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DIE ANTICHRIS SE AANSLAG OP 

GOD SE VERLOSSINGSPLAN 
 

'N KORT OORSIG VAN DAN 7 
 

In Dan 7 word 'n visioen gegee van vier Diere uit die see en 'n Klein  Horinkie wat die 

toekoms van God se volk sou beïnvloed.  Daniël het ook 'n gesig omtrent die oordeel 

gesien wat ‘n einde aan die Klein Horinkie se heerskappy sou bewerkstellig. 

 

Die profeet was bekommerd oor die toekoms van God se volk en die werking van die 

Klein Horinkie.  God sou Daniël nóg 'n visioen gee, sodat hy die werking van die Klein 

Horinkie beter kan verstaan, maar dit sou ook God se plan in die stryd teen Satan en die 

Klein Horinkie openbaar. 

 

DIE TYDPROFESIE VAN DAN 8 
Dan 8:1-14  

“In die derde jaar van die regering van koning Bélsasar het aan my, Daniël, 'n gesig 

verskyn ná dié een wat die vorige keer aan my verskyn het.  Ek het naamlik in die gesig 

gesien - terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan wat in die provinsie Elam lê;  en ek het 

in die gesig gesien dat ek my aan die Ulairivier bevind het.  En ek het my oë opgeslaan en 

gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier;  en hy het twee horings gehad, en die 

twee horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste 

uitgekom. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide, en al 

die diere kon voor hom nie standhou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het 

nie;  maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword.  Terwyl ek daarop ag gee, 

kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om 

aan die grond te raak;  en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad.   

En hy het na die ram met die twee horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het, 
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en hom in die woede van sy krag stormgeloop.  En ek het hom gesien hoe hy tot by die 

ram kom en op hom verbitterd word en die ram stoot en sy twee horings verbreek;  en 

daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die 

grond gegooi en hom vertrap het, en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het 

nie.  En die bok het uitermate magtig geword;  maar toe hy sterk was, het die groot horing 

afgebreek, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van 

die hemel.  En uit een van dié 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 oorgelewer 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 heilige spreek;  en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê:  Hoe lank 

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

heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word?  En hy het vir my gesê:  

Tweeduisend-driehonderd aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel 

word.” 

 

Hierdie visioen verwys na 'n skaapram en 'n bokram wat in stryd met mekaar is.  Ná hulle, 

sou daar 'n Klein Horinkie opkom wat groei in gestalte en wat vreeslike dinge sou doen.  

Maar na 'n tydperk van "2300 Dae" sal God ingryp om Sy heiligdom in ere te herstel. 

 

Dit is baie duidelik dat die Klein Horinkie onder leiding van Satan, die bediening van 

Verlossing (soos deur die Heiligdom of Joodse Tabernakel op aarde voorafgeskadu was) 

sou probeer vernietig. 

 

DIE UITLEG VAN DIE VISIOEN 
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Dan 8:15-19  

“En toe ek, Daniël, die gesig gesien het, het ek probeer om dit te verstaan, en kyk, daar het 

iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het.  En ek het 'n mensestem gehoor uit 

die Ulai wat geroep en gesê het:  Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan!  Toe kom hy 

by my staanplek;  en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval.  En hy het vir my 

gesê:  Let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde.  En terwyl hy met 

my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval;  toe het hy my 

aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê:  Kyk, ek maak jou bekend wat aan die 

einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde.” 

 

Volgens die engel het hierdie visioen nie betrekking op Daniël se tyd nie, maar betrekking 

op die Tyd van die Einde.  God het 'n bepaalde Tyd daar gestel vir wanneer Hy met die 

Horinkie sou afreken.  Sodra die tydperk van "2300 Aande-en-Môres" (v 14) verstreke is, 

dan sal God begin met die Hemelse Oordeel - Sy afrekening met die bose. 

 

Dan 8:20   

“Die ram wat jy gesien het met die twee horings, is die konings van die Meders en Perse.” 

Die Ram = Die koninkryk van die Meders en Perse. 

 

Dan 8:21   

“En die harige bok is die koning van Griekeland;en die groot horing wat tussen sy oë was, 

dit is die eerste koning.” 

Die Harige Bok = Die koninkryk van Griekeland.  Die eerste koning was Alexander 

die Grote, wat al die Grieke onder hom verenig het. 

 

 

Dan 8:22   

“En dat dit gebreek is en vier in sy plek ontstaan het - vier koninkryke sal uit sy volk 

ontstaan, maar nie met sy krag nie.” 
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Na die dood van Alexander verbrokkel die Griekse Ryk in vier dele, elk word regeer deur 

'n eertydse generaal.  Die generaals word ook uitgebeeld as die vier koppe van die 

Luiperddier van Dan 7.  (Sien die lesing oor “Die Antichris van Openbaring Ontmasker.”)  

Hulle was: 

 

Kassander - Regeer oor Macedonië, 

Lisimagus - Regeer oor ‘n groot gedeelte van Klein Asië, 

Seleukes  - Regeer oor Sirië en Babilonië, 

Ptolomie  - Regeer oor Egipte. 

 

Dan 8:9-12,24,25  

“En uit een van dié 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 oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer;  en dit het die 

waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. En sy krag sal sterk 

word, maar nie deur sy krag nie;  en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit 

voorspoedig uitvoer;  en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges.  En op 

grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in 

sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die Vors van die vorste, maar 

hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word.” 

 

Die Laaste Horing wat verskyn = Heidense en Pouslike Rome.   

Volgens Dan 2 (Bene van yster, voete van yster en klei) en Dan 7 (Vreeslike Dier met Tien 

Horings en Horinkie wat daarna sou verskyn en wat drie vorige horings sou ontwortel) 

kan hierdie Horing net op Rome dui.   
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Let op die Horing se taktiek: 

1. Sal van die leër of sterre op die aarde laat val en die volk van God vernietig  

(v10,12,24) - Heidense Rome sou probeer om die heilige volk, beide Jode en 

Christene, te vernietig, wat nie die heidense geloof en die keiser wou aanbid nie. 

 

2. Dit sal opstaan teen die Vors (v 11,25) - Rome het Jesus gekruisig (Joh 19:1-16). 

 

3. Sal die Vors se heilige woning neerwerp (v 11) - Die Joodse Tempel is in 70 nC. 

vernietig. Die Pousdom sou later die Kerk van God afvallig maak deur heidense 

rites, beelde en tradisies. 

 

4. Dit sal die Waarheid teen die grond neerwerp (v 12) - Die Pousdom bring valse 

leringe die Christelike Kerk in. 

 

5. Sal sterk word maar nie deur sy eie krag nie (v 24) - Draak (Satan) gee Pousdom 

sy troon, mag en krag (Openb 13:2). 

 

Hand 20:29,30  

“Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie 

sal spaar nie.  Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die 

dissipels weg te trek agter hulle aan.” 

 

Die Afvalligheid sal sy oorsprong van binne die Kerk hê. D.w.s. die leiers van die kerk (in 

dié geval, die biskoppe van Rome) sal die kudde mislei om hulle teorieë en leringe na te 

volg. 

2 Thess 2:3,4  

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens 

van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo 
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al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God 

as God sal sit en voorgee dat hy God is.” 

 

Die Seun van die verderf (Afvalligheid) sal binne die Kerk van God sit en met valse 

voorwendsels voorgee dat hy God is.  Hierdie is ‘n godsdienstige mag wat die plek van 

God probeer inneem. 

 

Matt 24:15  

“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet 

Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet .” 

 

Jesus sê dat ons moet oplet vir die Gruwel van Verwoesting wat in die Heiligdom sal sit, 

dan weet ons wie hy is en dan moet ons vlug.  Hierdie kort profesie van Jesus het 'n drie-

dubbele betekenis:  

 

1. Vir die Christene in 70 nC. het dit Heidense Rome beteken wat Jerusalem in 70 nC. 

sou verwoes.  Dit dui beslis nie op Antiochus IV Epifanus nie (al het hy die tempel 

verontreining, deur ‘n vark te offer), want hy was ± 190 jaar (164 vC.) te vroeg en 

volgens Jesus moes die “Gruwel van Verwoesting” nog kom.  

 

2. Vir Christene in die Middeleeue was dit Pouslike Rome wat diegene wat nie sy 

valse leringe wou gehoorsaam nie, vervolg het, en  

 

3. Vir moderne Christene is dit Babilon wat almal besoedel deur sy afvallige tradies, en 

diegene wat sy naam, getal, of merk verwerp, sal vervolg en probeer doodmaak. 

 

UITSPRAKE VAN DIE VROEË HERVORMERS 
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(Luister wat sê 'n Katoliek) "Want alle Katolieke glo só, dat die Antichris een besondere 

man sal wees, maar alle ketters leer dat daar uitdruklik van die Antichris gesê is dat hy nie 

een persoon sal wees nie, maar 'n individuele troon of 'n absolute koninkryk en 'n 

afvallige stelsel van die wat oor die Kerk heers." Kardinaal Bellarmine, DE SUMMO 

PONTIFICI, DISPUTATIONES.  Bk. 5, hfst 2, bl 185. 

 

(Protestant)  "Ons is oortuig dat die Pousdom die setel van die egte en ware Antichris is."  

Dr. Martin Luther, WERKE, Ed Briefwechel, Vol 2, bl 16. 

 

(Protestant)  "Daniël en Paulus het voorspel dat die Antichris in die tempel van God sal sit.  

Sover dit ons aangaan, maak ons die Roomse Pous die leier en vaandeldraer van daardie 

goddelose en gruwelike koninkryk." 

J. Calvyn, INSTITUTE, bk 4, hfst 2, afd 12. 

 

(Protestant)  "Reeds voel ek 'n groter vryheid in my hart, want ten einde laaste weet ek dat 

die Pous die Antichris is, en dat sy troon die van Satan self is."  D'Aubigne, HISTORY OF 

THE REFORMATION, Deel 6, hfst 9. 

 

DIE AARDSE VOORBEELD VAN 

DIE HEMEL SE HEILIGDOM EN SY DIENSTE 
 

Dan 8:13   

“Toe hoor ek 'n heilige spreek;  en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: Hoe 

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

sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word?” 

 

Volgens die engel het ons hier met ‘n tweeledige oorlog te doen.  Die oorlog behels 

eerstens die heiliges van God en tweedens, die heiligdom, wat die simbole van Verlossing 
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verteenwoordig.  Satan sou deur die Klein Horinkie Mag poog om die simbole en 

betekenis van die Verlossingsplan, nl. die Volk van God en die Heiligdom, te vernietig en 

te vervals. 

 

DIE HEILIGDOM EN SY MEUBLEMENT 
 

Ex 25,8:9  

“Ook moet hulle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.  Volgens alles 

wat Ek jou laat sien - die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat 

daarby behoort - so moet julle dit maak.” 

 

Die Tabernakel was volgens 'n hemelse voorbeeld gemaak en saam met sy aktiwiteite 

omhul deur 'n linnemuur (Ex 27:9,18). 

 

1. DIE VOORHOF 
 

Dit was die voorste gedeelte, of binneplaas van die Tabernakel.  In die binneplaas, voor 

die ingang van die Tabernakel, het twee belangrike voorwerpe gestaan: 

 

a. 'n Koper Brandoffer-altaar - dit is die plek waar alle brandofferdienste 

waargeneem was (Ex 27:1,2). 

 

b. 'n Koper Waskom - dit het reg voor die ingang (1ste voorhangsel) van die 

Tabernakel gestaan.  Die priester moes hom hierin reinig voor hy sy dienswerk in 

die Tabernakel kon behartig (Ex 30:18-20). 

 

2. DIE TABERNAKEL 
 



Die antichrist se aanslag op God se verlossingsplan 9 
 

Hebr 9:2,3  

“Want die tabernakel is so ingerig: die eerste, waarin die kandelaar was en die tafel en die 

toonbrode, wat die Heilige genoem word; en agter die tweede voorhangsel die tabernakel 

wat genoem word die Allerheiligste.” 

 

Die Tabernakel was ‘n Tent (Later die tempel) wat uit twee vertrekke bestaan het, die 

Heilige en Allerheiligste Vertrekke: 

 

1.  HEILIGE VERTREK 
 

(Agter die 1ste Gordyn)  Dit het 'n goue kandelaar, tafel met toonbrode en ‘n 

wierookaltaar as meubelstukke gehad. 

 

Die Goue Kandelaar (Menora) het die enigste lig in die Tabernakel verskaf.  Dit het 

gedien as ‘n simbool van Jesus wat as die Lig vir die wêreld sou dien (Joh 1:9,10; 8:12). 

 

Die Tafel met die Toonbrode - die brode was elke week vervang met 12 vars gebakte 

brode (twaalf stamme - 12 brode) en deur die dienende priester op die tafel geplaas. Dit 

het gedien as simbool van God se voorsiening in die volk se fisiese en geestelike 

behoeftes.  Die brode het ook gedien as simbool van God se voorsiening van verlossing.   

Jesus is gegee as die ware Brood, wat uit die hemel neergedaal het en wat ons sielehonger 

sou stil en aan ons die ewige lewe sou skenk (Lev 24:5,9; Joh  6:26-58; Hebr 7:25 ). 

 

Die Wierook-altaar - Net die hoëpriester alleen moes elke aand en elke môre, wierook 

brand op dié altaar.  Die welriekende reuk van die wierook het deur die lug oor die kamp 

getrek en almal het geweet dat daar iemand is wat nou voor God, vir hulle intree.    

Die wierookaltaar en sy wierook moes dien as simbool van ons Hoëpriester (Jesus) wat 

elke dag vir ons intree in die hemelse heiligdom (Ex 30:7,8; Hebr 8:5; 3:1). Die wierook 
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(geregtigheid van Jesus) en  gebede van die heiliges word vermeng deur die Heilige Gees, 

wat dit dan aan die Vader voorlê (Jes 61:10; Openb 5:8; 8:3,4; Rom 8:26,27). 

 

2.  ALLERHEILIGSTE VERTREK 
 

Hierdie tweede vertrek was agter die 2de voorhangsel / gordyn.  Die enigste meubelstuk 

was die Verbondsark (met die twee kliptafels binne-in waarop God Self die Tien Gebooie 

geskryf het).  Bo-op die Verbondsark was die Versoendeksel met twee Gerubs (engele).  

Bo-op die versoendeksel, en tussen die gerubs, het God met die hoëpriester (wat vir die 

volk ingetree het) gespreek.  Die Verbondsark met sy Gerubs en Versoendeksel het gedien 

as die simbool van God se troon, vanwaar Hy die heelal regeer, met die 10 Gebooie as 

maatstaf.  (Sien bl 10 vir skets van tabernakel) 

 

DIE DIENSTE VAN DIE HEILIGDOM 

 

Hebr 9:6,7  

“En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste 

tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, 

een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van 

die volk uit onwetendheid begaan.” 

 

 

 

 

 

 

SKEMATIESE VOORSTELLING 

VAN DIE TABERNAKEL EN SY MEUBLEMENT 
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Daar was twee verskillende dienste in die heiligdom gelewer, naamlik ‘n daaglike diens en 

‘n jaarlikse diens. 
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1.  DAAGLIKSE DIENS 
 

Hierdie diens was daagliks beskikbaar en verrig vir wanneer iemand gesondig het. Die 

dienende priester het die bloed in die Heilige Vertrek (eerste vertrek) van die tabernakel 

(later die tempel) ingeneem, waar  die bloed sewe maal vóór die Voorhangsel (gordyn) 

gesprinkel was.  Die Priester moes ook van die bloed aan die Reukoffer-altaar smeer en 

die orige bloed aan die voet van die Brandoffer-altaar uitgiet. (Sien Lev 4-8 vir verdere 

inligting).  

 

Wat die sondaar betref, was sy sonde vergewe en afgeskryf en hy het met ‘n skoon 

gemoed huiswaarts gekeer.  Maar wat God betref, was daardie sonde nog steeds in die 

heiligdom teenwoordig en is die Heiligdom daardeur "besoedel."  Hierdie “besoedeling” 

het ‘n tweede diens noodsaaklik gemaak. 

 

2.  JAARLIKSE DIENS 
 

Hierdie diens was net een maal in die Jaar waargeneem en het die simboliese reiniging 

van die Tabernakel of Tempel, beteken. Die sondes wat simbolies in die Heiligdom 

opgehoop het, word tydens hierdie spesiale diens uit die Heiligdom verwyder. 

 

Met die jaarlikse diens was net die Hoëpriester alleen toegelaat om in die Allerheiligste 

Vertrek in te gaan.  Hy het dan die Verbondsark met die bloed van die bok wat vir die 

Here gekies en geslag is, besprinkel.  Daarna is ook elke ander meubelstuk besprinkel 

om dit ook te reinig van die sonde wat in die heiligdom "opgehoop" het. 

Die Hoëpriester moes dan die sondes oordra na 'n bok wat vir Asasel (Satan) gekies is.  

Die bok was nie geslag nie, (en was dus nie 'n offer nie), maar moes in die woestyn 

losgelaat word. 

Vir die Volk van God het hierdie gebeurtenis van die Groot Versoendag (Yom Kippur) wat 

slegs een maal in die Jaar plaasvind, as 'n Oordeel bekend gestaan.  Indien iemand  sy 
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sondes nie na die Heiligdom gebring het nie, is daar nie versoening vir sy sondes gedoen 

nie, en was dit op sy eie hoof.  So 'n persoon moes dan self die straf daarvoor dra  (Sien 

Lev 16 vir 'n volledige bespreking van die diens en die offerdiere wat gebruik was). 

 

Indien die sondaar sy sondes na die priester gebring het gedurende die jaar, dan was 

daardie sondes met die Versoendag "verwyder van die boeke," deur dit uit die Heiligdom 

weg te neem.  Selfs al was ‘n persoon afvallig deur die hele jaar, maar hy het ‘n offer 

gebring net voor dié jaarlikse diens waargeneem is, dan was hy as deel van God se volk 

beskou, en sy sondes wat in die Tabernakel ingeneem was, was vergewe.   

 

Die sondaar wat weens onverskilligheid, egter in gebreke bly om ‘n offer te bring (en 

sodoende sy sonde nie na die Tabernakel oordra nie), vóór die jaarlikse diens ‘n aanvang 

neem, hy moet  sy sondes en die vloek daarop, dra.  Dit was nie “opgeteken” en 

“opgeneem” in die Tabernakel nie.  So ‘n persoon was dan van die volk van God afgesny.  

Slegs hulle wie se sonde in die heilgdom ingeneem was deur die priester, hulle sondes is 

vergewe. 

 

DIE PROFETIESE BETEKENIS VAN DIE 

HEILIGDOM EN SY DIENSTE 
 

Hebr 9:23,24  

“Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers 

gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.  Want 

Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, 

maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn.” 

 

 

Die aardse Heiligdom was 'n simbool van die ware Hemelse Tabernakel waar Jesus nou 

vir almal wat Hom aanroep, intree. 
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Hebr 10:10-12  

“Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een 

maal.  En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels 

dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie; maar Hy het, 

nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van 

God.” 

 

Sedert Sy hemelvaart in 31 nC., tree Jesus vir die mens as Voorspraak op in die Hemelse 

Heiligdom.  Hy bedien Sy eie bloed (wat Hy eens en vir altyd gestort het vir die sondige 

wêreld) voor God se troon (Hebr 10:10,14; 1 Kor 5:7; Joh 1:29). 

Die Daaglikse Diens van bemiddeling in die aardse Tabernakel, kom ooreen met die 1ste 

Fase van Jesus se hemelse bediening van voorspraak vir almal wat Hom aanneem. 

 

Hebr 10:12,13  

“maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 

regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy 

voete.” 

 

Terwyl Jesus besig is met die 1ste Fase van sy hemelse bediening, (optrede as Middelaar) 

is Hy terselfdertyd besig om te wag dat die tyd moet aanbreek waarin Sy vyande die 

“voetbank van Sy voete” (aan Hom onderworpe) gemaak sal word.  Dit sou plaasvind 

sodra die tyd aanbreek om met die oordeel te begin.  Tot en met hierdie tyd het Jesus nog 

net opgetree as Middelaar en Voorspraak (1ste Fase van Sy hemelse bediening) vir almal 

wat Hom aangeneem het.  Hy het nog nie as Regter (2de Fase van sy hemelse bediening) 

begin optree nie. 

   

‘N HEMELSE WENK 
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Hoe weet ons dat ons in hierdie profesie met die tweede Fase van Jesus se hemelse 

bediening te doen het?  Watter wenk gee die engel aan Daniël om hom te maak verstaan, 

dat hy nie sy aandag moet toespits op die heidense koninkryke nie, maar op die heiligdom 

se tweede fase van priesterlike bediening wat daarmee gepaard gaan? 

 

Dan 8:20,21  

“Die ram wat jy gesien het met die twee horings, is die koning van die Meders en Perse.  

En die harige bok is die koning van Griekeland; en die groot horing wat tussen sy oë was, 

dit is die eerste koning.” 

 

In ‘n vorige lesing (“Die Antichris van Openbaring ontmasker” volgens Dan 7), het ons 

gemeld dat God met die mense in die taal wat hulle ken, kommenukeer.  Met koning 

Nebukadnesar van Babilon (Dan 2) het Hy gepraat in die taal van beelde en afgode.  Met 

Daniël as ‘n Joodse banneling in Babilon (Dan 7), het Hy gepraat in die taal van onrein 

diere wat heidense nasies voorgestel het, wat die wêreld opeenvolgens sou oorheers. 

 

Maar hier in Dan 8 verwys die engel na twee rein diere wat twee onrein nasies voorstel.  

Waarom die skielike verandering.  Die klem van die profesie in Dan 8, draai egter nie om 

die twee heidense nasies wat in stryd met mekaar is nie.  Die klem van die profesie val op 

die werking van die Klein Horinkie wat ‘n aanval op die heiliges van God sou loods, die 

waarheid teen die grond sou vertrap en die heilige woning en sy dienste sou neerwerp. 

 

Die beskrywing van die twee rein diere, ‘n skaapram en ‘n bokram, wil egter ons aandag 

op iets heel anders vestig as op heidense nasies.  Die engel gee aan Daniël ‘n wenk t.o.v. 

die tabernakel en sy dienste, spesifiek die tweede diens wat net een maal in die jaar 

plaasvind.  Die twee rein diere was albei offerdiere wat gebruik was tydens die eenmalige 

of Jaarlikse diens van die tabernakel. 

 

Hierdie diens het bekend gestaan as die Oordeelsdiens of “Yom Kippur.”  ‘n Spesifieke 
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tydperk, “2300 aande en môres,” sou verloop, voor God sou optree teen die Klein 

Horinkie Mag wat die Heiliges vervolg, die waarheid teen die grond vertrap en die 

tabernakel en sy dienste neerwerp.  (Meer hieroor later in die lesing) 

 

Die Jaarlikse Diens (Yom Kippur) van oordeel en reiniging van die aardse Tabernakel, kom 

ooreen met die 2de Fase van Jesus se hemelse  bediening (Hy sou dan optree as Regter).  

Die hemelse oordeel sou op ‘n bepaalde tyd ‘n aanvang neem, soos deur die profesieë van 

Dan 8 en 9 en Openb 10 en 14 voorspel is. 

 

DIE ANTICHRIS SE AANSLAG OP JESUS SE 

HEMELSE BEDIENING 
 

Dan 8:13   

“Toe hoor ek 'n heilige spreek; en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: Hoe 

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

sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word?” 

 

Volgens die profesie van Dan 8, sou die Antichris, Pouslike Rome, ‘n belangrikste aanslag 

loods op Jesus se hemelse bediening.  Die Antichris sou "voorspoed hê" om Jesus se 

bediening ten behoewe van die mens, te verduister.  Volgens Dan 8:24 sou hy dit nie uit 

eie krag kon vermag nie, iemand moes hom help.  Openb 13:2 sê dat die Draak aan die 

1ste Dier sy krag, sy troon en groot mag sou gee!  D.m.v. Satan, sou die Pousdom sy bose 

werk verrig.  Wat het hy gedoen? 

 

 

1.  VALSE HEILIGDOM - ST. PETER’S KERK TE ROME 
 

‘n Verpligte eenheid in 'n sigbare kerk word deur die pousdom daar gestel, nl. die Rooms-
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Katolieke Kerk.  Dit is streng gekant teen 'n vrywillige eenheid in Christus se ware Kerk 

van gelowiges.  Deur dit toe te laat, sal die Pousdom sy mag oor die mensdom verloor. 

 

"Die Kerk het die Heidense Filosofie geneem en dit die skild van die geloof teen die 

heidene gemaak.  Hy het die heidense Romeinse Pantheon geneem, die tempel van al hul 

heidense gode, en dit heilig gemaak vir die martelare...”  

Gildea, W. L. CATHOLIC WORLD. nr. 58. [FRS nr. 100] 

 

In ‘n offisiële NOTA van vier bladsye deur kardinaal Joseph Ratzinger, die magtige Duitse 

Prefek van die Vatikaan se “Congregation for the Doctrine of Faith” wat deur pous 

Johannes Paulus II op 9 Junie 2000 goedgekeur is, verduidelik hy dat “wanneer daar na 

die uitdrukking “susters kerke” verwys word in die werklike sin van die woord, die een, 

heilige, Katolieke apostoliese en Universele Kerk, nie suster [betekenis] maar “moeder” 

van alle spesifieke kerke verwys word.  Dit is nie net ‘n saak van terminologie nie, maar bo 

alles ‘n basiese bewys van die Katolieke geloof: die van die enigheid van die Kerk van 

Jesus Christus.  Die feit is, daar is net een enkele Kerk.”  

 

Op Dinsdag, 5 September 2000, het kardinaal Joseph Ratzinger, die magtige Duitse 

Prefek van die “Congregation for the Doctrine of Faith” op die Nasionale Italiaanse TV 

Netwerk verder gegaan en tydens die vrystelling van die Vatikaanse Deklarasie 

Dominus Jesus, wat beteken, “Die Here Jesus,” die volgende gesê:  

 

Die Deklarasie bevestig dat daar van “Katolieke getroues vereis word om te belei dat daar 

‘n historiese kontinuïteits gevestigdheid is in die apostoliese opvolging van die kerk deur 

Christus gestig en die [Rooms] Katolieke kerk. ...Daar bestaan ‘n enkele kerk van Christus 

wat voortbestaan in die Katolieke Kerk, regeer word deur die Opvolger van Petrus en die 

[Roomse] Biskoppe in gemeenskap met hom.”  

 

2.  VALSE PLAASVERVANGER VIR CHRISTUS - DIE POUS 
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Die stryd gaan hier oor die gesag van 'n sigbare hoof, die pous, teenoor die gesag van die 

onsigbare Hoof, naamlik Christus. 

Catholique Nationale, Kerklike blad van 13 Julie 1895, haal Pous Pius X aan wat sê: 

"Die Pous is nie alleen die Verteenwoordiger van Jesus Christus nie, maar hy is Jesus 

Christus Homself wat onder die voorhangsel van die vlees verberg is." 

 

“Ons beklee die posisie van God Almagtig op hierdie aarde.”   

Pous Leo XIII, The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, 20 Junie 1894. bl. 304. 

 

3.  VALSE PRIESTERDOM 

PRIESTERS, BISKOPPE EN KARDINALE 
 

Die stryd gaan oor die skepping van 'n priesterlike hierargie waardeur die gelowige God 

moet nader, teenoor direkte en individuele toegang tot God, met Jesus Christus as ons 

enigste Middelaar. 

 

John Wycliffe het beweer: "Die Pous is die Antichris op aarde" en "Kardinale is skarniere 

van die Duiwel se huis."       

Hfst 2 en 7 van DE PAPA, uit L. E. Froom, THE PROPHETIC FAITH OF OUR FATHERS, 

Deel 2, bl. 52. 

 

"In die plek van die ware Evangelie, met die kern gesentreer in die eenmalige offer van 

Christus op Golgota, en Wie nou as Hoëpriester vir ons intree in die hemelse heiligdom, 

het 'n valse evangelie homself opgedring.  Dit is gesentreer in 'n aardse heiligdom met sy 

hoofkantoor in Rome, en wat beman word deur 'n aardse priesterdom.  Hoe opreg die 

priesters ookal mag wees, die kerk het verklaar dat 'Christus elke dag op ons altare geoffer 

word.'"    

(Faber’s CATECHISM FOR THE CATHOLIC PAROCHIAL SCHOOLS, bl. 72) Roy Allen 
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Anderson, UNFOLDING DANIEL'S PROPHECIES, bl. 106. 

 

4.  ‘N VALSE VERLOSSING DEUR WERKE 

GEBEDE, AFLAATBRIEWE EN PELGRIMSTOGTE 
 

Jesus se geregtigheid word vervang met die Pousdom se valse verlossing deur werke, bv. 

gebede, aflaatbriewe, pelgrimstogte, ens.  

 

"Die Christendom het geleidelik besoedel geraak tot 'n vreemde mengsel, waarin die 

oorspronklike evangelie-elemente, verander het tot die punt waar dit feitlik nie meer 

herkenbaar was in die middeleeuse kerk nie.   Berou het met tyd in boetedoening 

verander; die doop was verander in 'n hernuwingsrite, met besprinkeling in die plek van 

onderdompeling.  Die nagmaal was geleidelik verander na 'n versoeningsoffer, 

aanhoudend bedien deur 'n aardse priester met die Mis, met middelaarswaarde toegeëien 

vir die lewendes en die dooies.  Die teken van die kruis, gebede vir die dooies en die 

verering van martelare, alles erkennend as onskriftelik, het verder ontwikkel in die 

kruisbeeld ("crucifix"), vagevuur, heiliges- en beelde aanbidding." 

L. E. Froom, PROFETIC FAITH OF OUR FATHERS, Vol 1, bl 382, Review & Herald, 

Washington D.C., 1978. 

 

 

 

 

 

'n Vlugskrif wat die spot dryf met Tetzel ('n handlanger van die pous) se aflaathandel in 

Duitsland lui as volg: 

 

"O, julle Duitsers luister na my met reg, 

ek is die heilige vader pous se kneg, 
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en bring tienduisend en negehonderd genades. 

Vergiffenis en aflaat van sonde vir jul,   

jul ouers, vrou en kind, sal toegestaan word vir soveel as julle na die kassie bringt. 

Sodra die gulde in die bakkie 'flingt' (gegooi word), 

sal die siel in 'n kits ten hemel 'springt'" 

G. S. Wegener, Die Lewende Kerk, (Afr. Uitgawe) Human & Rousseau, 

Kaapstad,1965, bl 158. [effe aangepas terwille van rym] 

 

5.  VALSE MIDDELAARS IN DIE HEMEL 
 

Hierdie laaste dwaling het die mens se gedagtes van Christus weggeneem en die 

mensdom dus beroof van die ewige voordele wat Jesus se bediening vir ons inhou.   

 

"Instede daarvan dat die verlore Mensdom na die heiligdom in die hemel verwys word, en 

die klem gelê word op Christus as ons enigste Middelaar tussen God en die mens, wat 

Homself eens en vir altyd vir ons opgeoffer het, het die pousdom die 

middelaarskapsgruwel opgerig, wat bestaan uit Maria en dooie heiliges in die hemel, 

aardse priesters en die offer van die Mis, wat daagliks vir Christus duisende kere 

herkruisig op altare op aarde, en so die verlossingswerk van Christus in die hemel 

vernietig."  F. C. Pelser, YOU AND YOUR FUTURE, Standard Press Ltd., Kaapstad, bl. 

121. 

 

 

 

6.  VALSE VERSOENINGSOFFER 
 

Die belydenis voor die priester en die Misoffer, neem die plek van Jesus se 

middelaarsbediening in die hemelse heiligdom in.  Die kruisdood van Jesus word 

afgemaak as, nie genoegsaam nie, en die priester móét Jesus elke dag op die altaar kruisig 
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in 'n bloedlose offer. 

 

Die vierde Lateraanse Konsilie was byeengeroep in 1215 nC.  Twee uiters belangrike 

besluite was geneem.  Die een was die wettiging van die Inkwisisie teen die Hervormers, 

die ander was die presiese definisie en kanonisering van die Dogma van 

Transubstansiasie. 

  

Enige afwykende definisie van dié Dogma van die Eucharistie (misbrood / Jesuskoekie), 

sou van nou af as kettery beskou word, en die oortreder daarvan sal deur die Inkwisisie 

vervolg word.  Maar wat beteken die "Heilige Sakrament?" 

 

"Die teologiese term "Transubstansiasie," beteken dat die werklike liggaam en bloed van 

Christus waarlik bevat word in die sakramente van die altaar, onder die eenvoudige 

vorms van brood en wyn, die brood word werklik verander in die liggaam en die wyn in 

die bloed van Christus, deur goddelike krag, soos deur die priester uitgeoefen. ... sodat die 

getroues mag deel in Sy werklike liggaam, waarsonder daar geen verlossing is nie.  Dus, 

word die 'sleutels' van die hemel en die hel in werklikheid in die hande van die priester 

geplaas. Dit is presies wat die kerk van toe af en nog steeds verkondig."  

L. E. Froom, THE PROPHETIC FAITH OF OUR FATHERS, Vol 1, bl. 672,673 , Review & 

Herald, Washington D.C., 1978. 

 

"Indien enigeen wil ontken dat onse Here Jesus Christus nie waarlik en werklik en 

wesenlik bestaan uit die liggaam en bloed, tesame met die siel en goddelikheid, en 

daarom die hele Christus, in die sakrament van die mees Heilige Eucharistie nie; of sê dat 

Hy net in 'n teken of figuurlik daarin is, laat hom 'n vervloeking wees."  H. J. Schroeder, 

CANONS AND DECREES OF THE COUNCIL OF TRENT, bl. 79, Kanon 1., soos 

aangehaal uit Rebecca Brown, PREPARE FOR WAR, Whitaker House, Springdale, 

1992, bl. 151. 
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"Indien enigiemand sê dat Christus, die eniggebore Seun van God, wat in die heilige 

sakrament van die Eucharistie is, nie vereer moet word nie ... en dat hy nie in die openbaar 

deur die mense aanbid moet word nie, en dat sy aanbidders afgodedienaars is, laat hom 'n 

vervloeking wees!"  H. J. Schroeder, CANONS AND DECREES OF THE COUNCIL OF 

TRENT, bl. 80, Kanon 6., soos aangehaal uit Rebecca Brown, PREPARE FOR WAR, 

Whitaker House, Springdale, 1992, bl. 151. 

DIE 2300 AANDE-EN-MôRE PROFESIE 

 

Dan 8:13   

“Toe hoor ek 'n heilige spreek;  en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: Hoe 

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

sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word?” 

 

Die groot vraag was: Wanneer sal God optree teen die Horing wat die Heiliges, die 

Waarheid en die hemelse Heiligdom se bedieninge vertrap?  Sal God toelaat dat die sonde 

onverpoosd voortgaan?   

 

Dan 8:14   

“En hy het vir my gesê: Tweeduisend-driehonderd aande en môres, dan sal die heiligdom 

in sy regte staat herstel word.” 

Na 'n tydperk van 2300 Aande-en-Môres, dan sal God optree en die Heiligdom herstel.  

Dit verwys na die reinigingsproses waartydens die heiligdom van sonde gereinig sal word.  

Dit kom ooreen met die 2de fase van Jesus se hemelse bediening van Oordeel (Yom 

Kippur). 

Hand 10:42  

“En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy 

is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode.” 

 

Hierdie opgestane Jesus is volgens God bestem om as Regter op te tree vir lewendes en 
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dooies en nie net as Voorspraak nie. 

 

Joh 5:22,23  

“Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, 

sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer.  Wie die Seun nie eer nie, eer 

nie die Vader wat Hom gestuur het nie.” 

 

God het die oordeel aan die Seun gegee.  Jesus het die vloek van die  wet (straf van die 

ewige dood) namens die mensdom as geheel gedra. Weens Sy kruisdood en 

Middelaarskap as Verteenwoordiger van die mensdom is Hy ook die aangewese persoon 

om die Oordeel van die Mensdom te hanteer. 

 

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 sekerheid 

gegee deur Hom uit die dode op te wek.” 

 

God het 'n dag bepaal waarin Hy die Wêreld in geregtigheid gaan oordeel.  Die opgestane 

Verlosser (Jesus Christus) is die waarborg van komende oordeel.  Jesus is aangestel om as 

Regter te dien in die Hemelse Oordeel.  (Dit word ook die “Ondersoekende Oordeel 

genoem, omdat die boeke van elke mens ondersoek sal word en waardeur hy dan 

vrygespreek of verdoem sal word.  (Dan 7:9,10, 13,14, 22,26,27; Mal 3:16-18; Openb 

20:11-15; 21:27) 

Dan 8:26   

“En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou 

die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms.” 

 

Aan Daniël was gesê dat die profesie van die 2300 Aande-en-Môres, (die Ondersoekende 

2300 PROFETIESE DAE = 2300 LETTERLIKE JAAR 
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Oordeel) Waarheid is, dat dit op die Heiligdom betrekking het, en dat dit op die verre 

toekoms dui.   

 

Volgens die Jaar / Dag Beginsel (Eseg 4:6 - Een profetiese Dag = Een letterlike Jaar) 

beteken dit dat God sal optree na 'n tydsverloop van 2300 Letterlike Jaar. 

             Einddatum ? 

 

Indien ons die begindatum vir die 2300 Aande-en-Môre profesie kan vasstel, dan kan ons 

2300 jaar by die geskiedenis tel, en weet wanneer Jesus met die  2de Fase van Sy hemelse 

Bediening (Oordeel) gaan begin. 

 

Vir Daniël was die Oordeel (herstel of reiniging van die Heiligdom, en oordeel oor die 

Klein Horinkie) nog in die verre toekoms (Dan 8:19,26). 

 

Vir Paulus in sy gesprek met Felix, was God se oordeel ook nog toekomstig (Hand 24:25). 

 

Maar vir die 1ste Engel in Openb 14:6,7, wat sy wêreldwye boodskap aan alle volke, 

nasies, stamme en tale moes verkondig, het "die uur van Sy oordeel" alreeds aangebreek.  

Wanneer vind dit plaas?  Is Jesus nou besig om die Wêreld in geregtigheid te oordeel? 

 

 

Openb 22:12  

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

Jesus sal kom om elkeen sy loon by die wederkoms te gee.  Ons lei dus af dat die Hemelse 

Oordeel beslis vóór die Wederkoms sal geskied. 

 

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 
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sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid 

gegee deur Hom uit die dode op te wek.” 

 

God kan nie toelaat dat sonde onverpoosd voortgaan om alles te besoedel en te vernietig 

nie.  God het ‘n dag bepaal waarop Hy met die Oordeel sal begin.  God is so seker van Sy 

saak dat Hy dit met ‘n teken verseël - Jesus Christus is uit die dood opgewek en Hy sal as 

Regter optree en Hy sal oordeel in geregtighied. 

 

GOD SE OORDEEL UITGESPREEK OP DIE ANTICHRIS 
 

Dan 7:9-11  

“Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het;  sy kleed was wit 

soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol;  sy troon was vuurvlamme, die wiele 

daarvan 'n brandende vuur; 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan;  

duisend maal duisende het Hom gedien, en tienduisend maal tienduisende het voor Hom 

gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.  Ek het toe bly kyk vanweë die 

stem van die groot woorde wat die horing gespreek het;  ek het bly kyk totdat die dier 

gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.” 

 

Die gereg sal sit en aan die einde van die Oordeel (gerig), sal die Dier en die Klein 

Horinkie wat uit hom voortspruit, met vuur vernietig word. 

Dan 7:26   

“Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te 

verdelg en te vernietig.” 

 

Die Klein Horinkie belaster God, val die waarheid, God se volk en die Wet, aan.  Die gereg 

sal egter op die bepaalde tyd sit, om die Antichris en die Dier te oordeel, te verdelg en te 

vernietig.  God se plan behels die ewige en permanente vernietiging van alles wat boos is - 

nooit weer sal sonde na dié vernietiging kan verskyn nie.   
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Openb 17:16,17  

“En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate 

maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.  Want God het dit in hulle 

harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy 

aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is.” 

 

Die hoer wat op die Dier (met sewe koppe en die tien horings) en op die baie waters sit, 

sal aan die Einde met vuur vernietig word, sodra  Gods woord vervul is, d.w.s. nadat God 

se oordeel afgehandel is. 

 

Openb 18:8-10  

“Daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger;  en met vuur sal sy 

verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.  En die konings van die aarde 

wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag 

wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir 

haar pyniging en sê:  Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het 

jou oordeel gekom!” 

 

God sal die plae op een dag (een letterlike jaar) op Babilon uitstort en die Valse Sisteem 

van godsdienstige afvalligheid sal met vuur verbrand word.   

God het nie vergeet wat die goddelose aan Sy kinders deur die eeue gedoen het nie.  

Daarom sal haar plae verskriklik wees - dood, droefheid, honger en laastens, God se 

allerverskriklikste vuur wat alle spore van sonde sal vernietig!  Dit sal ook hulle vernietig 

wat aan haar vasgeklou het (Openb 18:4,5). 

 

Selfs die ekonomiese en politieke wêreld sal teleurgesteld wees oor haar vernietiging.  

Hulle vernietiging sal ook kom wanneer Jesus deur die wolke van die hemel breek (Sien 

Openb 19). 
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HOE RAAK DIE HEMEL SE OORDEEL 

MY TOEKOMS? 
 

1 Joh 4:17-19  

“Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die 

oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.  Daar is geen vrees in die liefde 

nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat 

vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.  Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste 

liefgehad het.” 

 

Geen ware en getroue kind van God het nodig om die hemelse oordeel te vrees nie.  Jesus 

se liefde vir ons is reeds aan die Kruis gedemonstreer. Hy het die straf van die sonde in die 

plek van elke sondaar op Hom geneem.  Jesus is nie net ons Regter nie, maar ook ons 

Verlosser en Advokaat / Middelaar in die Hemelse Oordeel. 

 

Dan 8:27   

“En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek; daarna het ek opgestaan en die werk van 

die koning gedoen;  en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie.” 

 

 

Die gebeure in die visioen van Dan 8, het die profeet diep geskok, dat hy dae lank siek 

was.  Gabriel kon vir ‘n tydlank nie aan hom die begindatum vir die 2300 Aande-en-Môre 

Profesie kon gee nie.  ‘n Redelike tyd sou eers verloop voordat Daniël genoegsaam herstel 

het van die skokkende visioen.  Die engel sou weer terugkeer om aan Daniël die profesie 

te verduidelik. 

  

In Dan 9 verskyn die engel weer aan Daniël.  Die engel Gabriël het die begindatum van 

die 2300 Aande-en-Môre Profesie aan die hand van 'n kleiner profesie, die 70-Weke 
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Profesie (Dan 9:24-27), aan Daniël bekend gemaak.  Met hierdie leidraad sal ons in staat 

wees om die datum te bepaal vir die aanvang van God se Oordeel in die hemel. 

 

Amos 3:7  

“Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, 

geopenbaar het nie.” 

 

God laat nooit Sy volk in die duister oor Sy planne vir die toekoms nie.  God gebruik Sy eie 

profete om aan ons Sy planne bekend te maak.  Ons hoef nie na die teekoppie, die sterre 

of die Gypsie lang die pad te gaan om God se toekomsplanne te weet nie. 

 

Ons moet altyd bid en wag op die Here.  Hy sal ons nie teleurstel nie. Onthou, Hy wil Sy 

Volk red uit die kloue van die Draak, die Dier en die Valse Profeet, maar alles het sy 

bepaalde tyd.  God weet wanneer om op te tree.  Volgens Openbaring is Leidsaamheid 

(volharding) ‘n eienskap van God se kinders.  Ons moet leer om geduldig te wag op Hom 

(Openb 14:12).  

 

Hebr 12:1,2  

“Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke 

las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat 

voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof...” 

In hierdie moeilike tye waarin ons leef, kan ons dit allermins bekostig om ons oë van Jesus 

af te neem.  Ons gedagtes moet permanent op Hom gerig wees.  Om die stormsee te 

aanskou, sal ons soos Petrus wegsink in die sondemassa.  Jesus is ons Anker in dié tyd van 

dwaalleer en tradisies van mense wat ons ondervind. 

 

Hebr 4:14-16  

“Terwyl ons dan 'n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik 

Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.  Want ons het nie 'n hoëpriester 
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wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net 

soos ons, maar sonder sonde.  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die 

genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd 

gehelp te word.” 

 

Ten spyte daarvan dat Satan en sy gespuis probeer om die Plan van Verlossing in die wiele 

te ry, het ons steeds die versekering dat Jesus in die hemel optree as ons Middelaar en ons 

moet gedurig tot God, deur Hom (Jesus) gaan en hulp en genade vra om op die regte tyd 

gehelp te word, veral wanneer die versoekings op hul grootste is. Onthou, dat God Sy 

kinders liefhet, en dat Hy ons sal red uit hierdie verkeerde geslag waarin ons verkeer, as 

on saan Sy hand vashou. 

 

Wil jy hê dat Jesus ook vir jou moet intree voor Sy Vader, nie net nou nie, maar ook in die 

Oordeel wat in die hemel plaasvind? __________ 

  


	1. Sal van die leër of sterre op die aarde laat val en die volk van God vernietig
	(v10,12,24) - Heidense Rome sou probeer om die heilige volk, beide Jode en Christene, te vernietig, wat nie die heidense geloof en die keiser wou aanbid nie.

