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DIE GROOT STRYD TUSSEN 

DIE VROU, HAAR NAKOMELINGE EN DIE DRAAK  

 

WAAR IS GOD SE KERK? 
 

Baie mense raak radeloos in hul soektog na die ware kerk.  Daar is  deesdae honderde 

genootskappe en sektes in die wêreld.  Almal maak daarop aanspraak om God se ware kerk 

te wees.  In die boek Openbaring beskryf Jesus sy kerk so duidelik, dat sodra u weet wat 

Jesus sê, u Sy kerk so maklik sal uitken soos u landsvlag. 

 

DIE VROU BEKLEED MET DIE SON 
 

Openb 12:1,2  

“En 'n groot teken het in die hemel verskyn: 'n vrou wat met die son bekleed was, en die 

maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van twaalf sterre; en sy was swanger 

en het uitgeroep in haar weë en barendsnood.” 

 

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

die maan onder haar voete.  Sy dra ook 'n kroon van 12 sterre. 

 

Volgens Openb 17, word die Afvallige kerk, Babilon, vergelyk met 'n onrein vrou, ‘n hoer,  

beklee met rooi en purper en versier met allerhande versierings van goud, pêrels , ens.  Daar 

is dus ‘n baie duidelike verskil tussen die twee vroue (kerke). 

 

2 Kor 11:2  

“Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man 

verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel.” 
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Paulus verwys na die Kerk van God as 'n rein maagd wat gereed maak om haar bruidegom 

te ontmoet.  Om rein te wees, beteken om nie te hoereer nie, letterlik en geestelik. Net soos 

ons nie ons liggame moet besoedel met vleeslike hoerery, deur ons aan baie te verbind nie, 

so moet ons geestelik ook nie met valse leringe besoedeld wees en ons aan baie valse gode 

bind nie.  Ons is veronderstel om net aan Christus alleen verbind te wees, want Hy alleen is 

ons Verlosser.    

 

Jes 51:16  

“En Ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg; om 

die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê:  My volk is jy!” 

 

God se volk (kerk in die OT) word ook Sion genoem.  Wat beteken Sion? 

 

Hebr 12:22,23  

“Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse 

Jerusalem en tienduisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van 

eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die 

geeste van die volmaakte regverdiges.” 

 

Sion is die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes.  Dit is die ware Kerk 

van Christus, diegene wat Jesus bely as hulle Here en Verlosser en Hom alleen aanbid en 

gehoorsaam! 

 

DIE BRUID SE VOORKOMS 
 

Openb 12:1a  

“En 'n groot teken het in die hemel verskyn: 'n vrou wat met die son bekleed was...” 

 

Die simboliese vrou (die kerk) was met die son beklee, wat beteken dat sy helder geblink 

het.  Wat is die betekenis daarvan? 
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Openb 19:7,8  

“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die 

Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te 

wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” 

 

Die kleed van die vrou word voorgestel as die regverdige dade van die heiliges.  

Regverdigheid beteken om vry van sonde te wees.  Hoe het die heiliges (kerk) die fyn 

linnekleed ontvang? 

 

Jer 23:5,6  

“Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek vir Dawid 'n regverdige Spruit sal verwek, en as 

Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.  In sy 

dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon;  en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal 

word:  DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” 

 

Jesus is die Kneg van God wat ons van sonde losgekoop het met Sy bloed.  Sy volmaakte 

lewe (geregtigheid) het die vereistes van God se Wet volbring.  Sy Naam is: "die Here, ons 

Geregtigheid," want Sy geregtigheid word vir die berouvolle sondaar geskenk as ‘n vrye 

gawe, sodra hy Hom as Verlosser en Meester aanvaar. 

 

1Kor 1:30  

“Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en 

geregtigheid en heiligmaking en verlossing.” 

 

Ware kennis, wat tot die lewe dien, is net in Jesus Christus te vind - Hy is die Bron van ware 

wysheid.  Sondaars ontvang Jesus se geregtigheid slegs deur die geloof, wanneer hulle Hom 

as Verlosser van die sonde  aanneem.    

 

Jesus is ook die sondaar se Heiligmaking.  Die sondaar word deur die geloof ook die Heilige 

Gees deelagtig met die wedergeboorte.  Dit is die werk van die Heilige Gees om die sondaar 
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in ooreenstemming met die karakter van sy Verlosser te bring.  Dus is beide Geregtigheid en 

Heiligmaking, ‘n gawe van God, sonder verdienste.   Die kleed, die regverdige dade van 

Jesus, word nou die regverdige dade van die heiliges, deur die inwonende Heilige Gees. Om 

die rede skyn die kleed van die bruid soos die son in sy heerlikheid  (Jesus se geregtigheid - 

Mal 4:2; Joh 1:1-14).  

 

Maar Christus is ook die kerk se verlossing!  Daar is niks wat die mens kan doen om uit die 

wêreld van sonde te ontsnap nie.  Lig beweeg 7½ keer om die aarde in een sekonde.  Ons 

naaste ster (buiten ons eie son), Alfa Centauri, is 4000 ligjaar van ons af weg.  Dit is dus vir 

die mens onmoontlik om uit hierdie gevangenis van sonde, op jou eie, te ontsnap.  Slegs 

wanneer Jesus op die wolke verskyn, sal Hy ons op ‘n bonatuurlike wyse uit die sondehok 

kan laat ontvlug na ons ewige tuiste wat Hy vir ons voorberei het.  Ja, selfs vir finale 

verlossing van die Sonde, moet ons geheel en al op Hom staatmaak.  (Sien ook Joh. 14:1-3; 

1 Thess 4:13-18; Matt 24:29-31; Mark 13:24-27, ens) 

 

Openb 12:1a,b  

“En 'n groot teken het in die hemel verskyn: 'n vrou wat met die son bekleed was, en die 

maan was onder haar voete,” 

 

Die vrou staan bo-op die maan.  Die maan skyn met geleende lig van die son.  Dit is ‘n 

verwysing na die Ou Testamentiese bedeling, as ‘n voorafskaduwing van Jesus se 

geregtigheid. 

 

Hebr 10:1  

“Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die 

dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat 

toetree, tot volmaaktheid lei nie.” 

 

Die Ou Testament met die Wet van Moses, bestaande uit die Seremoniële Stelsel van 

Offerhandes, die Besnydenis, die aardse Heiligdom en sy dienste en die Seremoniële 
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Sabbatsfeeste, was alles net weerkaatsings (Kol 2:14,16 - skaduwees) van die ware Lig van 

die Evangelie - Jesus Christus, die Ware Paaslam en Hoëpriester (Hebr 8:5,6; Joh 1:29; 5:39-

47; Gal 4:10,11; Rom 14:15.  Sien die lesing: Die Antichris se aanslag op God se Gesag). 

 

Openb 12:1  

“En 'n groot teken het in die hemel verskyn:  'n vrou wat met die son bekleed was, en die 

maan was onder haar voete, en op haar hoof was 'n kroon van twaalf sterre.” 

 

Die Vrou het 'n kroon van 12 sterre gedra.  Die sterre verteenwoordig die leiers van die kerk, 

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

verteenwoordig.  Dit dien ook as  die kerk van die NT, met haar leiers (12 apostels) wat deur 

Jesus self gekies is, nadat sy geboorte aan haar manlike Kind geskenk het.  Ons kan dus sê, 

dat die simbool van die son, maan en sterre, die somtotaal van die hele kerk, met haar leiers, 

voor en na die kruis verteenwoordig. 

 

Efe 2:19,20  

“So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges 

en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus 

Christus self die hoeksteen is.” 

 

Die volkskerk van die Ou Testament, het plek gemaak vir ‘n groter universele kerk van die 

Nuwe Testament.  Die Nuwe Testamentiese kerk sou beide Jood en Heiden insluit wat Jesus 

Christus as Verlosser sou aanvaar.  Die profete van die OT en die apostels van die NT vorm 

saam die fondasie en pilare van die nuwe kerk, terwyl Jesus self die Hoeksteen, die Anker en 

die Rots daarvan is (Rom 9:33, 1 Kor 10:4; 1 Pet 2:7). 

 

Hooglied 6:10  

“Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son, 

verskriklik soos slagordes met vaandels?” 
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Die kerk van die Here word gesimboliseer as 'n mooi vrou wat die evangelie van Jesus eers 

deur die maan (O.T. Bedieninge en Offerstelsel) en nou in die son beklee (N.T. Bedieninge 

van Jesus se lewe,  Kruisdood en Opstanding) uitdra, aan 'n wêreld wat in duisternis woon.  

Sy voer as't ware oorlog teen die bose met die lig van die Evangelie (Jesus se geregtigheid).  

(Sien die lesing: Die sewe Seëls van Openbaring) 

 

DIE MANLIKE KIND 
 

Openb 12:5  

“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.” 

 

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

wees, die "Saad van die vrou" - die eerste belofte aan die mensdom in die tuin van Eden 

(Gen 3:15; Gal 3:16).   

 

Jesus is mag gegee om die nasies met 'n ystersepter te regeer - te oordeel (Ps 2:6-12; Dan 

7:13,14)  omdat Hy die oorwinning oor die sonde, as Mens en namens die mens behaal het 

(Hebr 2:14-18; Openb 2:27; 19:15). 

 

Jesus is weggeruk uit die sondige planeet met sy hemelvaart.  Hy is na die hemel waar Hy 

gaan sit het aan die regterkant van die troon van God en waar Hy nou vir die mens as 

Middelaar optree (Hand 1:9-11; Rom 8:34; Efe 1:20; Hebr 6:19,20; 9:24; 1 Joh 2:1). 

 

DIE DRAAK SE AANSLAG TEEN DIE OT KERK 
 

Openb 12:3,4  

“En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met sewe 

koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; en sy stert het die derde van die sterre 

van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.  En die draak het gestaan voor die 
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vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.” 

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

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

(Jesus, as Waarheid, wat as mens gebore sou word - Gal 3:16; Joh 1:14) die slang (Satan) se 

kop sou vermorsel. 

 

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

Draak stel die 7 wêreldmagte voor deur wie Satan werk om die “saadlyn,” die kerk (uit wie 

Jesus en Sy navolgers, gebore sou word) te vervolg, nl. [1] Egipte, [2] Assirië [3] Babilon, [4] 

Medo-Persië, [5] Griekeland en dan [6] Rome.  Die 10 horings is ook 'n aanduiding van die 

10 koninkryke wat sou ontstaan met die verbrokkeling van die Romeinse Ryk.  [7] Laastens 

stel die 7de kop die Pousdom voor, gewond en herrese. 

 

In die visioen staan die Draak gereed om Jesus te vermoor sodra Hy gebore word - Dit stel 

beslis Rome in sy heidense fase voor.  Vanaf  Jesus se geboorte (Herodus), tot en met Sy 

dood (Pilatus), het Rome geveg om Jesus dood te maak: 

 

1. Dit was onder die Romeinse bevel van keiser Augustus, dat Josef en Maria na 

Betlehem moes gaan om as belastingpligtiges te registreer (Luk 2:1). 

 

2. Dit was Herodus, 'n Romein, wat Jesus as babatjie om die lewe wou bring, toe hy hoor 

van die nuwe koning wat gebore is.  Hy het alle Joodse babatjies van 2 jaar en jonger 

laat vermoor  (Matt 2:1-16). 

 

3. Dit was Pilatus, 'n Romein wat Jesus se dood deur Romeinse kruisiging goedgekeur 

het, deur "sy hande in onskuld te was" (Matt 27:20-31). 

 

4. Dit was 'n Romeinse seël wat oor die opening van Jesus se graf geplaas was en deur 

Romeinse soldate bewaak was, om te keer dat Hy uit die graf sou “verdwyn”  

(Matt 27:62-66). 
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Hierdie wrede plan van Satan, teen die Seun van God, sou egter nie slaag nie - Jesus sou die 

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

finale oorwinning oor Satan en die Dood behaal.  Vanaf 31 nC. sit Hy aan die regterhand 

van God, waar Hy as Middelaar vir die mens intree en waar Hy ge wag het vir die tyd om 

aan te breek wanneer sy vyande aan Hom onderwerp sal word tydens God se Oordeel (Efe 

1:20-22; Fil 2:9-11; Hebr 1:13; 10:12,13). 

 

Vanaf 1844 het Jesus het met die tweede fase van sy Hemelse bediening, begin, nl. die 

reiniging van die Hemelse Heiligdom, wat as ‘n oordeel bekendstaan.  Jesus tree Self op as 

Regter van die mens en die Draak, die Klein Horinkie en die Valse Profeet. 

 

SATAN SE AANSLAG TEEN GOD SE TROON 
 

Openb 12:7-10  

“En daar het oorlog in die hemel gekom:  Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die 

draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie, en hulle 

plek was in die hemel nie meer te vinde nie.  En die groot draak is neergewerp, die ou slang 

wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die 

aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.  Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel 

sê:  Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en 

die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle 

aanklaag voor onse God, dag en nag.” 

 

Satan het nie net op aarde stryd gevoer nie, hy het ook probeer om die hemel in te palm.  

Dit wou hy doen deur een derde van die hemelse engele agter hom te verenig en ‘n hemelse 

staatsgreep uit te voer. 

Satan kon egter nie oorwin teen Migael die Aartsengel (Jesus) nie.  Hy het nou 'n dubbele 

nederlaag teen Jesus gelei - in die hemel, sowel as op die aarde.  Van nou af was hy ook 

verbied om die mens by God te kon aankla, omdat die mens nou ‘n beter verteenwoordiger 

in die hemel het - Jesus Christus, die Godmens Verlosser. 
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Openb 12:12  

“Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon;  wee die bewoners van die 

aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet 

dat hy min tyd het.” 

 

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

aarde toe.  Die sondige aarde word deur hom beskou as sy koninkryk en hoofkwartier, 

omdat haar eertydse koning en koningin (Adam en Eva) hulle aan Satan se bedrog skuldig 

gemaak het en die saad van Sonde deur hulle, na al die geslagte van die aarde versprei is. 

 

DIE DRAAK SE AANSLAG TEEN DIE NT KERK 
 

Openb 12:13  

“En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die 

seuntjie gebaar het.” 

 

Vanaf die tyd van keiser Nero tot keiser Deocletianus het die Romeinse Ryk die Christelike 

Kerk wreed vervolg.  Gedurende dié tydperk van 250 jaar het Heidense Rome meer as 

3,000,000 Christene om die lewe gebring. 

 

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

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

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

terugslag vir die kerk, as die vervolging wat sy moes verduur. 

 

Openb 12:6,14  

“En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, 

dat hulle haar daar sou onderhou duisend-twee-honderd-en-sestig dae lank. ...maar die 

twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, 

kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd.” 
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Die ware Christen en navolger van Jesus kon nie die afvalligheid van die kerk in die Donker 

Eeue aanvaar nie.  Die Saad van die waarheid, hulle wat God se Woord bo Tradisies en 

Leringe van mense verkies het, sou weer vervolg word.  Hulle moes na die woestyn (afgeleë 

plekke) vlug met groot haas, om die wreedaardige vervolging van Pouslike Rome te 

ontkom.   

 

Die wêreldheerskappy van die Pouse, wat Tradisie bokant die Woord verkies het, sou vir 

1260 jaar, vanaf 538 tot 1798 nC. regeer (1260 profetiese dae, Tyd, Tye en ½Tyd, 42 

maande). 

Die ware kerk, hulle wat aan die Woord van God getrou bly, sou "ondergronds" gaan.  

Afgeleë plekke soos berge, bosse, valleie en wildernis gebiede van Europa het eeue lank ‘n 

tuiste gebied vir Jesus se volgelinge gedurende die 1260 jaar van Pouslike vervolging.  Die 

Draak en die Antichris, kon die lig van waarheid nie uitblus nie.   

 

God het Sy kerk gevoed en versterk in moeilike tye.  Groepe soos die Hussiete, Albigense, 

Waldense, ens. is vervolg vir hulle geloof in die Woord van God as hul enigste gesag.  "God 

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

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

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

Church, Vol 4, bl 281. 

 

"Deur middel van die Waldensiese Kerk wat sedert die vyfde eeu, om nie eens te praat van 

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

ons verbind met die REINHEID VAN DIE OORSPRONKLIKE KERK."  (George Farber, An 

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

 

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

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

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

History of the Baptist Denomination, Vol 2, bl 414. 
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“Hulle het ook die GELOOF IN JESUS gehad.  Lodewyk XII het 'n Kommissie van Ondersoek 

gelas op sekere aanklagte teen die Waldensiërs en hulle verslag het as volg gelui:” "In 

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

vroeë Christene [onderdompeling] en leer hulle kinders die Christelike geloof en die 

gebooie van God."       William Jones, History of the Christian Church, Vol II, bl 71,72. 

 

“Ons moet egter by die treurige einde van die Waldensiese gemeentes kom...  Talle 

Waldense word deur die Kathare opgeneem, veral in Suid-Frankryk en Bo-Italië, Languedoc 

en Lombardye.  Enkeles vlug ook na die onbegaanbare valleie van die Alpe, en dit geluk 

hulle om die verskrikkinge van die Albigense-oorlog te oorleef.” G S Wegener, Die Lewende 

Kerk, Human en Rousseau, Kaapstad, 1965, bl 131. 

 

"Selfs in Indië het die lig van waarheid geskyn.  Toe Roomse priesters Indië in 1503 

binnegaan, moes hulle tot hul verbasing ontdek, dat daar honderde Christelike kerke 

gevestig was.  Toe die Indiërs uitgevra was oor die eienaarskap van die kerke, het hulle 

gevra: "Wie is die Pous?  Ons het nog nooit van hom gehoor nie."  Facts of Faith, bl 155, soos 

aangehaal in 'n lesing aangebied deur Ron Thompson, (MA) "The Woman in White" - The True Historic 

Church, bl 5. 

 

Openb 12:15,16  

“En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat 

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

oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het.” 

 

Baie water = Volke en menigtes en nasies.  Satan wou die sogenaamde "ketters" uitwis deur 

'n vloedgolf van mense te gebruik in haar Kruistogte, die Inkwisisie en nuwe valse leringe 

o.a. die Misoffer.  

Die tydperk van pouslike heerskappy was amper op 'n einde en die aarde het die vrou te 

hulp gesnel in die vorm van die Protestantse prinse van Duitsland, wat Martin Luther en 

andere met die Hervorming ondersteun het. 
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Net toe dit skyn of die die ware kerk uitgewis gaan word, het die aarde God se kerk letterlik 

te hulp gesnel deur die ontdekking van die twee Amerikaanse kontinente.  In 1620 vlug die 

Pelgrimvaders na New England (VSA) met die Mayflower.  Teen 1642 was daar alreeds 

meer as 20,000 vlugtelinge, die meeste a.g.v. godsdienstige oorwegings.  

Die Suidpunt van Afrika het ook 'n heenkome gebied. Kort op die hakke van Jan van 

Riebeeck en die Kaapse kolonie in 1652, het die Franse Protestante in 1688 aan wal gestap.  

Hulle was gevolg deur die 1820 Setlaars.  Godsdiensvryheid was gewaarborg in Suid-Afrika.  

In Franschoek is 'n spesiale Monument (Hugenote Monument), tot hul eer opgerig.  

Australië was ook ontdek.  Protestante kon 'n heenkome vind in die "nuwe wêreld" om 

hulle geloof in vrede en vryheid uit te leef.  Dit sou egter van korte duur wees.  Die gees van 

Rome, binne Protestantisme, is sterk verteenwoordig deur haar valse leringe wat nie deur 

die Hervorming afgeskud is nie.  Met die Ekumeniese Beweging, is daar weer ‘n 

naderbeweeg aan Rome, deur haar dogters.  ‘n Algehele breuk met Rome was noodsaaklik.   

 

DIE TERUGKEER VAN DIE OORBLYFSEL 
 

Twee gemeenskappe van Geloof en Waarheid, word in die Heilsgeskiedenis vir ons 

opgeteken.  Slegs hulle dra die naam “Oorblyfsel” van alle godsdienste van die wêreld.  

Albei weet wat die uiteindelike prys is om te betaal vir waarheid. 

 

Gen 4:25   

“En Adam het sy vrou weer beken, en sy het ‘n seun gebaar en hom Set genoem.  Want, het 

sy gesê, God het my ‘n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom 

doodgeslaan het.” 

 

Twee aparte sade van Geloof het uit Eva gevloei - die gemeenskap van Set en die 

gemeenskap van Kain.  Dit sou twee strome in die menslike geskiedenis verteenwoordig - 

die van die oorblyfsel (hulle wat getrou aan God sou bly) en die van Rebellie (hulle wat 

ontrou aan God sou wees).  Die werklike saad van die vrou, wat waarheid en 

gehoorsaamheid aan God sou voorstaan, het die saad van Set geword. 
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Openb 12:17  

“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar 

ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus 

hou.” 

 

Die Draak maak oorlog met die Oorblyfsel van die Vrou.  Dit wat Satan met Abel gedoen 

het, deur Kain, dit sal hy met elke goeie saad probeer doen wat uit die vrou voortkom, van 

die begin van die aarde se geskiedenis, tot en met die einde daarvan. 

 

Gen 6:5-8  

“Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels 

wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op 

die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart.  En die Here sê: ek sal die mens wat Ek 

geskape het, van die aarde verdelg...  Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here.” 

 

Boosheid het verskriklike afmetings aangeneem op die Voorvloedse aarde.  God sou dit 

moes vernietig.  Maar Noag was geroep om ‘n oorblyfsel te wees.  Die saad van die vrou, het 

die saad van Noag geword.  Na die Sondvloed word Noag smoordronk en sy seun Gam, 

bespot hom, terwyl hy naak op sy bed lê (Gen 9:18-23). 

Die oorblyfsel word nie die oorblyfsel omdat hulle regverdig is in hulle eie oë, of volmaak is 

nie.  Hulle word die oorblyfsel omdat hulle ‘n gewilligheid toon om ontvangers of houers 

van God se Waarheid te wees.  Hulle beskerm huidige waarheid.  In die tyd van Noag was 

huidige waarheid: “Die aarde is boos, maak gereed om julle God te ontmoet.  Hy gaan die 

huidige aarde met ‘n vloed vernietig.”  

 

Gen 12:1-3  

“En die Here het aan Abram gesê: Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se 

huis, na die land wat Ek jou sal wys.  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou 

naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom 

vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.” 
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Na die Sondvloed het die mensdom weer in boosheid verval met die bou van die toring van 

Babel waarmee hulle die belofte van die Here - dat Hy die aarde nie weer met ‘n sondvloed 

sou verdelg nie - uitgetart het.  Die saad van die vrou het die saad van Abraham geword.  

 

Ismael en Isak was beide die saad van die vrou, maar die draak sou oorlog voer teen die 

saad van Abraham in Isak.    Ismael was die vrug van Hagar, die Egiptiese slaaf wat Sarai 

verafsku het voor die geboorte van Isak.  Weer moes God Self ‘n oorblyfsel in die lewe roep.  

Deur ‘n wonderwerk van God het Abraham en sy egte vrou Sara, op hulle ouderdom ‘n kind 

in die lewe gebring - Isak.  Isak was weer die vader van Jakob en Esau.  Die saad van die 

vrou, het die saad van Jakob geword.  Die draak het Jakob die oorblyfsel vervolg in Esau wat 

geen erg in die belofte van die eersgeboorte reg gehad het nie, maar die wêreld nagejaag het 

en heidense vroue vir homself geneem het. 

 

Gen 45:4,5  

“Verder sê Josef vir sy broers: Kom tog nader na my.  En toe hulle nader kom, sê hy: Ek is 

julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het.  Maar wees nou nie bedroef nie, en laat 

daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie.  Want om 

lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur.” 

 

Josef sê self dat God hom voor sy familie uitgestuur het om ‘n oorblyfsel in die lewe oor te 

hou.  Die draak het gepoog om Josef, wat ‘n liefde vir God se waarhede gehad het, te 

vernietig, maar God hou ‘n oorblyfsel van Waarheid in die lewe. 

 

Ex 2:23-25  

“En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe.  En die kinders van Israel het 

gesug en geweeklaag vanweë die slawerny.  En hulle het geroep om hulp oor hulle slawerny 

het opgeklim tot God.  En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy Verbond 

met Abraham, met Isak en met Jakob.  En God het die kinders van Israel aangesien, en God 

het hulle geken.” 
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Dit wat ‘n hawe van veiligheid moes wees vir Abraham se nasate, het ‘n tronk van slawerny 

geword.  Die res van die wêreld se koninkryke het intussen ook van die ware God afvallig 

geword en God moes ‘n oorblyfsel in die lewe roep.  D.m.v. Moses (Ex 3-13) het God Israel 

as oorblyfsel van die volke van die wêreld geroep om Sy teenswoordige  

Verlossingswaarhede in die lewe te hou. God het Israel nie gekies vir wie húlle was nie, 

maar vir wie Hy was (Deut 7:6,7).  

 

Hy het die verbond met hulle vaders (wat lankal reeds dood is, onthou).  God het hulle ook 

nie gekies omdat hulle ‘n regverdige volk was nie, om die waarheid te sê, hulle was 

hardkoppig! (Deut 9:6).  God het hulle liefgehad omdat hy sy verbond met Abraham onthou 

het (Deut 7:8).   

 

Om deur God gekies te word, is anders as wat ons onder verkiesing verstaan.  Instede 

daarvan dat die verkiesing andere uitsluit, is dit juis om andere in te sluit.  Instede daarvan 

om andere te verwerp as minder belangrik, is God se verkiesing daarop gemik om almal te 

bereik.  Israel se keuse as oorblyfsel, was om die hele wêreld te bereik en daarom het hy 

hulle op die hoofweg van die handelsroete geplaas om Sy Verlossingswaarhede aan almal 

te demonstreer, wat daar verby sou beweeg. 

 

Joh 4:22 “Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is 

uit die Jode.” 

 

Jesus maak dit baie duidelik aan die Samaritaanse vrou dat verlossing in die Jode, as 

Oorblyfsel, gesetel was.  Uit hulle sou die Saad van die Belofte verskyn wat tot redding van 

al die nasies sou wees. 

 

Ons moet vergeet van menslike redenasies soos “God is liefde en ons moet mekaar net 

liefhê.”  Verlossing is gesetel in die oorblyfsel wat Hy uitgekies het, nie in jou en my idee van 

watter kerk, of godsdiens, die regte een is nie.   
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Buddisme was nog altyd verkeerd.  Katolisisme  is steeds verkeerd, al is daar christelike 

waarhede daarin gesetel.  Ekumenisme is ewe eens verkeerd, al sê hulle: Alle paaie lei na die 

Bergtop (na God) toe.”  Baie mense dink ons kan God skei van Waarheid, God skei van 

Leerstellings, of God skei van Liefde, maar dit is onmoontlik, want al hierdie dinge saam, is 

deel van God se karakter. Daar is slegs een pad wat lei na Verlossing, en daardie pad was 

aan die Joodse Volk as oorblyfsel, toevertrou.  Wat was daardie waarheid wat God aan Israel 

toevertrou het? 

 

VERLOSSINGSWAARHEDE  

AAN JODE AS OORBLYFSEL TOEVERTROU 
 

1. Monoteïsme - Daar is slegs Een ware God teenoor Politeïsme waarin baie gode  

 aanbid word.  (Deut 6:4; Pred 12:11; Jes 45:5) 

 

2. Die Skepping - Al die ander godsdienste van hulle tyd het die “Eluma Elish” verhaal 

waarin die gode in die hemel oorlog maak en andere weer uit hulle slaap gesteur 

word, en so die aarde ontstaan het.  (Gen 1:1; Ps136; Jes 40:25-28; 42:5) 

 

3. Die 10 Gebooie - Dit is die enigste en eenvoudigste 10 Reëls wat allesinsluitend en 

volmaak is. (Ex 20:3-17; Ps 19; Jes 8:20) 

 

4. Die Sewendedag Sabbat - Dit het sy oorsprong in die Skeppingsverhaal van die 

Bybel en geen astrologiese of ander rede kan vir die siklus van die week deur enige 

ander godsdiens gegee word nie. (Gen 2:1-3, Ex 20:8-11; Jes 58:13,14; 66:22,23) 

 

5. Die Heiligdom en sy Verlossingsdienste - Heidense gelowe het heiligdomme, maar 

is belaai met prostitusie en kinderofferhandes.  Die offerhandes van Israel was ‘n 

geslagte lam wat die sonde van die wêreld wegneem en was verkondig vanaf die  Tuin 

van Eden. (Gen 3:15,21; Gen 22:9-14; Lev 1-7; Jes 53) 
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6. Die Toestand van die Dode - Die Jode was enigste wat geglo het dat dooies in hulle 

grafte slaap tot die Opstanding in Laaste dag.  Alle heidense gelowe glo in die 

onsterflike siel en in Reïnkarnasie.  (Gen 3:3,19; Job 19:25-27; Pred 9:5,6; Dan 

12:2,13) 

 

7. Gesondheidsboodskap - Hulle het onder leiding van God ‘n onderskeiding gemaak 

tussen rein en onrein diere as voedsel.  Alle ander Heidense godsdienste glo dat ‘n 

mens enigiets mag eet.  (Gen 7:2-9; Lev 11, Jes 65:2-4; 66:16,17)  

 

8. Groot Stryd tussen God en Satan - Die Stryd word veral beskryf in die boek van Job.  

Ander godsdienste verwys na gode in die hemel wat maak net soos hulle wil.  Slegs 

die Jode het die Waarheid omtrent die Groot Stryd verstaan. (Gen 3:1-15;  Job 1, 2; 

Dan 10:13,20,21) 

 

9. Gawe van Profesie - Hulle het profete, manlik en vroulik, in Kanon ingelyf, en nie 

ingelyf was nie.  Dit vorm vandag die basis van die Judeo-Christelike geloof.  Heidene 

het oorvloed valse profete gehad, wat die mens agter duiwels aangetrek het.   

Die Skepper-God gee profete as houers van Waarheid om die hele wêreld na Hom te 

trek.  (Gen 20:7; 1 Sam 3:19-21; Dan 9:2,6) 

 

10.  Dag van Versoening - Die finale reiniging van die Heelal van Sonde en sy Aanstigter, 

Satan.  Geen ander godsdienstige filosofie het iets wat enigsins naby dit kom nie.  

Israel se boodskap was: Die Oordeel kom, draai na Verlosser en word gered, voor dit 

te laat is. (Gen 3:15; Lev 16; Eseg 28:18,19; Dan 7:10) 

  

11.  Koms van die Verlosser of Messias - Israel was ‘n spesifieke opdrag gegee om die 

koms van die Verlosser aan die hele wêreld uit te dra.  Hulle moes hulself en die 

wêreld voorberei vir die heuglike gebeurtenis.  Israel het beide Sy komste geken (Jes 

53; Ps 22; Dan 9; Jes 66; Dan 2 -12; Mal 4, ens). 
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12.  Vanaf die Tuin van Eden se hekke, het God ‘n Oorblyfsel gehad om die boodskap te 

verkondig van die Saad van die Vrou wat geoffer sou word om die sonde van die 

wêreld weg te neem en so die hele wêreld uit die mag van die Slang, Satan, te red. 

 

Joh 1:11  

“Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie.” 

 

Wat ‘n jammerte - Israel as volk, het Hom nie aangeneem toe Hy gekom het nie.  As die Jode 

Jesus aangeneem het, sou ‘n ander oorblyfsel nie nodig gewees het nie.  Tog was individuele 

Jode bekend met sy koms. 

 

Hand 4:10  

“Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die naam van 

Jesus Christus , die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek 

het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.” 

 

Verlossing is slegs moontlik deur Jesus Christus - dit is die samevatting van alle waarheid 

wat aan die oorblyfsel oorgelewer is om in bewaring te hou.  Indien die oorblyfsel in 

gebreke bly om die waarhede aan die mensdom oor te dra, sal God verplig wees om ‘n 

nuwe oorblyfsel daar te stel. 

 

Gal 3:13,14  

“Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word - want 

daar is geskrywe;  Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang - sodat die seën van Abraham na 

die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof 

kan ontvang.” 

 

As daar ‘n oorblyfsel aan die begin van die Heilsgeskiedenis was, sal God nie ook ‘n 

oorblyfsel aan die einde van die Heilsgeskiedkundige era hê nie?   
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SATAN SE AANSLAG OP DIE OORBLYFSEL 

WAT BESTAAN IN DIE TYD VAN DIE EINDE 
 

Openb 12:17a  

“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar 

ander nakomelinge...” 

 

Nadat Israel Jesus as Verlosser verwerp het, moes God ‘n nuwe oorblyfsel in die lewe roep.  

Die vroeë Christelike kerk het onder leiding van Jesus se eie apostels gestaan.  Ongelukkig 

sou die Christelike kerk ook afvallig word en ‘n oorblyfsel sou vir 'n tyd lank "ondergronds" 

oorleef, gedurende die Tyd, Tye en ½Tyd (twee en veertig Maande / 1260 Jaar van Pouslike 

oorheersing).   

 

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

van vandag." B. C. Wilkenson, Truth Triumphant, bl 9. 

 

Die oorspronklike Griekse woord vir nakomelinge is "spermaton," wat letterlik haar "saad" 

of "oorblyfsel" beteken.  Die Vrou se saad, of ware nakomelinge (oorblyfsel), sou eers weer 

in die openbaar verskyn ná 1798 nC.  M.a.w. dit sou eers weer verskyn aan die einde van 

die Heilsgeskiedkundige era - die “Tyd van die Einde.” 

Om ‘n Oorblyfsel te wees, beteken dat dit dieselfde eienskappe, of kenmerke as die 

oorspronklike kerk moet bevat.  Dus sou dit die kenmerke van die hele kerklike bedeling 

van die Ou- en Nuwe Testamentiese Kerk bevat. 

 

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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Ons aandag word weer eens gevestig op twee baie belangrike kenmerke van God se 

oorblyfsel - hulle “wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus 

hou.”  

 

Gebooie van God –  

Die Klein Horinkie het God se wet gewysig en vertrap en die hele wêreld geleer om 

dieselfde te doen.  Om die rede is dit die oorblyfsel van God se taak om die gebooie van God 

hoog te hou en die wêreld die regte weg te wys.  Gehoorsaamheid aan Jesus se gebooie dien 

as teken dat ons Hóm (Jesus) liefhet wat vir ons gesterf het (Joh 15:9,10; 1 Joh 3:21-24). 

 

Getuienis van Jesus –  

God se laaste oorblyfsel sal hul geloof in Jesus as Verlosser bo enigiets anders in hulle lewe 

stel (Openb 12:11;14:12).  Die tweede betekenis hiervan is dat hulle die profetiese gawe in 

hulle midde het (Openb 19:10).  Hierdie insig is nodig om hulle deur die komende krisis te 

help.  

    

Hierdie oorblyfsel is deur God in die lewe geroep, net soos Israel van ouds - nie omdat hulle 

goed of volmaak is nie, maar omdat hulle gewillig is om die ontvangers en beskermers 

(houers) van God se teenswoordige waarhede, te wees. 

 

Net soos Israel van ouds moet hulle die volke van die wêreld waarsku wat aan die Einde van 

Tyd leef.  Hulle het dieselfde twee redes vir hulle bestaan - eerstens moet hulle die wêreld 

waarsku oor God se komende oordeel en vernietiging van die sondige wêreld en tweedens 

moet hulle die Verlossingswaarhede van die Skepper-God aan die wêreld bring (Openb 

14:6-12).   

 

Openb 12:17 is nie ‘n oproep tot arrogansie nie, maar ‘n Goddelike oproep tot 

gehoorsaamheid en getrouheid aan God se  Waarhede wat aan die oorblyfsel toevertrou is.  

Die oorblyfsel sal dieselfde 11 eienskappe openbaar as Israel van ouds.   
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Heelparty godsdienste van die wêreld mag vandag sommige van die eienskappe openbaar, 

maar slegs een godsdienstige groep sal aan ál 11 hierdie eienskappe kan voldoen - dit is die 

oorblyfsel / saad van die Vrou, wat deur God Self uitgekies is. 

 

VERLOSSINGSWAARHEDE TOEVERTROU 

AAN OORBLYFSEL VAN DIE TYD VAN DIE EINDE 
 

1. Monoteïsme - Daar is slegs Een ware God. (Mark 12:29,30; Joh 17:3; 1 Kor 8:4,6) 

 

2. Die Skepping - Die Skepper-God het die hemel en die aarde in 6 letterlike dae 

geskape. (Joh 1:1-4; Kol 1:15-17; Openb 4:9-11) 

 

3. Die 10 Gebooie - Die Sedewet is steeds bindend op alle mense van alle tye en sal die 

standaard in God se oordeel wees.  (Matt 5:17-32; Rom 3:19,20,31; Jak 2:10-13, 

Openb 22:14) 

 

4. Die Sewendedag Sabbat - God het die dag geseën en geheilig na sy ses dae van 

skepping.  Dit is ook die teken waarmee elkeen wat aan Hom behoort hulleself mee 

vereenselwig. (Matt 24:20;Mark 2:27,28; Hand 13:14,42,44,48, Hebr 4:4-11) 

 

5. Die Heiligdom en sy Verlossingsdienste - Die Aardse heiligdom was net ‘n 

skaduwee van die werklike hemelse heiligdom, waar Jesus besig is met sy 

Middelaarswerk vanaf 31 nC. en na 1844 nC. het die tweede fase van sy hemelse be-

diening ‘n aanvang geneem, nl. die hemelse oordeel.  (Rom 8:26,27; Hebr 9:23-28; 1 

Pet 4:17-19) 
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6. Die Toestand van die Dode - Alle mense rus in die graf en wag vir die koms van 

Jesus waartydens elkeen sy loon sal ontvang,  óf die ewige lewe, óf die ewige dood. 

(Joh 11:24-27; 1 Kor 15:22,23; 1 Thess 4:13-17; Hebr 11:8-10,13-15,39,40; Joh 5:28) 

 

7. Gesondheidsboodskap - Aangesien die menslike liggaam die tempel van die Heilige 

Gees verteenwoordig, sal hulle dit in die skoonste moontlike toestand vir hom hou, 

deur hulle te onthou van onrein voedsel, dwelms, slegte gedagtes en gewoontes.  

(Hand 10:1-20,28,29; 1 Kor 3:16,17; 6:19,20; Efe 4:29) 

 

8. Groot Stryd tussen God en Satan - Die Stryd tussen Goed en Kwaad word duidelik 

in die Skrif uiteengesit, veral in die boeke van Daniël en Openbaring. (Matt 4:1-11; Efe 

6:11-18; Openb 12:7-17) 

 

9. Gawe van Profesie - Hulle aanvaar die profetiese Gawe soos uitgedruk in die kanon 

van die Bybel en beskou dit as hulle hoogste gesag en lewensreël.  (Hand 13:1; Efe 

4:11,12; 1Kor 14:1; Openb 22:9) 

 

10.  Dag van Versoening - Na die reiniging van die Hemelse heiligdom, sal Satan, Sonde 

en sondaars uitgewis word, en sal God ‘n Nuwe hemele en aarde skep waarin 

geregtigheid woon. Hul boodskap aan die wêreld is: Die Oordeel kom, wend jou na 

jou Verlosser en word gered, voor dit te laat is. (Joh 5:24-29; Hand 17:30-33; 24:25; 1 

Pet 3:17,18; Hebr 9:27,28; Openb 11:19) 

 

11.  Koms van die Verlosser of Messias - Jesus as Messias het reeds aan die kruis vir die 

Wêreld se sonde gesterf en so die mens met God versoen.  Hy sal vir ‘n tweede keer 

kom, nie vir sonde nie , maar om elkeen sy loon te gee.  Dus, eers ‘n oordeel, dan Sy 

koms  - dit moet aan alle volke, menigtes, nasies en tale verkondig word.  (Matt 28:18-

20; 1 Kor 15:1-26; 2 Pet 3:9-18; Openb 14:6,7) 
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Openb 18:4 

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

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

 

Die Here waarsku sy kinders om uit Babilon se kookpot van afvalligheid pad te gee en deel 

van sy oorblyfsel te word - hulle wat die wet van God en die getuienis van Jesus Christus 

hou.  Babilon sou eers na 1844 nC. Tot ‘n val kom, nadat die Christendom sy rug op God se 

teenswoordige Waarhede vir die “Tyd van die Einde” draai. Sommige van die Bybelse 

waarhede sluit in: Die Pousdom is en bly steeds die Antichris, die tweede fase van Jesus se 

hemelse bediening van oordeel in die hemelse Heiligdom en die spoedige koms van Jesus 

om elkeen sy loon te soos sy werk sal wees. 

 

Openb 12:11  

“En hulle het hom [draak] oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie.” 

 

Die aanvaarding van Jesus se bloed (Sy geregtigheid) vir my sonde, gee ons die oorwinning 

oor die Draak en die sonde wat die nakomelinge van die vrou vervolg.  Om net te glo, is 

egter nie genoeg nie.  Geloof wat nie tot gehoorsaamheid oorgaan nie, is soos die geloof van 

duiwels - hulle weet God bestaan, maar hulle is in direkte rebellie teen Hom gekant.  Hulle 

wat Jesus as hulle Verlosser erken, sal ook aan Hom gehoorsaam wees, al beteken dit ook 

vervolging, benoudheid en die dood. 

 

Is u bereid om God te volg waarheen Hy u ookal mag lei? ________ 

 

Wil u deel wees van God se oorblyfsel aan die einde van Tyd? _____ 
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