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OPENBARING SEMINAAR 

 

DIE MISLEIDENDE STRATEGIE VAN DIE LAM 

WAT PRAAT SOOS 'N DRAAK 
BABILON MISLEI DIE WÊRELD DEUR  

WONDERS EN TEKENS IN DIE TYD VAN DIE EINDE 
 

Die valse drie-eenheid, Babilon, sal aan die einde van die wêreld se ge-skiedenis, 'n verwoede poging 

aanwend om die mensdom in haar mag te kry, teen God, Sy Woord en die ware Vrou (Kerk) se 

nakomelinge (oor-blyfsel).  Die Valse "heilige gees" gaan hom toespits op wonders en tekens wat die 

menslike sintuie sal verwar!  Die mens sal moet kies tussen die Woord van God (al sê jou menslike 

sintuie anders) en wondertekens van Satan (al is dit lynreg teen die beginsels van die Woord van God!).  

‘n Goeie voorbeeld is die New-Age Beweging wat ‘n samesmelting is tussen Christelike-, Spiritistiese- en 

Heidense godsdienstige filosofiese beginsels. 

 

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 
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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.” 
 

Die valse Driemanskap, die Draak, die Dier en die Valse Profeet, bring elk ‘n spiritiesiese 

boodskap tot die wêreld.  Uit elkeen se mond (die boodskap wat hulle verkondig) kom daar ‘n 

‘n onrein gees wat tekens doen.  Tekens en wonders is bonatuurlike verskynsels wat of van 

God of van die Bose kan kom.   In die geval kom dit vanaf Afval-lige Babilon (Draak, Dier en 

Valse Profeet en word gebruik om die wêreld te oorreed om hulle valse leringe na te volg, en so in 

opstand teen die God van die hemel te kom (Sien ook 1 Tim 4:1). 

 

Matt 24:24 “Want daar sal valse christusse en valse profete 

opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, 

ook die uitverkorenes te mislei.” 

 

In Jesus se eie profesie oor die toekoms (Profetiese Rede) waarsku Hy sy kinders, dat baie valse 

profete en christusse se taak in die Tyd van die Einde sal wees om die hele wêreld te mislei deur 

groot tekens en wonders te doen.    

 

2 Thess 2:8-10 “en dan sal die ongeregtige geopenbaar 

word, hy wat die Here met die asem van sy  mond sal verdelg en deur die 

verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die 

werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders 

van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat 

verlore gaan, omdat hul-le die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om 

gered te word nie.” 

 

Voor Jesus se wederkoms, sal die ongeregtige, sy verleidingswerk verrig met allerhande kragtige 

dade, tekens, wonders van die leuen en allerhande verleiding van ongeregtigheid.  Dit word 

die krag van die dwaling genoem.  Dit is ‘n baie raak beskrywing van die Valse Profeet se 

werking (2de Dier van Openb 13:13, 14), in samewerking met die 1ste Dier (Pousdom).  Die 

oomblik wat hy sy mond oopmaak, kan die duidelike stem van die Draak (Satan) gehoor word. 

 

DIE TWEEDE DIER / VALSE PROFEET 

(AFVALLIGE PROTESTANTISME) 
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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.” 

 

Hierdie Dier (koninkryk / Mag) kom uit die aarde.  Al die ander Diere verskyn uit die see - 

menigtes, volke, nasies en tale(Openb 17:15).   Hierdie 2de Dier verskyn egter uit die aarde 

waar daar nie so baie menigtes, volke, nasies en tale bestaan nie - die nuwe wêreld.  Soos reeds 

in die vorige lesing gemeld, is die V.S.A. die enigste volk om, om en by die tyd toe die 1ste Dier sy 

dodelike wond in 1798 nC. ont-vang het, op die toneel te verskyn (1789 nC. om presies te wees). 

 

As ‘n jong nasie het dit twee horinkies ( koninkryke / magte).  Die V.S.A. is ‘n tweeledige 

koninkryk wat berus op (1) Godsdiensvryheid en (2) Menseregte, soos dit in sy Konstitusie of 

Handves van Mense-regte vervat is.  Die V.S.A. het uitsluitlik as ‘n Protestantse Nasie ontstaan 

toe Christene gevlug het van Pouslike onderdrukking.  Dit sou egter met die verloop van tyd, 

verander. 

 

Met volwassenheid sou die Protestante V.S.A., die boodskap van die Draak (Satan) uitdra.  In 

1848 het Moderne Spiritisme aan die huis van John D. Fox begin en in 1986 is dit as ‘n wettige 

Godsdiens in die V.S.A. erken.  Vandag is dit die grootste Sentum vir die verspreiding van 

Spiritistiese, Heidense en wêreldse  materiaal - musiek, films, boeke, speelgoed, wat morele en 

christelike agteruitgang tot gevolg het, en wat die hele wêreld besoedel, omdat hy slaafs nagevolg 

word.  

 

Openb 13:13,14 “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.” 

 

Die Tweede Adventbeweging van die 1800 - 1850's het die grootste omvang in die V.S.A. gehad.  

Die hoofstroom Kerke egter die Oor-deelsboodskap van die 1ste Engel verwerp (Openb 14:6, 7).   

Die 2de engel se boodskap het veral op die V.S.A. van toepassing geword, omdat die grootste 

openbaring van, en verkondiging van die Oordeelsboodskap (1ste engel) op die kontinent, waar 

die meeste Protestante Kerke in die wêreld verteenwoordig was, verkondig is.  Met die 

verwerping van die 1ste engel se boodskap, sou Afvallige Protestantisme deel van die Babilon 

Stelsel word, omdat dit sy rug op God se waarheid gedraai het, en leringe van mense begin 
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aanhang het, soos Preterisme en Futurisme, in die plek van die Bybelse Historiese Metode van 

Bybelvertolking.  

   

Die volgende stap deur die Valse Profeet (Afvallige Protestantisme), sou wees om die wêreld 

sover te kry om die 1ste Dier (Pousdom / Antichris) hulde te bring.  Dit sou hy doen deur die 

wêreld met tekens te verlei om ‘n beeld vir die Pousdom op te rig.  Deur dit te doen word die 

1ste Dier (Valse christus) aanbid en so word die Draak (valse vader) ook aanbid. 

 

2de DIER SE SPESIALE TEKEN VAN VERLEIDING: 

VUUR UIT DIE HEMEL 

 

Openb 13:13 “Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit 

die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.” 

Voordat die 2de Dier (Afvallige Protestantisme of die Valse "heilige gees") die Pouslike Sondag op 

die mense sal kan afdwing (deur wetgewing), sal dit 'n Teken aan die mense moet voorhou wat 

die erkenning van sy "goddelike oorsprong" sal moet bewys.  Deur hierdie  misleiding sal die 

mensdom glo dat die "vuur uit die hemel," van God is.  Waarom sal hulle dit glo? 

 

GOD BEWYS SY OPPERHEERSKAPPY 

MET VUUR UIT DIE HEMEL 

 

Slegs drie keer word daar in die Bybel verwys na vuur wat uit die hemel op die aarde neergedaal het.  Al 

drie kere het die vuur van God gekom, om Sy gesag aan te toon.  Die 1ste keer, was met die opstand van 

Korag, Datan en Abiram, teen God se gekose leiers, Moses en Aäron wat die volk moes lei.  Die Tweede 

keer, was toe God Elia gestuur het om die volk te laat kies  wie hulle as God in die toekoms gaan dien, 

die afgod Baäl, of die Skepper-God van hemel en aarde.  Die 3de keer, was toe die Heilige Gees as tonge 

van vuur op die hoofde van die dissipels gaan sit het, om hulle toe te rus met die gawe van tale, om die 

evangelie so spoedig moontlik aan die hele wêreld te bring. 

 

DIE 1STE TEKEN 

DIE AARDE SKEUR EN VUUR UIT DIE HEMEL 

 

Num 16:1,2,5-7,28-32,35 En Korag, die seun van Jishar, 

die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Da-tan en Abiram, seuns van 

Eliab, en On, die seun van Pelet, seuns van Reuben, het manne geneem en 

hulle het opgestaan voor die oë van Moses saam met twee-honderd-en-vyftig 
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man uit die kinders van Israel, ower-stes van die vergadering, manne wat 

opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. ...en hy (Mo-ses) 

het met Korag en sy hele bende gespreek en ge-sê: Môre vroeg, dan sal die 

Here bekend maak wie Hom toebehoort en wie die heilige is, en wie Hy na 

Hom laat nader kom: wie Hy uitkies, sal Hy na Hom laat nader kom.  Doen 

dit: neem vir julle vuurpanne, Korag en sy hele bende, en gooi daar môre vuur 

in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van die Here; dan sal die man wat 

die Here uitkies, die heilige wees.  Dit is nou genoeg, kinders van Levi! ...Toe 

sê Moses: Hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie 

werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie: as hierdie manne sterwe 

soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, 

dan het die Here my nie gestuur nie.  Maar as die Here iets nuut skep en die 

grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en 

hulle le-wendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne 

die Here verag het.  En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur 

die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle 

verslind saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort 

het en al die goed.  ...Toe het ‘n vuur van die Here uitgegaan en die 

twee-honderd-en-vyftig man verteer wat die reukwerk ge-bring het.” 

 

Tydens hierdie gebeure was die stryd oor leierskap - wie is deur die Here gestuur en wie nie.  

Albei groepe (Datan, Korag en Abiram teenoor Aäron en sy seuns) moes vuurpanne voor die 

Here met reukwerk hou (middelaars wees).  Deur ‘n bonatuurlike teken sou God aanwys wie 

voor Hom sou kon dien.  Datan Korag en Abiram het ‘n onnatuurlike dood gesterf toe die aarde 

skielik voor hulle oopskeur en hulle insluk.  Vuur het van God uit die hemel neergedaal en die 

twee-honderd-en-vyftig vuurpandraers verteer.  God het so aangedui dat Aäron en sy seuns 

die hoëpriesterskap en middelaarsbediening voor God moes waarneem en Moses die leier van 

die volk moes wees. 

 

Soos die Satan God probeer namaak, sal sy tekens en wonders net mooi die teenoorgestelde 

betekenis hê, as dit wat God met Sy tekens bedoel het.  Aan die einde van tyd sal die Valse 

Profeet (2de Dier) uit die aarde uitkom, soos Korag in die aarde ingegaan het.  Die leiers van  

Afvallige Protestantisme sal dan met valse vuur en wondertekens bewys dat hulle die herders van 

God se kudde is.  Hierdie vuur en tekens moet dan hul gesag vanaf God aandui, in direkte 

teenstelling met die Woord van God.  In werklikheid kom hul gesag van die Draak, wat die vuur 
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en tekens aan die 2de Dier (Valse Profeet) gegee het, om dit voor die oë van die 1ste Dier 

(Pousdom) te doen.  (Sien Openb 13:14) 

 

DIE 2DE TEKEN 

VUUR UIT DIE HEMEL - DIE SKEPPER-GOD HY IS GOD 

 

1 Kon 18:23,24,29,36,38,39 “Maar laat hulle vir ons twee bulle 

gee; dan kan hulle vir hul een bul uitkies en dit in stuk-ke verdeel en op die 

hout sit, maar sonder om vuur te maak;  en ék sal die ander bul gereedmaak 

en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie.  Roep julle dan die 

naam van julle god aan, en ék sal die Naam van die Here aanroep; en die God 

wat met vuur ant-woord, Hy sal God wees.  En die hele volk het 

geant-woord en gesê:  Die woord is goed. ...En toe die mid-dag verby was, 

het hulle (Baälpriesters) begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring 

word; maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen 

opmerksaamheid nie. ...En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die 

profeet Elia nader gekom en gesê: Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat 

dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al 

hierdie dinge op u woord gedoen het. ...Daarop het die vuur van die Here 

neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, 

die water wat in die sloot was, opgelek.  En toe die hele volk dit sien, het 

hulle op hul aangesig geval en gesê:  Die Here, Hy is God, die Here, Hy is 

God!” 

 

Volgens die gebeure by die berg Karmel, sou die ware God vuur uit die hemel laat neerdaal, voor 

die oë van die Israeliete.  Die hele dag lank het die profete van Baäl (songod) geroep om hulp, 

maar dié bestaan nie.  Teen die tyd van die aandspysoffer het Elia (die profeet van die lewende 

God) gebid, en onmiddelik het die wáre God, (Skep-per van hemel en aarde) vuur uit die hemel 

laat neerdaal.  Almal het toe erken dat, die Here, die ware God is en Baäl net 'n afgod.   

 

Dus, om weer vuur uit die hemel te laat neerdaal, voor die oë van die mense, sal die valse profeet 

die mensdom oortuig van die "goddelike" oorsprong van sy boodskap.  Die “vuur” uit die 

hemel, wat die 2de Dier (Valse Profeet / Afvallige Protestantisme) se gesag sou aandui, kom nie 

van God nie, maar van Satan!  Wat is die betekenis van die “vuur” wat uit die hemel neerdaal? 

Ons moet nie vergeet nie, die 2de Dier (Valse Profeet / Afvallige Protestantisme) stel ook die 
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valse "heilige gees" voor.  Dus, behoort ons ook te verwag dat hy die rol van die ware Heilige 

Gees sal námaak, in ‘n teenoorgestelde rigting, om die wêreld te verlei.   

 

Die enigste keer wat die Heilige Gees soos vuur uit die hemel neer-gedaal het (teken van 

Goddelike oorsprong), was tydens Pinkster.  Ons moet die gebeure tydens Pinkster deeglik  

ondersoek, om ons van die komende misleiding te vergewis!  

 

DIE 3DE TEKEN 

VUUR UIT DIE HEMEL EN PINKSTER 

 

Hand 2:1-11 “En toe die dag van die pinksterfees aangebreek 

het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  En daar kom skielik uit die 

hemel 'n geluid soos van 'n gewel-dige rukwind, en dit  het die hele huis gevul 

waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat 

hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  En hulle is almal vervul 

met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan 

hulle gegee het om uit te spreek.  En daar het in Jerusalem Jode gewoon, 

godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.  En toe hierdie 

geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen 

het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; en hulle was almal verbaas en 

verwonderd en sê vir mekaar:  Is al-mal wat daar spreek, dan nie Galileërs 

nie?  En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons ge-bore is?  

Parthers en Meders en Elamiete en die inwo-ners van Mesopotámië, Judéa en 

Kappadócië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië 

by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode-genote,  Kretense en 

Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.” 

 

Tydens Pinkster het die Heilige Gees soos tonge van vuur uit die hemel op die dissipels 

neergedaal en die dissipels in staat gestel om  in ander tale, as net hul eie moedertaal te praat. 

 

Op dié dag was daar sewentien verskillende taalgroepe teenwoordig om die Pinksterfees in 

Jerusalem te vier.  Die uitstorting van die Heilige Gees, het aan die dissipels die gawe gegee om 

in die tale tot die mense te spreek. Voortaan was die dissipels se taal suiwer, een-voudig, en 

noukeurig, ongeag of hulle nou in hul eie moedertaal, of in 'n ander taal, soos deur die Heilige 

Gees gegee, gespreek het. 
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Wat die wonderwerk daardie dag, so besonder gemaak het, was die feit dat elke persoon die 

evangelie in sy eie moedertaal gehoor het (al 17 van hulle!).  Let op wat die vreemdelinge gesê 

het: "en hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?" (Hand 2:8)  Daar was 

dus nie een persoon onder daardie groot skare mense wat 'n "vreemde, onverstaanbare taal" 

gehoor het nie.  Al die dissipels het hoorbare en verstaanbare tale gemagtig wat deur die 

hoorders verstaan is. 

 

Die toehoorders was net so verbaas, want hulle het geweet dat die dissipels nie hul verskillende 

moedertale, maklik kon spreek nie  ("Is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie."). Die feit 

dat die Gali-leërs in elkeen se moedertaal gespreek het, bewys dat die tale ver-staanbare en 

herkenbare tale was. 

 

DIE DOEL VAN DIE GAWE VAN TALE 

 

Matt 28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die na- 

sies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 

Gees; en leer hulle om alles te on-derhou wat Ek julle beveel het.” 

 

Die probleem met die opdrag van die verkondiging van die evangelie aan die hele wêreld, was 

dat die dissipels net twee, of moontlik drie tale, op die uiterste, magtig was, nl. Hebreeus / 

Aramees (moeder-taal), Grieks (2de taal) en miskien Latyn ( as Romeinse Regerings-taal).  

Waarom moes die dissipels dan in Jerusalem gaan wag, voordat hulle die evangelie kon gaan 

verkondig? 

 

Hand 1:8  “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige 

Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Je-rusalem sowel as in die 

hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.” 
 

Die dissipels moes wag vir die krag (instaat stelling) van die Heilige Gees, voordat hulle Sy getuies 

na die wêreld kon wees. 

 

Hoe kan hierdie manne die evangelie na die ganse mensdom neem as hulle basies net hul 

moedertaal vlot kon praat?  Die gawe om in die uitlanders se moedertale te kon spreek, was 

aan die Apostels tydens Pinkster gegee.  Die evangelie aan die wêreld kon hierna met rasse 

skrede en suksesvol oorgedra word. 
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1 Kor 14:22 “Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die 

ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir 

die gelowiges.” 

 

Die doel van die spreek in ander tale, was vir die doel om die evan-gelie aan die heidene in hul eie 

moedertaal te bring - hoorbaar, ver-staanbaar en aanneembaar.  Omdat die moderne spreker 

en toehoorder van vandag, dieselfde moedertaal besig, bestaan daar nie 'n behoefte aan die 

Gawe van Tale binne gemeentes waar dieselfde moedertaal deur beide die herder en die kudde, 

gebesig word nie.  

 

Die gawe van Tale was deur die Heilige Gees met 'n spesifieke doel gegee.  Omdat die 

verskeidenheid van tale in die wêreld 'n hindernis was in die verkondiging van die evangelie, het 

die Heilige Gees evangeliste toegerus met die vermoë om ander nasies se moedertale te besig.  

Sodoende kon die Evangelie aan elke persoon in sy eie moedertaal oorgedra word, hoorbaar en 

verstaanbaar, sodat niemand 'n verskoning teen die evangelie kan hê nie. (Ek het nie geweet, nie 

gehoor, of nie verstaan nie.)  Die ware gawe van tale word vandag steeds deur die Heilige Gees 

aan evangeliedienaars gegee, waar die behoefte bestaan vir die verkondiging van die evangelie 

aan afgeleë volke wat nie ander tale kan besig, en‘n tolk nie verkry kan word nie. 

 

VALSE VUUR UIT DIE HEMEL 

VALSE PINKSTER 

 

Openb 13:13 “Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit  die hemel laat 

neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.” 

 

Die Valse Profeet (valse heilige gees) is daarop uit om die mensdom te verlei met "vuur uit die 

hemel," wat dui op die Moses en Elia ge-beurtenis (God se gesag), en wat 'n namaaksel is van die 

“spreek in tale” (uitstorting van die Heilige Gees) tydens Pinkster. 

 

Die "gawe van tale," soos dit vandag waarneembaar is in die kerk, verskil hemelsbreed van die 

Bybelse “gawe van tale.”  Die "gawe van tale" wat vandag gespreek word, word nie verstaan 

deur die spreker, óf die gehoor nie.  Die aanhoorders kan geensins sê: "hoe hoor ons hulle dan 

in ons eie taal waarin ons gebore is," nie?  Die "vreemde tale" wat tans in duisende gemeentes 

regoor die wêreld gehoor word, is dus van geen nut vir die toehoorders nie, behalwe om te 

bedrieg! 
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Op Pinksterdag, waar Petrus die hoofspreker was, het hy elke woord wat hy geuiter het, baie 

duidelik verstaan, want hy het op hulle aan-merking, dat hulle "dronk" was, reageer deur te sê:  

 

Hand 2:15-18 "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink 

nie... Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is.... En ook op my 

diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle 

sal profeteer" 
 

Die moderne Taleprater verskil van Petrus, omdat hyself nie verstaan wat hy sê nie.  Hy maak 

gebruik van interpreteerders, wat interessant genoeg, dieselfde moedertaal as hy besig!  

 

Die groot vraag is:  Waarom sal God, wat juis moeite doen om die evangelie in ons eie 

moedertaal tot ons te bring, verdere stigtings-boodskappe in "vreemde tale" tot ons bring?  

Erger nog, omdat ons nie die "vreemde tale" verstaan nie, moet interpreteerders deur Sy Gees 

ingespan word om dit in ons moedertaal te herhaal.  Dit is 'n omslagtige ompad, wat nie tydens 

Pinkster die norm was nie!  Iets is nie pluis nie!  Soos reeds aangedui, is Satan se metode van 

die gebruik van God se tekens, om net mooi die teenoorgestelde bete-kenis daarvan, aan die 

wêreld weer te gee. 

 

Die Gawe tydens Pinkster, was werklike Tale, hoorbaar en verstaan-baar in 17 verskillende 

moedertale, waartydens die Woord van God as hoogste Gesag gebruik was, om die evangelie van 

Jesus as gekruisigde Verlosser, aan die mensdom te bring. 

 

Die waarskuwing wat Jesus deur Johannes in die boek van Open-baring aan ons wil rig, is dat 

daar aan die einde van die dae,  "vuur uit die hemel" sal wees, m.a.w. 'n valse uitstorting van 

Pinkster ("vreemde tale"), wat aan die mensdom voorgehou sal word as van "goddelik in 

oorsprong," om sodoende Babilon se drie-voudige boodskap van misleiding  tot die wêreld te 

bring.   

 

BABILON SE VALSE DRIE-GEESTE BOODSKAP AAN DIE WÊRELD IN DIE TYD VAN DIE 

EINDE 

 

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 
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wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van 

die almagtige God.” 

 

Die ware drie-enige God se laaste waarskuwing aan die wêreld be-staan uit drie 

engele-boodskappe.  Dit kom op die volgende neer:  

(1)  Die ewige evangelie beteken dat die mens nie onsterflik is nie, maar deur die 

geloof in Christus Jesus, kan hy die ewige lewe as ‘n genadegawe van God ontvang (Rom 

6:23). 

 

(2)  Aanbid die ware God instede van die Draak.  Die Here on-derskei Homself van 

die Draak d.m.v. die sewendedag Sabbat, wat as teken dien dat Hy die Skepper van 

hemel en aarde en see en waterfonteine is (Openb 14:6,7). 

 

(3) Wedergeborenes  erken dat die Heilige Gees hul lewens beheer en rig volgens God 

se Woord -Sy hoogste gesag op aarde en waardeur Hy ons lei tot die volle waarheid van 

Sy ge-openbaarde wil (Jes 8:20; 2 Tim 3:14-17; Joh 14, 16). 

 

So het Babilon se valse drie-eenheid ook drie engele (onrein geeste) boodskappe wat hulle aan 

die wêreld stuur.  Babilon se boodskap is: 

 

(1)  Onsterflikheid van die Siel (Spiritisme), ‘n direkte ontken-ning dat slegs God alléén 

onsterflikheid besit (1 Tim 6: 15,16).  Christus het aan die kruis vir sondaars gesterf, 

om die mens van die straf van die ewige dood te red.  Die onsterflikheid van die siel, is 

die eerste leuen wat sedert Eden, met groot sukses aan die mens, van geslag tot geslag, 

oorgedra is (Gen 3:1-5).  

 

(2) Sondagviering (Pousdom), is die erkende nalatingskap van  Satan aan die wêreld 

deur die Antichris, sonder enige Bybelse gesag en wat slegs op menslike Tradisie berus 

(Dan 7:25). 

 

(3) Ongewone Tale of Klanke  (Afvallige Protestantisme), word aan die wêreld 

voorgehou as die voorvereiste teken, dat iemand met die Heilige Gees gedoop is.  As 

profetiese gawe en met sy uitleg, word dit beskou as van hoër gesag as die uitsprake van 

die Bybel, al is dit lynreg daarteen (Openb 13:13,14).   

 

Let op, dat Babilon in al drie sy afvallige godsdiens-sisteme, al drie boodskappe aan die wêreld 

verkondig.   (1) Spiritisme - onsterflikheid van die siel, Sondagviering, en talepraat, (2) 
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Pousdom - onsterflikheid van die siel, Sondagviering, en talepraat, en (3)  Afvallige 

Protestantisme - onsterflikheid van die siel, Sondagviering, en talepraat. 

 

Die betekenis van moderne Talepraat (Glossalalia) word as volg in die gesaghebbende 

Encyclopedia of Religion gedefinieer as 'n gebruik van  "ongewone gespreksgedrag wat 

ingestel is as 'n godsdienstige ritueel in verskeie Westerse en nie-Westerse godsdienste."   

 

BABILON (1) 

SPIRITISME EN TALEPRAAT 

 
1. “'n Groe p navorsers het die verhouding tussen glossalalia soos de ur Christene gebruik, met die glossala lia van nie-Christelike gelowe  

van die wêreld, vergelyk.   Dit is nou bekend dat priesters van nie-Christelike gelowe,  toordokters,  dolosgooiers,  en ander 

godsdienst ige persone, op verskeie seremonieële en godsdie nstige gebeurtenisse in hul glossalalia-uitinge, dieselfde karaktertrekke 

openbaar as die van die Christelike glossalalia."     

Gerhard F. Hasel, Speaking in Tongues, A.T.S. Publications: Berrien Springs, 1991, bl 18. 

 

2. Volgens dr. Sunkler “het die eertydse heidense Zoe loe-waarsêers al-reeds in vreemde tale gepraat nog vóór die eerste Pinkster leraars,  

Zoeloeland in 1903 bereik het."  

Dr. B. C. Sunkler, Bantu Prophets of South Africa, bl. 233-249 

 

In die boek The Strife of Tongues, deur Dr. Kurt Koch, bl 24, skryf hy hoe veertig Protestantse leraars die pastoor van 'n groot  

Pink-sterkerk gevra het, hoe 'n me ns moet maak om in tale te praat.  Sy advies was as volg: "D ink net aan 'n skietgebed s oos 'Here he lp 

my.'  Herhaal dit 5 tot 800 keer en u sal skielik in 'n taal praat." 

 

BABILON (2) 

KATOLISISME EN TALE-PRAAT 

 

Vir baie Charismate is die feit dat Katolieke in tale praat, 'n teken dat hulle die “salwing (doping) van die 

Heilige Gees" ontvang het.   

 

1. "Alhoewel baie faktore betrokke is by die idee van Evangeliese Kato-lisisme, is 'n prominente 

faktor, dié van die Charismatiese beweging onder Rooms Katolieke.  Oor die afgelope paar 

dekades het die wê-reldwye invloei van 60 miljoen Katolieke na die Charismatiese bewe-ging, 

meer skeidsmure afgebreek as enige ander faktor sedert Vati-kaan II.  'Wie gee om of hulle die 

Rosekransgebede bid, belydenis van sonde tot die priesters doen en of hulle glo dat die pous 

onfeilbaar is - indien hulle in 'tale' praat en ander 'gawes' toon, dan moet Jesus mos in hulle 

lewens werksaam wees.  Hulle het die 'doping van die Heilige Gees,' en dis al wat belangrik is.'"   

Clifford Goldstein, DAY OF THE DRAGON, Pacific Press Pub-lishing Association: Ontario, 

1993, bl 46. 

 

2. "Die Katolieke Charismate word deur die Vatikaan aanvaar met die volle seën van pous Johannes 
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Paulus II.  Die Internasionale Charis-matiese Hernuwingsbeweging het ook 'n spesiale kantoor 

ín die Vati-kaan." 

 

"Charismatiese konferensies word regoor die wêreld gehou, met Katolieke wat verklaar dat hul 

Charismatiese gawes hul ondervinding in die rosekransgebede, in die Misoffer en hul toewyding 

aan Maria, verdiep het.  Priesters, nonne, selfs monnike, lig die hande op, praat in 'tale' en uiter 

'profesieë.'  Tydens 'n Charismatiese byeenkoms te New Orleans in 1987, was die helfte van 

die aanbidders, sowel as baie van die sprekers, Rooms-Katoliek.  Die Charismatiese leier, 

Vi-son Synan, noem hierdie konferensies 'die enigste groot samekoms van sy soort in die wêreld 

waar Katolieke en Protestante saam ver-keer.'"  Ibid., bl. 46,47. 

 

Indien die "Heilige Gees" die valse leringe van die Rooms- Katolieke Kerk (Antichris) bevestig (bv. 

Die Pous is die hoof van die Christelike Kerk en plaasvervanger vir Christus in die plek van 

Homself, Tradisie is bokant die Bybel, Maria- en dooie heiliges-aanbidding, onsterflik-heid van 

die siel, werke as verlossingsmiddel, die Mis-offer in die plek van Christus se voldoende soenoffer 

aan die kruis, Sondagviering is die uitsluitlike teken van Pouslike Gesag, ens.), dan kan dit net 

die gees van dwaling wees, waarvan 2 Thess 2:11,12 spreek, wat na diegene (kerke) gestuur sal 

word wat die waarheid nie lief gehad het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid. 

 

3. "Deur hierdie twee groot dwalings, naamlik die leer van die onsterf-likheid van die siel en die leer 

van die heiligheid van die Sondag, sal Satan die mense onder die krag van die dwaling bring. 

Terwyl eers-genoemde die grondslag vir Spiritisme lê, vorm laasgenoemde die band van 

samewerking met Rome.  Die Protestante van die Verenig-de State sal eerste wees om hande 

oor die golf na Spiritisme [on-sterflikheid van die siel leerstelling] uit te reik; hulle sal oor die 

kloof met Rome hande vat [Sondagviering]; en onder die invloed van die drievoudige vereniging, 

sal hierdie land [Protestantse Amerika] in die voetstappe van Rome volg om die reg van die 

gewete te vertrap."  

E. G. White, Die Groot Stryd, Pacific Press Publishing Associa-tion: Ontario, 1950, bl 588. 

 

BABILON (3) 

PROTESTANTE EN TALE-PRAAT 

 

Luister na die stem van die grootste Pinkster Beweging in Suid-Afrika: 

 

1. "1. Die vraag wat onwillekeurig na vore tree is: Is die AGS in sy dia-loogvoering met die Roomse 

Katolieke Kerk nie dalk besig om hande te vat met ons vervolgers, en word ons boonop nie ook 

meegesleur in hierdie wêreldse begrip van versoening nie?"  
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"Die eerste vraag is belangrik, omdat die Roomse Katolieke Kerk nie monolities begryp kan word 

nie.  Dit is wel een kerk met een gesag-struktuur en een Pous, maar in hierdie eenheid is daar 'n 

uiteenlopende verskeidenheid groeperings of ordes. Daar is diegene wat steeds vasklou aan die 

Maria-aanbidding en gevolglik word Jesus nie na wense eerbiedig as die sentrum van God se 

selfopenbaring aan die kerk nie.  Tog is daar ook diegene wat totaal van hierdie teologie 

weggebreek het en werklik christosentries dink en aanbid.  Baie van hierdie mense is ook 

gedoop in die Heilige Gees en spreek in ander tale.  Dit is mense wat versoen is met God en 

getuienis lewer van die wedergeboorte." 

 

Dit is met bogenoemde mense wat die A.G.S. dialoog voer.  Die voorsitter van die Rooms 

Katolieke groep, is Rev. Kilian Mc Donnell, 'n man wat verskeie boeke en artikels die lig laat sien 

het oor die doping met die Heilige Gees, wat self getuig van so 'n ervaring, al-hoewel hy slegs 'n 

paar woorde in tale gespreek het, en daarna nie weer nie.  Hy, soos baie ander van die groep, 

begeer opreg na die volle uitwerking van die doping in die Heilige Gees en ander van die groep 

het reeds in die ware sin van die woord hierdie ondervinding deelagtig geword.  Dit is almal 

persone wat groot invloed in die kerk het in gemeentes en opleidingsentrums.  Dit is 

byvoorbeeld so dat een van die groepslede, Rev. Raniero Cantalamessa, 'n man wat self gedoop is 

in die Heilige Gees en gereeld in ander tale spreek, die persoonlike pastor van die Pous is.  Dit is 

daarom essensieel dat daar met hierdie mense hande gevat sal word om hulle te versterk in die 

groot boodskap wat hulle in hul eie kerk moet indra."  'n Artikel deur Dr. Francois Möller, 

"Dialoog met die Roomse Gevaar," in die Pinksterboodskapper, Mei 1993, bl 16,17.    

 

Indien die siening in Suid-Afrika, ‘n weerspiëeling is van dit wat in ander lande, en veral die V.S.A. 

plaasvind, dan voorspel dit groot gevaar vir die toekoms.  Die gawe om in "tale te praat," is 

besig om die groot versoeningsfaktor binne die Christendom te word.  Wie is die bron van 

hierdie moderne beweging?   

 

2. James. O. Beshires ‘n gewese Pinkster pastoor het in een van sy lesings gesê: "In 'n sekere sin is die 

Pinkster Beweging [spesifiek talepraat] net 'n ander vorm van Spiritisme." , A Pentecostal 

Minis-ter’s search for truth,  Praise the Lord, ‘n reeks van 13 lesings aangebied oor die 

Charismatiese Beweging, uitgegee deur Ame-rican Cassette Ministries, Tzaneen, 1997.   

 

3. Die tydskrif Life, noem dit "die Derde Mag - 'n ontwikkeling net so be-langrik as die geboorte van 

Katolisisme en Protestantisme."  

Life, 9 Junie 1958, bl 113. 

 

4. "Onlangse statistiek (1972 / 73) bring aan die lig dat die Charisma-tiese Beweging stilletjies meer 



 
 16 

as vyftig verskillende Protestantse de-nominasies binnegedring het, en nie minder nie as 2,500 

predikante van kerke wat met die Nasionale Raad van Kerke geafillieer is, be-oefen die "gawe van 

tale, met of sonder die geestelike deelname van hul gemeentes..."     Rene Noorbergen, 

Charisma of the Spirit, Pacific Press Publishing Association: California, 1973, bl 20. 

 

5. "Eens ultra-konserwatief, het die Metodiste Kerk nou ook tale-praten-de lede en predikante.  

Die Episkopaalse [kerk] het sy [talepraat] be-ginsels so sterk aangeneem dat sy leiers en die 

‘Assemblies of God’ (een van die oorspronklike Pinkstergroepe) die nodigheid ingesien het om 

saam konferensies te hou om die gesamentlike probleem wat met die groeiende ‘bediening van 

die Heilige Gees gepaard gaan, te bespreek.’" 

 

"Die Baptiste spreek in tale.  Die Southern Babtist Convention, en die ‘Baptist Bible Fellowship’ 

openbaar in hul geledere teologiese leiers wat onbeskaam hul nuutgevonde geestelike gawes 

uitleef.  Die Pres-biteriaanse Kerk is ook geaffekteer, terwyl meer as 10 % van alle Lu-theraanse 

gemeentes in die Verenigde State, roem op aktiewe glos-salalia-selle in hul midde.  Selfs die 

eens beginselvaste en konser-watiewe Nederduits Gereformeerde- en Christen Nederduits 

Gerefor-meerde Kerke [in die V.S.A.] is met sukses geinfiltreer." 

Ibid., bl. 20,21. 

 

6. Die "Toronto Blessing," is die nuutste "Holy Spirit Revival" vlaag van Spiritisme wat die plaaslike 

Pinksterkerke, vanuit Amerika, inspoel.  Die aanbiddingsplegtigheid lê veral klem op 

"gevoelsondervinding" wat 'n persoon tydens die dienste meemaak na massa-opsweping.   

Sodra die "heilige gees" van die mense besit neem, rol en kruip hulle op die grond rond, onder 

groot toejuiging.  Sommige gaan histeries aan die lag.  Party dames lê met hulle rokke oor 

hulle gesigte en hul onderlywe word dan met sakke bedek.  Daar word net verleë geglimlag en 

gesê: "Hulle is onder die invloed van die Gees" - alles dinge wat nie tydens Pinkster (Hand 2) 

gebeur het nie.  Tog sien sommige die "Holy Ghost Revivals" van die "Holy Rollers van 

Toronto," as die "grootste gawe van alle tye." 

 

"Hulle noem ons Holy Rollers... En dit neem ek aan is waar... Maar wanneer hulle uitvind waaroor 

ons rol... Kom hulle ook aangerol!!" Revival Edition, The Challenger, nuusblaadjie van die 

Christian Community Church, Pietersburg, 1995.  

 

7. In Suid-Afrika is daar tekens dat die Nederduits Gereformeerde Kerk ook besig om 'n verandering 

te ondergaan.  Ds. Dirkie van der Spuy van die Moreletapark N.G. Gemeente, het 'n reeks 

Pinksterdienste gehou en van sy lidmate het in tale gepraat, terwyl andere van hul siektes genees 

is.   

 



 
 17 

Hy het ook gesê: "Daar was in die laaste paar jare 'n oplewing in die N G Kerk oor dié gawes, 

terwyl dit lank reeds in die Apostoliese Ge-loofsending (AGS) en ander charismatiese kerke 

funksioneer."  Soos aangehaal in 'n Voorbladartikel, "Siekes genees in N G Kerk en 

lidmate 'praat in tale,' deur Nick Bezuidenhout, in die dagblad: Die Beeld, 8 Junie 1995. 

 
8. “Party mediteer.  Ander klap die hande en wieg op die maat van kitaar-, trom- en klaviermus iek, of hou die hande biddend omhoog.   

Boeddhiste?  Lidmate van ‘n charis matiese pinksterkerk?  Nee, almal van die Calvinistiese Afrikaanse kerke, veral die Nederduitse  

Gereformeerde Kerk, maar ook reeds hier en daar van die Gereformeerde Kerk, wat binne hul kerkverband nuwe moontlikhede ontgin. 

 

...Die wending  het s o t ien, vyftie n jaar gelede gekom t oe al hoe meer lidmate van die s usterkerke hulle by die pinksterkerke of die  

charis-matiese kerke begin aansluit het.  Ook Oosterse godsdienste soos die Boeddhisme, het aanloklik begin lyk. 

 

...Onder die wat verkies  het om hul kerke te bly, het  somm ige op ver-ande ring begin aandring, ander wou die konvens ionele bediening  

behou. ...Eerder as om verdeeldheid in die hand te werk, het dit gele i tot  veel groter verskeidenheid - tussen gemeentes, maar ook binne  

gemeentes - om in uiteenlopende behoeftes te voorsien. 

 

Dis vergemaklik deur sinodale besluite wat dit v ir mense moontlik ge-maak het om om praktiese redes buite hul vasgestelde 

gemeente-grense by gemeentes aan te sluit. .. .Aan die anderka nt van die spek-trum is nuwighede wat ‘n dekade gelede nog ondenkbaar 

gelyk het. 

 

Destyds, byvoorbeeld, het dr. W illem Nicol va n die NG gemeente Universite itsoord in Pretoria  oor Christelike meditering begin dink  en 

praat en later boeke daaroor geskryf.  Dis skerp gekritiseer, tot op streek-sinodevlak, as ongereformeerd en volksvreemd. 

 

Maar deesdae het ‘n gemeente soos Andre w Murray in Orchards, Johannesburg, selfs ‘n “retraite” -sent rum.  Onder leiding van die  

35-ja rige propone nt Herman Holtzhause n, heeltydse  “retraite-meester” van die gemeente, sit mense op mediteerbankies in 

flikkerende kers-lig en bid en mediteer, hul oë op ‘n houtkruis gerig. 

 

Daar is ander gemeentes wat die klem laat val op diens- of barm-hartig heids werk of sending werk... .. .soos die NG gemeente 

Fontai-nebleau, wat homself dan ook ‘n gemeenskapskerk noem. 

 

En dan is daar die cha rismatiese gemeentes, wat  voldoen in ‘n be-hoefte by mense om die klem op die werk van die He ilige Gees te laat  

val en wat heelwat meer ongeïnhibeer en emosioneel kerk hou as hul tradisionele geloofsgenote.   

 

Die NG gemeente Moreletapark in Pretoria is landwyd bekend vir dié bedienings wyse.  Dié gemeente het 9300 belydende en 3000 

doop-lidmate.  Die kerkgebou is ‘ n ouditorium  met ‘n verhoog pleks van ‘ n preekstoel met volop ruimte vir kitaar en trom  en 

rondbewegende prediker.  Honderde mense pak die reuse gebou Sondae vol vir vier eredienste met ‘n sterk charismatiese inslag. 

 

...Somm ige gemeentes van die veel kleiner  - en teologies konserwa-t iewer - Gereformeerde Kerk begin ook vir die verskeidenhe id 

be-hoeftes voorsiening  maak.  So is die Linden-gemeente se aanddie ns informeel, met sa ng- en musiekgroepies en  ligte liedjies, en 

gemeentelede wat handeklap of hande omhoog hou. 

 

Talle gemeentes, soos die Lindense Geref ormeerde gemeente, of die NG gemeentes Fontainebleau e n Aasvoëlkop,  het as’t ware “twee in 

een” geword.  Die meer konve nsionele eredienste van die oggend en die  inf orme le byeenkomste in die aand, toon weinig  

ooreenkomste.  Dit word ook in ‘n groot mate deur twee verskillende groepe lidmate bygewoon.   

 

Binne talle gemeentes voldoen k leing roepe (van gewoonlik m inder as twintig lidmate elk) aan ‘n groot verskeide nheid behoeftes - van ‘n 

sterk charismatiese belewing van die “gawes van die Gees” tot konvensionele Bybelstudie.  Moreletapark se gemeente het reeds 

twee-honderd s ulke groepe.  Maar nog beant woord die susterkerke nie aan al die behoeftes nie, soos blyk uit die bestaan van heelwat  

plaaslike alte rnatie we kerke wat oor die  jare uit  die  susterkerke weggebreek het.  So is daar die Bet-E l Christelike Sentrum op Parys in 

die Vrystaat wat ses jaar gelede deur 250 NG lidmate gestig is onder leiding van ds.  Johan Mara is, ná k ritiek op sy pinksterdienste.”   

Soos aangehaal in ‘n voorbladartikel  met die hoofopskrif, “Daar’s ‘n kerk vir elke smaa k.  Vaste patrone van bediening 
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verbreek.” deur Mariechen Waldner en Anne-Marie Misch ke, in die bylaag Perspektief, v an die Sondagkoerant Rapport, 

Sondag, 8 Oktober 2000, bl 1. 

 

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 pro-feet 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.” 

 

Die valse drie-eenheid sal as 'n eenheid saamwerk.  Uit al drie se monde kom dieselfde geeste 

soos paddas te voorskyn.  Die padda-plaag was dan ook die derde en laaste plaag wat deur die 

towenaars van Farao in Egipte namaak kon word.  Hierna sou Moses nog sewe plae op Egipte 

uitstort, soos deur God aan hom gegee.  

 

Die Padda-boodskappe is niks anders as geeste van duiwels wat uitgaan om die wêreld te verlei 

nie.  Johannes vestig ons aandag dus daarop, dat hierdie, die laaste vervalsing is wat deur 

Babilon gemaak sal word, voor God Babilon gaan vernietig met Sy eie sewe laaste plae.   

 

Dit is ook insiggewend om daarop te let dat paddas hul prooi met hul tonge vang.  Jesus, deur 

Johannes, wil ons daarop wys dat die valse boodskappe van die Draak, die 1ste- en 2de Diere, juis 

'n strik met die tong (talepraat) sou wees.  Die meeste tekens (wondergenesings en 

duiweluitdrywing) vind ook plaas by gemeentes waar tale-praat ‘n essensiële deel van 

gemeentelike aanbidding uitmaak. 

 

Joh 14:16,17,26 “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n 

ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die 

waarheid wat die wêreld nie kan ont-vang nie, omdat dit Hom nie sien en 

Hom nie ken nie;  maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal 

wees.  Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal 

stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê 

het.” 

 

Die Ware Heilige Gees, is die Gees van die Waarheid.  Hy sal Jesus se volgelinge lei in alles wat 

Christus geleer het, soos dit aan ons deur die Skrifte van Waarheid (Joh 17:17) weergegee is. 

 

Joh 16:13 “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die 
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waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei;  want Hy sal nie uit Homself 

spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge 

aan julle ver-kondig.” 
 

Die Heilige Gees sal nie mense “doop” en hulle in die dwaling van Babilon los nie!  Sy taak is 

juis om ons in die hele waarheid te lei, soos dit in Jesus is, en nie in die tradisies van mense en 

duiwels nie!  Een belangrike aspek van die Charismatiese beweging is juis dat dit die mens 

weglok van die duidelike “daar staan geskrywe!” na ‘n ekstatiese gevoelsondervinding deur 

sintuiglike waarneming, wat nie sommer net so, weggeredeneer kan word nie.   

 

Die “pinkster gees” lei die mense onder valse voorwendsels, weg van waarheid, weg van die 

beginsels van God se Woord, na onbybelse, pouslike en spiritistiese dwalinge toe.  Voorbeelde 

van sommige dwalings is: Futurisme, Die Geheime Wegraping, die Pous is nie die Antichris nie, 

die Ou Testamentiese profesiëe sal deur letterlike Israel vervul word aan die einde van tyd, die 

onsterflikheid van die siel, die ewigbrandende hel, gawes van die gees (visioene en openbarings 

deur profete, talepraters en uitlêers van tale), wat bots met die Bybel en bo die gesag van die 

Woord van God, aanvaar word. 

 

'N BEELD TER ERE VAN DIE 1ste DIER (POUSDOM) 

 

Openb 13:13,14 “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.” 

 

Satan sit agter die 2de dier om die hele wêreld weer in die kamp van Rome te kry.  Die 

"vreemde tale" (Glossalalia) en veral wonderwerke en tekens, wat by die meeste Charismate 

voorkom, is almal van bonatuurlike aard - Spiritisties (Openb 16:13,14).  Satan se doel is om 

Protestant, Katoliek en Heiden saam te bind in moderne Babilon, deur 'n valse "vuur uit die 

hemel," wat aanvaarbaar is vir alle godsdienste van die wêreld, Christelik en nie-Christelik! 

 

Die 2de Dier sal die wêreld dwing om 'n beeld vir die Pousdom op te rig.  Wat is die betekenis 

van 'n beeld? ("Dit is 'n Geestelike opvatting algemeen aanvaar deur lede van 'n groep wat 

simbolies is van 'n basiese houding teenoor iets, 'n volk, 'n klas, ens." - HAT)   
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Die houding van die godsdienste van die wêreld is besig om te ver-ander na die erkenning van 

die moederskap van Rome deur Sondag as algemene rusdag te aanvaar, deur die "goddelike" 

ondersteuning van die "vuur uit die hemel" (gestuur deur die Draak - Satan self). 

 

Openb 13:15-17 “En dit is hom gegee om 'n gees aan die 

dier se beeld te gee, sodat 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.” 

 

Sodra die Protestante van die V.S.A. hul grondwet wysig (deur samewerking tussen Protestant en 

Katoliek), om die vereniging van Kerk en Staat te bewerkstellig, sal Sondagwette weer ingestel 

word tot eer van die Pousdom se gesag van tradisie. 

 

Die Bybel toon “dat die Verenigde State die mag is wat voorgestel word deur die dier met die 

lamshorings en dat hierdie profesie vervul sal word wanneer die Verenigde State Sondagviering 

verpligtend maak, naamlik die dag wat volgens Rome die merkteken van sy ge-sag is.  Maar in 

hierdie huldebetoning aan die pousdom sal die Ver-enigde State nie alleen staan nie.  Die 

invloed van Rome in die lande wat voorheen sy heerskappy erken het, is nog glad nie dood nie.  

Die profesie voorspel ‘n herstelling van daardie mag...(Openb 13:3)... In beide die Ou en die 

Nuwe Wêreld sal daar hulde betoon word aan die pousdom deur die verering van Sondag, die 

instelling wat uitsluitlik berus op die gesag van die Roomse Kerk.” 

E.G. White, Die Groot Stryd, Kenilworth, 1939, bl.550.  

 

“Ons vaardig hiermee ‘n dekreet uit, in hierdie pastorale brief, in die sin van ‘n byeenroeping van 

Mnr die Aartsbiskop, Biskoppe, Vaders, Diakens of afgevaardigdes van die verskillende ortodokse 

gemeen-skappe van Brazilië, vir ‘n buitengewone sinode op die datum wat verskyn op die 

Roomse dokument, van die heilige Pous of Vader, Johannes Paulus II, opvolger van die Apostel 

Petrus met die titel: Dies Dominiqui (Sondag), wat die Sondag verhoog as ware dag van die 

Here deur die deug van die Opstanding van CHRISTUS...  In hierdie Heilige Sinode, sal dit [die 

onderstaande 9 punte] deeglik bespreek word deur die Federasie van die Katolieke Ortodokse 

Apostoliese Sinode, in die Weste, met die verteenwoordiging van die superieure patriarge van die 

heilige Oosterse kerke, terwyl ons eie patriarg daar sal wees, sy eksilensie Mnr Elias IV, en die 

verteenwoordiger van die patriargi van die Premier van Rusland en gesaghebbendes van die 
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Rooms Katolieke Apostoliese Kerk, deur die APOSTOLIESE AANKONDIGER VAN DIE NCOB 

(National Conference of Bishops of Brazil) 

 
1. Dat ons nie langer diegene kan verdra wat enige ander dag deur enige ande r gods diens  onderhou,  sonder die volle  

toe-stemming van die Heilige Vader of Pous, aangesien die kato-lieke skrywers voorbeelde gegee het in Mattheus, Markus, 

Lu-kas en Johannes;  dat hulle  geen ande r dag noem,  as die dag va n die Here  of  Sondag; die enigste dag van die opstanding  

van Christus nie.  Daarom kan ons geen ander Evangelie aanvaar nie (Gal 1:6-9). 

 

2. Dat ons geen ander Lering sal duld wat geloof in ‘n ander dag oplê, om te onderhou, met ‘n “so sê die Bybel” of die heilige  

tradisie in die Liturgie nie (Jes 1:13,14). 

 

3. Dat ons nie Jode of Sabbathouers, A dventiste, of ander sektes sal duld wat nie die dag van die Here, of Sondag, onde rhou 

nie, en wat daarop uit is om  die gedagtes van die mense op te voed met groot  teologiese afwykings teen die m orele e n goeie  

gebruike, soos geleer deur die ryke tradisies van die Heilige Kerk.  

 

4. Dat ons  nie diegene sal duld wat probeer om  die  gegewe bevele te vermy van die Heilige Vader of Pous, met betrekking  tot  

die  dag van die opstanding van die Here of Sondag, nie. 

 

5. Dat ons nie argumente vanuit die Bybelse teks sal duld wat na ons t oe kom, soos wat nie verduide lik word deur die  

Magistraat van die  Rooms  Katolieke Apost oliese Kerk nie, wat die hele wêreld sal oorheers in verv ulling van die Woord van 

God, vanaf Genesis tot Openbaring. 

 

6. Dat ons nie die onderhouers va n ander dae sal duld, as dit nie die Heilige Sondag, of beginseldag van die opstanding van die  

Ewige Vleesgeworde God is  nie, en in eerbiedwaardighe id daaraan, sal ons verplig  wees om dit te  vervul wat  voorgeskryf is  

in die goddelike godsprake opgelê deur die Rooms Katolieke en Apostoliese Kerk. 

 

7. Dat ons nie oort reders van die dag van die Here of Sondag, sal duld nie; indien hulle [dit ] sou [oortree], sal hulle  

verantwoordelik gehou word deur aanklagte voor die  regse howe; wat hulle  moet be rispe,  en die keuse  van die vrye  

gewete van die ongehoorsames moet inkort, wat dwa lend en oproerig is, ten opsigte van die wette soos deur Rome opgelê 

(deur die oppermag van die pous, beskermer van die goddelike wette), en dat hulle deur hom geoordeel sal word en de ur 

niemand anders nie. 

 

8. Dat ons  nie oortrede rs sal duld nie, en dat  ons  deur die Vere nigde State (U.N.)  ‘n baie  erge straf  sal versoek  vir diegene wat  

ongehoorsaam is sedert 1844, wat ons Kat olieke Mense, wat onkundig is omtrent die vuil be lange van hierdie oort reders; v ir 

hulle kudde roof, ...  wat daarop uit is om die Heilige Vader of Pous teë te gaan, met hul nagemaakte lering van 

Saterdag-onderhouding en die nagemaakte onsterflikheid van die siel, die twee grondbeginse ls van hul verskillende  

ketterye, wat ‘n skeur in die wêreld veroorsaak. 

 

“NEEM DIE NODIGE STAPPE” 

 

9. Dat ons nie hie rdie oortreders sal duld nie en dat ons die Amerikaanse Owerhede van die V.S. [U.S.] sal versoek, in die sin 

van tussenbyde t reding, om die  nodige beslaglêende stappe sal neem t.o.v. die besitt ings van hie rdie oort reders, van hulle  

drukpe rse, hulle  weeshuise, hulle hospitale, hulle skole of verenigings, sal neem.  WANT H IERDIE, IS D IE DR INGENDE  

BRIEF, OM VIR EENS HIERDIE VALSHEID TE VERNIETIG. 

 

Brief PHO / 125 / 98, Geteken deur: CRISOSTOMOS MUSSA MATAMOS, Don Atana cio Contamimedes, Don  

Ignatios Tafferh Parah, Don Eusebio Santo Pace, te Belo Horizonte, 12 de [maand], 1998. 

 

Die volgende dekkingsbrief het bogenoemde dekreet vergesel: Catholic Apost olic Church, Pat riarchal Ort hodox, Nicolas Archdiocesis  

San Pablo, Holy Church of Brazil, Omnibus Has Lilleras Visuris, Salutem et Benedictionem in Dominjo.  

 

“Uitspraak en openbaarmak ing van die  apostoliese brief va n sy heiligheid die pous, Johannes Paulus II, wat  die  dag van die He re verhef  
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in ‘n rondgaande dokument [omse ndbrief]: Sondag; m.a.w. Sondag as die merk of teken van sy pouslike gesag, hoof dag van die  

opstanding van Christus as opvolger van die apostel, of Heilige Petrus, outydse visserman van Galilea en Kapernaüm.   

 

“... Aangesien hie rdie dokument ons inlig tot die verpligting, nie net om Sondag as die ware dag van die Here te hou nie, maar om te  

hei-lig, soos dit beveel is deur die he ilige kerk, deur die heilige Vader of Pous van die Ekumeniese Raad wat in die volgende dae ons  

verwy-derderde (separated) en afvallige Protestantse broeders sal terug-bring, of hulle wat afgewyk het van ons Katolieke of Apost oliese  

ge-loof, en wat die Heilige Vader Johannes Paulus II, te bekommerd laat. 

 

“Daarom is daar ‘ n dringende behoefte, om die A postoliese Brief: D ies Domens i (Sondag), met sy gedetaileerde bladsye omt rent die saak 

van groot belang rikhe id [Sondagsheilig ing], vir die Kerk van Christus wêreldk undig te maak, met die akkuraatheid wat nie gedurende  

die Middeleeuse Heilige Ink wisiss ie bere ik kon word nie v olgens die geloofsbriewe, in die hof  van die heilige nering, met aant reklikhe id 

vir alle Evangeliese / Lutherse (“Evangelica ls”), Spiritua list iese /  Spirit isties (“Spiritua list ic”) of andere; [sodat hulle kan kom] tot die  

ewige vaderlike arms va n die Kerk van God, deur die He ilige Vader of Pous, op die één enkele voorwaarde van die Heiliging en stiptelike  

Onde rhouding van Sondag, ‘DIE WARE DAG VAN D IE HERE.’”  geteken, Mnr Nicolas G omez van Silva, Biskop en  

Plaasvervangende Oorgewer van die Heilige Siriese Ortodokse Kerk van Antioquiz in Brazilië 

 

 HET MENSE NOU ALREEDS  

 DIE MERKTEKEN VAN DIE DIER? 

 

Ons moet onthou dat die merkteken van die Dier, eerstens met aanbidding te doen het.  Wie 

aanbid ek?  Wie se merkteken van ge-sag aanvaar ek? Die Skepper-God en sy Sabbat, of die 

valse god, Babilon met Satan as hoof, en sy Christelike Sondag?  My dade, gedagtes en keuse, is 

vir God en Satan die teken van my affiliasie.  Hom wie ek gehoorsaam, sy slaaf is ek.  Soos 

Paulus dit stel: “of van die sonde (ongehoorsaamheid) tot die dood, of van die gehoorsaamheid 

tot die geregtigheid” (Rom 6:16,17). 

 

Jak 4:17 “Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.” 

 
God wil Sy Waarheid in hierdie laaste dae van die wêreld se geskie-denis aan die hele wêreld 

verkondig (Openb 14:6,7), net soos Babilon nou met sy eie afvallige leringe doen (Openb 

16:13,14).  

Die Here openbaar sy waarhede aan ons, nie om ons in kettings te bind nie, maar dat die 

waarheid van die Evangelie (Joh 1:14) ons vry kan maak (Joh 8:32).   Indien ons, nadat God Sy 

wil aan ons geopenbaar het, terugdeins vir die waarheid, is ons lewe in ons eie hande.  Hy wat 

weet wat reg is, soos die Heilige Gees dit aan elke persoon se gewete tuisbring, en dit nie doen 

nie, is ongehoorsaam aan die wil van God en dit word as sonde beskou.  Dienooreenkomstig, 

sal elkeen  sy loon ontvang (2 Thess 2:10-12).   

Ons moet egter onthou dat die wraak van God niemand sal tref tensy  die waarheid aan sy 

verstand en gewete tuisgebring is en hy dit ver-werp het nie.  Baie het nog nie die geleentheid 

gehad om die spesiale waarhede (die ewige evangelie, die hemelse oordeel en Sabbat) vir hierdie 

tyd (Tyd van die Einde) gehoor nie.  Die verpligting van die vierde gebod as erkenning van God 

se gesag in my lewe, is nog nooit in sy ware lig voor hulle gestel nie.  Die finale dekreet sal nie 
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blindelings op mense afgedwing word nie.  Elkeen sal genoeg lig ontvang, net soos u, om op ‘n 

intelligente wyse, sy of haar eie keuse te maak. 

 

“Die Sabbat sal die groot toets van getrouheid wees; want dit is die deel van die waarheid wat 

veral betwis word.  Wanneer alle mense voor die finale toets 

te staan kom, dan sal die skeidslyn getrek word  tussen 

diegene wat God dien en tussen diegene wat Hom nie dien nie.  

Terwyl die viering van die valse Sabbat [Sondag] in 

gehoorsaamheid aan die staatswette maar in botsing met die 

vierde gebod, ‘n betuiging van trou is aan ‘n mag wat in stryd is 

met God, sal die viering van die ware Sabbat in 

gehoorsaamheid aan God se wet die bewys van getrouheid  

aan die Skepper wees.  Terwyl die een klas deur die 

aanvaarding van die teken van onderwerping aan aardse magte 

die merkteken van die dier ontvang, ontvang die ander klas 

deur die teken van getrouheid aan goddelike gesag te verkies, 

die seël van God.”   E.G. White, Die Groot Stryd, 

Kenilworth, 1939, bl. 575. 

 

Reg aan die einde, voor Jesus die genadedeur sluit vir onboetvaar-dige sondaars, sal die 2de Dier 

‘n finale poging, deur wetgewing, aanwend om die mensdom te dwing om die merkteken van die 

Dier te ontvang.  Dan sal dit oor ekonomie en oorlewing gaan.  Die stelsels onder aanvoering 

van die pousdom, mag dit moontlik vind om 'n fisiese teken, bewysboek, kaart, mikroskyfie, ens. 

te vereis, om identifiseerbaar te wees vir die owerhede wat deel in die Sisteem van Babilon.  

Die ware merk van God en of Satan, sal egter in die hand (handelinge) en in die voorhoof 

(verstand) ingeskryf wees, want wie ons kies, die bepaal ons lotsbestemming (Rom 6:16).  God 

ken die menslike hart, en oordeel nie volgens voorkoms nie (1 Sam 16:7). 

 

Openb 13:18 “Hier kom die wysheid te pas.  Wie die verstand het, laat hom die 

getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens;  en sy  

getal is ses-honderd-ses-en-sestig.” 

 

Die Draak (Satan) gee voor om die plaasvervanger vir God die Vader te wees.  Die Dier 

(Pousdom) gee voor om die plaasvervanger vir Jesus (die 2de Persoon van die Godheid) te wees.  

Sy assistent, die 2de Dier (Afvallige Protestantisme), gee voor om die plaasvervanger van die die 

Heilige Gees (die 3de Persoon van die Godheid) te wees.   

Die merkteken of gesag van die Dier (Pousdom / Valse Christus) is die Christelike Sondag.  Die 
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Dier (Pousdom) se getal is 666 - die getal van ‘n mens.  Omdat dit die getal van die Dier 

(Pousdom) is, behoort ons die betekenis daarvan, binne die Pousdom te gaan soek.   

 

“Latyn is die amptelike taal van die Katolieke Kerk.  Die pous, staan in Katolieke teologie, vir 

die die hele kerk.  Een van die pous se titels, is: Vicarius Filii Dei, ‘plaasvervanger vir die Seun 

van God.’   

 

In reaksie op ‘n leser se vraag, het die Katolieke Joernaal, Our Sun-day Visitor, van 18 April 

1915 as volg reageer, ‘Die letters wat in-gegraveer is in die Pous se Mitre [sy priesterlike kroon] is 

hierdie, “Vicarius Filii Dei,” wat die Latyn is vir “Plaasvervanger van die Seun van God.”  

Katolieke hou vas dat die Kerk, wat ‘n sienbare gemeen-skap is, ‘n sienbare hoof moet hê.”  

C. Mervyn Maxwell, God Cares, Vol. 2, Pacific Press Publishing Association, Boise, 1985, bl. 

413,414. 

 

Latynse letters het in antieke tye getalwaardes gehad.    Deur dié 

 waardes te gebruik kan ons die getal van   

V = 5   die “plaasvervanger” van Jesus 

bepaal: 

I  = 1  

C = 100  

A = 0 F = 0 

R = 0 I = 1 

I = 1 L =

 50 D =

 500 

U = 5 I =

 1 E =

 0 

S = 0 I =

 1 I =

 1 

__________________________________________________ 

    112    +   53     

+  501    = 

666 
 

Die feit dat die getal van die Dier (Pousdom) gegee word, dui daarop dat enige affiliasie met die Pousdom 
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(wat die sigbare troon van Satan is), ge-sien word as verraad teenoor die Skepper van die Heelal.  

Enigeen wat die pous erken as die hoof van die Christelike Kerk, verhef hom eerstens tot gelyke status met 

Jesus (as hoof van die kerk) en tweedens in die plek van die Heilige Gees (Jesus se regmatige 

Plaasvervanger (Joh 14:16,17,26)). 

 

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.” 
 

God het aan ons die merkteken van die Dier getoon (Sondagviering), sowel as die getal van die 

Dier (666 - pous as plaasvervanger vir  Jesus as hoof van die Kerk) en laastens die valse heilige 

gees (Afvallige Protestantisme wat in tale praat en wonderwerke verrig). 

 

God se laaste oproep tot Sy kinders, is om uit die valse sisteem van Afvallige Babilon uit te kom 

vóór dit te laat is, want Hy gaan haar met plae bestraf.  Elkeen wat haar merk, naam en getal 

het, sal deel in die straf wat op Babilon uitgestort gaan word. 

 

Openb 22:16,17 “Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie 

dinge aan julle voor die gemeentes te betuig.  Ek is die wortel en die geslag 

van Dawid, die blink môrester.  En die Gees en die bruid sê: Kom!  En laat 

hom wat hoor, sê: Kom!  en laat hom wat dors het, kom;  en laat hom wat 

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

 

Jesus het die dinge vir ons vooruit gesê, sodat ons volle vertroue in Hom sal hê.  Terselfdertyd 

roep die Ware Heilige Gees en die Ware Bruid van Christus (Sy Oorblyfselkerk - hulle wat die 

gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar), elkeen van ons om by haar aan te sluit en deel te 

word van hulle wat volhard in die waarheid, in volle gehoorsaamheid aan Jesus.  

 

Satan sal maak dat baie die “merk van die Dier ontvang, a.g.v. misleiding.  NIEMAND besit op 

dié oomblik die merk van die Dier nie, TENSY hy willens en wetens die gesag van die Dier 

aanvaar.  Vir die meeste van die wêreld sal die merkteken van die dier toepaslik word, wanneer 

wette mense verbied om te koop of te verkoop, tensy hy die merk van die Dier aanvaar.  Baie 

sal dan die merk ontvang, ten behoud van hulle lewe, familie en werksomstandighede. 

 

 HOEVEEL IS JESUS WERD? 
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Hoeveel is Jesus vir u werd?  Dit is ‘n relevante vraag, want volgens die drie engele-boodskappe, is die 

eintlike saak in die groot stryd tussen God en Satan, ‘n saak van aanbidding.  Aanbid ek vir God en die 

Lam, of aanbid ek die Dier en die Draak.  “Aanbidding,” is ons reaksie op dit wat ons dink ons Verlosser 

vir ons werd is.  

 

Openb 4:11 “U is waardig, o Here, om te ontvang die heer- 

likheid en die eer en die krag, want U het alles geska-pe en deur u wil bestaan 

hulle en is hulle geskape.” 
 

Die hemelse wesens aanbid die Skepper-God omdat Hy aan alles die lewe skenk en hulle lewens 

deur Hom onderhou word. 

 

Openb 5:9 “Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig 

om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir 

God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie.” 

 

Die vier en twintig oudelinge, sing as die verteenwoordigers van die losgekooptes, ‘n lied ter ere 

van Jesus wat gesterf het om ons los te koop van die mag van Satan.  Wat is ons Hemelse Vader  

en Sy Seun, vir u werd?  Die waarde wat u aan u Skepper en Verlosser heg, sal bepaal watter 

keuse u sal maak.  Jesus kan ons help om staande te bly teen die aanslae van die Draak, die 

Dier, die Valse Profeet.   

 

Wanneer die rekeninge hoog is, ons besighede op die spel is, die baas hoë eise stel, ons 

huweliksmaats, ouers, kinders of vriende on-uithoubare druk op ons plaas, moet ons onthou, dat 

Jesus alreeds die wêreld oorwin het (Joh 16:33). 

 

Nehemia 8:11 “...Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here - dit is julle 

beskutting.” 

 

Jesus is ons Beskerming in die donker uur van hierdie wêreld se ge-skiedenis.  Dit is nie meer 

lank nie, dan kom Hy ons haal, na die stad wat Hy vir ons voorberei het. 

  

Beskou u God se Woord nog as Hoogste Gesag? __________ 

Is u bereid om Jesus die hele weg te volg? ___________ 
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