 

(Openb 18:4). 

 

Jak 4:4,5,7,8  

“Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap 

teen God is nie?  Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of 

meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon?  

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.  Nader 

tot God, en Hy sal tot julle nader.  Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, 

julle dubbelhartiges!” 

 

God se oproep is duidelik, ons kan nie twee meesters dien nie.  Ons word ernstig vermaan 

om ons roeping vas te maak deur ons aan die kant van God te skaar, Hom alleen te dien en 

gehoorsaam te wees. 
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Openb 18:4     

“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.” 

 

Gaan uit haar uit My volk!  God se oproep is tot elkeen wat die boek Openbaring, hoor, 

lees en dit in hulle harte bewaar.  God gaan die wêreld met die vreeslikste plae tref wat 

ons maar net van kan droom.  God begeer ons redding, nie dat ons die plae moet ontvang 

nie. 

 

Matt 19:27-29      

“Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom:  Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg.  Wat sal 

daar dan vir ons wees?  En Jesus sê vir hulle:  Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My 

gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon 

gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.  En 

elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter 

wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe 

beërwe.” 

 

Deur Jesus te volg in die wedergeboorte (die nageslag van die belofte te word) en bereid te 

wees om alles vir Hom te verloor (selfs vader, moeder, broers of susters, ens.) sal jy 100 

maal soveel teruggee word en nog die ewige lewe daarby! 

 

Hand 2:36-41    

“Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, 

hierdie Jesus wat julle gekruisig het.  Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en 

het vir Petrus en die ander apostels gesê:  Wat moet ons doen, broeders?  En Petrus sê vir 

hulle:  Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus 

tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.  Want die 

belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God 

na Hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê:  
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Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem 

het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie-duisend siele toegebring.” 

 

Die roepstem van die Here het Israel van ouds gesmeek met die woorde: ”Laat julle red uit 

hierdie verkeerde geslag,” en op Pinkster was 3000 mense gedoop en het so by God en sy 

nuwe volk (die Christelike Kerk) aangesluit.  So roep die Here vandag ook na sy kinders 

reg oor die wêreld, om by Hom en sy laaste volk (die oorblyfsel van haar Saad) aan te sluit 

en gered te word van Babilon en haar vreeslike plae wat almal te beurt sal val, wat God se 

uitnodiging nie wil aanvaar nie. 

 

1 Pet 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 wonderbare lig.” 

 

Enigeen wat Jesus aanvaar as sy persoonlike Verlosser, en gedoop word, as simbool van ‘n 

nuwe lewe in Christus, sal beskou word as lede van God se heilige volk, Sy koninklike 

priesterdom.  Deur die verlossing wat ons deur die geloof deelagtig geword het, is ons die 

taak opgelê om Jesus se deugde (genade en waarheid - Joh 1:14) te verkondig aan die hele 

wêreld.  Jesus het ons uit die duisternis van Babilon, na Sy wonderbaarlike lig, geroep.  U 

en ek is verplig om die mense binne-in Babilon te waarsku oor die vreeslike dinge wat oor 

die wêreld gaan kom.  Die wonderlike voorregte wat ons geniet, plaas ons onder 

verpligting om andere te vertel wat God, in Christus, bereid is om vir hulle te doen, vóór dit 

te laat is. 

 

Jes 52:11     

“Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle 

midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here!” 
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Almal wat die boodskap van die boek van Openbaring gelees, gehoor en in hulle harte 

bewaar, het 'n verpligting om uit Babilon uit te kom, om die oopgevlekte, onrein leringe 

van Babilon, nie aan te raak nie.  U moet rein en heilig lewe, want u het draers van die 

heilige voorwerpe van God geword.  Aan u is die ware en egte leringe van God, soos in Sy 

Woord opgeteken, geopenbaar en opgedra. 

 

Om 'n draer van die heilige voorwerpe van die Here te wees (Tien Gebooie en Geloof in 

Jesus), beteken dat ons die sonde sal aflê, volkome vir Jesus sal leef en Hom ten volle as 

Heer en Meester van ons lewe te maak. 

 

Liewe vriend / vriendin, is Jesus, wat vir u aan die kruis gesterf het,  die belangrikste 

Persoon in u lewe? __________ 

 

Die 7 Laaste Plae sal slegs op diegene uitgestort word wat die merk van die Dier het.  Is dit 

vir u duidelik? __________ 

 

Slegs hulle wat die seël van die lewende God ontvang het, sal van die 7 Laaste Plae 

beskerm word.  Begryp u dit? _____________ 

 

Het u Jesus se uitnodiging gehoor wat sê: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie 

gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie?”  _________ 

 

Is u bereid om Jesus die hele weg te volg, soos Hy u deur Sy Woord sal lei? _________ 

 

Mag God u ryklik seën met die positiewe besluit wat u vir Hom geneem het. 

 


