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DOEL VAN DIE BOEK OPENBARING 

 

Die heelal en sy geskape wesens was geskep tot eer van sy Skepper, want Hy is die Een wat dit 

geskape het en in stand hou (Gen 1:1; Joh 1:3; Kol 1:16,17).  Een van God se geskape wesens, 

Lucifer (Latyns vir Môrester) het egter teen God in opstand gekom, ‘n derde van die hemelse 

engele het hulle agter hom geskaar en probeer om ‘n staatsgreep op God se troon uit te voer.  

Satan en sy navolgers is egter uit die hemel gewerp (Jes 14:12-14; Eseg 28:12-17; Openb 12:7-9).  

 

Met misleiding het Lucifer die mens (geskape na God se beeld) tot sonde oorgehaal en so het die 

mens sy eerste kans tot die ewige lewe verbrou.  Maar deur die belofte van die “Saad van die 

vrou” sou God die mens ‘n tweede kans gun, om die ewige lewe te bekom  (Gen 3:1-21).  

Elkeen wat die beloofde Messias as sy persoonlike Verlosser van die sonde aanvaar, en Hom 

alleen gehoorsaam is, sal die ewige lewe ontvang (Joh 3:16,36; 1 Joh 5:11,12).   

 

DIE VERLOSSINGSPLAN 

 

Nadat sonde in die heelal ingekom het, was en bly dit steeds God se plan om sonde op die regre 

tyd finaal uit te wis.  Nooit weer sal sonde daarna sy kop in die heelal uitsteek nie, want alle 

geskape wesens sal die karakter van Sonde verstaan en God se liefdevolle karakter sal nooit weer 

in twyfel getrek word nie.  Verlostes sien uit na die wederkoms van Jesus, want dan sal 

geliefdes wat deur die dood van mekaar geskei is, herenig word en die ewige lewe ontvang.  

Sonde, Satan, bose engele en die goddelose, sal finaal uitgewis word.  Dan sal God ‘n nuwe 

aarde en hemele skep, wat op die beginsels van sy geregtigheid sal funksioneer.  Voor dit ‘n 

werklikheid kan word, is daar heelwat dinge wat eers in die menslike geskiedenis sal plaasvind. 

 

Terwyl God aan die een kant poog om die mens wat na sy beeld geskape is, te red, is die duiwel 

en sy magte aan die anderkant besig om soveel mense moontlik, saam met hom die verderf in te 

neem.   

 

Die Bybel (God se openbaring aan die mens), lig die stryd wat woed aan ons uit.  Die boek 

Openbaring in die NT en Daniël in die OT, word beide as apokaliptiese (Eindtyd) boeke beskou.  

Beide die boeke handel oor die geskiedenis van God se volk in hul verhouding met die res van die 

wêreld.  Die twee boeke openbaar die strategie wat gevolg word om die toekoms van God se 

volk te verseker en die uiteindelike vernietiging van Sonde te bewerkstellig. 

 

Openb 1:1    “Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom 
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gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy 

deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het.” 

 

God wil sy strategie om sy kinders te red, deur die boek van Open-baring, aan ons bekend maak.  

Johannes, die laaste apostel wat nog lewe, word die opdrag gegee om die visioene wat aan hom 

geopen-baar word, aan die kerk (gelowige kinders van God) te gee.  Dit is God se plan dat die 

boek Openbaring, die kerk sal voorberei vir die dinge wat gaan plaasvind. 

 

Openb 22:20 “Hy wat dit getuig sê: Ja, Ek kom gou.  Amen, ja 

kom Here Jesus!” 
 

Jesus Self, aan wie die boek van Openbaring behoort, sê dat Hy gou sal terugkom om sy kinders 

te kom haal.  Dit is die hoop wat sedert die sondeval, nog in elke geslag weerklink.  Jesus 

gaan kom om die mag van die sonde te verbreek en die heelal in sy oorspronklike staat te  

herstel.  Johannes is opgewonde oor die belofte wat Jesus aan die einde van die boek maak.  

Dit herinner hom aan die belofte wat Jesus gemaak het, toe Hy nog saam met hulle op aarde was. 

 

Joh 14:1-3 “Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, 

glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was 

nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek 

ge-gaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, 

sodat julle ook kan wees waar Ek is.” 
 

Hierdie belofte het Jesus aan sy dissipels gemaak net voor Hy ge-vange geneem en gekruisig is.  

Jesus wou hê dat sy dissipels die feit van die verlossing deur die Wederkoms nie moes vergeet 

nie.  Die tema van die Wederkoms is so sterk in die NT, dat ‘n mens kan sê dat dit gemiddeld 

een maal vir elke vyf verse in die NT voorkom.  Maar voor die wederkoms kan aanbreek, moet 

die mensdom gewaarsku word oor die komende oordeel, wat sal bepaal, wie gered en wie 

verlore sal wees. 

 

Hand 17:30,31 “God het dan die tye van onkunde oorgesien 

en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 

‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n 

Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal seker-heid gegee, 
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deur Hom uit die dode op te wek.” 

 

Ons hemelse Vader het ‘n tyd daar gestel vir die wêreld om die maat van sy sondes vol te maak, 

net soos dit aan die antieke heidense nasies en Israel van ouds, gegee was.  In die afgemete tyd 

moet die mensdom ‘n keuse vir, of teen God maak.  Diegene wat nie Jesus Christus as Verlosser 

aanneem nie, word gesien as vyande van God. Hulle word beskou as diegene wat aan die kant 

van die Draak staan, teen God, sy geregtigheid en sy geopenbaarde wil. 

 

Matt 23:37 “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete dood- 

maak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou 

bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kui-kens onder die vlerke bymekaar 

maak, en julle wou nie.” 

 

Net soos met Israel van ouds, so roep die Here deur die eeue na sy skepsele om die lewe te 

ontvang van Hom wat hulle Verlosser is.  Hoe jammer dat die meeste van God se geskape 

kinders die rug op Hom keer en die plesier van die god van die wêreld, Satan, najaag. 

 

2 Pet 3:9,10 “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige 

dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat 

sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  Maar 

die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met 

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

die werke wat daarop is, sal verbrand.” 

 

Die lewende God is egter nie ‘n Tiran nie, maar liefdevol en genadig, en wil graag hêdat almal 

gered moet word.  Hy sal egter niemand teen sy sin dwing om Hom lief te hê, en Hom 

gehoorsaam te wees nie.   

 

As Skepper van alles wat lewe, het Hy egter die reg om daardie lewe weg te neem, of ewig te laat 

voortbestaan.  Hierdie lewe is ‘n proeftyd waarin die mens verkeer.  Hierdie lewe is 

toekomsbepalend vir elke mens wat ooit gelewe het, of nog die voorreg sal hê, om te lewe, voor 

Jesus op die wolke sal verskyn.  Want daarnaontvang elke mens die loon wat hom toekom, 

hetsy dit die ewige lewe saam met sy Skepper en Verlosser is, of die ewige dood saam met Satan.  

 

DANIËL EN DIE WEDERKOMS  



 
 6 

(PROFETIESE GETUIE VAN DIE OU TESTAMENT)  

 

Die apokaliptiese boek van Daniël (OT), is God se getuie vir die wederkoms wat aan die einde 

van die wêreld se geskiedenis sal plaasvind.  Ons gaan net kortliks verwys na die hoogtepunte 

in die boek om te bewys dat die Wederkoms die klimaks van die menslike geskiedenis, in die 

boek van Daniël, is. 

 

DANIËL 2 

DIE BEELD EN DIE ROTS KONINKRYK 

 

Dan 2:44,45 “Maar in die dae van dié konings sal die God van 

die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie ver-nietig sal word nie, en 

die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al 

daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir 

ewig bestaan - net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n 

klip van die berg losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die sil-wer en 

die goud verbrysel het.  Die grote God het aan die koning bekend gemaak 

wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.” 

 

Deur ‘n droom van ‘n beeld wat uit verskeie metale bestaan, het God aan Nebukadnesar die 

geskiedenis van die wêreld se koninkryke ge-toon.   

 

BEELD    BETEKENIS 

 

Die Kop van Goud   = Babilon,  

Die Bors en arms van Silwer = Medo-Persië, 

Die Buik van Koper  = Griekeland, 

Die Bene van Yster  = Romeinse Ryk, 

Die Voete, en Tone gedeel-  = 10 Stamme van verdeelde  

telik van Yster en Klei   Wes-Europa 

Die Rots vanaf die Berg = Jesus se Wederkoms en Ewige 

Koninkryk 

 

Die hele doel van die visioen is om aan ons te toon dat die weder-koms van Jesus, die ewige 

koninkryk van God sal inlyf. 
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DANIËL 7 

DIE HEMELSE OORDEEL EN DIE EWIGE KONINKRYK 

 

Dan 7:13,14,21,22,26,27   “Ek het gesien in die naggesigte, En   kyk, met 

die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het 

gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.  

En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koning-skap; en al die volke en 

nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie 

sal ver-gaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie...  Ek het 

gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat 

die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is 

en die bepaalde tyd gekom het dat die hei-liges die koninkryk in besit  geneem 

het...  Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom [die Klein Horinkie] die 

heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.  Dan word 

die koningskap en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel 

gegee aan die volk van die heiliges van die allerhoogste; hulle ko-ninkryk is ‘n 

ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam 

wees.” 

 

Deur gebruik te maak van rekaputilasie (herhaling van die vorige dinge, met meer inligting), het 

God aan Daniël nog ‘n visioen getoon wat  die einde van die wêreld se koninkryke sou 

aantoon.  In die visi-oen sien hy vier diere uit die see uitkom.  Die laaste dier het tien horings 

op sy kop.  Drie van die tien horings word ontwortel en ‘n Klein Horinkie neem hulle plek in.  

Dié sou God se volk vervolg, woorde teen God spreek en probeer om tye en wet te verander.  

Maar aan die einde van tyd sal die hemelse Oordeel sit en regspraak ten gunste van die volk van 

die heiliges en teen die Klein Horinkie, lewer. 

 

DIERE    

 BETEKENIS 

 

Leeu met vlerke    =

 Babilon, 

Beer met 3 ribbes in sy bek  = Medo-Persië, 
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Luiperd met vier koppe en vlerke = Griekeland in 4 dele 

Vreeslike Dier met 10 horings = Romeinse Ryk 

Klein Horinkie     =

 Pousdom 

Hemelse oordeel lewer uitspraak = Jesus ontvang ewige 

ko-ninkryk met God se volk. Dier en 

Horinkie gedood met vuur.  

 

Die hoofdoel van die hemelse Oordeel, is om die vreeslike dier en die Horinkie te vernietig en aan 

Jesus ‘n ewige heerskappy en koninkryk te besorg, waarin die volk van die Allerhoogste sou deel.  

Dit  vind eers by die Wederkoms plaas. 

 

DANIËL 8 EN 9 

DIE DATUM VIR HEMELSE OORDEEL GEWAARBORG 

 

Dan 8:9-14; 9:21,22,24 “En uit een van dié [vier windstreke] het 

‘n horing, eers klein, uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en 

na die ooste en na die Pragtige Land toe.  En dit het groot geword tot by die 

leër van die hemel en het sommige van die leër, naamlik van die sterre, op die 

aarde laat val en hulle vertrap.  Selfs tot by die Vors van die leër  het dit  

groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige 

woning neergewerp is.  En ‘n leër is aan die horing oor-gelewer in 

goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op 

die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad.  Toe hoor ek ‘n 

hei-lige spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: Hoe lank 

sal die gesig duur - van die van die voortdurende offer en die ontsettende 

goddeloos-heid - sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrap-ping 

oorgegee word?  En hy het vir my gesê: Tweedui-send-driehonderd aande 

en môres, dan sal die hei-ligdom in sy regte staat herstel word...  Terwyl ek 

nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitge-put van 

vermoeienis, ‘n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die 

tyd van die aandspys-offer.  En hy het my onderrig en met my gespreek en 

gesê: Daniël, nou het ek heengegaan om jou insig te gee...  Sewentig 

sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te 
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voleindig en om die maat van die sonde vol te maak en om die 

onge-regtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om 

gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf. ” 
 

In Dan 7 toon die Here aan Daniël dat God na die hemelse Oordeel, die Dier en Horinkie sal 

vernietig en Sy eie ewige koninkryk sal oprig.  In Dan 8 word die langste tydprofesie in die 

Bybel aan Daniël gegee.  God se hemelse Oordeel sal aan die einde van 2300 jaar begin. 

 

In Dan 9 gee Gabriël aan Daniël die begindatum vir die 2300 jaar profesie.  Dit word gedoen 

aan die hand van ‘n kleiner profesie, die 70-Weke profesie.  Die korter profesie se doel is om 

die egtheid van die langer profesie te bevestig.   

 

Die 70-Weke profesie sou die verskyning van die Messias (Jesus Christus), die verbond wat Hy 

met die Joodse volk sou sluit en die tyd wat spys- en slagoffer sal ophou (in die middel van die 

70ste en laaste week - 31 nC.), bekendmaak. 

 

DIERE    

 BETEKENIS 

 

Die Skaapram (met een horing = Medo-Persië, 

hoër as die ander)    

Die Bokram (een groot horing, = Griekeland onder Alexan- 

opgevolg deur vier klein horings  der die Grote en sy vier 

generaals waaronder sy ryk verdeel is 

Die Horing uit een van die Wind = Rome - Heidense en Pous 

streke (Weste)     like 

fase (Wes-Europa) 

Hoe lank sal die gesig duur? Na = Wanneer sal God oordeel?  

2300 Aande en môres - die Begin-  in 1844 nC.  

70-Weke Profesie 

datum word gegee d.m.v ‘n kleiner  verskaf begindatum  

  profesie wat as waarborg sou dien,

 vir 2300 Jaar Profesie nl. 

Nl. 70-Weke Profesie.    457 vC. 

volgens dekreet van koning Artasasta 
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Jesus word as Messias gesalf met sy doop in 27 nC.  In helfte van laaste week (3½ jaar later - 

31nC.), sterf Jesus aan kruis en slagoffer en spysoffer kom tot ‘n einde.  Rome verwoes 

Jerusalem.  Dit beves-tig die egtheid van die 2300 jaar profesie (hemelse oordeel). Dit be-vestig 

dat God die oordeel oor die Dier en Horinkie sal voltrek, waarna die wederkoms sal plaasvind en 

Jesus die ewige koninkryk in besit sal neem waarin God se volk sal deel. 

 

DANIËL 11 EN 12 

DIE VERLOOP VAN DIE HEILSGESKIEDENIS TOT BY DIE WEDERKOMS VAN JESUS 

 

Dan 11:44,45; 12:1-3  “Maar gerugte uit die ooste en uit die noor- 

de sal hom [koning van die noorde] verskrik; daarom sal hy met groot woede 

uittrek om baie mense te ver-delg en met die banvloek te tref.  En hy sal sy 

paleis-tente opslaan tussen die see en die berg van die heili-ge Prag; maar hy 

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

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

en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk 

bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elk-een 

wat in die boek opgeskrywe staan.  En baie van die wat in die stof van die 

aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot 

smaadheid, vir ewig afgryslik.  En die verstandiges sal glinster soos die glans 

van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir 

ewig en altoos.” 

D.m.v. rekapitulasie (herhaling van vorige visioene, met meer in-ligting) gee God aan Daniël 

inligting oor die verloop van die res van die geskiedenis van volke wat God se volk sou bedreig.  

Hy begin by die geskiedenis van Medo-Persië en volg dit op met die van Grie-keland, Rome, 

Pouslike Rome en laastens met die van die koning van die Noorde (Moderne Babilon) wat God se 

volk in die groot verdrukking sal plaas.  Migael, (Jesus) verskyn skielik en red God se volk uit 

hul groot benoudheid.  Ons verwys net na enkele grepe en hoogtepunte uit die visioen: 

 

Nog drie konings na Kores van = Kambyses, Gaumata en  

Persië     

 Darius I 

Vierde koning    =

 Xerxes I 

Die dapper koning   = Alexander 
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die Grote van Griekekand 

Koninkryk verbreek na vier wind- = Vier dele waarin Griek- 

rigtings     

 se Ryk verdeel is 

konings van die Suide   = Ptolemy 

Dinastie 

konings van die Noorde  = Seleukes Dinastie 

Hy wat staan in die Pragtige Land = Romeinse Ryk 

(Nuwe koning van die Noorde) 

Koning van die Suide se dogter = Kleopatra 

‘n Geldinsamelaar   = Oktavianus 

(Ceaser Au-gustus, sien Luk 2:1) 

‘n Veragtelike word koning en ver-= Tiberius (Jesus in sy 15de 

breek die Vors van die Verbond  jaar gesalf (gedoop) as 

Messias en in 31 nC. ge-dood (Luk 

3:1) 

Hy sal die voortdurende offer af- = Die Pousdom met sy eie 

stel - ontsettende gruwel   middelaarskap en 

Misoffer 

Verstandiges struikel deur swaard = Vervolging van Waldense  

vlam, gevangenskap berowing  Albigense, Franse Hugenote 

dae lank, tot op vasgestelde tyd  vir 1260 jaar 

Sal wonderbaarlike dinge teen God Pousdom se godslaster- 

spreek     

 like uitlatings 

god van die vestings word versier = Beelde van Maria met 

ju-wele en skatte, goud en kleding 

versier. 

vreemde god    =

 Misbrood of Jesuskoekie met 

Transubstansiasie 

Koning van die Noorde (Tyd van = Moderne Babilon 

die Einde) 

Koning van die Suide se mag ver- = Kommunisme as ‘n mag 

nietig (Tyd van die Einde) 
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wat 

Chri

sten

do

m 

bed

ryg, 

kom 

tot 

‘n 

val

 

  

Slaan tente op tussen see en  = Babilon maak wêreld ge- 

berg van heilige Prag    reed vir 

stryd teen God se volk (berg Sion) 

Migael verskyn, red volk uit groot = Jesus red sy volk tydens 

verdrukking, opstanding uit stof,  wederkoms, heiliges uit die 

glinster soos uitspansel   dood opgewek, 

ontvang onsterflikheid 

 

Dan 11 en 12 bevat verbasende detail oor die verloop van die geskiedenis van die wêreld 

koninkryke en magte, soos dit met God se volk verband hou.  God se volk was verdruk deur die 

Meders en Perse, verdruk deur heidense Rome (beide Jode en Christene), vervolg deur Christelike 

Rome (middeleeuse Pousdom) en met die Tyd van die Einde sal hulle weer onder ‘n groot 

verdrukking verkeer onder Moderne Babilon (Satan - Spiritisme, 1ste Dier - Moderne Pousdom 

en 2de Dier - Afvallige Protestantisme).  Maar die uiteinde van die visioen is die langverwagte 

redding deur Migael (Jesus) tydens die Wederkoms.  Al God se getroue volgelinge (deur die 

eeue) word dan opgewek en ontvang onsterflikheid en deel in Jesus se ewige koninkryk. 

 

VERGELYKENDE TABEL VAN DANIËL SE VISIOENE 
 
 

 
VERTOLKING 

 
DANIEL 2 

 
DANIEL 7 

 
DANIEL 8 & 9 

 
DANIEL 11 & 12 

 
 

BABILON 
 

HOOF VAN 
GOUD 

 

 
LEEU 

 
- 

 
- 
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MEDERS EN 
PERSE 

BORS EN ARMS  
VAN SILWER 

BEER 
 

SKAAPRAM 3 KONINGS EN 
4DE KONING 

 
 

GRIEKELAND 
 

 
BUIK & HEUPE 

VAN KOPER 
 

 
LUIPERD 

 

 
BOKRAM 

 
DAPPER 
KONING 

 
VERDEELDE  

GRIEKS E RYK 
 

 
- 

 
VIER KOPPE  

VAN LUIPERD 

 
VIER 

HORINGS 

 
KONINGS VAN 

NOORD EN SUID 
 

 
ROMEINS E 

RYK 

 
BENE VAN 

YSTER 
 

 
VREESLIKE 

DIER 
 

 
HORING UIT  

WESTE 
 

 
KONING VAN 
DIE NOORDE 

 
VERDEELDE 

ROMEINS E RYK 

 
VOETE VAN  

YSTER & KLEI 
 

 
10 HORINGS 

 

 
- 

 
- 

 
POUSDOM 

 
- 

 
KLEIN 

HORINKIE 

 
GROOT 
HORING 

 
KONING VAN 
DIE NOORDE 

 
 

OORDEEL 
 

- 
 

OORDEEL 
 
HEILIGDOM 

GEREINIG 
 

 
TYD V/D EINDE 
VASGESTELDE 

TYD 
 

 
 MODERNE 

BABILON   
 

 
TONE VAN 
YSTER EN 

KLEI 

 
DIERE LEWE 
TOT OP TYD 

EN UUR 

 
- 

 
KONING VAN 
DIE NOORDE 

OORWIN 
KONING VAN 

DIE SUIDE  
 

WEDERKOMS 
VAN CHRISTUS 

 

 
ROTS EN GOD 

SE EWIGE  
KONINKRYK 

 
SEUN v. MENS 
EN HEILIGES  

ONTVANG 
EWIGE RYK 

 

 
VERWOES-TI
NG TOT DIE 

EINDE 

 
MIGAEL  

VERLOS GOD S E 
VOLK  

OPSTANDING 
 

 

 OPENBARING EN DIE WEDERKOMS  

 (PROFETIESE GETUIE VAN DIE NUWE TESTAMENT) 

 

Die boek van Openbaring (NT), is God se getuie vir die wederkoms wat aan die einde van die 

wêreld se geskiedenis sal plaasvind.  Ons gaan net kortliks verwys na die hoogtepunte in die 

boek om te bewys dat die Wederkoms die klimaks van die menslike geskiedenis is. 

 

OPENBARING 1 

DIE BELOFTE VAN DIE WEDERKOMS 

 

Openb 1:7 “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom 

sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die ge-slagte van die aarde sal 
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oor Hom rou bedryf” 

 

Alreeds in die begin van die boek, maak Johannes dit duidelik dat Jesus op die wolke sal kom, en 

dat almal hom sal sien soos Hy kom met die wolke.  Diegene wat egter nie op sy waarskuwings 

ag slaan  nie, sal dan rou, want hulle sal nie gered wees nie, maar verlore. 

 

OPENBARING 2 EN 3 

DIE 7 KERKE EINDIG MET WEDERKOMS 

 

Openb 1:11  “...skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die 

sewe gemeentes wat in Asië is: na Efese en Smirna en Pergamus en Thiatire 

en Sardis en Filadelfia en Lao-dicea.” 

 

Die briewe is aan sewe letterlike kerke in Asië gerig en het betrekking op die innerlike (geestelike) 

toestand van die kerke.  Hierdie briewe is ook profeties van aard en dek die innerlike toestand 

van die hele  Christelike era, vanaf die tyd van die apostels tot en met die einde van wêreld se 

geskiedenis.  

 

Openb 2:1,5 “Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese... 

Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste 

werke.  Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek 

verwyder as jy jou nie bekeer nie.” 

 

Openb 2:8,10        “En skryf aan die engel in die gemeente van 

Smirna... ...Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe 

gee.” 

 

Openb 2:12,16 “En skryf aan die engel van die gemeente in 

Pergamus...  Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle 

oorlog voer met die swaard van my mond.” 

 

Openb 2:18,25 “En skryf aan die engel van die gemeente in 

Thiatíre...  Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.” 
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Openb 3:1,3 “En skryf aan die engel van die gemeente in Sar- 

dis... ...bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n 

dief, en jy sal nie weet in wat-ter uur Ek op jou afkom nie.” 

 

Openb 3:7,11 “En skryf aan die engel van die gemeente in Fila- 

delfía...  Kyk, Ek kom gou!  Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon 

kan neem nie.” 

Openb 3:1,20 “En skryf aan die engel van die gemeente van die 

Lodicense... Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop...” 

 

DIAGRAM No 1 - TYDPERKE VAN DIE 7 KERKE 

 
 

7 KERKE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. EFESE  -     31 TOT   

100 n.C.* 

2. SMIRNA  -   100 TOT   

313 n.C. 

3. PERGAMUS -   313 TOT   538 n.C. 

4. THIATIRE  -   538 TOT 

1565 n.C. 

5. SARDIS  - 1565 TOT 1740 

n.C. 

6. FILADELFIA - 1740 TOT 1844 n.C. 

7. LAODICEA  - 1844 

TOT EINDE v.TYD 

 
7 

SEËLS 

 
7 

BASUINE 

 
GROOT 

STRYD 

 
 

 

 

W    E    D    E    R    K    O    M    S    !    ! 

 

*Datums gegee is net by benadering. 

 

Soos wat tyd verloop, het die innerlike toestand van die kerk verswak.  Jesus is in die briewe 

besig om die kerk in die verskillende tydperke te vermaan om gereed te wees omdat Hy gou gaan 

kom, en baie gaan onverhoeds betrap word.  Vir elke kerk (buiten Smirna) sê Hy dat Hy gou 

gaan kom, maar by Laodicense staan Hy alreeds voor die deur en klop.  Die kerk van die 

Laodicense verteenwoordig ook die laaste kerklike tydperk, die tydperk van oordeel, voor die 
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wederkoms aanbreek.  Na die Hemelse Oordeel gaan Jesus op die wolke verskyn en aan elkeen 

wat die sonde en die Dier en sy beeld oorwin het, die beloofde geskenke gee, soos in die briewe 

beskryf word. 

 

OPENBARING 6 TOT 8:1 

DIE 7 SEËLS (INSLUITENDE DIE VERSEËLING VAN GOD SE DIENSKNEGTE) EINDIG IN 

DIE WEDERKOMS 
 

Soos die sewe kerke die innerlike toestand van die Christelike era vanaf die apostels tot die 

wederkoms beskryf, so beskryf die sewe seëls die uiterlike toestand (politiek) van die Christelike 

era vanaf die apostels tot en met die einde van die wêreld se geskiedenis.  Ons sal weereens net 

die hoogtepunte uitlig. 

 

Openb 6:1,2 “En ek het gesien toe die Lam een van die seëls 

oopmaak...  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd.  En hy wat 

daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n boog gegee, en hy het uitgegaan as ‘n 

oorwinnaar en om te oorwin.” 

 

Openb 6:3,4 “En toe Hy die tweede seël oopgemaak het...  En 

‘n ander perd, ‘n vuurrooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit  

gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou 

doodmaak; en ‘n groot swaard is aan hom gegee.” 

 

Openb 6:5  “En toe Hy die derde seël oopgemaak het...  En 

ek het gesien, en kyk, daar was ‘n swart perd; en hy wat darop sit, het ‘n skaal 

in sy hand.” 

 

Openb 6:7,8 “En toe Hy die vierde seël oopgemaak het...  En 

ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd.  Hy wat daarop sit, sy naam is 

die dood, en die doderyk het hom gevolg.” 

 

Openb 6:9 “En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek 

onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van 
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God en die getuienis wat hulle gehad het.” 

 

Openb 6:12-17    “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oop-  gemaak het, en 

kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige 

sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op 

die aarde geval...  En die hemel het weg-gewyk soos ‘n boek wat toegerol 

word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van 

die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die 

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

spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val 

op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit  , en vir 

die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan 

bestaan?” 

 

Openb 7:2-4 “En ek het ‘n ander engel sien opkom van die op- 

gang van die son, met die seël van die lewende God...  en gesê: Moenie die 

aarde of die see of die bome be-skadig voordat ons die diensknegte van onse 

God op hulle voorhoofde verseël het nie.  En ek het die getal van die 

verseëldes gehoor: honderd-vier-en-veertig-duisend verseëldes uit al die 

stamme van die kinders van Israel.” 

 

Openb 8:1      “En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom   daar stilte 

in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.” 

 

Met die eerste vier seëls word die kerk as ‘n  perd met sy ruiter voor-gestel.  Die kleur van die 

perd en die instrument in die hand van die ruiter verander soos die kerk haar suiwerheid (wit) 

verloor en uitein-delik heeltemal besoedeld raak (vaal soos die dood) deur haar valse leringe.  

Die vyfde seël word deur die miljoene martelare gesimboli-seer wat deur die afvallige kerk in die 

donker eeue om die lewe gebring is.  Die begin van die sesde seël voorspel dat Jesus se 

wederkoms op hande is, deur drie groot natuurtekens wat die naderende oordeel in die hemel 

aandui.  Met die einde van die oordeel kom die sesde seël tot ‘n einde met die hemel wat toerol  

soos ‘n boekrol en Jesus verskyn op die wolke met sy wederkoms.   

Tydens die sewende seël is daar is stilte in die hemel, omdat almal gekom het om die bruid van 

Christus te kom haal.  Weereens eindig nog ‘n afdeling in die boek van Openbaring in die 
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Wederkoms van Jesus, om aan te toon hoe ‘n belangrike gebeurtenis dit werklik vir God en die 

mensdom is. 

 

DIAGRAM No 2  

VERGELYKING TUSSEN DIE 7 KERKE EN DIE 7 SEËLS 

 
 

7 KERKE 
 

7 SEËLS 
 
 

 
 

 
 

 
1. EFESE  -     31 TOT 100 

2. SMIRNA  -   100 TOT 313 

3. PERGAMUS -   313 TOT 538 

4. THIATIRE  -   538 TOT 1565 

5. SARDIS  - 1565 TOT 1740 

6. FILADELFIA - 1740 TOT 1844 

7. LAODICEA  - 1844 TOT 

EINDE van                       

TYD  

 
1. WIT PERD 

2. ROOI PERD 

3. SWART PERD 

4. VAAL PERD 

5. MARTELARE 

6. TEKENS IN DIE        

HEMEL 

(VERSEËLING) 

 
7 

BASUINE 

 
GROOT 

STRYD 

 
 

 

 

W  E  D  E  R  K  O  M  S   !   ! 
 
7. STILTE IN DIE          

HEMEL 

 
  

 

OPENBARING 8:2 TOT 11 

DIE SEWE TROMPETTE (MET DIE INSETSELS VAN DIE EET VAN DIE BOEKIE EN DIE 

MEET VAN DIE TEMPEL EN DIE TWEE GETUES) EINDIG IN DIE WEDERKOMS) 

 

Openb 8:2 “En ek het die sewe engele gesien wat voor God 

staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.” 
 

Trompette in die Bybel het te doen met waarskuwing.  Vir die Jood was dit ‘n teken van die 

vyand of dat die groot Versoendag naby was.  Die sewe Trompette is waarskuwende oordele 

d.m.v. politieke- en millitêre inmenging in die regerings van volke, wat ‘n direkte invloed op die 

Kerk uitgeoefen het.  Dit is bedoel om God voor die nasies in herinnering te roep. 

 

Openb 8:7 “En die eerste engel het geblaas, en daar het hael 

en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aar-de gegooi.  En ‘n 

derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.” 
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Openb 8:8 “En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n 

groot berg, wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see 

het bloed geword...” 

 

Openb 8:10 “En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster 

wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde 

van die riviere en op die water-fonteine...” 

 

Openb 8:12 “En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van 

die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n 

derde van hulle donker sou word...” 

 

Openb 9:1-4 “En toe die vyfde engel blaas, sien ek ‘n ster wat 

uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van 

die afgrond gegee...”  En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar 

het rook opgekom uit die put...  En uit die rook het daar sprin-kane 

uitgekom... En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige 

groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat 

die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie...” 

 

Openb 9:13,14,17,18 “En die sesde engel het geblaas, en ek 

het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is, en 

dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat 

ge-bind is by die groot rivier, die Eufraat.  En só het ek in hierdie gesig die 

perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel 

borsharnasse.  En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle 

bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.  Deur hierdie drie plae is ‘n 

derde van die mense ge-dood...” 

 

Openb 10:1,2,9-11 “En ek het ‘n ander sterk engel uit die hemel 

sien neerdaal... en in sy hand het hy ‘n geopende boekie gehad...  En ek het 

na die engel gegaan en aan hom gesê: Gee my die boekie...  Toe neem ek 

die boe-kie uit die hand van die engel en eet dit  op, en in my mond was dit  
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soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword...En 

hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en 

konings.” 

 

Openb 11:1,2   “En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die 

engel het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar 

en die wat daarin aanbid.  Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy  

uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die 

heilige stad twee-en-veertig maande lank vertrap.  En Ek sal aan my twee 

getuies gee dat hulle met sakke bekleed, duisend-tweehonderd-en-sestig dae 

lank sal profeteer.” 

 

Openb 11:15 “En die sewende engel het geblaas, en daar was 

groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die 

eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers 

tot in alle ewigheid... En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en 

sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en 

donderslae en aardbewing en groot hael.” 

 

Die eerste vier trompette verteenwoordig die die verbrokkeling van die oorspronklike Westerse- 

en Oosterse Romeinse Ryk.  Die fyfde en sesde Trompette skets die aanslae van die 

Mohammedaanse stamme onder hul verskeie leiers, wat later verenig om ‘n nuwe godsdiens 

(Islam) te word wat die Christelike geloof sou bedreig.  Die eerste insetsel (klein boekie) 

verteenwoordig die verkondiging van die oordeelsboodskap wat in die hemel ‘n aanvang geneem 

het in 1844, en wat die wêreld moes voorberei vir die spoedige wederkoms van Jesus.  Die 

meet van die tempel is dan juis die oordeel wat in die hemel plaasvind voor die sewende Trompet 

geblaas word.  Met die blaas van die sewende Trompet vind Jesus se langverwagte wederkoms 

plaas, waarin Hy die ewige koninkryk in besit neem en die finale oordeel oor sonde en die 

goddelose voltrek. 

 

 VERGELYKENDE TABEL TUSSEN  

 DANIËL 2 EN OPENBARING SE HISTORIESE PROFESIËE 

 
   DANIËL             

OPENBARING 
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BABILON 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MEDO-PERSIË 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GRIEKELAND 

 
A 

 

B 
 

 

C 

 

D 

 
 

 

 
ROME 

 
7 

KERKE 

 
7 

SEË LS 

 
7 

BASUINE 

 
GROOT 
STRYD 

 
 

 
 

 
 

VERDEELDE 
ROME 

 

 
1. EFESE 
2. SMIRNA 
3. PERGAMUS 
4. THIATIRE 
5. SARDIS 
6. 
FILADELFIA 
 
 
 
7. LAODICEA 

 
1. WIT PERD 
2. ROOI PERD 
3. SWART PERD 
4. VAAL PERD 
5. MARTELARE 
6. TEKENS 
    Aardbewing 
    Donker Dag 
    Sterre-reën  
 (VERSEËLING) 

 
1. VAL VAN JERUSALEM 
2. VAL VAN ROME  
3. POLITIEKE POUSDOM 
4. DIE INKWISSISIE 
5. 1ste WEE - ISLAM 
6. 2de WEE - VAL VAN           
KONSTANTINOPEL 
(BOEK UIT DIE HEMEL) 
(DIE TWEE GETUIES) 
(OORDEEL 

 
Beproe-wi

nge van 
Ware 

Kerk en 
haar 

Kinders 

 
 
             ROTS WAT ALLES FYNMAAL                                              WEDERKOMS     \ 7. STILTE IN HEMEL\ 7. JESUS 
AANVAAR KONINGSKAP 

 

OPENBARING 12 TOT 14 

DIE GROOT STRYD TUSSEN BABILON EN GOD SE VOLK (DIE DIER< VALSE PROFEET 

EN MERK VAN DIE DIER, GOD SE LAASTE DRIE WAARSKUWINGS) WAT EINDIG IN 

DIE WEDERKOMS 
 

Openb 12 tot 14 verteenwoordig die finale stryd tussen God en Satan  en waarin beide se 

navolgers ‘n merk of seël ontvang om hulle van mekaar te onderskei.  God openbaar Moderne 

Babilon (Satan en sy twee Godsdienstige Sisteme wat met hom saamwerk) wat die mensdom 

mislei in rebellie teen God se geopenbaarde wil.  God rig drie laaste waarskuwings tot die 

misleide wêreld en roep sy kinders onder hulle uit, voor Hy Moderne Babilon met plae gaan tref.  

Hierna vind die Wederkoms plaas.  Weereens verwys ons net na hoogtepunte uit die gedeelte. 

 

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.” 

 

Openb 13:1-4,11-14, 16-18 “En ek het ‘n dier uit die see sien 
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opkom... En die dier... was soos ‘n luiperd... ‘n beer... ‘n leeu; en die dreek het  

hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  En ek het een van sy koppe 

ge-sien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.  En 

die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan...  En uit die aarde 

het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad soos ‘n lam en 

het gepraat soos ‘n draak.  En hy oefen al die die mag van die eerste dier uit  

voor sy oë...  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die he-mel 

laat neerdaal...  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat 

hom gegee is...  En hy maak dat almal... ‘n merk ...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 nie...  En sy getal is 

seshonders-ses-en-sestig.” 

 

Openb 14:6-12 “En ek het ‘n ander engel... sien vlieg met ‘n 

ewige evangelie... En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom 

heerlikheid want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die 

hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.  En ‘n 

ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon... omdat sy  al die 

nasies laat drink het van die wyn... van haar hoerery.  En ‘n derde engel het 

hulle gevolg en... gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk... 

ontvang... sal hy gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en 

die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid...  

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

van God en die geloof in Jesus bewaar.” 

 

Openb 14:14-16 “... en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos 

‘n Menseseun wat op die wolk sit ...  En ‘n ander engel het... geroep na Hom 

wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai... omdat die oes oorryp geword 

het...  En Hy ...het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is 

afgemaai...” 

 TABEL VAN OPENB 13 EN 14 
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SIMBOLE     BETEKENIS 
 

Oorblyfsel van God se = Diegene wat die gebooie van God en 

ware Kerk     Die geloof in Jesus bewaar. 

Draak   = Satan  

1ste Dier   = Pousdom (middeleeus en 

modern) 

2de Dier   = Valse Profeet (Afvallige 

Protestante) 

1ste Engel   = Ewige evangelie (Oordeel en 

Skepper-aanbidding) 

2de Engel   = Babilon het geval (Duiwelse 

leringe het  godsdienste oorgeneem) 

3de Engel   = Waarsku teen die merk van 

die Dier 

Heiliges   = Diegene wat God se gebooie 

en die geloof in Jesus bewaar 

Merkteken van Dier = Sondagviering - Teken van Pouslike gesag oor 

die wêreld 

Getal van Dier - 666 = Vicarius Filii Dei (Plaasvervanger van die Seun 

van God) 

Menseseun met sekel = Jesus wat die graanoes insamel 

Graanoes   = Wederkoms (Regverdiges 

word inge-samel  

 

Met die aanbreek van die Tyd van die Einde, spits Satan hom toe op die oorblyfsel (Saad) van 

God se kerk (diegene wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar).  Deur die 

Pousdom (1ste Dier), Afvallige Protestantisme (2de Dier) en met die samewerking van die Draak 

(Spiritisme - New Age), word die ware volgelinge van Jesus vervolg.  God gee aan die wêreld 

drie waarskuwings om nie die Dier se merk, naam of getal te aanvaar nie, op straf van vuur en 

swawel.  God roep terselfdertyd sy kinders uit Babilon uit.  Hierna vind die graanoes plaas, 

nl. die Wederkoms van Jesus. 

 

OPENBARING 15 EN 16 

DIE 7 LAASTE PLAE WAT EINDIG IN DIE WEDERKOMS 
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Openb 15:1,7     “En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, 

groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is 

die grimmigheid van God vol-eindig...En een van die vier lewende wesens het 

aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van 

God...” 

 

Die sewe laaste plae verteenwordig die ontskepping of verwoesting van die aarde deur die toorn 

van God oor die Bose, net vóór die Wederkoms.  God se volk word onder ‘n groot verdrukking 

geplaas en met die dood gedreig.  Omdat hulle nie die merk van die dier wil aanvaar nie, mag 

hulle dus nie koop of verkoop nie.  Die plae dien ook as bewys dat die mensdom so verhard het 

in sonde , dat geen bekering meer moontlik is nie. 

 

Openb 16:2 “Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op 

die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom...” 

 

Openb 16:3 “En die tweede engel het sy skaal op die see uit- 

gegooi, en dit het bloed geword...” 

 

Openb 16:4 “En die derde engel het dy skaal uitgegooi op die 

die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword...” 

 

Openb 16:8 En die vierde engel het sy skaal op die son uit- 

gegooi, en daaraan is dit gegee om die mense  met vuur te skroei...” 

 

Openb 16:10 “En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die 

troon van die dier, en sy koninkryk is verduister...” 

 

Openb 16:12 “En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die 

groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die 

konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word.” 

 

Openb 16:13,14,16 “   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 
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soos paddas sien kom.  Want dit is geeste van duiwels... wat uitgaan na die 

konings ...en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daar die 

groot dag van die almagtige God.  En hulle het hul versamel op die plek wat 

in Hebreeus genoem word Armageddon.” 

 

Openb 16:17-21    “En die sewende engel het sy skaal uitge- 

gooi in die lug, en ‘n groot stem het ...van die hemel gekom... wat gesê het: Dit 

is verby!  En daar het stem-me gekom en donderslae en bliksemstrale, en 

daar het ‘n groot aardbewing gekom...  En die groot stad is in drie dele 

verdeel,  en die stede van die nasies het ge-val...  En alle eilande het 

gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, ...’n talent swaar het uit 

die hemel op die mense geval...” 

 

 TABEL VAN OPENBARING 15 EN 16 

 

SIMBOLE    

 BETEKENIS 

 

Oorwinnaars oor die Dier = 144,000 ( in die groot verdruk-king) 

en verlostes val alle eeue 

1ste Plaag    = Bose swere 

(op almal wat die merk van die dier het) 

2de Plaag    = See word 

bloed 

3de Plaag    = Riviere en 

fonteine word bloed 

4de Plaag    = Son skroei 

die goddelose 

5de Plaag    = Duisternis 

oorweldig die troon van die Dier 

6de Plaag    = Water van 

Eufraat droog op 

Valse driemanskap  = Moderne Babilon (Spiritisme, 

Pousdom en Afvallige Protestan-tisme) 

Drie valse boodskappe = Sondagviering, die onsterflike siel en 
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valse tale en wonderwerke 

Armageddon   = Stryd tussen God (en 

sy volk) en die Bose (en die goddelose) 

7de Plaag    = Stemme, 

donderlsae, groot aard-bewing, Hael, Stede 

verwoes, Babilon in drie verdeel, Stem wat sê 

dit is verby (Wederkoms) 

Die 1ste plaag tref al die mense met bose en kwaai swere, wat die merk van die dier het.  Die 

2de maak alles in die see dood.  Die 3de  vergiftig al die riviere en ander waterbronne, sodat 

daar niks is om te drink nie.  Die 4de laat die son toe om die mense met geweldige hitte te 

skroei.  Die 5de verduister die troon van die dier.  Die 6de laat steun vir die Pousdom 

opdroog, wat maak dat bose geeste die mense opstook om teen God se volk op te tree - gereed vir 

Armageddon.  Met die val van die 7de plaag, word alles op aarde verwoes en God kan sê: “Dit 

is verby.”  Donderslae en aardbewing en weerlig kan gehoor word, die finale teken vir die 

Wederkoms. 

 

OPENBARING 19 TOT 22 

RIDDER OP DIE WIT PERD - DIE WEDERKOMS, DIE 1000 JAAR, DIE NUWE JERUSALEM 

EN DIE NUWE AARDE 

 

Openb 19:1,2 “Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en 

die krag aan die Here onse God! ...want Hy het die groot hoer geoordeel... en 

Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.” 

 

Openb 19:7-9 “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. 

...salig is die wat genooi is na die bruilof van die Lam...” 

 

Die bevestiging word in die hemel gehoor dat God se oordele oor Babilon geregverdig is.  Die 

bruilof van die Lam is gereed.  Die bruid (die Kerk) het haar gereed gemaak sodat Jesus, die 

Ridder op die wit perd, haar kan kom haal.  Met Sy wederkoms neem Jesus sy bruid (gelowiges 

deur al die eeue) na hul hemelse tuiste. 
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Openb 19:11-16 “...en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop 

sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in 

geregtigheid.  En sy oë was soos ‘n vuurvlam...  En Hy was bekleed met ‘n 

kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is die Woord van God.  En die 

leërs in die hemel het Hom gevolg op wit per-de...  En uit sy  mond gaan 

daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan...  En Hy dra op sy  

kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings 

en die Here van die here.” 

 

Openb 19:17 “En ek het een engel sien staan in die son; en hy 

het... vir al die voëls gesê: Kom hierheen en versamel julle tot die groot 

maaltyd van die grote God...  En die ander is gedood met die swaard wat uit  

die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van 

hulle vlees.” 

 

Openb 20:5,6   “En die ander dode het nie herlewe totdat die dui-  send jaar 

voleindig was nie...  Salig en heilig is hy wat deel het in die eerste 

opstanding; oor hule het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal 

priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings 

regeerduisend jaar lank.” 
 

Openb 20:11,12,15    “En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom   wat 

daarop sit...  En ek het die dode... voor God sien staan, en die boeke is 

geopen...  En die dode is geoor-deel na wat in die boeke geskryf is...  En as 

dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die Lewe nie. Is hy 

in die poel van vuur gewerp.” 

 

Openb 21:9,10    “En een van die sewe engele... ...het my in die   gees 

weggevoer ... en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die 

hemel van God neer-daal.” 

 

Openb 22:7,12    “Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde   van die 

profesie van hierdie boek bewaar...  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by 
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My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees... Hy wat dit getuig sê: Ja, Ek 

kom gou.  Amen, ja, kom Here Jesus!” 

 

Openb 22:17 “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.” 

 

 TABEL VAN OPENBARING 19 TOT 22 

 
SIMBOOL    

 BETEKENIS 

 

Hoer geoordeel  = Babilon (valse Kerk) met 7 laaste plae 

getref 

Bruid van die Lam = Kerk (volk van God - gekenmerk deur gebooie 

en geloof in Jesus) 

Ruiter op die wit Perd = Jesus tydens wederkoms 

Leërs op perde  = Engele wat Jesus vergesel 

Maaltyd van die voëls = Goddelose gedood met Jesus se heer-likheid.  

Voëls eet hul vlees 

1000 Jaar   = Tydperk tussen wederkoms 

en finale straf van goddelose 

Groot wit Troon  = Gd se finale oordeel op goddelose van 

al die eeue 

Poel van Vuur  = Tweede Dood (helse vuur en 

vernie-tiging van alles met sonde besmet 

Nuwe Jerusalem = Tuiste van heiliges gedurende 1000 j en 

hoofstad van nuwe Hemel en aarde 

Gees en Bruid  = Ware Heilige Gees en Kerk van God 

rig uitnodiging tot verlossing voor die 7 laaste plae en 

Wederkoms aanbreek  

 

Die oordeel op Babilon is voltrek en almal gee aan God die eer.  Jesus kom om sy bruid, die 

getroue kerk (hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar), te kom haal.  Die 

goddelose word gedood deur vuur en al die voëls van die hemel eet die vlees van die goddelose.  

Vir 1000 jaar woon die regverdiges saam met Jesus in die Hemelse Jerusalem, waarna dit 
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neerdaal op die aarde.  Die goddelose van alle eeue verskyn voor die groot wit troon en 

ontvang die ewige dood as straf.  Vuur en swawel van God uit die hemel vernietig alles wat met 

sonde te doen het en ‘n nuwe hemel en aarde maak sy verskyning wat deur geregtigheid bestuur 

word.   

 

Drie maal bevestig Jesus in Openb 22, dat Hy gou gaan terugkom om sy bruid te kom haal.  Om 

hierdie rede, rig die Gees en die bruid dan ook die uitnodiging aan almal wat wil, om die water 

van die lewe (die suiwere evangelie van Jesus en sy gebooie) aan te neem en deel van God se 

Orblyfselvolk te word.   

 

Terug in die werklikheid, met al die visioene verby, smeek Johannes vir Jesus om gou te kom, 

sodat ons kan huistoe gaan!  

 

1 Sam 7:12   “Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tus- sen Mispa en Sen, 

en dit Ebenhaéser genoem en ge-sê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp.” 

 

Die Here het die volk van Israel gehelp in die stryd teen die Filistyne, sodat hulle die oorwinning 

behaal het.  ‘n Klip moes dien as gedenk-steen van daardie oorwinning oor die vyand. 

 

So het die Here sy Oorblyfsel bewaar, tot nou toe, en die vyande van God en sy volk stelselmatig 

ontbloot.  Hierdie lesing dien as getuie, tussen ons en God, vir die oorwinnings wat ons saam 

met Hom in ons eie lewens behaal het, oor elke valse lering van Babilon. 

 

HOOGTEPUNT VAN DANIËL EN OPENBARING 

 

In hierdie oorsig oor die boeke van Daniël en Openbaring, het ons die wonderlike ontdekking gemaak dat 

die grootste gebeurtenis wat die Kerk van God op hoop, die spoedige wederkoms van Jesus op die wolke, 

is. 

 

Hebr 10:23,25  “Laat ons die belydenis van die hoop onwankel- 

baar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; ...en laat ons ons 

onderlinge byeenkoms, nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, 

maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien 

naderkom.” 
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Elke ware gelowige hoop nie net op Christus om hom in die lewe voorspoed te gee nie.  Sy 

werklike hoop is om totaal van die sonde bevry te wees en saam met sy Verlosser te wees.  Dit 

is die hoop wat die Christelike Kerk steeds relevant in die moderne wêreld maak.   

Sodra die Wederkoms van Jesus uit die oog verloor word, het die Christelike Kerk en haar 

boodskap van Verlossing geen betekenis meer nie.  Om hierdie rede word Christene vermaan 

om nie laks te word nie, maar mekaar aan te spoor om getrou te bly tot die einde toe, want Jesus 

sal sy belofte gestand hou en ons kom haal na ons ewige tuiste saam met Hom. 

 

Die groot vraag is: Waar pas die Geheime Wegraping van die Kerk voor die Groot Verdrukking en 

die 7 jarige Tydperk, die bekering van die Jode en die herbou van die Tempel in Jerusalem, in die 

prentjie?  Ons volgende lesing, sal die antwoord op hierdie raaisel verskaf 

 

Ons moet egter nie toelaat, dat kronologie oor die gebeure tydens die slottonele van die wêreld, 

ons voorbereiding om gereed te wees in die wiele ry nie.  Die belangrikste taak wat ons nou 

opgelê word, is om gereed te wees, asof Jesus enige oomblik kan verskyn. 

 

Openb 12:11      “En hulle het hom [die draak] oorwin deur die 

bloed van die Lam en deur die woord van hulle ge-tuienis, en hulle het tot die 

dood toe hulle lewe nie lief gehad nie.” 

 

God stel drie vereistes vir die Christen in sy poging om gereed te wees vir wanneer Jesus kom: 

 

Ons moet die Draak (Satan en sonde) oorwin deur die bloed van Christus aan die Kruis as 

vergifnis en kwytskelding van my sonde te aanvaar (Regverdigmaking).  Deur ‘n openbare 

belydenis af te lê, erken ek dat Jesus deur die Heilige Gees die Meester van my lewe is 

(Heiligmaking).  As getroue dienskeng van Jesus, deur die inwonende krag van die Heilige 

Gees, is ek bereid om my lewe vir Jesus en Sy saak af te lê, al sou dit die dood beteken. 

 

Wil u gereed wees vir wanneer Jesus eersdaags verskyn? ________ 

 

Aanvaar u Jesus se bloed as vergifnis vir jou sonde? _________ 

 

Aanvaar u Jesus as die Meester van jou lewe? _________ 

 

Is u gewillig om Hom in die hele pad van Waarheid te volg, soos Hy dit aan ons in sy Woord 

openbaar? _________ 
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