
Die Oorsprong van die Lam wat praat soos ‘n Draak  2 
 

DIE OORSPRONG VAN DIE LAM WAT PRAAT 

SOOS 'N DRAAK 

 

OPSOMMING VAN GOD SE LAASTE 

 3 ENGELE-BOODSKAPPE 
 

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP 
 

Openb 14:6,7  

“En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te 

verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  

En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy 

oordeel het gekom;  en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 

waterfonteine gemaak het.”  

 

Die 1ste Engel se boodskap bevat die kern van God se oproep tot die mensdom: 

 

1. Dit bevat die ewige Evangelie vanaf Adam en Eva, dwarsdeur die geskiedenis, 

tot op ons tyd.  Dieselfde verlossingsplan geld vir almal - Jesus Christus is die Lam 

van God wat die sonde van die wêreld wegneem.  Deur die geloof word ons Sy 

genade geskenk, nl. vergifnis van sonde deur Sy bloed en oorwinning oor die 

sondige natuur in die daaglikse lewe, deur die inwonende Heilige Gees. 

 

2. Terselfdertyd is dit ook 'n Oordeelsboodskap vir die hele wêreld. Jesus 

Christus is die enigste toegang tot God om Verlossing te verkry. Hy is deur God Self 

aangestel as Middelaar en Regter in die hemelse Oordeel, wat in 1844 nC. begin 

het.  Almal moet hulle van die sonde bekeer tot die Lewende God, want Jesus gaan 

die wêreld in geregtigheid oordeel, sodat Hy sy ewige koninkryk van geregtigheid 

kan oprig. 
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3. Dit is 'n oproep tot Skepper-aanbidding wat deur die onderhouding van die 

Sewendedag Sabbat (Saterdag) gesimboliseer word.  Die Sabbat is die Teken van 

die Skepper-God as Heerser van die Heelal, die Verlosser en Heiligmaker van die 

sondaar wat hom tot God bekeer (Ex 20:8-11; Eseg 20:12,20).  

 

DIE TWEEDE ENGEL SE BOODSKAP 
 

Openb 14:8  

“En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al 

die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.” 

 

1. In die Tyd van die Einde, is Babilon, 'n drievoudige godsdienstig-politiese stelsel 

wat bestaan uit die Draak (Spiritisme en heidense godsdienste), die 1ste Dier 

(Katolisisme) en die 2de Dier / Valse profeet (Afvallige Protestantisme).   

 

2. In die Tyd van die Einde, ná 1844nC. gaan ‘n boodskap uit dat Babilon geval het.  

Sodra die oordeelsboodskap van die 1ste engel van Openb 14:6,7 verwerp word, 

ter wille van menslike Tradisies, volg die boodskap: Geval, geval het Babilon! 

 

3. Van nou af sal Babilon geïnfiltreer word met duiwelse leringe, want Gods Woord is 

nie meer hoogste gesag nie.  Met die verwerping van die Oordeelsboodskap na 

1844 nC. (Dan 7-9; Openb 14:6,7;Openb 10), is daar ‘n volgehoue aanvaarding 

van valse leringe (met inbegrip van Preterisme, Futurisme en ander teorieë wat 

daaruit voortvloei).  Hierdie erkenning van menslike tradisies, teorieë, en sieninge, 

bo die Woord van God, (afkomstig van die Pousdom en sy assistent, die Valse 

Profeet) word beskou as ‘n erkenning dat die Pousdom die hoof van die Christelike 

Kerk is, insake leer en voorskrif.  Onthou, die Draak (Satan), het die Pousdom sy 

troon, krag en groot mag gegee. (Openb 13:2,18:1-3; 2 Thess 2:10-12). 
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DIE DERDE ENGEL SE BOODSKAP 
 

Openb 14:9-12  

“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.  Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie 

van God en die geloof in Jesus bewaar.” 

 

God se laaste oproep, afkomstig van die 3de engel, tot die mensdom, is eintlik 'n 

waarskuwing teen Babilon se groot bedrog. 

 

1. God waarsku elkeen teen die merk van die Dier, sy naam en getal.  Elkeen wat 

enige deel daarvan aanvaar, sal gestraf word met vuur en swael voor die heilige 

engele en die Lam.  Soos Babilon die mensdom laat drink uit die beker van haar 

hoerery (deel in haar valse leerstellings), so sal God hulle ook laat drink uit die 

beker van Sy toorn (straf op sonde), omdat hulle Sy waarskuwing verag het en aan 

valsheid bly vasklou het. 

 

2. Terselfdertyd is dit ‘n genadige oproep wat sê: "Kom uit haar uit, My Volk! 

(Openb 18:4)  God wil diegene wat mislei word, nie sommer net uitwis nie! Hy is 

lankmoedig teenoor ons. Sy uitnodiging is gerig aan die wat nog in Babilon 

verkeer, om uit te gaan en by die "lydsames" (hulle wat volhard in dit wat Gods 

Woord leer) aan te sluit, wat die "gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar" 

(Openb 12:17; 14:12). 
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GESKIEDENIS VAN DIE  

VERVOLGING VAN GOD SE VOLK 
 

1.  DIE DRAAK / SATAN - (HEIDENSE ROME) 
 

Openb 12:4-6  

“...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.  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies 

met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.  En die vrou 

het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle 

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

 

Satan werk altyd deur menslike agente om sy vuil werk te doen.  Sedert die tyd van Adam 

en Eva vervolg hy almal wat die Lig van Waarheid navolg.  Die boek Openbaring is egter 

gesteld op die laaste deel van die geskiedenis van die wêreld, m.a.w. die tyd van die bene 

van Yster en voete van yster en klei van Dan 2, die Dier met die 10 Horings en die Klein 

Horinkie wat na hulle sou verskyn, tot en met die oprigting van God se ewige koninkryk. 

 

Die Draak (Satan) se triomf oor Christus, deur Rome en Israel, was van korte duur.  Jesus 

het uit die dood opgestaan en is na God se troon, waar hy as Middelaar van die mens sou 

optree. Die Draak sou hom nou toespits op die vroeë Christene.  

 

Deur Heidense Rome kon die Draak (Satan) nie genoegsame sukses teen die Christene 

behaal nie.  In 300 jaar kon hy slegs 3, 000 000 Christene uitwis. Hoe meer hy gedood het, 

hoe meer het die Christene geword.  Hy sou nou ‘n ander taktiek moes volg. 
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2.  DIE EERSTE DIER (POUSDOM) 
 

Openb 13:1,2,5  

“En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings 

tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.  En die dier wat ek gesien het, was 

soos 'n luiperd, en sy pote soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu;  en die 

draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  En '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 suksesvolste mag teen die Waarheid, was tot dusver, die Antichris.  Hier in Openb 13 

word dit beskryf as ‘n Saamgestelde Dier (Pousdom) uit die see (nasies) wat die 

Christendom groot skade sou aandoen.  Die rede vir die Dier (Pousdom) se sukses, was 

omdat dit sy krag, sy troon en groot mag, van die Draak (Satan) ontvang het. 

 

Vir 'n tydperk van 1260 Jaar (Tyd, Tye en ½Tyd, 42 maande, 1260 Profetiese dae) het die 

Pousdom tussen 50 en 100 miljoen Christene uitgeroei.  Die Pousdom het die Christelike 

Kerk in dié tyd besoedel met valse leringe wat op Tradisies van mense en uitvindsels van 

die bose, gebou is. 

 

Openb 13:10    

“As iemand krygsgevangenskap maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die 

swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word.  Hier is die lydsaamheid 

en die geloof van die heiliges.”  

 

Die eens magtige Sisteem van Afvalligheid het egter tot ‘n einde gekom met die uitbreek 

van die Franse Rewolusie.  Alle  godsdiens was verwerp en die Pous is in 1798 deur genl. 

Berthier van Napoleon gevang en in Valenco opgesluit, waar hy as krygsgevange sterf.  

Die Antichris se inperking sou egter van korte duur wees, want sy dodelike wond sou 

genees! 
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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 aan gegaan.” 

 

Die Pousdom se dodelike wond is egter genees met die geskiedkundige ondertekening 

van die verdrag tussen kardinaal Gasparri (vir die Pousdom) en Mussolini (vir Italië) in 

1929.  Die Pousdom het haar politieke gesag terug ontvang.  Die wêreld sou hierna 

verwonderd agter die Dier aanloop. 

 

Die herrese Pousdom sou egter weer in 'n stryd teen die Kerk se Nakomelinge (oorblyfsel), 

gewikkel wees.  Die oorblyfsel van die Kerk van Christus sou eers op die toneel verskyn ná 

1798 nC.  Satan sou die hulp van 'n tweede Dier inroep om sy vervolgingswerk voort te sit, 

en die res van wêreld te mislei om die 1ste Dier (Pousdom) tot eer van die Draak (Satan) te 

aanbid. 

 

3. DIE TWEEDE DIER (VALSE PROFEET) – AFVALLIGE 

PROTESTANTISME 
 

Van die interessantste ontdekkings in ons studie van Openbaring, was die profesieë van 

die opkoms en val van die groot koninkryke van die wêreld, nl. Babilon, Medo-Persië, 

Griekeland, Rome en die Pousdom.   

 

Nou word die opkoms en val van die laaste groot wêreldmag wat die Antichris (Pousdom) 

sal opvolg en ondersteun, as ‘n medevervolger van God se volk, onder Satan se leiding, 

aan ons geopenbaar. 

 

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.” 
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Die reaksie van die Draak (Duiwel) wat hier beskryf word, volg na die 1260 jaar van 

Pouslike oorheersing verstreke was, m.a.w. ná 1798 nC.  Die Draak (Satan) wil die 

nakomelinge van die Kerk van Christus (oorblyfsel van haar Saad) vernietig omdat hulle 

aan twee belangrike waarheidsbeginsels vashou - (1) hulle onderhou die gebooie van God  

en erken daarmee God se gesag en (2) hulle handhaaf hul geloof in Jesus as hul enigste 

Middel tot Verlossing en Waarheid (Joh 1:14). 

 

Openb 13:11  

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

lam en het gepraat soos 'n draak.” 

 

Die Tweede Dier sou uit die aarde te voorskyn kom. Dit sou op die toneel verskyn om en 

by die tydperk wat die Pousdom sy dodelike wond in 1798 nC. ontvang het. 

 

John Wesley het in 1754 in sy aantekeninge oor Openb 13:11 se dier met die twee horings 

geskryf:  "Hy het nog nie gekom nie; alhoewel hy nie meer ver kan wees nie.  Want hy 

moet aan die einde van die '42 maande' van die eerste dier verskyn."  Explanatory Notes 

upon the New Testament  (1791 - uitgawe), deel 3, bl 299. 

 

Die enigste koninkryk of wêreldmag, wat in die tyd van die dodelike wond van die 

Pousdom verskyn het, was die V.S.A.  Die Amerikaanse stryd om onafhanklikheid het in 

1775 nC. begin.  In 1776 nC. verklaar die V.S.A. haarself onafhanklik en word in 1783 nC. 

deur Brittanje erken.  In 1787 nC. was die raamwerk vir die Konstitusie van die V.S.A. 

neergelê, en in 1789 nC. was dit aangeneem. 

 

Al die vorige Diere kom uit die "see" (volke en menigtes, nasies). Hierdie Tweede Dier 

(V.S.A.) se oorsprong is uit die aarde, m.a.w. uit 'n deel van die wêreld waar daar nie 

voorheen "volke, menigtes en nasies" was nie - die “nuwe wêreld.”  
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Openb 13:11a  

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

lam...” 

 

Die Tweede Dier het horinkies soos 'n Lam. (Horings = konings / koninkryke / magte)  Dit 

pas uitstekend in die beskrywing van die profesie, omdat die V.S.A. op hierdie stadium nog 

'n jong nasie was.  

 

Die V.S.A. se konstitusie is opgetrek deur Protestante wat uit Europa 'n nuwe heenkome 

gesoek het waar hulle hul godsdiens in vryheid van gewete, kon beoefen.  Die V.S.A. is nie 

'n verdeelde koninkryk soos die Meders en Perse nie, maar besit wel twee besondere 

magte. 

 

Die twee magte (horinkies) van Burgerlike- en Godsdiens Vryheid, is in die V.S.A. se 

grondwet ingebou met haar stigting in 1789.  Dit sou elke persoon die reg gee om die 

godsdiens van sy keuse te beoefen, terwyl daar 'n skeiding tussen kerk en staat sou wees.   

 

In die “Handves van Menseregte” / “Bill of Rights,” sê dit: 

 

"Artikel 1 - Die kongres mag geen wet maak wat 'n godsdienstige instelling, of die vrye 

beoefening daarvan belet; of die vryheid van spraak, van die pers, of die reg van die volk 

om vreedsaam byeen te kom en te versoek dat die regering griewe moet regstel, aan 

bande lê nie." 

 

"Artikel 4 - Die reg van die volk om teen enige onredelike visentering of inbeslagneming 

van hul persone, huis, dokumente of besittings, beskerm te wees, mag nie geskend word 

nie." 

 

"Artikel 5 - Niemand... se persoon en lewe mag twee keer vir dieselfde oortreding in 

gevaar gestel word nie, en niemand mag in 'n strafsaak gedwing word om teen homself te 

getuig, of sonder regsprosedure sy lewe of vryheid of eiendom ontneem word nie; 
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privaateiendom mag ook nie sonder billike vergoeding vir openbare gebruik onteien word 

nie,"  Bybellesings vir die Gesin, Southern Publishing Association, Kenilworth, 1983, 

bl 211. 

 

DIE TOEKOMSTIGE ROL VAN DIE TWEEDE DIER  

(PROTESTANTSE V.S.A.) 
 

Openb 13:11  

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

lam en het gepraat soos 'n draak.” 

 

Ten spyte van sy Lamagtige (Christelike / “Jesus”) voorkoms, sal die 2de Dier praat soos 'n 

Draak (Satan).  Soos die 1ste Dier (Pousdom) sy "troon, krag en groot mag" van Satan 

ontvang het, so sal die 2de Dier (V.S.A.) 'n misleidende mag word (praat soos ‘n Draak - 

Satan). 

  

Thomas Jefferson het aan die begin van die volk se bestaan gesê: "Die gees van die tye kan 

en sal verander.  Ons regeerders sal korrup word, ons volk agterlosig.  'n Enkele yweraar 

kan met vervolging begin, en beter mense kan sy slagoffers wees."   

Notes on Virginia, Query XVII, The Works of Thomas Jefferson, (Ford-uitgawe, 1904-1905), deel 4,  

bl 81, 82. 

 

Openb 13:12a  

“En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë...”  

 

Die Draak het 'n gees van onverdraagsaamheid en vervolging deur Heidense Rome 

geopenbaar (Openb 12). Na hy sy troon aan die 1ste Dier (Pousdom) oorgegee het, het 

dié, dieselfde gees van onverdraagsaamheid en vervolging geopenbaar.  Die 2de Dier sal 

presies dieselfde gees navolg. 
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Die Pousdom het vir 1260 jaar wêreldheerskappy oor die Christendom gevoer.  Die 2de 

Dier (V.S.A.) gaan ook probeer om heerskapy oor die Christendom uit te voer tot voordeel 

van die Pousdom.  Polities en ekonomies, is die V.S.A. vandag die sterkste mag in die 

wêreld.   

 

Maar die Pousdom was nie nét polities nie, dit was ook godsdienstig. Dit was 'n 

VERENIGING van KERK en STAAT. Die kerk het die staat gebruik om sy godsdienstige 

oortuigings op andere af te dwing, met  dodelike gevolge!  Die Geskiedenis is ‘n belangrike 

Leermeester! 

 

Ons verwag dus dat dieselfde Kerk-Staat Sisteem in die V.S.A. ingestel sal word, om soos 

die Pousdom te kan wees.  In Protestante Amerika sal 'n Totalitêre* Godsdienstige Mag 

(soos die middeleeuse Pousdom) ontstaan, wat die Staat sal domineer en wat die gewete 

van die mens sal dwing om die godsdienstige oortuigings van die meerderheid te aanvaar.   

Hoe sal dit gebeur? Dit sal slegs moontlik wees deur die opbou van 'n Godsdienstige Mag 

in die V.S.A en wat dan later deur ander lande in die wêreld nagevolg sal word.   

 

(*Totalitarisme = 'n Politieke opvatting wat die individu as dienaar van die staat beskou 

en die reg eis om sy hele lewe en sy produksie- vermoë deur dwangmaatreëls te beheer.)  

 

"Die eerste dier, (middeleeuse Pousdom) was 'n vereniging tussen Kerk en Staat. 'Die 

beeld vir die dier' in die Amerikaanse verband, sal 'n Amerikaanse gelyke wees van die 

middeleeuse pousdom.  Om dit te kan bewerkstellig sou beteken dat die konstitusionele 

beskerming teen die vereniging van kerk en staat afgetakel moet word."   
Russel Burrill, The New World Order, Review & Herald Publishing Association, Washington D. C., 

1993, bl 136. 
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AANVAL OP DIE V.S.A. KONSTITUSIE 
 

Sedert die vroegste tye, is groot groepe Christelike organisasies in die V.S.A., besig om te 

probeer om die eerste klousule van die Amerikaanse grondwet te verander wat die 

skeiding van kerk en staat voorstaan en beskerm.   

 

Sommige van hierdie organisasies sluit in: The National Reform Association, The 

International Reform Federation, The Lord's Day Alliance of the United States en The New 

York Sabbath Committee.  Die meeste van dié organisasies het saamgesmelt, of gee nou 

hul ondersteuning aan die nuut gestigte "Christian Coalition," wat hom beywer vir hoër 

Christelike norme en die herstel van die Christelike Sondag, as ‘n teenvoeter vir korrupsie 

en morele agteruitgang in die V.S.A.. 

 

“Die Roomse Kerk is baie slim en listig.  Hy kan vooruit sien wat sal gebeur.  Hy wag sy tyd 

af en hy sien dat die Protestantse Kerke hulde aan hom betoon deur hul aanname van die 

valse Sabbat [Sondag] en dat hulle reëlings tref om dit verpligtend te maak deur dieselfde 

middels as wat hy in die verlede gebruik het.  Diegene wat die lig van die waarheid 

verwerp, sal nog gaan hulp soek by hierdie beweerde onfeilbare mag om ‘n instelling van 

daardie selfde mag te verhef.  Hoe gewillig Rome sal wees om Protestante in hierdie werk 

te help, is nie moeilik om te sien nie.”  E.G. White, Die Groot Stryd, Kenilworth, 1939, 

bl. 551.   

 

Die Christelike Fundamentaliste, soos hulle algemeen bekend staan, oefen op die oomblik 

groot druk uit op die V.S.A. se Konstitusie.  'n Kort opsomming van wat die 

Fundamentaliste glo, word so beskryf: 

 

"Sommige Fundamentaliste volg die 'Oorheersingsteorie' na, wat sê dat die Bybel 

letterlik opgeneem moet word.  Gen 1:28 wat sê: '... en God het vir hulle gesê... heers oor 

die visse van die see... en oor al die diere wat op die aarde kruip,' word geïnterpreteer as 

om te beteken dat hulle [Fundamentaliste] die reg het om die lewe van elke man, vrou en 

kind op die aarde te beheer.   
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Sommige van die ekstreme Fundamentaliste vra vir: [1] Die wegneem van 

Godsdiensvryheid.  [2] Geen aborsies - nie eens in die geval van verkragting of fisiese 

gevaar wat die fetus vir die verwagtende moeder se gesondheid inhou nie.  [3] Die 

doodstraf vir egbreuk, aborsie, voorhuwelikse seks, sodomie en nie-korrigeerbare 

(opstandige) kinders.  [4] Slawerny in die plek van Tronke.  [5] Beheer oor die 

Ekonomie, Skole en Openbare Inrigtings.  [6] 'n Christelike Teokratiese Regering 

[soos Israel van ouds] nie deur verkose verteenwoordiging nie, maar deur 

godsdienstige leiers.  Om u 'n idee te gee van hoe dit in die praktyk werk, kyk na Iran wat 

op die oomblik deur 'n Islamitiese Teokratiese Regering beheer word.  Die Ku Klux Klan 

beskou hulself as 'n Christelike Fundamentalistiese Organisasie.  Dit is insiggewend om 

daarop te let dat Fundamentaliste, éérstens regsgesind is, daarná godsdienstig,"  

Cosmopolitan, maandblad van Mei, 1995, "The New Moral Army," deur Mark McAndrew en Heather 

Parker.) 

 

'n Nuusbrief uitgegee deur Pat Robertson ('n Fundamentalis en hoof van die Christian 

Coalition - 'n Regse Christelike Drukgroep) se Amerikaanse Sentrum vir Wet en 

Geregtigheid, bevat die volgende artikel met die opskrif 'Tear Down This Wall!,'  geskryf 

deur Keith Fournier ('n Katoliek van die "Evangelical Catholic"), na aanleiding van die 

val van die Berlynse Muur in Duitsland:  

 

"Ja daar is 'n muur wat toevallig in ons geliefde land [V.S.A.] opgerig is.  Sy aanslag op 

godsdiensvryheid, het miskien 'n groter vernietigende effek gehad.  Dit is die 

sogenaamde muur van skeiding tussen kerk en staat ..." 'Law and Justice,' Winter 1992, nr. 

1, soos aangehaal in Clifford Goldstein, DAY OF THE DRAGON, Pacific Press Publishing Association: 

Ontario,1993, bl. 64. 

 

Burt Cohen het van Ralph Reed (tans die uitvoerende direkteur van Pat Robertson se 

Christian Coalition wat probeer om die koalisie van Protestantse Fundamentaliste, groter 

seggenskap in die politieke arena te besorg) gesê: "Hy verteenwoordig 'n gevaarlike 

neiging in hierdie land.  Ons moet politiek en godsdiens van mekaar af weghou."   'n artikel 

deur Jeffrey H. Birnbaum, "The Gospel according to Ralph," soos aangehaal in die Tydskrif Time, 15 

Mei, 1995, bl 30. 
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“Protestante ondersteun Katolieke; hulle het al kompromiëe aangegaan en toegewings 

gemaak wat selfs pousgesindes verbaas het en wat hulle nie kon verstaan nie.  Mense sluit 

hulle oë vir die ware karakter van Katolisisme en vir die gevare wat daar te vrees is vir sy 

opperheerskappy.” E. G. White, Die Groot Stryd, Sentinel Uitgewery, Kenilworth, 1939, bl. 537. 

 

Openb 13:12  

“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.” 

 

Volgens die profesie, is die grootste beweegrede vir die 2de Dier, om die grondwet van die 

V.S.A. te verander, om die wêreld weer onder die gesag van die 1ste Dier (Pousdom) te 

bring. 

 

Om te "aanbid" beteken om "hulde te bring" of om "neer te buig" en die hoër gesag van 

iemand anders te erken.  Die V.S.A. is vandag die grootste voorstander van die 

samesmelting van die godsdienste van die wêreld.  Die V.S.A. het alreeds in 1884 die 

gesag van die Pousdom, in 'n Nasionale Christelike Eenheid, erken: 

 

"Ons erken van harte en met blydskap die feit dat die Rooms-Katolieke in die Suid-

Amerikaanse Republieke, en in Frankryk en ander Europese lande, die erkende 

voorstanders van nasionale Christelikheid is, en dat hulle al die voorstelle van sekularisme 

teenstaan....Net wanneer hulle gewillig is om saam te werk om die vooruitgang van 

politieke ateïsme [Kommunisme] teen te staan, sal ons ons met blydskap by hulle aansluit 

in 'n wêreldkonferensie vir die bevordering van ‘n nasionale Christendom - wat nie ver in 

die toekoms gehou behoort te word nie [*] - wat in baie lande net deur die Rooms-

Katolieke verteenwoordig kan word."    Hoofartikel in die Christian Statesman, 11 Desember 

1884, bl. 2. (lyfblad van die National Reform Association)    
 

[*] Die genoemde konferense is toe in Chicago in 1893,  9 jaar later gehou.  Intussen het 

die V.S.A. en die Pousdom saam gewerk om die val van Kommunistiese Rusland tot ‘n val 

te bring. Sien ook die volgende aanhaling van die berig in die dagblad The Citizen.  
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Deur die Wêreld Raad van Kerke en die ekumeniese beweging, is die V.S.A. besig om die 

mensdom in een godsdiensbeweging in te trek.  In 1993 is die eerste Parlement van 

Wêreldgodsdienste in 100 jaar gehou: 

 

[*] "Die samekoms van 7, 700 deelnemers van ongeveer 250 verskillende godsdienste, 

wat wissel van Amerikaanse Babtiste tot Zoro-asteraanbidders, illustreer die dramatiese 

veranderinge in die Intergeloof  Beweging, aangesien die enigste ander so 'n Parlement, 

óók in Chicago, in 1893 gehou was."  'n Artikel: "World religions in quest for global peace, 

justice." uit die Dagblad The Citizen, 6 September 1993. 

 

So pas is die derde Parlement van Wêreldgodsdienste in Kaapstad in Suid-Afrika gehou in 

2000 nC! 

 

SPIRITISME - DIE BINDINGSFAKTOR TUSSEN 

DIE POUSDOM EN AFVALLIGE PROTESTANTISME 
 

Die vraag is: Hoe sal die Protestante van die V.S.A. die wêreld oorreed om die 1ste Dier 

(Pousdom) te aanbid (sy gesag te erken) en sy merk (Sondagviering) te aanvaar?   Die 

antwooord lê in Spiritisme (praat soos 'n Draak)! 

 

Openb 13:13,14  

“Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfsvuur 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.” 

 

Die 2de Dier (Protestante V.S.A.) sal hom veral beywer om in die laaste doodsnikke van 

die geskiedenis, die mensdom met wonders en tekens te mislei.  Hy sal selfs vuur uit die 

hemel laat neerdaal om sy “Goddelike” gesag te bewys! 
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Die V.S.A. so Protestants, as wat dit mag voorkom, so is dit die teelaarde vir Moderne 

Spiritisme, wat in 1848 by die woning van John D. Fox, te Hydeville, New York, begin het.  

Teen 1975 was daar reeds meer as 20 miljoen Spiritiste, 1 lid vir elke 7 van die 

Amerikaanse bevolking!  Dit is in 1986 tot ‘n wettige godsdiens verklaar.  Sedertdien is die 

V.S.A. die hoofbron van Spiritistiese leesstof, -rolprente,  -musiek, -speelgoed, ens. vir die 

hele wêreld.  Die vraag is: Hoe is dit moontlik?  Sal die Protestante van die V.S.A. spiritisties 

word?  In die volgende lesing, sal ons sien hoe hierdie verskynsel besig is om reg oor die 

wêreld ‘n aanvang te neem. 

 

1 Tim 4:1,2  

“Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word 

en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van 

leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete...” 

 

Die Heilige Gees maak dit duidelik dat die groot afvalligheid van die wêreld,  in die laaste 

tye van die aarde se geskiedenis sal plaasvind.  Moderne Spiritisme is ‘n uitstekende 

voorbeeld van die “leringe van duiwels” en is eintlik net ‘n herlewing van die aanbidding 

van duiwels en heksery van die verlede.  Sy verleidende invloed sal uiteindelik die hele 

wêreld oorstroom, nie-christelike- sowel as die christelike godsdienste, en die weg vir 

Satan se laaste groot verleiding, berei. 

 

Openb 18:1-3  

“En na hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die 

aarde is verlig deur sy heerlikheid.  En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: 

Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n 

versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en 

haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar 

hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die 

aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.”  
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Weens die verwerping van God se  laaste waarskuwings (drie engele van Openb 14:6-12) 

keer die wêreld sy rug op God en word hulle met ope arms deur Satan ontvang en deur sy 

misleidings van wonderwerke en kragtige dade meegesleur na die verderf. 

 

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 die 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.” 

 

Jesus maak dit baie duidelik deur Johannes in die boek van Openbaring, dat daar aan die 

einde van die wêreld se geskiedenis ‘n desperate poging aangewend sal word deur 

Babilon om die mense teen God en Sy Waarheid in opstand te bring. 

 

Babilon is ‘n mengsel van Spiritisme- (Heidens, New Age, ens.), Rooms Katolieke- en  

Afvallige Protestantisme-sieninge.  Die groot bedrog sal geskoei wees op die Tradisies van 

mense, wat hulle gesag van die Pousdom ontvang het, wat op sy beurt, sy mag, krag en 

troon van Satan self, ontvang het.  Let ook daarop, dat dit die 2de dier (Valse Profeet / 

Afvallige Protestante) sal wees wat veral die wonderwerke sal doen om die wêreld te 

mislei om ‘n beeld ter ere van die 1ste dier (Pousdom) op te rig, en die aanbidding daarvan 

met wetgewing sal probeer afdwing (Openb 13:12-17). 

 

Mark 13:21-23  

“En as iemand dan vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Kyk, daar! - moet dit nie glo nie.  

Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders 

doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.  Maar julle moet op julle 

hoede wees.  Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê.” 

 

Ons word deur Jesus vermaan, om in die laaste doodsnikke van die wêreld se bestaan, nie 

op ons sintuie staat te maak vir wat reg is nie.  Ons oë, ore, gevoel, smaak en reuk, sal nie 

bronne van veiligheid wees, in die Tyd van die Einde, nie.  
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“’n Sekulêre persoon is nie ‘n Ateïs nie maar eerder iemand wat of nie tyd vir God het nie, 

of nie God se bertokkenheid in die alledaagse lewe ervaar nie.  Sekulêre oortuigings fokus 

op dit wat gesien, gehoor, gesmaak, gevoel, of geruik kan word.  Maar Openbaring sê dat 

in die finale krisis van die wêreld se geskiedenis, diegene wat op hulle vyf sintuie vertrou, 

mislei sal word.  Dit sal ‘n stryd wees tussen twee Waarheidsisteme - een sal wetenskaplik 

bevestig kan word, en die ander deur die Skrifte alleenlik.  “En nou het Ek dit aan julle gesê 

voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur?” (Joh 14:29) 

 

“Dit is waarom die boodskap van Openbaring so belangrik is vir vandag.  Dinge is nie 

altyd soos wat dit blyk te wees nie.  Die mense het nodig om te weet dat diegene wat 

slegs op hulle sintuie vertrou, mislei sal word.  Die mense het nodig om te weet dat bo 

die vyf sintuie, daar ‘n groter werklikheid is wat in Christus gesmaak kan word.  Hierdie 

hoër werklikheid van geloof word begryp met die hulp van die Skrifte en word gewoonlik 

nie verstaan deur die sintuie alleen nie.  Die berg Karmel ondervinding sal herhaal word 

aan die einde in ondersteuning van die valse drie-eenheid.  Op daardie tydstip sal al die 

bewyse van jou oë en jou ore jou vertel dat jy al die tyd verkeerd was om die Bybel te 

volg.”  Jon Paulien, AS SPECULATION BUILDS, LET’S KEEP OUR EYES FOCUSED ON WHAT THE BIBLE 

SAYS  ABOUT THE END TIME, Review And Herald Publishing Association, Hagerstown, 1994, bl 116. 

 

Ons sal alleenlik kan staat maak op ‘n duidelike “Daar staan geskryf...” (die Woord van 

God) - soos Jesus (tydens Sy versoeking deur die Satan) in die woestyn.  Die Bybel sal ons 

enigste veilige hawe wees in ‘n donker wêreld van geestelike afvalligheid. 

 

Jes 8:19, 20  

“En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, 

wat piep en mompel - moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die 

dooies gevra word?  Tot die wet en die getuienis!  As hulle nie spreek volgens hierdie 

woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.” 
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Dieselfde beginsel wat gegeld het vir Israel van ouds, geld vandag steeds.  Kinders van die 

Here moet hulle nie bemoei met “geeste van afgestorwenes” nie, want daar bestaan nie so 

iets nie!  Ook moet ons, ons nie bemoei met sogenaamde waarsêers nie.  Daniël het gesê 

dat slegs die God van die hemel ken die toekoms! 

 

As ons riglyne vir die toekoms nodig het, moet ons, ons wend na die Wet en die Getuienis - 

die Woord van God.  Alles wat nodig is om te weet, en wat die Here dink ons nodig het om 

te weet, is daar binne-in (2 Tim 3:14-17).  

 

Glo u dat die Woord van God, die enigste onfeilbare Waarheid is vir die moderne mens? 

______________ 

 

Glo u dat Jesus Sy wil aan u, as Sy kind wil openbaar? ________ 

 

Besef u dat die Draak, die Dier en die Valse Profeet u sal vervolg as  deel van die oorblyfsel 

van God se kerk, sou u getrou bly aan die Woord van God? __________ 

 

Is u gewillig om Jesus al die pad te volg soos Hy u lei? _________ 
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