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DIE WEDERKOMS IN OPENBARING 

 

OPENBARING SE GROOTSTE GEBEURTENIS 
 

Openb 1:1     

“Die Openbaring van Jesus Christus wat God Hom 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.” 

 

Daar is sekere gebeure wat gou moet plaasvind.  Waarom?  Wat beplan God vir die toekoms? 

 

Openb 1:3  

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin 

geskrywe is, want die tyd is naby.” 

 

Ons moet lees, ons moet hoor en die profesie van die boek Openbaring in ons harte bewaar, 

want die TYD IS NABY!  Die Tyd vir wat? 

 

Openb 1:7   

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al 

die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” 

 

Die tyd vir die Wederkoms van Jesus is naby!  Dit is die een groot gebeurtenis waarna die boek 

van Openbaring verwys.  Jesus het ‘n spesiale taak om te verrig en Hy wil dit gou doen! 

 

Openb 22:12     

“En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.” 
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Die Here wil kom en 'n einde aan sonde maak.  Hy wil elkeen vergeld na sy werke, sodat Hy 'n 

nuwe hemel en 'n nuwe aarde kan skep waar mense in geregtigheid en vrede kan woon.    

 

Openb 22:20      

“Hy wat dit getuig, sê:  Ja, Ek kom gou.  Amen, ja,kom, Here Jesus!” 

 

Reg aan die einde van die boek, getuig Jesus Self, dat Hy gou gaan kom.  Jesus kom nie net om 

mense te vergeld vir hulle dade nie, maar Hy kom om sy kinders te haal.  Johannes smeek Jesus 

as't ware om gou te kom.  

 

DIE WEDERKOMS IS GEEN FABEL NIE 
 

2 Pet 3:3,4  

“Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens 

hulle eie begeerlikhede wandel en sê:  Waar is die belofte van sy wederkoms?  Want vandat die 

vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.” 

 

Spotters (van hulle is selfs predikante) sal die wederkoms aan die einde van Tyd afmaak as 'n 

fabel.  Baie ewolusioniste glo glad nie in die skeppingsverhaal van die Bybel nie.  Volgens die 

spotters is die mens deel van ‘n ewolusionêre proses van ontwikkeling.  Volgens hulle is die 

skeppingsverhaal, soos in die Bybel opgeteken,  net ‘n Joodse fabel oor die herkoms van die 

mens en is die wederkoms van Jesus net 'n bangmaakstorie deur Christene wat glo dat hul 

Verlosser op die wolke sal kom. 

 

2 Pet 1:16     

“Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse 

Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit.” 

 

Die belofte van Jesus se wederkoms, is volgens ooggetuies, nie 'n Joodse feëverhaal nie!  Die 

dissipels het die werklike mag en majesteit van Jesus beleef tydens Sy verheerliking op die berg 
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(Matt 17:1,2).  Dit het die goddelike aard van Jesus se ewige bestaan vir hulle geopenbaar.  Die 

verlossingsplan, in Sy dood en opstanding, het nou meer sin gemaak en het hoop op verlossing 

van die dood, ‘n werklikheid gemaak. 

 

Hebr 9:27,28      

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus 

ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal 

sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” 

 

Die Verlossingsplan vereis dat Christus vir 'n tweede maal moet verskyn.  Dan sal Hy kom om 

Sy kinders uit 'n sondige wêreld weg te neem, sodat die belofte van die ewige lewe 'n 

werklikheid kan word vir diegene wat glo. 

 

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 gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, 

sodat julle ook kan wees waar Ek is.” 

 

Jesus het Self belowe dat Hy diegene wat in Hom glo, sal kom haal.  So sal ons by Hom kan 

wees, vry van sonde en van Satan.  Hy vra egter dat ons Hom sal vertrou tot die einde toe. 
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IS JESUS SE WEDERKOMS NABY? 
 

1.  TEKENS IN DIE NATUUR 
 

Luk 21:11  

“En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes;  en 

daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.” 

 

Die wederkoms van Jesus sal nie direk na die tekens volg nie, maar  dit is ‘n aanduiding dat 

dinge op aarde slegter sal gaan, hoe nader ons aan Sy koms beweeg.  Let op hoe die natuur 

verswak het met verloop van tyd: 

 

1.  Aardbewings op verskillende plekke: 

 100 nC. - 15 / 100 jaar;  

 1000 nC. - 32 / 100 jaar;  

 1800 nC. - 640 / 100 jaar;   

 1900 nC.  - 2,119 / 100 jaar;   

 1950 - 1976 nC.  - 3,000 / jaar;  

 1981 nC. - 30,000 / jaar  

 (1miljoen % groei) (volgens die American Student’s Encyclopedia); 

 1986 nC. - etlike duisend / jaar gemeet  

  (nou tel ons nie meer die hoeveelheid nie).  

 The Giant Book of Questions and Answers, Grisewood & Dempsey Ltd. , bl 54. 

 

2.  Hongersnode:  Ons verwys alleenlik net na die 20ste eeu  -  

 

 Sowjet Unie (1921-1933);   

 China met 'n 1/3 van die wêreld se bevolking (1928-1930);  

 Indië met 'n 1/5 van die wêreld se bevolking (1943-1944);  
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 Oos-Afrika (vanaf 1980);  

Suid-Afrika (vanaf 1990 - goeie reëns het in 1997 verligting gebring) Net op die 

vasteland van Afrika alleen, word beraam dat daar al meer as 40 miljoen mense dood is.  

Meer as 1/3 van die wêreld se bevolking gaan slaap elke aand honger. 

 

3.  Bevolkingsontploffing: Terwyl armoede, hongersnood en werkloosheid toeneem is 

die bevolking van die wêreld aan die toeneem en die drakrag van die aarde neem 

skrikwekkend af. 

 100 nC  - ongeveer 250 Miljoen mense;   

 1000 nC. - ongeveer 500 Miljoen mense;   

 1800 nC. - ongeveer 1 Biljoen mense;  

 1900 nC.  -  ongeveer 2 Biljoen mense;   

 1950 nC.  - ongeveer 3 Biljoen mense; 

 1999 nC.  - ongeveer 6 Biljoen mense;      

 2001 nC. - ongeveer 7 Biljoen mense op die aarde.   

 

Op die huidige oomblik is daar ongeveer 2 Biljoen mense wat elke nag honger gaan 

slaap.  Dit word beweer, dat daar meer mense lewend sal wees met Jesus se 

Wederkoms, as wat daar geleef het tydens die Vloed. 

 

4.  Pessiektes:  Vreetsiekte of “Grazer” soos dit algemeen bekend staan, vreet die gesigte 

weg van kinders wat aan erge ondervoeding ly.  Volgens die Wêreld Gesondheid 

Organisasie, sterf daar jaarliks 800,000 kinders aan “Graze” in die wêreld se armste 

lande.  Die W.G.O. beweer dat meer as 500,000 kinders in die Afrika staat Niger, in 

2000 nC. sou gesterf het. 

 

Swart Griep (1918), na raming is daar 21 Miljoen mense aan die vreeslike siekte dood.  

Die griepvirus verander gedurig en dodeliker mutasies neem elke jaar toe.  Dit tas hart 

en longe aan en lei tot die dood van duisende. 
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Vigs is vandag die mees gevreesde virus in die wêreld. Thailand, Viëtnam en Afrika, 

word die ergste geraak.  Duisende is al daaraan dood, meer as 1 Miljoen is terminaal en 

miljoene is geïnfekteer.  Mediese Fondse, en regerings is bevrees vir wat die toekoms 

inhou. 

 

Ibola-virus: Die gevreesde siekte in midde-Afrika (veral Zaïr) werk so vinnig, dat indien 

‘n persoon dit sou opdoen in Zambië, hy sou sterf nog voor hy die Beitbrug grenspos 

sou bereik.  Geen entstof is nog daarvoor beskikbaar nie. 

 

Tennesee-Tuberkulose: Dit is ‘n nuwe stam en is ‘n 1000 X vinniger as gewone 

Tuberkulose en val selfs gesonde mense aan.  Dit is nog net in die Amerikaanse staat 

vanTennesee waargeneem en kom nog nêrens anders in die wêreld voor nie. 

 

5.  Groot tekens van die hemel:  Reuse meteoriete (ruimterots) beweeg deur die 

hemelruim, waarvan een die aarde in Februarie 1994, net-net gemis het.  

Wetenskaplikes glo dat indien dit die aarde getref het, dit die plofkrag van een miljoen 

waterstofbomme gehad het, wat ‘n digte stofwolk sou veroorsaak en wat selfs die aarde 

se as en rotasie kon verander.  Selfs ‘n rolprent, “Deep Impact,” is vrygestel waarin die 

wêreld so ‘n ramp oorleef.  Artikel: Meteoriet vee die aarde amper plat, Beeld, 3 April 1994,  

 bl. 16. 

 

 Matt 24:29  

“En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die 

maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die 

hemele sal geskud word.” 

 

Jesus maak dit duidelik dat na die Verdrukking in die Donker Eeue (Pouslike 

oorheersing van 1260 jaar), drie spesiale nattuurtekens sal plaasvind.  Jesus het dit ook 

aan Johannes in die visioen van die 6de Seël geopenbaar (Openb 6:12-14): 
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6.  Groot Aardbewing:  Baie Bybelvertolkers erken dit as die Lissabon aardbewing van 

1 Nov 1755.  Dit het ‘n radius van 4 miljoen vierkante myl gehad en na raming is 

90,000 mense binne 6 minute dood.  Die Encyclo-pedia Brittanica (1945) raam die 

sterftesyfer minder, maar sê dat die uitwerking van die skudding van Skotland tot in 

Klein-Asië gevoel kon word. ‘n Roering van binnelandse mere en strome is ver buite die 

ontwrigte gebiede waargeneem. Plekke soos Italië, Switserland, Groot Brittanje, Swede 

en selfs Noorweë, was geraak (art. “Lisbon” en “Earthquake”). Sien Nelson’s New Looseleaf 

Encyclopedia, Book Productions Industries Inc., artikel “Earthquake.”  Sien ook Principles of 

Geology, Deel 2, 11de uitgawe, 1872, bl. 147,148.   

 

7.  Son- en Maansverduistering - die Donker Dag:  Hierdie verduistering het op 19 Mei 

1780, plaasgevind, en was oor die Noordelike halfrond sigbaar vanaf 10 uur die 

oggend.  Beeste het kraal toe gestap, hoenders het op hul stokke gaan sit en voëls het 

hul aandliede gesing voordat hulle gaan slaap het.  Mense moes kerse opsteek om ‘n 

koerant te kon lees.  Daardie nag was die maan rooi soos bloed. Tot vandag toe, is daar 

geen wetenskaplike verklaring vir hierdie vreemde verskynsel nie. R. M. Devens (lid van 

die Geskiedkundige Vereniging van Pennsylvania), Our First Centuary: One Hundred Great and 

Memorable Events in the History of our Country, C. A. Nicols & Co. Springfield Mass., 1880, bl. 88-

96.  (Die boek meld en beskryf die ondervindings van getuies wat die gebeurtenis self deurgemaak het) 

 

8.  Sterrereën: Op 13 Nov 1833 het die grootste opgetekende asteroïedereën in die 

menslike geskiedenis in die Noordelike Halfrond, plaasgevind.  Om twee uur in die 

oggend kon mense koerant onder die sterrehemel, sonder ‘n lig, lees.  Dit het gelyk asof 

‘n reuse lugvertoning aan die gang was. Dit het gelyk of die sterre uit een spesifieke 

punt uit die konstelasie van die Leeu gekom het. Vir drie daaropvolgende dae was die 

lug wasig, soos rookdampe wat in die lug hang. Hierdie teken het die Groot Advent-

beweging van die 1800 tot 1850's ‘n groot hupstoot gegee en mense het geglo dat Jesus 

se wederkoms binne ‘n paar jaar gaan plaasvind. Denison Olmsted, The American Journal of 

Science and Arts, Deel 25, 1834, bl. 363,364. en A. M. Clerke, A Popular History of Astronomy in 

the Nineteenth Century, 1885, bl. 369. (Soos na verwys, uit Bybellesings vir die Gesin, Southern 

Publishing Association, Kenilworth, 1983, bl. 230-232. 
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2.  TEKENS IN DIE MENSDOM 
 

2 Tim 3:1-5  

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  Want die mense sal liefhebbers 

van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle 

ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, 

wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot 

as liefhebbers van God; mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan 

verloën het.  Keer jou ook van hierdie mense af.”  

 

Dit is so goed of ons het een van ons daaglikse koerante gelees. Volgens Paulus sal hierdie 

dinge veral in die Laaste Dae toeneem.  Leef ons dan nie in die Laaste Dae nie?  Ons leef in die 

tyd van die sewende kerk (Laodicea), tussen die sesde en sewende seëls (net voor die hemel 

toerol soos ‘n boek) en net voor die sewende trompet wanneer Jesus sy ewige koninkryk in 

besit sal neem. 

 

1 Tim 4:1  

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

verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.” 

 

1. Duiwelaanbidding neem toe in die wêreld!   

Prof. Charl Cilliers van die dept. Kriminologie aan Unisa het gesê: “Dit is ‘n 

wêreldtendens - Jeugmisdaad neem skrikwekkend toe... Die jeug word deur ‘n bose 

mag besit.” 
 Soos uitgesaai op Monitor, die oggend-aktualiteitsprogram van Radio Sonder Grense (die 

Afrikaanse Radiostasie van die SAUK, om 7:20 vm. op 9 Okt. 1997. 
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“Dave Griessel het die eerste Suid Afrikaanse Satanistieste priester in 1980 geword.  Hy 

het daarop geroem dat daar meer as 165,000 aktiewe Sataniste in 40 selgroepe regoor 

die land was.  ‘n Ander Satanis, Phil Botha, het hierdie getal bevestig. (Jonker, 1993: 46)”    
 Lien Els en Kobus Jonker, Satanism in South Africa, Amabhuku Publications (Pty) Ltd., Lynnwood 

Ridge Pretoria, 2000, bl. 43. 

 

Satanistiese sentrums is oopgevlek in Bloemfontein, Pretoria, Pietersburg, Port 

Elizabeth, Queens Town, ens.  Die sentrums word veral deur hoërskool jeug en 

skoolverlaters, ondersteun (almal ondergronds, natuurlik).  Die SAPD het ‘n spesiale 

Taakmag teen Satanisme op die been gebring, om te probeer om die ondergrondse 

bedrywighede hok te slaan. 

 

2. Oosterse Transidentale Meditasie (T.M.) neem skrikwekkend toe in die Weste, veral 

onder studente.  Maharishi Mahesh Yogi, die stigter van T.M. sê dat die Hindoe-god 

Khrishna, aangedui het dat T.M. die “enigste weg tot verlossing en sukses is.”  T.M. 

word veral gebruik om die gespanne persoon te lok tot Hindoeisme.  Baie van die 

sogenaamde Joga-posisies, word gebruik om die “innerlike self” (meesters / geeste wat 

met jou praat), te ontdek.  Levitasie (om in die lug te hang sonder ondersteuning) word 

deur die Maharashi International University aangebied waar al die studente en dosente 

T.M. toepas.  Die Hindoe filosofie en godsdiens word deur  honderde seminare vir 

opvoeders, gesondheidspersoneel, besigheids- en regeringsleiers, taakmagte, huisvroue 

en kinders aangebied.  T.M. staan bekend onder verskeie name soos die: 

 Students International Meditation Society (SIMS), 

 American Foundation for the Science of Creative Intelligence (AFSCI), 

 Spiritual Regeneration Movement (SRM), 

 International Meditation Society (IMS),  

 Maharashi International University (MIU), en die  

 World Plan Executive Council (WPEC). 

Al hierdie organisasies het hul ten doel om 3600 T.M. Sentrums regoor die wêreld te 

stig, met een instrukteur vir elke 1000 persone in die wêreld. 
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3 New Age Beweging:  Hierdie beweging spits hom veral toe op geestelike lektuur, 

waarin dit die Christelike geloof se uniekheid stelselmatig afbreek met “feitelike” kritiek 

oor die Bybel en Jesus, as Christelike Leier en Held.  Sogenaamde “bewyse” dat Hy nooit 

uit die dood opgestaan het nie, óf nooit werklik aan die kruis gesterf het nie word 

voorgehou.   

 

Massas boeke verskyn op boekrakke wat jou stap vir stap leer om breinkrag te verbeter, 

charkas (kragpunte in jou liggaam) te ontdek, en met die geestemeesters uit die 

geesteswêreld (die heelal), kontak te maak (alles deel van die Hindoe Filosofie en 

Godsdiens). 

 

 Matt 24:6-8     

“En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, 

want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.  Want die een nasie sal teen 

die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees 

en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.  Maar al hierdie dinge is 'n begin 

van die smarte.” 

 

Twee Wêreldoorloë in 20ste Eeu (±70 miljoen dood), en die Golfoorlog, getuig dat 

nasies in opstand is teen mekaar!  So te sê elke wêrelddeel, beleef stakings, opstande, 

oorloë, en smag na selfbeskikking (“Demokrasie”).  Volgens Jesus gaan die dinge in 

intensiteit toeneem, hoe nader ons aan die einde van die wêreld se sondige bestaan 

kom. Dit is ook deel van die vervulling van die 7de Trompet.  (Sien lesing: “Die Sewe 

Trompette”) 

 

 Dan 12:4  

“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; 

baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.” 
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Alhoewel die teks spesifiek na Bybelkennis verwys, het daar ‘n kennis ontploffing 

plaasgevind met die industriële rewolusie.  Die uitvinding van die rekenaar, het die 

mens in tegnologiese en wetenskap, ontsaglike kennis bygekry.  Slegs 150 jaar gelede 

was die stoomenjin uitgevind, en vandag stuur ons mense die ruimte in. 

 

Die profesieë van die Bybel word met belangstelling ondersoek, veral dié wat handel 

oor die einde van die wêreld.  Deel van die ondersoek van alle profesieë (Bybels en 

buite-Bybels) is aan milleniumkoors (bygeloof) te wyte.  God het ook aan die mens ‘n 

innerlike drang gegee om die profesieë te ondersoek, sodat ons Sy plan vir ons toekoms 

kan verstaan.” 

 

 Matt 24:14  

“En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n 

getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” 

 

Die goeie nuus van Jesus as Verlosser van die wêreld, word veral nou, in die 21ste eeu, 

regoor die aarde gestuur deur tegnologiese wonders soos die radio, TV , sateliet-

uitsendings en die Internet wat alle mensgemaakte  struikelblokke uit die weg ruim.  

Die hele wêreld hoor die ewige evangelie as ‘n  getuienis - dit sê nie dat almal dit met 

ope arms sal ontvang nie.  Ons leef voorwaar in die tone van die beeld van Dan 2net 

voor die Rots kom! 

 

JESUS WAARSKU SY VOLGELINGE 

TEEN VALSE PROFETE EN VALSE CHRISTUSSE 
Matt 24:3-5  

“En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê:  Vertel ons, 

wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die 

wêreld?  En Jesus antwoord en sê vir hulle:  Pas op dat niemand julle mislei nie.  Want baie sal 

onder my Naam kom en sê:  Ek is die Christus!  en hulle sal baie mense mislei.” 
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Oor die vraag van Sy koms, het Jesus sy volgelinge streng aangespreek.  Wees veral versigtig vir 

MISLEIDINGS.  Die grootste gevaar waarmee Christene aan die einde te kampe sal hê, is nie net 

tekens in die natuur en die mensdom in die algemeen nie, máár tekens van godsdienstige aard.  

 

Matt 24:23-25  

“As iemand dán vir julle sê:  Kyk, hier is die Christus! of:  Daar! - moet dit nie glo nie.  Want daar 

sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as 

dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.” 

 

Valse christusse en valse profete is in die laaste tyd hard besig om die wêreld te mislei.  Duiwel-

agente probeer om mense van die ware Christus te verlok, na 'n valse algemene christus toe.  

Die wêreld volg verkeerde christusse (leermeesters / leiers / verlossers) na, met duiwelse 

gevolge! 

 

Mark 13:21,22  

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

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

doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.” 

 

Valse “meesters / christusse,” veral onder die New Age Beweging, is besig om biljoene mense te 

mislei.  Die “meesters uit die geesteswêreld verskyn met verblindende lig en sneeuwit gewaad, 

aan heidene en aan Christene wat uit nuuskierigheid of onkunde, ondersoek instel na die 

werking van die die bonatuurlike. Die sekulêre mens word maklik deur die “meesters” se 

bonatuurlike voorkoms en vermoëns oorweldig.  Voor die nuuskieriges dit besef, word hulle 

deur spiritisme ingesluk. 
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1. Valse christusse:  

a. David Coresh het homself beskou as die ware Christus uit die geslag van Dawid, en 

sterf in ‘n grusame selfmoord aksie met 'n klompie van sy volgelinge in 1993, net soos 

die "Jonestown" slagting die geval was. 

 

b. Spiritistiese christus verskyn sedert Augustus 1987 (reeds +200 keer teen 1991) 

aan 'n sekere sr. Anna wat behoort aan die klooster van die "Orde van die Dogters van 

Jesus die Goeie Herder," net buite Rome.  Die Pousdom het die saak ondersoek, die 

egtheid van die christus  aanvaar en fotos van hom gepubliseer. 

 

c. Rabbi Menachem Schneerson:  Die 89-jarige man was deur baie Jode in die VSA 

beskou as die Messias wat op 11 September 1991  die troon van Dawid in Jerusalem 

sou bestyg.  Dit het egter nooit gebeur nie en Israel gaan steeds gebuk onder die vloek 

van Dan 9 en Matt 27:25.  

 

d. Maitreya:  In 1982 verskyn wêreldwye advertensies in koerante (Rand Daily Mail - 

dubbelblad advertensie in RSA) wat sê dat die Wêreldleraar kom. Hy is sedert 1977 

iewers in die Himalajaberge.  Hy het glo mense in Afrika uit die dood opgewek, maar 

geen spoor kan van hom gevind word nie, want hy werk geheimsinnig. 

 

"Die Jode wag op die Messias, Christene sien uit na die koms van Christus, 

Mohammedane glo in die koms van die Ihmam Madi, die Boedhiste verwag die 5de 

Boedha en die Hindoes 'n nuwe inkarnasie van Krishna.  In werklikheid het hulle almal 

dieselfde persoon in die oog:  Maitreya, die wêreldleraar."            Rapport, Afrikaanse 

weekblad, Mei 1982, art. "Christus adverteer hy kom in Junie" - Abraham Lückhoff.) 
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2. Valse profete:   

a. Nostradamus (1503-1566):   Sy profesieë is deurmekaar en so simbolies dat 

amper enige gebeurtenis daaraan gekoppel kan word.  Party is egter met absolute 

akkuraatheid vervul en het miljoene Christene daardeur mislei om te glo dat hy ‘n 

ware profeet van God is.  Soos Bileam, het hy 'n mengel-godsdiens aangehang, in 

sy geval, Joodse-, Katolieke- en Mistisistiese idees. 

 

 b.  Guru-Ma: Elizabeth Claire, 'n New-Age priesteres (hoof van die  "Church Universal 

and Triumphant") waarsku haar volgelinge op 9 April 1990, dat die wêreld deur 'n 

kernbom vernietig sou word.  Haar boodskappe kom van 'n groep geeste, die 

"Ascended Masters." Toe dit nie plaasvind nie, was dit haar "getroue gebede," 

terwille van haar navolgers, wat dit afgeweer het.  

 

 c.  Rob Samuel:  Hy druk en versprei meer as 120,000 pamflette om SA te waarsku 

oor die Geheime Wegraping wat op 15 óf 16 September 1993 sal plaasvind.  Hy 

basseer sy inligting op die Bybel en 'n boek, "The Final Jubilee" van Malcom Isted.  

Honderde Christene in Suid Afrika se geloof in die Bybel se profetiese akkuraatheid 

was geskud toe dit nie gebeur nie. 

 

 d. Benjamin Creme:  'n Skotse kunsskilder, beskou homself as "Johannes" wat die 

wêreld gereed moet kry vir die koms van die Matreya of Wêreldleraar (1982). 

 

 e.  Larry Wilson:  In sy boek: "Warning! Revelation is about to be fulfilled," sê hy 

dat 'n reuse aardbewing die aarde in Nov 1994 sou tref en deur 2 reuse meteoriete 

gevolg sou word.  Daarna volg die 7 laaste plae en die wederkoms in 1998.  Nie een 

van die sogenaamde gebeurtenisse het ooit plaasgevind nie! 
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Maar dit is nie net enkelinge wat mense mislei nie.  Satan se suksesvolste bedrog, was nog altyd 

van binne die kerklike Sisteem gewees.  Hy het daarin geslaag om die kerk te besoedel d.m.v. 

die Antichris (Pousdom), en nou doen hy dit wéér d.m.v. die Valse Profeet (Afvallige 

Protestantisme). 

 

EEN VAN SATAN SE GROOTSTE MISLEIDINGS 

BINNE DIE CHRISTENDOM 

 
DIE GEHEIME WEGRAPING TEORIE 

 

Die Teorie het baie variasies, maar die basis van die teorie is dat Christus onsigbaar sal verskyn, 

waarna sekere gebeure sal volg: 

1. Gereddes verdwyn geheimsinnig en spring die 7 jaar Verdrukking vry. 

 

2. Ongereddes beleef chaos - motors, treine en vliegtuie bots en stort neer sonder hul 

bestuurders en loodse wat weggeraap word. 

 

3. Hierna begin 'n 7 Jaar tydperk van Verdrukking.  Die tydperk word geneem uit  

Dan 9:24-27 se laaste week van die 70-Weke Profesie, wat in die toekoms geplaas 

word. Verskeie sieninge spruit hieruit voort: 

 

 a. óf, 3½ jaar Verdrukking en 3½ jaar Vrede. 

 b. óf, Kerk is 7 jaar in hemel. 

 c. óf, Gelowiges word vir 3½ jaar in hemel opgelei deur Christus en dan weer vir 3½ 

jaar as evangeliste na die aarde teruggestuur om die heidene voor te berei vir Jesus 

se 3de Koms (Bybelse Wederkoms).  

 d. óf, 7 Wegrapings, 1 elke jaar vir 7 jaar.  Die wat deel  in die eerste wegraping, is die 

naaste aan Jesus in hemel. 
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 e. Vir alle heidene sal daar 'n tweede kans wees om tot bekering te kom en Jesus te 

aanvaar as Verlosser. 

 f. Alle inligting vir die Geheime Wegraping kom deur visioene, drome en “vreemde 

tale of stemme.”   

 

Die Geheime Wegraping bly egter 'n teorie, maar die meeste leraars wat dié teorie ondersteun, 

stem oor die volgende punte saam: 

 

 a. Die Groot Verdrukking kom eers ná die Geheime Wegraping van die Kerk, 

plaasgevind het. 

 b. Daarna sal die Antichris verskyn en die wêreld oorwin. 

 c. Dan eers sal die Joodse Volk tot bekering kom. 

 d. Dan sal die ongereddes 'n 2de kans kry tot redding. 

 e. Dan eers kom die einde en die Wederkoms. 

 

DIE GEVAAR VAN DIE GEHEIME WEGRAPING TEORIE 
 

1. Die Bybel staaf nie die afbreek van een week (7 jaar) van die 70-Weke Profesie nie. 

2. Daar is nie één Bybelteks wat toon dat Jesus in die geheim na die aarde sal kom nie. 

3. Nêrens sê die Bybel dat mense geheimsinnig weggeraap sal word vóór die wederkoms, 

nie. 

4. Nêrens verwys die Bybel na 'n Tweede Kans vir ongehoorsame Christene, Jode of 

Heidene, om verlos te word nie. 
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OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN 

DIE GEHEIME WEGRAPING TEORIE 
 

1.  FUTURISME 

Die Hervormers het met hul Historiese Metode van Bybelvertolking, die Pouslike 

Stelsel afgemaak as die Antichris.  Die Rooms Katolieke Kerk moes inderhaas 'n ander 

teorie van Bybelvertolking ontwikkel om dié klad op die Pousdom, as Antichris, uit die 

weg te ruim. 

 

Dr Francisco Ribera (1537-1591) - In 1591 ontwikkel hierdie Jesuïet die Futuristiese 

Metode van Bybelvertolking.  Sy fyn uitgewerkte teorie van Futurisme leer: 

 

 a. Die Antichris, Babilon en 'n herboude Tempel in Jerusalem, moet gesoek word aan 

die einde van die Christelike Era, net vóór die wederkoms van Jesus. 

 b. Die Antichris is 'n Bonatuurlike, Enkele, Persoon.  Hy is nie 'n Godsdienstige Mag, 

Sisteem of Koninkryk nie. 

 c. Die Antichris sal Jesus Christus misken as die Messias. Terwyl hy voorgee dat hy 

God is, sal die Jode hom aanvaar as die Messias wat sou kom. 

 d. Hy sal die tempel in Jerusalem herbou en die wêreld in slegs 3½ letterlike jare 

oorwin. (Oorsprong van 7 jaar "Gap"-teorie van Dan 9:24-27) 

 e. Die 1000 Jaar van Openb 20 is simbolies en onbepaald en word beskou as die 

Christelike Era tussen die tyd van die Apostels en die Antichris wat net voor die 

Wederkoms van Jesus verskyn. 

 

Dr Robert Bellermine (1542-1621) - In 1593 skryf hierdie Jesuïet 'n apologetiese werk 

vir Katolisisme teen die Protestante, en daarin ondersteun hy vir Ribera en voeg die 

volgende by: 

 

 a. Tradisie is bokant die Bybel en is dus die maatstaf vir die vertolking van die Bybel. 
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 b. Die Antichris is 'n individuele Jood, en nie 'n Afvallige godsdienstige sisteem nie. 

 c. Die jaar-dag beginsel van Eseg 4 en Num 34 word verwerp.  Alle profetiese dae = 

letterlike dae.  Omdat geen pous vir slegs 3½ jaar regeer het nie (volgens die nuwe 

beginsel), kan die pousdom nie die Antichris wees nie. 

 d. Antiochus IV Epifanus is 'n simbool van die Antichris aan die einde van die wêreld 

se geskiedenis. 

 e. Hy speel verskillende sienings van Protestante teen mekaar af en verwerp hulle dan 

só as valse teorieë. 

 

PROTESTANTE WAT FUTURISME AANVAAR: 
 

Samuel R Maitland (1792-1866) - In 1826 word hy die eerste Protestant (in Engeland), wat 

die Futuristiese Metode van Bybelprofesie aanvaar.  Hy word gevolg deur William Burgh 

(1800-1866); J H Todd (1805-1869) en die meeste Fundamentaliste. 

 

In 1830 aanvaar die Plymouth Bretheren, Futurisme.  In 1903-1911 neem hulle Futurisme na 

die Protestante van die VSA. 

 

2.  PRETERISME 

Die Pousdom het gedurende hierdie tyd, nog 'n teorie die lig laat sien.  Preterisme sou 

die minste aftrekking verkry onder vroeë Protestante, maar die eerste teorie wees wat 

aangeneem word onder moderne Protestante. 

 

Luis de Alcazar (1554-1613) - In 1614 nC. het die Spaanse Jesuïet  'n teenoorgestelde 

siening van Futurisme, die lig laat sien, wat sê: 

 a. Die Antichris is die Heidense Romeinse Ryk wat die Tempel in 70 nC vernietig het,  

óf 

 b. Dit verteenwoordig die val van die Heidense Romeinse Ryk in 410 nC.  Dit is beslis 

nie die Pousdom nie - die het eers later verskyn. 



Die Wederkoms in Openbaring  19 
 

 c. Alle profesieë dui op die Jode, Apostels, en Heidense Romeinse Ryk. 

d. Slegs die 1000 jaar van Openb 20 (simbolies geïnterpreteer), dui op die Rooms 

Katolieke Kerk se heerskappy van vrede, wat vir ewig as die Nuwe Jerusalem sal 

heers. 

 

PROTESTANTE WAT PRETERISME AANVAAR: 

 

J C Eichorn (1752-1827) - In 1791 vertaal en herdruk Eichorn ('n Duitse Rasionalis) die werke 

van die Preteristiese Jesuïet, Alcazar.  Bekende Protestante wat Preterisme aanvaar is: G H W 

Ewald (1803-1875); Frans Delitzch (1813-1890); Julius Wellhausen (1844-1918).  

 

3.   WHITBYANISME - POSTMILLINIALISME 

Omtrent 100 jaar na die verskyning van die Rooms Katolieke teorieë vind daar 'n 

opskudding binne Protestantisme plaas - 'n nuwe teorie, Whitbyanisme of 

Postmillenialisme verskyn - 'n 1000 Jaar van Vrede gaan die Wederkoms vooraf. 

 

Dr Daniel Whitby (1638 -1726) - As Protestant het hy studeer aan die Trinity Kollege 

te Oxford, waar hy sy B.A., M.A., en D.D. grade verwerf het.  In 1703 verskyn sy 

Paraphrase and Commentary on the New Testament, wat teen 1760 nC. sy 7de 

druk sou behaal.  In die laaste helfte van sy kommentaar bied hy ‘n 26 bladsy lange 

“nuwe hipotese” aan Protestantisme met ‘n nuwe siening oor die 1000 jaar van Openb 

20.  Postmillinialisme is ‘n verdere voortbouing op Futurisme en Preterisme.  Dit het die 

volgende bydrae tot die Geheime Wegraping Teorie gelewer: 

 

 a. Die Antichris (Pousdom) en die Turke sal omvergewerp moet word, want hulle is 

struikelblokke in die bekering van die Jode. 

 b. Die stigting van 'n Joodse staat, en die bekering van die Jode tot die Christelike 

geloof, sal die Kerk 'n bloeityd van 1000 jaar laat beleef. 



Die Wederkoms in Openbaring  20 
 

c. Die 1ste Opstanding is 'n Geestelike Koms van Jesus in die vorm van die uitstorting 

van die Heilige Gees.  Alle volke sal tot bekering kom en vrede sal op die aarde 

heers, voor die Wederkoms. 

 d. Satan sal gedurende hierdie simboliese 1000 jaar van Kerklike voorspoed op aarde, 

gebind wees. 

 e. Christus bly in die hemel, geskei van die Kerk vir die 1000 jaar.  Daarna kom Hy 

terug met Sy 3de Koms (Bybelse Wederkoms) om op die aarde te regeer. 

 

 In die begin is hierdie teorie hewig deur Protestante verwerp, maar die idee dat 'n 

duisend jaar van vrede sou verloop voor Christus kom, was baie meer aanneemlik en 

baie Protestante het geestelik laks geword en eerder gewag op hul eie dood, as op die 

spoedige Wederkoms van Jesus. 

 

PROTESTANTE WAT WHITBYANISME AANGENEEM HET 
 

Campegius Vitringa (1659 - 1722) ‘n Nederlandse Professor van Teologie aan die Universiteit 

van Franeker by die Zuider Zee.  Hy beskou die 1000 jaar as ‘n geestelike heerskappy wat deur 

die volkome oorwinning van die Gereformeerde Kerk, bewerkstellig sal word.  In die VSA word 

hy gevolg deur Jonathan Edwards (1703 -1758) kampioen in Calvinisme met sy “History of 

...Redemption” en Samuel Hopkins (1721-1803) met sy “Treatise on the Millenium,” asook 

deur Joseph Bellamy (1758 - “The Millenium”), Thomas Scott, Peter Faber (Pierre Lefèvre), 

John Aquila Brown en FairBairn in Britanje.  

 

4.  SPIRITISME EN DIE MODERNE PINKSTER BEWEGING (PENTECOSTALISM) 

  

4.1 Edward Irving (1792-1834) - 'n Skotse Presbiteriaanse predikant het in 1827 die 

Spaanse Jesuïet, Lecunza se boek "Coming of the Messiah in Glory and Majesty" 

vertaal.  Hy word deur die Futuristiese sienings van Lecunza beïnvloed, en ook mislei 

deur "vreemde tale en profesieë" wat hom noop om onbybelse sieninge te handhaaf.  
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Die Presbiteriaanse Kerk onthef hom van sy amp as leraar en hy stig die "Katolieke 

Apostoliese Kerk," met “tale en wonderwerke van genesing” - die oorsprong van die 

moderne Pinkster beweging.  Alhoewel dit byna sou uitsterf, het dit in 1903  met krag 

herleef en is tans besig om die hele Christendom te oorspoel. 

 

4.2 Margaret McDonald: Tydens herlewengsdienste in 1830 in Edward Irving se kerk, word 

die jong dame van 'n ernstige siekte genees.  Sy ontvang daarna visioene en verklaar 

dat: 

 

 a. Vóór die groot Verdrukking en koms van die Antichris, sal slegs dié met geestelike 

insig, 'n geestelike wederkoms van Jesus beleef. 

 b. Die geestelike koms is 'n “Geheime Wegraping” en sal in 1844 plaasvind.  Die Groot 

Verdrukking vind plaas sodra die Antichris verskyn. 

 

Vir die eerste keer word die term “Geheime Wegraping“ (Secret Rapture) in 

godsdienstige kringe gebruik. Deur al die verskillende teorieë (Futurisme, Preterisme, 

Whitbyanisme, Spiritisme en 'n “tweede kans” vir die goddelose) in een pot te meng, 

word  die beroemde teorie verkry! 

 

Stemme uit die lug beveel Irving om dieselfde boodskappe as Margaret McDonald te 

verkondig.  Die beroemde teorie van die Geheime Wegraping versprei soos 'n 

veldbrand deur Protestantisme na die Bitter Teleurstelling van 1844, toe Jesus nie 

gekom het nie.  Historisisme word verwerp!  

 

“Ek was nie bewus dat daar enige definitiewe lering oor die Geheime Wegraping van 

die Kerk, tydens ‘n geheime koms, bestaan het nie, totdat dit gegee was tydens ‘n uiting 

(“utterance”) in mnr. Irving se kerk van wat toe ontvang was as die stem van die 

[Heilige] Gees.  Maar of iemand ooit so iets beweer het of nie, dit was van daardie 
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sogenaamde openbaring, dat die moderne leerstelling [Geheime Wegraping] en die 

moderne skryftrant daaromtrent ontstaan het.”  S. P. Tregelles, The Hope of Christ’s Second 

Coming, bl 5, soos aangehaal uit L. E. Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, Review and 

Herald Publishing . Association, Washington D.C., Vol 4, 1982, bl 1223.  

 

PROTESTANTE EN PINKSTERGROEPE WAT FUTURISME  

EN DIE GEHEIME WEGRAPING TEORIE AANVAAR 
 

Naas Edward Irving en die Plymouth Bretheren van die 1800 - 1900's,  aanvaar so te sê, alle 

Pinkster Denominasies en -groepe wat in die toekoms sou verskyn, Futurisme en die Geheime 

Wegraping Teorie.  Onder hulle tel hedendaagse leiers soos Dr. Francois Möller, Bennie 

Kleinhans, en selfs skrywers soos Tim la Hey en Hall Lindsey.  Die Pinkster Beweging het die 

grootste invloed geword om Futurisme in Protestantisme te vestig. 

 

5.   DISPENSASIONALISME 

 

Die Geheime Wegraping Teorie was nog maar in sy kinderskoene, maar sou algaande 

meer ontwikkel soos meer en meer teoloë hul bydraes begin lewer.  

Dispensasionalisme is ‘n byproduk van Futurisme.  Die hoofgedagte is om die 

geskiedenis van die plan van verlossing en gepaardgaande redding van die mens in 

Sewe Dispensasies (of tydperke) te verdeel.  (Sien diagram) 
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1. J.N. Darby (1800-1882) en William Kelly (1821-1906) - word geassosieer met die 

Plymouth Bretheren van Engeland.  Hulle het ‘n spesifieke Premillenialisme (Kerk 

weggeraap voor 1000 jaar) teorie wat deel vorm van  Dispensasionalisme.   

 

2. C. I. Scofield (onder invloed van Malachi Taylor, lid van die Plymouth Bretheren) 

verklaar dat die mens in elke tydperk (sien diagram) volgens die kenmerke van daardie 

tydperk gered word.  Bv. In die Dispensasie van die Wet, word die Jood gered deur 

Wetsgehoorsaamheid.  In die Kerklike Tydperk word die mens deur genade gered, ens. 

 

 Dit is ‘n baie letterlike siening wat sê dat alle profesieë wat tot die Jode in die OT 

gemaak was, letterlik vervul móét word, want God het dit aan Dawid belowe (2 Sam 7).  

Die belangrikste kenmerke van Dispensasionalisme is: 

 

a. Die Jode het die Dawidiese koninkryk van God verwerp, wat deur Johannes die 

Doper, Jesus en sy dissipels verkondig is.  

b. Hulle sal, na die Kerklike Periode, ‘n tweede kans kry om die Dawidiese Koninkryk 

op aarde te aanvaar. 

c. Die Christelike kerk (GenadeTydperk) is ‘n tydelike stadium tussen die tydperk van 

die Livitiese Stelsel (Wet) en die Dawidiese koninkryk (Ewigheid). 

d. Die Kerk sal met die geheime wegraping hemel toe geneem word, vóór die groot 

verdrukking, sodat die Jode hul koninkryk op aarde kan ontvang. 

e. Na die Geheime Wegraping, tydens die groot verdrukking, sal die Antichris die 

wêreld regeer. 

f. Halfbekeerde Jode (144,000) sal die wêreld gedurende die groot verdrukking in 

1260 dae evangeliseer, sonder die hulp van die Heilige Gees.  (Hy het Hom van die 

aarde onttrek ná die Geheime Wegraping) Die Joodse Offerstelsel sal weer herstel word 

in Jerusalem. 

g. Na die groot verdrukking sal Jesus op die wolke verskyn, tydens die wederkoms en 

die 1000 jaar inlyf.  Al die Jode sal Jesus aanvaar as die Messias. 
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PROTESTANTE WAT DISPENSASIONALISME AANVAAR: 

 

Die Plymouth Brethern van Engeland, die meeste Fundamentaliste, Dr C.I. Scofield het 

geweldige invloed, onder veral die Amerikaanse Evangelicals met sy Scofield Reference Bible, 

D. L. Moody en sy D L Moody Bible Institute,  S. P. Tregelles, William Cunninghame, selfs 

die Russelliete (nou Jehova Getuies).  Die meeste het elk hul eie siening oor, waar, wanneer 

en hoe? die sewe jaar tydperk aan die einde inpas en wanneer die 1000 jaar ingelyf sal word. 

 

Al die bogenoemde teorieë het afgewyk van die Historiese Metode, soos vertolk deur die 

profete van die Bybel, die dissipels van Jesus en die Vroeë Hervormers - Luther, Calvyn, Zwingli, 

John Knox, ens. Nie een van die Teorieë het egter enige Bybelgronde om op te staan nie, en tog 

word dit vandag deur die meeste Protestante gehuldig met ‘n rits Bybeltekste (buite konteks 

aangehaal) om dit te “ondersteun.”  Wat 'n tragedie, dat die Bybel met menslike teorieë vervang 

sou word!  Om te dink, dit het alles met die valse teorie van Futurisme begin, wat sy oorsprong 

in die “Teenhervorming” van die ware Antichris (Pousdom) het. 

 

WAT SÊ DIE BYBEL, 

WANNEER SAL DIE WARE CHRISTUS VERSKYN? 
 

Matt 24:21,22  

“Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou 

toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen 

vlees gered word nie;  maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.” 

 

Hierdie groot verdrukking verwys na die 1260 jaar van Pouslike oorheersing.  Vervolging van 

die Christene het ± 60 jaar voor die einde van die Pouslike tydperk van 1798 nC. opgehou.  
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Matt 24:29-31    

“En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy 

glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud 

word.  En dan sal die teken van die Seun van die Mens in die hemel verskyn, en dan sal al die 

stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die Mens sien kom op die wolke van die 

hemel met groot krag en heerlikheid.  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en 

hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af 

tot die ander einde daarvan.” 

 

Hierdie beskrywing van Jesus se Wederkoms, volg na die groot verdrukking van Pouslike 

heerskappy wat geëindig het in 1798 nC.  

 

Maar eers moet die groot natuurtekens van die 6de Seël plaasvind. Die is al vervul, nl. die 

Lissabon Aardbewing (1 Nov 1755); die Donker Dag en Nag (19 Mei 1780) en die groot 

Sterrereën (13 Nov. 1833).  Die vierde moet nog vervul word, nl. die kragte van die hemel moet 

geskud word (die hemele moet toerol soos ‘n boek, soos beskryf in die 6de seël).  

 

Hierna, sal Jesus kom in groot krag en heerlikheid.  Hy sal sy engele uitstuur met ‘n harde 

trompetgeluid om sy kinders in te samel.  Wanneer word die harde trompetgeluid gehoor? 

 

1 Thess 4:15,16  

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die 

wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie. Want die Here 

self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank 

van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 
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Die trompet wat blaas in Matt 24:31, is dieselfde as die een wat in 1 Thess 4:15 en 16, tydens 

die Wederkoms geblaas word.  Die dooie regverdiges staan dan uit die dode uit op.  Die 

Trompet word nie tydens ‘n sogenaamde geheime wegraping geblaas nie. 

 

Openb 11:15,18  

“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 nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die 

tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en 

aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die 

aarde te verderf.  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 sewende en laaste basuin kondig Jesus se heerskappy aan.  Maar voor dit gebeur, moet die 

hemelse oordeel ‘n aanvang neem, om elkeen se loon te bepaal, die verseëling moet plaasvind 

en die vier winde van oorloë moet losgelaat word (Openb 7:1-4).  Die verskyning van die 

verbondsark is ‘n aanduiding van God se standaard in die oordeel - Sy Sedewet van 10 

Gebooie.  Hierna breek die Wederkoms aan, Jesus red sy volgelinge, wat saam sy ewige 

koninkryk sal beërwe (Dan 7:13,14, 22,27).   

 

WANNEER VIND DIE GROOT VERDRUKKING PLAAS? 
 

Openb 13:15-17  

“En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat 

en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  En hy maak dat aan 

almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle 

regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, 

behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.” 
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‘n Groot benoudheid sal in die wêreld ontstaan, wanneer almal gedwing word om ‘n beeld te 

maak vir die eerste dier en dit dan te aanbid.  Die hele wêreld word met ekonomiese boikotte 

en die dood gedreig indien hulle sou weier om die dier se merk te ontvang.  Die Moderne 

Pousdom, die Valse Profeet en Satan werk saam as Moderne Babilon (koning van die Noorde in 

Dan 11:45). 

 

Openb 16:13,14    

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse 

profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens 

doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die 

oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.” 

 

Net voor die einde van die wêreld, val die 7 laaste plae.  Almal wat die merkteken van die dier 

het (Sondagviering aanvaar), word deur dié plae getref.  Tydens die sesde plaag sal die afvallige 

driemanskap die wêreld deur misleiding opmaak teen die Skepper en sy volk (die wat weier om 

die merk van die dier te aanvaar).  Hierdie finale sameswering (Armageddon) vind net voor die 

Wederkoms plaas.  Die sewende plaag sê: Dit is verby!  Eilande en die berge verdwyn  

(Openb 16:17,20).  Jesus kom sy volk haal. 

 

Dan 11:45;12:1,2  

“En hy [koning van die Noorde] sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die 

heilige 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, elkeen 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.” 
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Die koning van die Noorde (Moderne Babilon) bring reg aan die einde van die wêreld se 

geskiedenis, 'n groot benoudheid op die aarde, hy maak die wêreld teen God se volk op (hulle 

wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar).  In dié tyd sal Migael (Jesus) optree.  

Jesus se koms sal die kinders van God uit die hande van moderne Babilon bevry.  Moderne 

Babilon word met Jesus se Wederkoms vernietig, sonder dat iemand tot sy redding kom.  

Tydens dié gebeurtenis, sal die dooies uit hul grafte opstaan. 

 

In 1 Thess 4:15,16 word na die Here verwys as Een wat roep soos ‘n aartsengel (verwysing na 

Migael -Dan 12:1) en die gelowiges wat opstaan uit die grafte (verwysing na die wat opstaan 

uit die stof van die aarde - Dan 12:2). 

 

HOE SAL DIE WARE CHRISTUS KOM? 
2 Thes 2:1-4,8-13  

“Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en 

ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie... Laat 

niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die seun van sonde 

geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo 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. ...en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die 

asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy 

wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en die tekens en 

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

gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En 

daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel 

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

Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle 

van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die 

waarheid.” 
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Voor Jesus kan kom moet die mens van Sonde (die Antichris) eers verskyn en God se plek op 

aarde inneem.  Hy is die ongeregtige een (die wetbreker wat almal leer om dieselfde te doen).  

Net voor die wederkoms stel dit moderne Babilon voor, wat bestaan uit die Pousdom (die 

Wetbreker), die Valse Profeet (Wettelose wat tekens en wonders verrig) en laastens Satan self, 

van wie die ander twee afvallige sisteme hul groot mag vandaan kry.   

 

Sodra hulle hul werk van misleiding afgehandel het, en die wêreld teen God se volk opgemaak 

het, sal Christus verskyn, sy volk red met Sy wederkoms en met Sy heerlikheid Moderne 

Babilon verdelg en tot niet maak.   

 

2 Thes 1:6-8  

“Aangesien dit reg is by God om die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat 

verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel 

met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie 

en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.” 

 

Met die groot verdrukking (benoudheid soos daar nog nooit gewees het nie - Dan 12:1,2) op sy 

ergste, sal Jesus verskyn vanuit die hemele met vuur en vlam (heerlikheid) en die goddelose 

vernietig (2 Thes 1:6-8).   

 

Matt 24:26, 27  

“As hulle dan vir julle sê:  Kyk, Hy is in die woestyn - moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binne-

kamer - moet dit nie glo nie.  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste 

skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.” 

 

Jesus sal nie in die woestyn of die binnekamer (TV) vir jou wag nie.  Sy koms sal verblindend 

wees soos weerlig, a.g.v. Sy goddelike heerlikheid!.  Dit sal nie nodig wees om mense se aandag 

daarop te vestig nie, want almal sal dit sien!  Dit sal ook nie in die geheim plaasvind nie. 
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Openb 1:7    

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al 

die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” 

 

Jesus sal kom met die wolke - elke menslike oog sal Hom sien kom - die goddelose inkluis.  

Daar sal geen “geheime” Wegraping wees nie.  Die goddelose sal nie met hul goddeloosheid 

voortgaan nie, maar spyt wees omdat hulle nie gered is nie.  Hulle is deur Babilon mislei, en is 

nou verlore! 

 

Matt 24:30   

“En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme 

van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met 

groot krag en heerlikheid.” 

 

Dit is tydens die wederkoms dat die nasies sal rou.  Hulle sa Jesus  sien kom met majesteit en 

heerlikheid. 'n Verblindende skynsel van lig en geregtigheid sal Hom omhul (1 Tim 6:16; Hebr 

12:29).  Geen “Geheime Wegraping” van die Kerk sal plaasvind nie. 

 

1 Thess 4:15,16  

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die 

wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  Want die Here 

self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank 

van die basuin van God;  en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

 

Jesus kom Self met die stem (groot geroep) van 'n aartsengel en met die basuin van God. 

Trompette is blaasinstrumente wat ‘n groor lawaai kan maak.  Dooie regverdiges sal die geraas 

en die stem van die Here Self tydens die Wederkoms, hoor en uit die grafte opstaan. 
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Matt 24:31  

“En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel 

uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.” 

 

Jesus sê dat Hy sy engele sal uitstuur met 'n HARDE trompetgeluid.  Die trompet is die teken vir 

die engele van God, dat hulle sy kinders (hulle wat Jesus se loskopende bloed aanvaar het) 

maar kan insamel. 

 

1 Kor 15:51,52  

“Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal 

verander word,  in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal 

weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” 

 

Al die regverdiges sal onverganklikheid (onsterflikheid) ontvang by die blaas van die laaste 

trompet (wederkoms).  Die lewende goddelose sal terselfdertyd met vuur en vlam (God se 

heerlikheid) vernietig word. 

 

1 Thess 4:17  

“Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here 

tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.” 

 

Volgens Futurisme sal Jesus met die wederkoms die 1000 jaar op die aarde met die Jode 

deurbring.  Maar die Bybel sê Jesus se voete sal nie die aarde raak tydens Sy Wederkoms nie.  Al 

die regverdiges sal Hom in die lug ontmoet en saam met Hom na die beloofde stad in die hemel 

gaan! 
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HOE WORD DIE WEDERKOMS VAN JESUS 

DEUR DIE BOEK OPENBARING BESKRYF? 
 

Openb 19:17-21  

“En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die 

voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg:  Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd 

van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend 

en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, 

vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.  En ek het die dier en die konings van die aarde 

en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër. 

En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy 

teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en 

sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.  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.” 

 

Die wederkoms word beskryf as 'n groot maaltyd wat deur God berei is vir die voëls van die 

hemel.  Almal wat die merkteken van die dier ontvang het (Sondagviering aanvaar het), is 

weerloos teen die Dier en die valse Profeet se misleidings.  Hulle word opgemaak tot opstand 

teen Jesus en Sy leër.  Tydens die wederkoms sal die Dier en die valse Profeet vernietig word 

deur 'n goddelike vuur.  Almal wat die merk van die Dier het, word deur Jesus gedood, want 

hulle het self gekies om aan die kant van die Dier te wees. 

 

IS DAAR 'N TWEEDE KANS? 

 

2 Kor 5:10  

“Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat 

hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” 
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Elke mens het lewe uit die hand van God ontvang.  Ons word geoordeel na dit wat ons in die 

liggaam verrig het, terwyl ons die geleende lewe benut het.  Daar is geen tweede kans IN die 

dood, of NA die dood nie.  

 

Hebr 9:27,28  

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus 

ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal 

sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” 

 

Die mens het net één kans, en daardie kans moet hy benut terwyl hy lewe.  Na die dood kom 

God se oordeel, nie 'n tweede kans op verlossing nie.  Ons moet nóú reageer op God se oproep, 

terwyl daar tyd is, later mag dalk vir altyd te laat wees.  Spyt kom altyd te laat, en Jesus waarsku 

ons daarteen om nie ons saak met Hom uit te stel, tot dit te laat is nie. 

 

Openb 6:15-17  

“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?” 

 

Die 6de Seël wys dat die goddelose sal treur en rou omdat hulle nie gereed is vir Jesus se koms 

nie.  Dit is 'n afskuwelike dag, want hulle kon gered gewees het, maar spyt kom altyd te laat!  Vir 

hulle wag die ewige straf!  

 

2 Thess 1:6-8  

“aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle 

wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die 
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hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie 

ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.” 

 

God sal met die wederkoms wraak uitoefen op al die goddelose, omdat hulle Jesus en sy 

verlossingsplan vir hulle redding, verwerp het en omdat hulle die wat Hom wou volg, onderdruk 

het.  Daar is geen sprake van 'n tweede kans ná die wederkoms nie.  Selfs vir die Jode sal daar nie 

‘n tweede kans (tydens ‘n sogenaamde Futuristiese 7 jaar) wees nie! 

 

Jer 4:23-25  

“Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg;  ook na die hemel, en sy lig was daar nie.  Ek 

het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.  Ek het gekyk, en daar 

was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.” 

 

Na die wederkoms, is die aarde woes en leeg, soos dit was voor die skepping.  Die sewe laaste 

plae, veral die sewende met sy hael en verskriklike aardbewing, het alles vernietig. Daar is geen 

lewende mens op die aarde oor nie.  Die goddelose is dood, die voëls van die hemel se maaltyd is 

verby en die regverdiges is in die hemel.   Die bruilofsmaal van die Lam en die Bruid, het so pas 

begin  (Matt 26:29).   Groot vreugde heers in die hemel onder die verloste skare wat van die 

dood en Babilon bevry is.   

 

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 verby-

gaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal 

verbrand.” 
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God se lankmoedigheid met sonde en hardkoppige sondaars, gaan nie vir ewig duur nie.  Ons 

mag nie langer uitstel nie!  Nóú is die tyd om ons saak met God reg te maak, vóór die 7 laaste 

plae en vóór Jesus se wederkoms. 

 

2 Pet 3:17,18  

“Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien 

meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.  

Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.  

Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid.  Amen.” 

 

Ons moet op ons hoede wees vir menslike dwaalleringe en teoriëe, wat nie op God se Woord 

gegrond is nie.  Ons moet toeneem in kennis (genade en waarheid - Joh 1:14) van Jesus, ons 

Verlosser, soos die Gees van die Waarheid dit aan ons in die Woord van die Waarheid openbaar. 

 

1 Joh 3:1-3  

“Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan 

word!  Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.  Geliefdes, nou 

is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie;  maar ons weet dat 

ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.  En elkeen wat 

hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.” 

 

Almal wat wag dat Jesus moet kom, sal die reinheid van karakter wat hulle Skepper en Verlosser 

kenmerk, nastreef.  Hulle sal nie onbybelse leringe en teorieë, hoe logies dit ookal mag klink, 

aanvaar nie.  Al hulle krag word ingespan om die Heilige Gees toe te laat om hulle lewens tot 

geloofsgehoorsaamheid te bring, onderdanig aan Hom wat hulle eerste lief gehad het, en 

Homself vir hulle oorgegee het, om hulle te red (Rom 5:5-11; 2 Kor 5:17-21). 
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KORT OPSOMMING: 

 

Dan 12   

Michael verskyn wanneer die grootste benoudheid op aarde is, omdat Babilon (koning van die 

Noorde) God se volk bedreig. 

 

Matt 24   

Jesus verskyn met heerlikheid; stuur Sy engele uit met harde trompetgeluid en hulle samel die 

regverdiges, hoorbaar, sigbaar en met groot heerlikheid, in. 

 

1 Thess 4   

Dooie regverdiges word tydens die wederkoms onverganklik opgewek.  Al die regverdiges 

ontmoet Jesus in die lug. 

 

2 Thess 1,2  

Sy verskyning is soos vuur en vlam, wat die goddelose gaan vernietig. 

 

Openb 6   

In hul benoudheid roep die goddelose:  "Berge val op ons, heuwels bedek ons!"  Hulle is nie 

gered nie! 

 

Openb 19   

Maaltyd van die voëls breek aan;  die Dier en die valse Profeet is vernietig;  almal wat die merk 

van die Dier aanvaar het, is dood. 

 

2 Pet 3   

Die wederkoms vernietig al die werke van goddeloosheid wat op die aarde geskep was, met 

vuur. 
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Openb 20   

Die Aarde is woes en leeg; die regverdiges is in die hemel en die goddelose is dood.  Satan is 

gebind vir 1000 jaar.  Daarna vind die Oordeel plaas en die goddelose ontvang hulle straf - die 

ewige dood. 

 

Openb 20,21  

Die Nuwe Jerusalem is die hoofstad van die Nuwe Aarde.  Al die regverdiges sal God daarin kom 

aanbid.  Sonde en goddeloosheid, bestaan nie meer nie, so ook hartseer en droefheid - die ou 

dinge het verby gegaan - alles is nuut. 

 

Hoe staan u saak met God?  Is u gereed om Jesus op die wolke van die hemel te ontmoet? 

___________ 

 

Wil u graag gereed wees wanneer Hy kom op die wolke? ___________ 
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