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Inleiding
“Ek kom gou!”
“Ek kom gou!” Dit is die boodskap van Jesus met Pinkster 2020. Dit is die hart van sy
Openbaring aan die kerk van die eeue. “Ek kom gou!” Die seëls is gebreek. Die trompette
blaas. Die bakke van God se verlossende oordeel word uitgegiet. Die bruilofsfees van die
Lam en sy bruid is op hande. Die nuwe hemel en aarde is byna voltooi. Bid saam met die
Gees en die kerk van die eeue: “Amen! Kom, Here Jesus!”

Die Openbaring van Jesus Christus
Die boek Openbaring is die belangrikste boodskap wat Jesus Christus aan sy kerk gegee het
in ’n openbaring aan Johannes. Dit is aan die een kant die testament van sy nalatenskap aan
ons, maar aan die ander kant ook sy agenda met die verlossingsplan vir die wêreld. Die
agenda sluit die kerk in, dit omvat die heelal en dit word in die geskiedenis uitgewerk.
Openbaring handel nie net oor die apokaliptiese gebeure van die naderende eindtyd nie. Dit
bemoedig en versterk gelowiges om vas te staan in geloof en getrou te bly aan die opdrag
om as koninkryk van priesters vir God die Vader op te tree (Openb. 1:6) ten spyte van die
aanslag op hulle lojaliteit en verbintenis aan God (Openb. 12:17; 13:7-10, 11 vv). Die
motivering vir hierdie opdrag is God wat besig is om sy heerskappy te vestig om as
alleenheerser op aarde erken te word, soos dit reeds die geval in die hemel is. (Openb.
11:15).
Dié boodskap sluit aan by die boodskap van die Evangelies sowel as die Briewe van die NT.
Met Jesus se menswording het die eindtyd immers reeds aangebreek, die kairos (tyd) is
vervul vir die tyd van God se koninkryk. Die tyd van die evangelie het aangebreek. Dit roep
mense op tot bekering en geloof (Mrk. 1:15). Petrus sê daarom van Jesus se menswording
dat dit in die "laaste tye geopenbaar is" (1 Pet. 1:20 – soos dit oorspronklik in die Grieks
geskryf is). En Johannes verwoord die tyd waarin ons nou leef as die "laaste uur" (1 Joh.
2:18), die tyd net voor die einde, dié dinge wat “gou moet gebeur” (Openb. 1:1).
Openbaring trek dus die gordyn oop op die onsigbare werklikheid van die lewe vir God se
mense. Daar is 'n geestelike oorlog aan die gang, en die opgestane Jesus openbaar hierdie
visioene aan Johannes sodat God se kerk bewus sal wees van wat nou en in die toekoms
gebeur. Alhoewel die vreemde beelde skrikwekkend mag voorkom, is die uiteindelike
boodskap van Openbaring hoopvol. Alhoewel dit lyk asof die kwaad seëvier, bly God op die
troon.1

1

Vergelyk Barry, J.D. 2016. Faithlife Study Bible, Faithlife Study Bible, Bellingham, WA: Lexham Press vir ’n
eenvoudige maar deeglik verantwoorde oorsig.
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Die goeie nuus van Openbaring is dat Jesus weer kom. “Ek kom gou,” sê Hy vir Johannes in
die eerste visioen (Openb 1:7). Met: “Ek kom gou,” sluit Hy die laaste visioen af (Openb
22:20). En die Gees en die bruid sê: “Kom!”

Skrywer
Openbaring is waarskynlik deur die apostel Johannes geskryf (Openb. 1:2, 4, 9). Johannes
was een van die seuns van Sebedeus, en ook verantwoordelik vir die evangelie van
Johannes, sowel as die drie Johannese briewe. Só word dit in die kerklike tradisie aangedui,
onder andere deur Justinus die Martelaar (155 n.C.), hoewel daar nie enige interne getuienis
daaroor in die geskrif self is nie. Johannes en sy broer, Jakobus, wat ook een van die
apostels was, het by Jesus die bynaam van Boanerges of “manne van die donder” gekry
(Mrk. 3:17), maar hy was ook bekend as die een wat Jesus lief gehad het (Joh. 21:20).
Johannes was ten tye van dié openbaring op die eiland Patmos, 60 km suid-wes van Milete,
’n hawestad van Efese. Patmos was dus naby aan Efese in die Egeïese See van Klein-Asië
(Turkye) geleë. Omdat ons weet dat die apostel Johannes die laaste deel van sy lewe daar
deurgebring het, maak dit die identifikasie van die skrywer van Openbaring met die apostel
Johannes heel waarskynlik.
Daar is redelike eenstemmigheid dat hy die visioene aan die einde van die tyd van keiser
Domitianus (81-96 n.C.) , ongeveer 95 n.C., gesien het. Dit is onder andere volgens die
getuienis van die kerkvader Irenaeus oor Johannes, maar klop ook met die interne
gegewens van die boek oor die vervolging waaraan die gemeentes blootgestel is.
Irenaeus wat in die laaste helfte van die 2de eeu n.C. opgetree het, is interessant genoeg
juis in een van die gemeentes wat in Openbaring genoem word, naamlik Smirna, gebore,
maar word later biskop in Lyons, Frankryk, ver van sy geboorteland. Hy is een van die groot
apologete van sy tyd wat vir die waarheid van die evangelie gestry het, sowel as ’n
uitnemende pastor wat in sy gemeente en geloofsgemeenskap daarvoor geëer is.

Boodskap aan die eerste gemeentes
Die sewe gemeentes van Klein-Asië was Johannes se eerste gehoor. Hy skryf aan al die
diensknegte van Jesus Christus (Openb. 1:1) en aan die sewe gemeentes in die provinsie
Asië (Openb. 1:4) – Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea. Omdat
van die ander gemeentes soos dié in Kolosse en Troas weggelaat is, dui dié sewe gemeentes
waarskynlik op die hele kerk.
As gevolg van die gelowiges se weiering om aan die keiserlike godsdiens (keiseraanbidding)
deel te neem, het hierdie gemeentes godsdienstige vervolging uit Rome, sowel as plaaslik
van die Joodse en heidense godsdienste ondervind wat in baie gevalle tot die dood gelei
het.
Openbaring kritiseer dus die drie leidende godsdienste van hulle tyd.
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1. Die Romeinse imperiale godsdiens en Domitianus – die keiser ten tyde van die skryf
van Johannes. Dit was nie net die gildes wat dit moeilik gemaak het vir Christene in
die ekonomie nie, soos in die gemeente van Tiatira nie (Openb 2:18-29), maar die
hele ekonomiese sisteem wat hulle in stand gehou het, soos aan die einde van
Openbaring openbaar word (Openb 18 vv).
2. Die Griekse godsdiens het steeds ‘n groot invloed gehad, veral in die gemeentes van
Turkye, met die hoofgod Zeus – die troon van Satan – wat veral in die gemeente van
Pergamum gelowiges vervolg en gemartel het (Openb 2:12-17).
3. Die Joodse godsdiens – die sinagoges van Satan – het ook op talle plekke die
Christene vervolg, soos ons in die briewe aan Smirna (Openb 2:8-11) en Filadelfia
(Openb 3:7-13) lees.
Dit is benewens die kritiek in die sewe briewe op die afgodediens en onsedelikheid
waaraan die gemeentes blootgestel is. Dit is die leringe van :
1. die Nikolaïete (Efese – Openb 2:1-7; Pergamum – Openb 2:12-17),
2. die aanhangers van die leer van Bileam en Balak (Pergamum – Openb 2:12-17), soos
geïllustreer in die praktyke van
3. die gruwelike profetes Isebel wat mense geleer het dat losbandigheid onlosmaaklik
deel is van die Christelike godsdiens – dinge wat Jesus die “dieptes van Satan” noem
(Tiatira – Openb 2:18-29).
Johannes vermaan dus die volk van God om standvastig te staan gedurende hul tydperk van
verdrukking. Aan die een kant teen die uitdagings van buite – polities, ekonomies, en
godsdienstig. Aan die ander kant teen die uitdagings van binne – afgodsdiens en
onsedelikheid.
Hy moedig hulle aan om tot die dood toe getrou te bly en geen kompromie met die wêreld
aan te gaan nie, nie in die samelewing nie, ook nie in die gemeentes nie.

Boodskap aan alle gemeentes
Johannes se visioene in Openbaring lewer vandag dieselfde boodskap van hoop wat dit aan
sy oorspronklike gehoor gegee het. Jesus het reeds die oorhand gekry. Hy sal eendag aan
bewind kom om sy volk ten volle te regverdig en saam met hulle in die nuwe hemel en
aarde gaan woon. Verseker van hierdie waarheid kan gelowiges hoop hê om te volhard in
hierdie wêreld.
Elkeen van ons speel 'n belangrike en onontbeerlike rol in die kosmiese stryd tussen lig en
duisternis. Ons mag nie op die kantlyn sit en wag vir die einde van die geskiedenis nie. Jesus
self roep ons om saam met Hom te werk aan die koms van die koninkryk (Openb 2:7; 17:14;
21:7).

Openbaring, profesie en brief
’n Paar verdere opmerkings oor die boek en sy boodskap:
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•

Die boek is die openbaring (apokalips – dit beteken ook onthulling of bekendmaking)
van Jesus Christus deur ’n engel aan sy dienskneg Johannes om aan sy ander
diensknegte te toon wat gou gaan gebeur (Openb. 1:1). Dit dra die boodskap oor
dat: 1) verlossing nie van binne af uit die wêreld moontlik is nie, maar van buite af
moet kom – soos dit altyd in apokaliptiese geskrifte beskryf is – en 2) dat die
verlossing van God af, van Jesus Christus en die Gees, sal kom.

•

Alles wat in die boek beskryf word, gebeur tussen Jesus Christus se eerste koms en
sy tweede koms (toutologie). Dit beteken dat Openbaring nie net 'n apokalips is nie,
maar ook 'n profetiese geskrif wat God se wil uitspel vir die hede. Apokalipse het
tradisioneel net 'n radikale breuk met die hede in 'n toekomstige transformasie
verwag. Die boek Openbaring verwag ook 'n radikale transformasie in die toekoms,
maar hou volledig rekening met die verandering wat God reeds in Jesus Christus
gebring het met sy eerste koms, en sy voortgaande uitwerking daarvan in verlossing
en oordeel in die kerk, heelal en die geskiedenis. Die boek is dus eerder 'n profetiese
geskrif wat vanuit 'n apokaliptiese perspektief geskryf is.

•

Jesus Christus is die instrument van God se verlossing asook van sy oordeel. Só word
Hy in die eerste hoofstuk aan ons bekend gestel. Hy is: "die getroue getuie, die
eersgeborene van die dooies, die heerser oor die konings van die aarde. Aan Hom
wat ons liefhet en ons verlos het van die sondes deur sy bloed en ons ’n koninkryk
gemaak het, priesters vir God, sy Vader: aan Hom behoort die heerlikheid en die krag
tot in alle ewigheid. Amen." (Openb. 1:5-6). Jesus bring dus verandering van buite af
(apokalipties) en van binne af (profeties) – en hierby kan ook priesterlik (Openb. 5:12
– die Lam wat geslag was) en koninklik (Openb. 11:15) soos in die res van
Openbaring uitgelê, gevoeg word.

•

Johannes tree as Jesus Christus se profeet en gestuurde op om dit aan gelowiges in
die gemeentes van Klein-Asië wat vervolg word, bekend te maak, om hulle te
bemoedig in hulle geloofstryd. Die visie op God en sy betrokkenheid in die kerk,
heelal, en geskiedenis moet hulle hande sterk om aan God getrou te bly in die hede,
en die boodskap van sy teenwoordigheid vandag in verlossing en oordeel uit te dra.
Hulle is sy koninkryk van priesters vir God sy Vader.

•

Johannes tree beide as profeet en apokaliptiese prediker op en gebruik
apokaliptiese visioene om sy boodskap oor te dra. Hy sien die Goddelike agenda
ontvou in visioene, hy hoor God se geopenbaarde wil vir die lewe en hy dra dit in
opdrag van Jesus Christus aan almal oor wat ore het om te hoor en oë om te lees.
Daarom word sy boodskap ook as 'n brief aan die gelowiges van sy tyd geskryf en
gestuur. Die boek kan dus drievoudig beskryf word, as 'n apokalips, 'n profesie, en 'n
brief (Du Rand, Die A-Z van Openbaring. 'n Allesomvattende perspektief op die boek
Openbaring).
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•

Die sewe gemeentes wat in hoofstuk 1-3 genoem word, het in volgorde in 'n halwe
sirkel gelê in Klein-Asië, die hedendaagse Turkye. Hulle ligging het dus waarskynlik
die orde bepaal waarin Johannes sy boodskap aan hulle geformuleer het.

•

Die getalle en tydperke in Openbaring moet teologies verstaan word – in terme van
wat dit oor God en sy werk sê – en nie as mistieke letterlike berekenings van
gebeure in die toekoms nie. Dit probeer iets oor God en sy heerskappy sê en nie
soseer iets oor datums in die geskiedenis nie (Du Rand, Die A-Z van Openbaring).

Struktuur
Openbaring begin met 'n inleiding (Openb 1:1-20) wat 'n visioen van die Seun van die mens
insluit, 'n persoon wat ook in die Ou-Testamentiese profesie van Daniël verskyn (Dan 7:13).
Die Seun van die mens, Jesus, dikteer in sy Openbaring vir Johannes sewe briewe – een vir
elk van sewe gemeentes in Turkye (Openb 2:1–3:22).
Die grootste deel van Openbaring (Openb 4:1–22:5) bestaan uit 'n reeks visioene wat
onsigbare werklikhede rakende die toekoms openbaar, maar ook gevolge vir die
teenwoordige tyd inhou.
Dit ontvou as drie stelle van sewe visioene – seëls, trompette en bakke. Elke keer as 'n seël
gebreek word, 'n trompet weerklink, of 'n bak uitgegooi word, sien Johannes 'n nuwe
visioen van apokaliptiese beelde (Openb 4:1-16:21).
Nadat die sewende bak die katastrofiese vernietiging ontketen het, sien Johannes visioene
wat die val van “Babilon”, die nederlaag van Satan, en die vernuwing van hemel en aarde
uitbeeld (17:1-22:5).
In die slottoneel verseker Jesus vir Johannes van sy wederkoms. Jesus sal binnekort weer
kom, 'n belofte wat die sekerheid, en daarom hoop van Johannes se boodskap, bevestig
(Openb 22:6-21).

Verskillende interpretasies deur die eeue
Leon Morris gee ‘n goeie oorsig van die vier hooflyne van interpretasie wat deur die eeue
gehandhaaf is2. Daar bestaan verskillende skole van interpretasie. Dit kan ‘n mens nogal
verwar.
Preteriste
Dit is geleerdes wat dink die boek Openbaring handel oor ‘n periode wat in die verlede lê.
Dit het dus geen boodskap vir ons vandag nie. Daar is baie moderniste wat dié idee
handhaaf. Die voordeel is dat dit as ‘n boek van groot betekenis vir die eerste eeuse lesers
voorgehou kan word. Die nadeel is dat dit heeltemal sinloos vir moderne lesers is.

2

Morris, L., 1987. Revelation: an introduction and commentary, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
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Historiste
Dit is geleerdes wat dink die boek Openbaring handel oor die hele menslike geskiedenis.
Daar is dus minder van ‘n boodskap vir die eerste lesers van Openbaring. Die voordeel is dat
dit daarom as betekenisvol uitgelê kan word vir ons wat twee millennia ná die eerste lesers
leef. Die meeste kritiese moderne geleerdes volg hierdie benadering. Die nadeel is dat daar
min konsensus is by die geleerdes oor die geskiedenis.
Futuriste
Dit is geleerdes wat dink die boek Openbaring handel net oor die laaste dae aan die einde
van die menslike geskiedenis. Daar is dus minder van ‘n boodskap vir die eerste lesers, of
selfs vir al die ander lesers deur die eeue. Dit het net betekenis vir die laaste geslag, wie
hulle en wanneer dit nou ook al sou wees. Dit blyk ‘n te verskraalde siening van die boek te
wees.
Idealiste
Dit is geleerdes wat dink die boek Openbaring handel oor idees en beginsels, nie soseer oor
werklike gebeure nie. ‘n Mens sou wil saamstem dat daar weliswaar sulke idees en beginsels
in die boek is, maar dan moet dit op ‘n manier steeds in die geskiedenis geanker word.
Kombinasie van interpretasies
Die beste manier om hierdie verskillende perspektiewe te hanteer, is om die historiese
omstandighede van die eerste lesers volledig te verreken. Daar is ‘n historiese kant aan
Openbaring wat duidelik in die boek na vore kom.
Maar, die boodskap is duidelik ook bedoel vir die toekoms, vir die komende geslagte. Jesus
verklaar reg aan die begin dat hierdie openbaring opgeskryf moet word, want dit handel oor
“wat is, sowel as dinge wat gaan gebeur.” (Openb 1:19).
‘n Mens moet dus in jou interpretasie die boodskap verreken dat dit vir alle kinders van die
Here tot aan die einde van die tyd is. Openbaring is ‘n boodskap vir die eerste eeu, sowel as
vir elke ander eeu tot aan die einde van die tyd.
Herkapitulering
Watter model van interpretasie ‘n mens ook al kies, moet ‘n mens ook rekenskap gee van
die feit dat daar soveel herhalings in die verskillende visioene is.3
Victorinus van Pettau (3de eeu nC) – skrywer van die eerste kommentaar op Openbaring –
en Ticonius (4de eeu nC) het eerste met die teorie van “recapitulation” (opsomming) as
eksegetiese werkswyse vorendag gekom om die herhalings te verklaar. Dit het deur die
eeue ‘n belangrike rol gespeel in die verklaring van Openbaring, en word vandag nog

3

Du Rand, J.A., 1997. Johannese perspektiewe: inleiding tot die Johannese geskrifte - Deel 1, Halfway House:
Orion.
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nagevolg, selfs al verskil geleerdes steeds in terme van die simboliese, geestelike of
historiese betekenis van die boodskap van Openbaring.
Die teorie van herkapitulering kom basies daarop neer dat Openbaring nie regdeur 'n
beskrywing van opeenvolgende gebeure is nie, maar 'n weergawe van dieselfde gebeure in
verskillende visioene. Vandaar die ooreenkomste in die sewe seëls, die sewe basuine en die
sewe bakke.
Victorinus het wel 'n chronologiese verloop by die sewe seëls waargeneem. So is dit ook by
die sewe trompette en die sewe bakke, net nog meer intens. Hierdie herhalende
intensivering word ook 'n “progressiewe parallelisme” genoem. Die sewe trompette is meer
intens as die sewe seëls en die sewe bakke weer meer as die sewe trompette.
In moderne interpretasiemodelle word hierdie herkapituleringsteorie hoofsaaklik toegepas
op die formele struktuur van Openbaring om die opvallende herhalings te verklaar. Dit sluit
ook die herhaling van temas en gebeure in.
Alhoewel dit nie 'n totaal omvattende eksegetiese teorie is nie, bied die
herkapituleringsteorie in verskillende moderne gebruike daarvan nuttige perspektiewe
rakende die “verloop van die verhaal” in Openbaring.
Die getal sewe as verklaring van die struktuur
Farrer (1949) het ook baanbrekerswerk gedoen deur die volgende strukturele merkers as
basis te neem vir sy indeling van Openbaring. Dit is daarna deur baie geleerdes as
vertrekpunt gebruik vir die samestelling van hulle eie interpretasies.
Farrer het die uitdrukkings “Ek het gesien” en “... sigbaar geword ...” beskou as strukturele
merkers vir die begin van die visioene. Dit gee die volgende indeling van die boek: 4
•
•
•
•
•
•

sewe boodskappe 1–3 (Openb 1:1-2)
sewe seëls 4–7 (Openb 4:1)
sewe trompette 8:1–11:14 (Openb 8:1-2)
sewe ongenommerde visioene 11:15–14:20 (Openb 11:19)
sewe bakke van toorn 15–18 (Openb 15:1)
sewe ongenommerde visioene 19–22 (Openb 19:11)

Dit is ‘n baie handige werkswyse om sin te maak van die verskillende herhalende visioene.
Mulholland gebruik drie van hierdie struktuur elemente van “sien” om die boodskap van
Openbaring te tipeer as al hoe dieper en groter uitbeeldings van wat gedoen is in Jesus:5
1. In Openbaring 4:1 sien Johannes “'n geopende deur in die hemel”.
2. In Openbaring 11:19 sien Johannes “die tempel van God oopgaan”.
4

Vgl ook Groenewald, E P 1986. “Die Openbaring van Johannes”. Cape Town: NGKU.
Vgl ook Mulholland, M.R., Jr. 2011. Revelation. In P. W. Comfort, red. Cornerstone Biblical Commentary:
James, 1–2 Peter, Jude, Revelation. Cornerstone Biblical Commentary. Carol Stream, IL: Tyndale House
Publishers.
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3. In Openbaring 19:11 sien Johannes “die geopende hemel”.
Drie dramas
Jan du Randt het in sy navorsing dit na my mening egter nog meer eenvoudig ingedeel. Hy
werk ook met herhalende aard van die visioene, maar nog breër met die herhalende aard
van die inhoud van hoofstukke 4-11 in vergelyking met die inhoud van hoofstukke 12-22.
Hy vind ‘n baie logiese teologiese verdeling – beskryf as drie dramas – op grond van die
bepalende rol wat die Here Jesus Christus in elke deel speel.
Hy stel die volgende struktuur vir Openbaring voor:
1. Die opgestane Christus gee sewe briefboodskappe aan die kerk (hoofstukke 1-3);
2. Die Lam maak die verseëlde boekrol oop waarop God se plan deur die sewe seëls en
sewe trompette in die kosmos ontvou (hoofstukke 4–11);
3. Die draak en sy misdadigers voer oorlog in die loop van die geskiedenis teen die Lam
en sy volgelinge – onder andere deur die sewe bakke – maar verloor die stryd wat lei
tot die bruilof van die Lam en die bruid in die nuwe hemel en die nuwe aarde
(hoofstukke 12–22).
Elke drama is in 'n sekere sin 'n herhaling van dieselfde tema: “God se uitvoering van
verlossing en oordeel.”
1. In die “eerste drama” (Openb. 1-3) beoordeel Christus self die leer en lewe van die
gemeentes in sy weegskaal en belowe Hy verlossing. Dit is werklike gemeentes, maar
hulle verteenwoordig ook die hele kerk. God is deur Christus in sy kerk teenwoordig
soos gesien kan word in die wyse waarop Hy die sewe gemeentes begelei.
2. In die “tweede drama” (Openb. 4-11) word die hemelse erediens onderbreek in die
soektog na iemand om God se agenda vir die heelal uit te voer. Die Lam tree
vorentoe en voer God se verlossende oordeel uit deur sewe seëls en sewe
trompette. Met die blaas van die sewende trompet vind die laaste oordeel plaas en
word die verlostes in God se koninkryk opgeneem (Openb. 11:15).
3. In die “derde drama” (Openb 12:22) verskyn ‘n vrou wat geboorte skenk aan ‘n Seun,
die Christuskind wat die verhaal in die geskiedenis anker. Die bose driemanskap –
die draak (12:3), die dier uit die see (13:1) en die dier uit die aarde (13:11) – veg om
die lojaliteit van die gelowiges (12:11,17), maar word in die proses deur die Drieenige God – die Vader (14:1), Christus die Lam (14:4) en die Gees (14:13) – getroef in
’n reeks oordeelsvoltrekkings wat met sewe bakke beskryf word, waarna die bruilof
van die Lam ’n aanvang neem met die aanbreek van die nuwe hemel en aarde.
Hierdie derde toneel eindig dus met die veroordeling van die prostituut Babilon, en
die verheerliking van die bruid van Christus wat haar intrek neem in die hemelse
Jerusalem met die wederkoms van Jesus Christus.
God is dus besig in die kerk, in die heelal, en in die geskiedenis. Hy doen dit as Vader deur Sy
Seun Jesus Christus en deur die Gees. Hy fokus op verlossing asook op oordeel. Hy staan die
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Bose teë in die stryd om gelowiges se lojaliteit. Dit is ook die hart van die boodskap van die
boek.
Maar, die persoon rondom wie alles wentel, is die Here Jesus Christus. Hy is God se
instrument van verlossing en oordeel. Hy gee samehang en struktuur aan die boek en
boodskap van Openbaring. Dit is na alles sy Openbaring.
Openbaring is daarom 'n boek wat ons visie op God en sy betrokkenheid by alles wat
bestaan wil verdiep sodat ons met moed en verwagting die geloofstryd in die koms van
die koninkryk sal stry.
Wat meer is, Hy stuur ons as gelowiges onder begeleiding van die Heilige Gees om die
wêreld daarvan te oortuig. Hy is die alleenheerser in die heelal en wil almal op die aarde
onder sy heerskappy verenig.

Die struktuur van die sewe briewe in Openbaring 2-3
Hiermee meer inligting oor die sewe briewe. Elke brief bestaan min of meer uit sewe dele.
1. ‘n Opdrag aan Johannes wat begin met die uitdrukking: “Só sê ...” of “Dit sê ...” wat
kenmerkend van die profete was: “So sê die Here” (vgl. Jes. 7:7; Jer. 2:2; Eseg. 5:5).
Dit is die profetiese woord van God wat tot die gemeente kom.
2. ‘n Beskrywing van Jesus waarvan die elemente veral uit die visioen van Johannes in
die eerste hoofstuk kom.
3. ‘n Beskrywing van die gemeente se goeie en swak punte.
4. ‘n Beskrywing van hulle dwaling – behalwe by Smirna en Filadelfia.
5. ‘n Waarskuwing of bemoediging.
6. ‘n Aansporing aan al die gemeentes om na die Gees te luister – dws almal moet
luister na wat vir die ander gemeentes gesê word.
7. ‘n Belofte aan dié wat oorwin – punt 6 en 7 is omgeruil by die laaste 4 briewe.
Telkens lui die opskrif van die briewe: “Skrywe (ook) aan die engel van die gemeente in ...”
Die term engel val op, want dieselfde woord as dié vir engel in Openbaring 1:1 word
gebruik. Hier is dit egter nie die engel van Jesus Christus nie, maar die engel of boodskapper
van die gemeente, dws die leier, leraar of voorganger van die gemeente, soos dit in baie
vertalings weergegee word.
Dat die boodskapper in die enkelvoud aangespreek word, dra die boodskap oor dat die
leierskap in die gemeente ’n baie spesifieke verkondigingstaak het, ’n taak wat die Here self
aan hulle opgelê het en waaraan Hy hulle getrouheid meet, al dan nie.
Maar dit is ook regdeur duidelik dat die boodskap vir die hele gemeente bedoel is, soos dit
ook eksplisiet in die brief aan Tiatira vermeld word (Openb. 2:23-24) en elke keer aan die
einde van ’n brief meervoudig geïnterpreteer word: “luister na wat die Gees aan die
gemeentes sê.”
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Elke boodskap bevat ook elemente wat eintlik op alle gemeentes van toepassing is. Die
uitvoering van die boodskap aan Tiatira sal tot gevolg hê dat: “al die gemeentes sal weet dat
dit Ek is” (Openb. 2:23). Soos die opskrif van elke brief aan die onderskeie gemeentes
oorspronklik geskryf is, rus daar egter ook ’n dure plig op dié in leierskap om hulle
begeleidingsrol – soos deur die Here aan hulle toevertrou – met oorgawe te vervul.
In vier van die briewe word gefokus op ’n eerlike beoordeling van die sterk en swak punte
van die gemeentes, en word hulle begelei met vermaninge en voorstelle hoe om te luister
na wat die Gees sê en hulle lewens daarvolgens in te rig – Efese, Pergamum, Tiatira en
Sardis. Twee gemeentes – Smirna en Filadelfia – word net geprys en een gemeente –
Laodisea – word net bestraf.
Die hart van die boodskap is dat die Here Jesus gemeentes in sy werk in die wêreld gebruik:
“Through the transformed lives of His people, the Lord is making the gospel attractive to the
unrepentant world. He is drawing men and women to Himself through the godly character
of His church.” (John MacArthur, Christ’s call to reform the church).
Dit is wat Jesus in die Bergrede as die doel van ons almal se lewens uitgespel het: “Laat julle
lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die
hemel is, verheerlik.” (Matt. 5:16).

Hoe om Openbaring te lees
Hierbo het ek reeds ’n hele paar leidrade gegee wat jou kan begelei in die lees van die boek
Openbaring. Soos jy vorder met die lees van die boek, kan jy gerus van tyd tot tyd terugkom
en jouself herinner aan die feit dat jy “teologies” moet lees, dat die boek jou wil help
verstaan wat God doen, wat aan die gang is in die wêreld en hoe jy daarop moet reageer.
Maar, uiteindelik moet ’n mens die boek ook “geestelik” lees, as God se woord aan jou in
jou spesifieke omstandighede. Die inligting wat ek gee, help jou om sin te maak van
gedeeltes wat moeiliker is om te verstaan en gee jou ’n groter raamwerk om jou eie
verstaan in te pas en ook te toets, sodat jy nie van die spoor afgaan met moeiliker gedeeltes
nie. Die Bybel is God se woord aan jou en daarom moet jy dit ook binne jou verhouding met
die Here lees.
Grafika
Die voorblad grafika kom van Wallpapertag6.
Afrikaanse Standaard Vertaling
Ek plaas die volle teks van Openbaring in hierdie boek sodat dit die eerste fokus in jou
leeswerk kan wees. Ek gebruik die Afrikaanse Standaard Vertaling van CUM (2014), ‘n
direkte vertaling, met hulle toestemming.

6

https://wallpapertag.com/beautiful-pictures-of-jesus-wallpaper
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1. Jesus kom weer
Openbaring 1
Inleiding
1
Die openbaring van Jesus Christus wat God aan Hom gegee het om aan sy dienaars te toon
wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy dienaar Johannes gewys deur die engel wat
Hy gestuur het.
2Dit is hy wat getuig het oor die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, oor alles
wat hy gesien het.
3Gelukkig is die een wat dit voorlees, asook hulle wat luister na die woorde van die profesie
en gehoorsaam is aan dit wat daarin opgeskryf is, want die tyd is naby.
Seëngroet aan die sewe gemeentes in Asië
4Van Johannes aan die sewe gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van Hom wat is
en wat was en wat kom en van die sewe Geeste wat voor sy troon is.
5En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, die heerser oor
die konings van die aarde.
Aan Hom wat ons liefhet
en ons verlos het van die sondes
deur sy bloed
6en ons ’n koninkryk gemaak het,
priesters vir God, sy Vader:
aan Hom behoort die heerlikheid
en die krag
tot in alle ewigheid. Amen.
7Kyk, Hy kom op die wolke en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al
die stamme van die aarde sal jammerlik oor Hom huil. Ja, amen!
8“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, die Een wat is en wat was en wat kom, die
Almagtige.
Johannes se visioen van Christus
9Ek, Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en koninkryk en volharding in
Jesus, was op die eiland wat Patmos genoem word, vanweë die woord van God en die
getuienis van Jesus.
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10Ek was in die Gees op die dag van die Here en het toe agter my ’n harde stem soos van ’n
trompet hoor
11sê: “Skryf op wat jy sien in ’n boekrol en stuur dit aan die sewe gemeentes: aan Efese, aan
Smirna, aan Pergamum, aan Tiatira, aan Sardis, aan Filadelfia en aan Laodisea.”
12En ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Nadat ek omgedraai
het, het ek sewe goue kandelare gesien
13en in die middel van die kandelare iemand soos ’n Seun van die mens wat geklee is tot op
sy voete en ’n goue band is om sy bors gebind.
14Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vuurvlam.
15En sy voete was net soos gepoleerde koper wat in ’n smeltoond gesuiwer is en sy stem
soos die geluid van baie water.
16In sy regterhand hou Hy sewe sterre vas en uit sy mond kom ’n skerp tweesnydende
swaard. Sy gesig skyn soos die son in al sy krag.
17En toe ek Hom opmerk, het ek voor sy voete neergeval soos ’n dooie. Hy het egter sy
regterhand op my geplaas terwyl Hy sê: “Moenie vrees nie, Ek is die Eerste en die Laaste,
18en ook die Lewende: Ek was dood, maar kyk, Ek leef vir ewig, en Ek hou ook die sleutels
van die dood en die doderyk.
19Skryf dan op wat jy gesien het: dit wat daar is, asook dit wat op die punt staan om hierna
te gebeur.
20Die geheim van die sewe sterre wat jy in my regterhand sien en die sewe goue kandelare
is: die sewe sterre is die sewe engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelare is die
sewe gemeentes self.”
Die eerste hoofstuk van Openbaring kan in vier dele opgedeel word:
•
•
•

•

’n Openbaring deur Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte
te toon wat binnekort moet gebeur – vers 1-3;
Johannes se boodskap aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië – vers 4-5a;
’n Lofprysing aan die Verlosser, dié Een wat weer kom, gebaseer op God se
bekendmaking van Homself as die Alfa en die Omega, die Een wat is, wat was en wat
kom – vers 5b-8;
Johannes se visioen van Jesus Christus wat hom inspan om aan die sewe gemeentes
in Asië te skryf – vers 9-20.

’n Openbaring deur Jesus Christus – Openbaring 1:1-3
In die volksmond praat ons baie keer van die Openbaring van Johannes. Dit is eintlik
verkeerd. Die boek is duidelik ‘n openbaring van Jesus Christus wat deur God aan Hom
gegee is. Jesus tree aan die eenkant nie op sy eie op nie. God die Vader stuur Hom met ’n
baie spesifieke opdrag. Aan die ander kant tree Jesus met volle gesag op om aan die
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gelowiges te toon wat binnekort moet gebeur, soos die Vader Hom gewys het. Daarvoor
gebruik Jesus ‘n engel.
Wat die engel vir Johannes gewys het, raak nou die “woord van God” aan die gelowiges. Dít
is die laaste woorde van Jesus aan sy mense in verband met die eindtyd wat naby is. Maar
belangrik: dié woord van God is nie die getuienis oor Jesus Christus nie, maar “die getuienis
deur Jesus Christus”. Jesus word as die uitvoerder van God se opdrag aangedui en die Een
wat deur die getuienis van Johannes aan die woord kom. Kragtig! In die lees van dié boek
het ons dus met die selfgetuienis van Jesus Christus te make. Hy praat met ons deur die
boek.
Daarom sê Johannes dat God almal wat dié profesie van die boek (voor)lees – d.w.s. die
leraars of bedienaars van die Woord wat dit voorlees – geseënd verklaar, sowel as dié wat
daarna luister, en belangrik, dit wat daarin geskrywe staan, nakom. Die dringendheid
hiervan het met die tydsgewrig te make waarin hulle lewe. Die openbaring gaan oor wat
binnekort moet gebeur. Die tyd is naby.

Johannes se boodskap – Openbaring 1:4-5a
Die aanhef van die brief volg nou waarin Johannes die sewe gemeentes in die provinsie Asië
(Wes-Turkye) aanspreek en groet met die Drie-enige genade (Griekse seënbede) en vrede
(Hebreeuse sjalôm) van
•
•
•

die Vader wat is en wat was en wat kom – ’n beskrywing van die dinamiese karakter
van God;
die sewe Geeste voor sy troon – ‘n beskrywing van die Heilige Gees in sy omvattende
teenwoordigheid en werk (vgl. ook Openb. 3:1; 4:5; 5:6 asook Sag. 4:6) – en 3)
Jesus Christus.

Jesus word as die geloofwaardige of betroubare getuie geteken – d.w.s. sy getuienis kan
geglo word – die Een wat nie net as Eersgeborene uit die dode opgestaan het nie, maar ook
reeds die heerser oor die konings van die aarde is. Ons hoor hierin die getuienis van Psalm 2
weerklink, dat God se Gesalfde Koning is en dat almal vir Hom ontsag moet hê. Let ook op
hoe dit as ’n teenswoordige realiteit beskryf word, nie iets wat eers met die Wederkoms
aanbreek nie.

Lofprysing aan die Verlosser – Openbaring 1:5b-8
Aan dié betroubare getuie kom waarlik die heerlikheid en sterkte toe vir ewig en ewig, soos
Johannes in ’n lofprysing dit doen. Dit is Hy wat ons nie net liefhet en verlos het nie, maar
ons ’n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader (vgl. ook 1 Pet. 2:9). Daarmee word
nie net Jesus se werk as Verlosser verheerlik nie, maar word ook ons taak en opdrag as ’n
koninkryk van priesters vir God, sy Vader, uitgespel, om met Hom in kontak te lewe voor die
mense en Hom publiek te dien.
In ’n verdere lofprysing word nie net Jesus se eerste koms in herinnering geroep nie, maar
ook sy tweede koms, ’n koms met die wolke, waarin die Hemelvaart van Handelinge 1 in
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herinnering geroep word, maar ook die wederkoms vooruitgesien word, een van die
sleuteltemas van die boek Openbaring. Almal sal Hom dan sien, selfs ook dié wat Hom
verwerp het en aan die kruis deurboor het (vgl. Joh. 19:37). Al die volke op aarde sal oor
Hom treur, waarskynlik van berou.
Hierdie Verlosser, verklaar die Here God, die Almagtige, is die Alfa en die Omega – die
eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet – die Een wat is en wat was en wat kom,
waarmee dieselfde beskrywing van God die Vader (vgl. 1:4b) op Jesus van toepassing
gemaak word.

Johannes se visioen van Jesus Christus – Openbaring 1:9-20
Johannes noem homself hulle broer (N.A.V. vertaling het “medegelowige”) en ’n deelgenoot
in drie werklikhede: die verdrukking onder Domitianus wat hom na Patmos verban het, die
koninkryk van God wat onkeerbaar aan die kom is in die wêreld en “die volharding in ons
verhouding met Jesus”, soos dit letterlik daar staan.
Dit is ’n ongelooflike troosvolle beskrywing. Hy het nie net deel aan die verdrukkende
werklikheid van die Romeinse vervolging van gelowiges nie – spesifiek omdat hy die woord
van God verkondig het, d.w.s. die getuienis deur Jesus Christus – maar ook aan die
koninkryk van God wat besig is om in te breek in hierdie wêreld. Hy praat oor volharding as
’n gawe van God wat Johannes van Jesus binne die verhouding met Hom ontvang.
Volharding is dus vir Johannes nie net ’n opdrag wat uitgevoer moet word nie, maar ook ‘n
gawe wat ontvang en vasgehou moet word. Dit moet hom laat moed skep!
Johannes vervolg dan met die beskrywing van die visioen van Jesus Christus wat hy gesien
het, op die dag van die Here, dit is Sondag, toe die Gees van hom “besit geneem” het, en die
Here Jesus die opdrag aan Johannes herhaal om aan die sewe gemeentes te skryf wat hy
sien.
Jesus het tussen sewe goue kandelare gestaan – die simbole van die sewe gemeentes – en
Johannes eien Hom as die Seun van die Mens, op voetspoor van Daniël se vroeëre
beskrywing (Dan. 9:13). By sy lang kleed het hy ’n goue band om sy bors gedra, dié plek
waar werkers gewoonlik hulle gordel vasgemaak het ná hulle klaar gewerk het. Sy werk
word dus as afgehandel geteken. Sy voorkoms was verder besonder treffend en uitermate
verheerlik met veral die skerp swaard met twee snykante uit sy mond – ’n toespeling op die
kragtigheid en priemende karakter van sy woorde (vgl. Hebr. 4:12) – en die feit dat hy sewe
sterre in sy regterhand gehou het – die simbool van die leraars van die gemeentes – die
uitstaande kenmerke.
Jesus word dus as die handelende instrument van God in die lewe van die gemeentes sowel
as die leraars geteken, een wat die reg verdien het om op te tree en wat dit met gesag en
effektiwiteit doen.
Hierdie visie se doel was om Johannes gerus te stel dat Jesus die dood oorwin het – trouens
dat Hy die sleutels van die dood en die doderyk (Hades of onderwêreld) besit en vir ewig en
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ewig lewe – en nou aan almal kan bekend maak wat reeds gebeur het, nou aan die gang is
en hierna gaan gebeur – verlede, hede en toekoms.
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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2. Bly getrou
Openbaring 2
Aan die gemeente in Efese
2
Skryf aan die engel van die gemeente in Efese: Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy
regterhand vashou, wat tussen die sewe goue kandelare rondloop.
2Ek ken jou dade en jou inspanning en jou volharding en dat jy slegte mense net nie kan
verdra nie. En jy het hulle wat meen dat hulle self apostels is, maar dit nie is nie, getoets en
hulle as leuenaars bevind.
3En jy hou aan om te volhard en was verdraagsaam ter wille van my Naam en het nie moeg
geword nie.
4Ek hou dit egter teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het.
5Onthou dan van waar jy uitgesak het en bekeer jou en gaan doen die eerste werke. As dit
nie gebeur nie, kom Ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie
bekeer nie.
6Maar hieraan hou jy vas dat jy die dade van die Nikolaïete haat wat Ek ook haat.
7Hy wat ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan die een wat
oorwin, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan.
Aan die gemeente in Smirna
8En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dit sê Hy, die Eerste en die Laaste, wat
dood was, maar weer lewend geword het.
9Ek ken jou verdrukking en jou armoede – maar jy is tog ryk – en ook die laster van hulle
wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar deel is van die sinagoge van die Satan.
10Moenie vrees vir wat jy op die punt is om te ly nie. Kyk, die duiwel is op die punt om van
julle in die tronk te gooi sodat julle getoets kan word. Julle sal tien dae lank swaarkry. Wees
getrou tot die dood toe en Ek sal aan jou die kroon van die lewe gee.
11Die een wat ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Die een wat
oorwin, sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie.
Aan die gemeente in Pergamum
12En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamum: Dit sê Hy wat die skerp swaard
met die twee snykante het.
13Ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. En jy hou vas aan my Naam en jy
het nie die geloof in My ontken nie, veral gedurende die dae toe Antipas, my getroue getuie,
daar by julle, waar die Satan woon, doodgemaak is.
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14Maar Ek hou ’n paar dinge teen jou dat jy daar mense het wat die onderrig van Bileam
aanhang; hy het Balak beïnvloed om ’n struikelblok vir die seuns van Israel op te stel om
afgodsoffervleis te eet en onsedelik te leef.
15Net só het jy by jou hulle wat die leer van die Nikolaïete huldig.
16Bekeer julle dan, só nie kom Ek gou na jou toe en sal Ek oorlog maak teen hulle met die
swaard van my mond.
17Dié wat ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan dié wat
oorwin, sal Ek van die verborge manna gee en Ek sal ook aan hom ’n wit klippie gee en op
die klippie ’n nuwe naam gegraveer wat niemand ken nie behalwe die een wat dit ontvang.
Aan die gemeente in Tiatira
18En skryf aan die engel van die gemeente in Tiatira: Dit sê die Seun van God, die Een wat
oë het soos ’n vuurvlam en sy voete is net soos gepoleerde koper.
19Ek ken jou dade en jou liefde en jou geloof en jou diens en jou volharding en dat jou
laaste dade meer is as die eerste.
20Maar Ek hou dit teen jou dat jy die vrou Isebel laat begaan, sy wat haarself ’n profetes
noem en my diensknegte leer en verlei om onsedelik te leef en om afgodsoffervleis te eet.
21Ek het aan haar tyd gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie bekeer van haar
onsedelikheid nie.
22Kyk, Ek gooi haar op ’n siekbed neer en dié wat saam met haar onsedelikheid beoefen
het, gee Ek oor aan ernstige verdrukking as hulle hulle nie van haar dade bekeer nie.
23En haar kinders sal Ek laat doodgaan aan iets dodeliks en alle gemeentes sal kennis neem
dat dit Ek is wat niere en harte ondersoek. Ek sal aan julle elkeen gee volgens julle dade.
24Vir die res van julle in Tiatira wat nie hou by hierdie leer nie en wat nie die dieptes van
Satan – soos hulle dit noem – ken nie, lê Ek nie ’n ander las op nie.
25Hou net vas aan wat julle het totdat Ek kom.
26Aan elkeen wat oorwin en enduit aan my dade gehoorsaam bly, sal Ek volmag oor die
nasies gee.
27En hy sal hulle as ’n herder versorg met ’n ysterstaf soos dié een wat erdepotte stukkend
slaan.
28Net soos Ek dit ook van my Vader ontvang het, sal Ek aan hom die môrester gee.
29Wie ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.
Jesus dikteer sewe briewe vir die sewe gemeentes
Die Here Jesus dikteer vervolgens aan Johannes sy onderskeie boodskappe aan die sewe
gemeentes. Telkens lui die opskrif van die (brief)boodskappe: “Skrywe (ook) aan die engel
van die gemeente in ...” Die term engel val op, want dieselfde woord as dié vir engel in
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Openbaring 1:1 word gebruik. Hier is dit egter nie die engel van Jesus Christus nie, maar die
engel of boodskapper van die gemeente, d.w.s. die leier, leraar of voorganger van die
gemeente, soos dit in baie vertalings weergegee word.
Meesal word die boodskapper in die enkelvoud aangespreek wat die boodskap oordra dat
die leierskap in die gemeente ’n baie spesifieke verkondigingstaak het, ’n taak wat die Here
self aan hulle opgelê het en waaraan Hy hulle getrouheid, al dan nie, meet. Die N.A.V.
vertaal ongelukkig regdeur in die meervoud, wat dié feit wegvertaal.
Maar dit is darem ook duidelik dat die boodskap vir die hele gemeente bedoel is, soos dit
ook eksplisiet in die brief aan Tiatira vermeld word (Openb. 2:23-24) en elke keer aan die
einde van ’n brief meervoudig geïnterpreteer word: “luister na wat die Gees aan die
gemeentes sê.” Elke boodskap bevat ook elemente wat eintlik op alle gemeentes van
toepassing is (Openb. 2:23). Soos die opskrif van elke brief aan ’n gemeente oorspronklik
geskryf is, rus daar egter ook ’n dure plig op dié in leierskap om hulle begeleidingsrol – soos
deur die Here aan hulle toevertrou – met oorgawe te vervul.
In vier van die briewe word gefokus op ’n eerlike beoordeling van die sterk en swak punte
van die gemeentes, en word hulle begelei met vermaninge en voorstelle hoe om te luister
na wat die Gees sê en hulle lewens daarom heen in te rig – Efese, Pergamum, Tiatira en
Sardis. Twee gemeentes – Smirna en Filadelfia – word net geprys en een gemeente –
Laodisea – word net bestraf.
Wat ook opval, is dat van die beskrywings van Jesus in hoofstuk een verspreid teruggevind
kan word in die briewe aan die sewe gemeentes – sewe sterre en lampe in die brief aan
Efese; Eerste en Laaste in die brief aan Smirna en so meer.

Die boodskap aan Efese: “Herontdek julle eerste liefde” – Openbaring 2:1-7
Die stad Efese
Die stad Efese (naby Selçuk) was nie net die belangrikste stad in Wes-Turkye nie, maar het
ook die belangrikste gemeente in daardie geweste gehuisves. Die gemeente is deur Paulus
op sy derde sendingreis gestig (Hand. 19). Hy het ook ‘n brief aan hulle uit die tronk in Rome
geskryf.
In daardie tyd was Efese ‘n hawestad aan die rivier Cayster wat ongelukkig mettertyd
toegeslik het. Dit was ‘n groot handelsentrum waar die Romeinse goewerneur gebly het.
Vier handelsroetes het daardeur gegaan. Daar was ook ses tempels wat die keisers vereer
het. Efese was bekend as die “lig van Asië”. Veral die tempel van Artemis (Diana in Latyn)
was besonders. Trouens, dit was een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Ons lees
in Handelinge 19 van die konflik wat ontstaan rondom haar afgodsbeeldjies.
Beskrywing van Jesus
Soos met elke brief begin Jesus in die eerste plek met ‘n beskrywing van Homself. Dit is waar
alles in die geestelike lewe begin. By God wat Homself aan ons openbaar.
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Let op dat Jesus beskryf word as die Een wat rondbeweeg tussen die gemeentes!
Jesus is teenwoordig, ook nou hier in hierdie gemeente. Hy weet wat aangaan. En Jesus hou
hulle vas! Jesus hou ons vas. Dit is een van die belangrikste dinge wat ons van Jesus moet
weet, dat Hy ons nie gelos het nie, maar steeds voortgaan om vir ons in te tree, ons te
begelei, en aan ons die belofte gee dat Hy nie net ONS geloof sal voleindig nie, maar DIE
geloof, soos die Hebreërskrywer dit vir ons verseker (Hebr. 12:2).
Beskrywing van die gemeente
Die tweede ding wat ‘n mens in die brief raaksien, is dat die uitstaande kenmerk van die
voorganger, en daarom ook van die gemeente, was dat hulle nougeset gedoen het wat God
vra en veral sorg gedra het dat alles leerstellig suiwer gebeur.
Hulle het nie moeg geword om te stry vir die oorgelewerde waarheid van die evangelie nie.
Hulle het groot volharding aan die dag gelê ter wille van die Here Jesus Christus.
Geen wonder nie, want dit is waar Paulus-hulle vir drie jaar bedien het op sy derde
sendingreis (Hand. 20:31). Dit is waar hy die eerste brief aan Korinte geskryf het (1 Kor.
16:8-9). Dit is waar Timoteus sy tande geslyp het in die bediening (1 Tim. 1:3). Dit is waar
Maria, Jesus se moeder, volgens oorlewering gewoon het. Dit is waar die skrywer van
Openbaring, Johannes, gebly en bedien het. Dit is waar die slaaf Onesimus (vgl die brief aan
Filemon) later ‘n biskop geword het, soos die kerkvader Ignatius ons vertel.
Dit was ‘n uitstaande gemeente. Daarom het die gemeente vals apostels uitgewys onder die
ander apostels in diens van die Here Jesus, die reisende sendelinge van daardie tyd. Soos ‘n
mens uit Paulus se briewe agterkom, het hulle meer as hulle kwota sodanige apostels gehad
(Ef. 4:14; 1 Tim. 1:3-4), maar hulle kon hulle verset teen die apostels omdat Paulus hulle
daarvoor toegerus en teen dwaalleraars gewaarsku het (Hand. 20:29-31).
Hulle het daarom ook – soos God – die Nikolaïete se dade gehaat (vers 6). Uiteraard nie die
mense self nie, maar wel hulle dade.
‘n Bietjie agtergrond oor die Nikolaïete
Die Nikolaïete – wat ook in Pergamum ‘n probleem was (Openb. 2:15) – was mense wat
godsdienstige en sedelike kompromieë met hulle omgewing aangegaan het. Die kruis van
enige gemeente wat val vir die strik van sinkretisme; van inval met die norme en moraliteit
van die gemeenskap waarbinne hulle lewe.
Die leringe kan moontlik verbind word met Nikolaus, een van die eerste diakens. Lukas sê
van hom dat hy: “van Antiogië afkomstig was en vantevore uit die heidendom tot die
Jodedom oorgegaan het.” (Hand. 6:5).
Die kerkvaders Irenaeus en Hipolitus het Nikolaus aan die leer van die Nikolaïete verbind.
Klemens van Alexandrië het hom egter daarmee verskil en gesê dit was nie Nikolaus self nie,
maar sy volgelinge wat dié dinge gedoen het.
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Of dit dus hyself of sy volgelinge was wat dié leringe versprei het, die punt is dat dit gebeur
het. En hulle het hulle verset teen die reël wat die “sinode” in Jerusalem neergelê het, soos
ons in Handelinge 15 lees.
Ons lees daarvan in die eerste kommentaar op Openbaring waarin die skrywer Victorinus
van Pettau – die vader van die herkapituleringsteorie – vermeld dat die Nikolaïete hulle
spesifiek téén die reëling van die kerk in Jerusalem verset het dat offervleis nie geëet mag
word en bloed nie gedrink mag word nie (Hand. 15).
Wat hierdie inligting nog meer belangrik maak, is dat die Nikolaïete aan die leringe van
Bileam verbind word in die brief aan Pergamum. Daar skryf Jesus dat die Nikolaïete hulle op
dieselfde manier as die Bileamiete gedra (Openb. 2:15). Dit maak dit waarskynlik dat Isebel
deel van die Nikolaïete was, omdat sy presies dieselfde dinge gedoen het in Tiatira as wat
Bileam in die OT en die Nikolaïete in die NT gedoen het.
Die gemeente in Efese het egter sterk gestaan teen hierdie afvalligheid. Hulle het mekaar
onderling vermaan en gewaarsku en kon ‘n reguit pad stap ten spyte van die geweldige
uitdaging van die losbandige en goddelose gemeenskap waarbinne hulle moes leef, selfs
binne die kerk. Hulle het ‘n suiwer leer en ‘n suiwer moraliteit gehandhaaf.
Beskrywing van hulle dwaling
Daar was dus tog ‘n probleem, sê Jesus. En dit was groter as al die ander uitstaande
kenmerke van die gemeente saam. Die voorganger en die gemeente het hulle eerste liefde
verlaat.
In die weegskaal van die Here Jesus het al hierdie dinge nie genoeg geweeg nie. Hulle dade,
hulle inspanning, hulle volharding, hulle onverdraagsaamheid teenoor slegte mense, hulle
toetsing van gewaande apostels en die uitwysing van hulle valse leer, en hulle volharding ter
wille van die Here Jesus se Naam waarin hulle baie verduur het sonder om moeg te word,
was wonderlik.
Maar, wat swaarder geweeg het was die feit dat hulle God nie meer so lief gehad het soos
by die begin van hulle Christelike lewe nie.
Ons moet dit goed hoor. Daar was min gemeentes wat so goed gedoen het as die gemeente
van Efese. Maar al hulle voortreflike uitstaande kenmerke was uiteindelik nie goed genoeg
nie. Dit het nie swaar genoeg geweeg in die weegskaal van die Here Jesus nie. Trouens, hulle
klem op moraliteit, sonder om in die eerste plek die liefde vir die Here te beklemtoon, het
hulle eintlik net opgeblase gemaak.
Dink ‘n bietjie daaroor na.
Die gemeente van Efese se leer en lewe was dus onberispelik, hulle het volhard onder
moeilike omstandighede, hulle het suiwerheid in leer en ‘n onberispelike morele
lewenswandel nagejaag, maar hulle het hulle entoesiasme en Gees-drif verloof.
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En hulle het dit vir dekades volgehou! Dit is immers waarvoor Paulus hulle vroeër geprys het
in sy brief aan die Efesiërs uit Rome in die sestigerjare.
Maar nou, skaars dertig jaar later, was hulle nie meer gewortel en gegrondves in die liefde
nie (Ef. 3:17-19). Hulle was baie besig met die dinge van die Here, maar nie meer so baie
met die Here van die dinge nie.
Hulle uitstaande kenmerke het nie swaar genoeg geweeg in die weegskaal van die Here
Jesus nie. Die gebrek aan hulle eerste liefde het die ander positiewe dinge in diskrediet
gebring.
Die oordeel van Jesus ruk ons tot stilstand
Hierdie oordeel van die Here Jesus oor die uitstaande gemeente van Efese moet ons tot
stilstand ruk.
Let op, die Here Jesus leer hulle dus nie ‘n nuwe geloofsgewoonte nie. Hy sê nie hulle moet
wedergebore word of deur die Heilige Gees gedoop word nie. Nee, daardie dinge is in plek.
Jesus sê, keer terug na die liefde vir God wat die Gees in julle geskep het dié dag toe julle
My leer ken het en in My begin glo het.
Want, dit gaan hier nie oor nuwe goed wat hulle moet leer nie. Dit is ou goed waarvan hulle
vergeet het. Dit gaan oor die feit dat hulle só besig geraak het met die uitvang van valse
leraars en die herkenning van valse leringe dat hulle innige intieme verbondenheid aan die
Here verflou het.
Dit is wat gebeur as jy jou nie meer verwonder aan wie Jesus is en wat Hy doen nie. En die
gevolge daarvan bly nie uit nie. Jy raak bakleierig en rigied. Jy verloor die vreugde in die
Here, en jou werk vir die Here raak pligpleging.
Die waarheid is, waar die liefde vir God vervaag, kan die liefde vir die gemeente en die liefde
vir ‘n verloregaande wêreld nie volgehou word nie. Jou geestelike energie en motivering kan
nie kom uit dié dinge waartéén jy is nie, maar moet kom uit dié dinge waarvóór jy is.
Ek het vroeër ‘n boekie oor geestelike oorlogvoering geskryf, Bid of Baklei?, en dít was die
boodskap van die boek, dat jy kan verval in ‘n téén-geloof, en sodoende die vír-geloof
verloor, dat jy meer fokus op die dinge waartéén jy is, as die dinge waarvóór jy is.
Dit is só belangrik om dié boodskap te hoor. Ons moet téén valse leraars en leringe wees.
Talle van die briewe gaan daaroor. Maar, dit kan net werk as daar ‘n oorhoofse positiewe
gerigtheid op die liefde vir God in jou lewe is. As jy in die eerste en laaste instansie vír Jesus
en sy evangelie is. As jy vír die geloof stry. As jy vír die liefde vir die Here werk.
Want soos ons deur die briewe werk, gaan daar talle dinge kom waarteen die Here Jesus
ons gaan waarsku. En sommige van dié boodskappe gaan regtig nie lekker wees om te hoor
nie. Maar, ons sal dit reguit in die oë moet kyk, onsself daaraan meet, en regmaak wat
verkeerd is.

24

Maar, en dit is belangrik, as jy nie met die liefde vir die Here begin nie, gaan jy nie ver kom
nie, gaan jy vasval in ‘n puntenerige foutvindery wat vir niemand rondom jou aangenaam
gaan wees nie, laat staan nog vir jou self.
Waarskuwing en bemoediging
Wat is Jesus se boodskap dan vir dié gemeente wie se goeie eienskappe nie genoeg weeg in
sy weegskaal nie?
Jesus se boodskap is: ontdek weer jou eerste liefde.
Hoe doen ‘n mens dit?
Jesus sê, daar is drie dinge wat jy kan doen.
1. ONTHOU: Kom tot stilstand en laat die verhale van jou eerste entoesiasme vir die Here
weer jou gedagtes volmaak.
Ek onthou my trane in graad sewe met huisgodsdiens toe Romeine 8:14-16 my die eerste
keer getref het:
“14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 15 Want julle
het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees
van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! 16 Die Gees self getuig saam
met ons gees dat ons kinders van God is.”
Dit is die Gees wat ons kinders van God maak. Dit is die Gees wat ons aan God verbind. Dit is
die Gees wat ons daardie eerste liefde vir God gee.
Trouens, soos Paulus vir ons herinner in Galasiërs 5, liefde is ‘n gawe van die Heilige Gees
(Gal 5:22). Saam met vreugde en vrede is liefde die drietal aspekte van die vrug van die Gees
wat ons die teenwoordigheid van God in ons lewe laat beleef. Liefde, vreugde en vrede is
die merktekens van iemand in wie God tot sy reg kom.
Soos geduld, vriendelikheid en goedhartigheid ons help om binne die gemeenskap van
gelowiges te floreer, so help liefde, vreugde en vrede ons om in die gemeenskap met God te
floreer.
Onthou dus “waarvandaan jy uitgesak het en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër
gedoen het.” Laat die herinnering aan daardie eerste liefde van God jou motiveer om tot
inkeer te kom en weer die dinge te doen wat jy vroeër gedoen het.
2. BEKEER JOU van jou foutvindery, en vind jouself weer aan die voete van jou Leermeester,
die Een wat jou liefhet, en wie se woorde jou hart aanvanklik geroer het.
Daar is só baie vandag wat ons hare laat rys. Dinge in die wêreldwye pandemie van COVID19. Dinge in die politiek. Dinge in die ekonomie. Dinge in die media. Dinge in die kerk. En ons
moet daaraan aandag gee.
Maar, ‘n mens groei in die rigting waarop jy fokus. As jy op die pad van foutvindery uit is,
gaan jy al hoe meer foute raaksien. Daarvan moet ons tot bekering kom.
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Daarom sê Jesus:
3. DOEN WEER die dinge wat jy aan die begin gedoen het.
Ek onthou met hoeveel genot ek die eerste Bybelkor Bybelstudie boekies gelees het in my
graad agt jaar. Boeke van die Bybel. Boeke vir tieners. Later God se Smokkelaar – die boek
van Broer Andrew. Ek het na hom gaan luister toe hy in SA kom optree het. Hy was ‘n
rolmodel vir my.
Ek onthou die koffiekroeg wat ons in Durbanville Moedergemeente in graad 10 gestig het.
Al voorwaarde was dat ons nie die dominees sou lastig val nie. Ons wou dit self doen. En
dominee Jaap Weideman het ons toegelaat. Watter wyse man!
Ek onthou die eerste pogings om die evangelie met ander te deel. Met die materiaal van die
Jeug-tot-Jeug Aksie in graad elf.
Die gebedsgroepe wat ons in graad 12, matriek gestig het. Ons was meer as honderd tieners
wat weekliks in gebedsgroepe besig was.
Die herinneringe bring ‘n glimlag op my gesig. Dit laat my verlang om weer met daardie
entoesiasme en waagmoed te leef, al beteken dit dat ‘n mens nie presies weer dié dinge kan
doen nie. Maar, dit maak jou oë oop vir die geleenthede wat die Here nou vir jou wil gee.
Só herstel jy die verhouding met die Here, raak jy weer lief vir die Here soos dit aan die
begin was, en sal jy dit weer regkry om te leef vanuit die liefde vir God.

Die boodskap aan Smirna: “Bly getrou tot die dood toe” – Openbaring 2:8-11
Smirna – die moderne stad Izmir – was en is ‘n pragtige stad, ‘n hawestad aan die
Hermusrivier aan die Egeïese See. Die groot Griekse digter Homerus is met die stad
geassosieer. Hulle was bekend vir hulle wetenskapsbeoefening, vir goeie wyn, pragtige
geboue, groot welvaart en vir medisyne. Daar was onder andere ‘n groot tempel van
Asklepius, die god van medisyne.
Hierteenoor was die gemeente in Smirna arm. Die woord wat Johannes hier gebruik vir hulle
armoede (ptōcheia) dui daarop dat hulle nie net min gehad het nie. Hulle was so arm dat
hulle eintlik niks gehad het nie. Hulle was brandarm. Waarskynlik weens die teenstand wat
hulle van die Jode en die owerhede ervaar het – soos op baie plekke in die Romeinse ryk –
wat baie keer konfiskering van hulle bates en eiendom tot gevolg gehad het (Hebr. 10:34).
Smirna was getrou in vervolging
‘n Mens sou dink dat hierdie gemeente dit nie sou maak nie. Dat hulle invloed sou kwyn. Dat
hulle deur die stad se invloedrykes geïgnoreer sou word.
Tog nie. Smirna het staande gebly al was hulle in die spervuur. Hulle was ‘n klippie in die
skoen van die Jode. Hulle was ‘n steen des aanstoots vir die owerhede. Maar, Smirna wou
nie inval by die heersende heidense verering van die keiser nie, selfs nie by die
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ooreenkomste wat die Jode gesluit het met die owerhede ter wille van hulle relatiewe
godsdiensvryheid nie.
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet daarom die gemeente aan hulle getrouheid.
Die gemeente het volhard in hulle getrouheid aan die boodskap van die Here Jesus Christus,
die werklike Here versus die keiser, en die vleesgeworde Christus versus die
toekomsverwagting van die Jode. Selfs al het dit in hulle in konflik gebring met die Romeine.
Selfs al het dit hulle in konflik gebring met die Jode.
Teenoor die heidene het Smirna verkondig daar is net een Here, en dit is Jesus. Nie die
keiser nie. Nie die ander afgode nie.
Teenoor die Jode het Smirna verkondig dat die Messias, dit is die Christus, gekom het in die
vleesgeworde Jesus van Nasaret. Hy het gekom. Hy het die belofte van die Skrif vervul. Sy
werk is afgehandel. Die Jode moes dit glo. Daarvoor het Jesus die gelowiges in hierdie
wêreld uitgestuur. As getuies ook aan die Jode.
Daarom is hulle vervolg. Want, die Romeine het hulle boodskap verwerp. En die Jode het
hulle boodskap verwerp.
Hoekom? Hoe kon hulle dit regkry?
Beskrywing van Jesus
Want, hulle was verbind aan Jesus, die Eerste en die Laaste, die een wat dood was, maar
wat lewend geword het.
Hiermee bemoedig Jesus die gemeente vanuit die feit dat Hyself God is, maar nie geskroom
het om ter wille van die redding van die uitverkorenes die dood te smaak nie.
Hy bemoedig hulle nie net met die kruis nie, maar ook met sy opstanding.
Beskrywing van die gemeente
Laat ons egter vir geen oomblik die vervolging en verdrukking van die gemeente van Smirna
onderskat nie. Hulle is op talle maniere verdruk. Hulle is wreed vervolg. Hulle is publiek
verguis.
Maar, hulle het volhard. Hulle het getrou gebly aan die geloof in die Here Jesus Christus.
Veral die Joodse sinagoge het ‘n fel aanslag op die Christene geloods. Soos dit altyd gebeur,
as jy nie met jou afwykende teologiese idees hond haaraf maak nie, wend jy jou tot die
publiek en draai die publieke mening in jou guns teen jou teologiese opponente.
Ons het dit reeds in die evangelies gesien. Die Fariseërs kon die Here Jesus nie troef met
hulle interpretasie van die Skrif oor die Sabbat nie. Jesus het uitgewys dat die Fariseërs se
eie reëls oor die Sabbat – daar was 39 van dié reëls wat nêrens in die Skrif gestaan het nie –
van die Sabbat ‘n ondraaglike las gemaak het vir mense. En Hy het die positiewe inkleding
van die Sabbat verkondig uit die boodskap van Jesaja 52 en 56.
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Die Fariseërs se interpretasies het in die proses die Skrif boonop ontkrag, soos dit bv in
terme van die vyfde gebod, eer jou vader en moeder, die geval was. Hulle het geleer dat as
jy vir jou ma en pa sê, ek het my hulp – die korban – aan julle aan die kerk bemaak, dan is
hulle vry daarvan om hulle pa en ma te eer (Mrk. 7:9-13). So het hulle die wet van Moses
ontkrag met hulle eie reëls.
En Jesus het hulle swak teologie aan die kaak gestel. Skerp. Uit die Skrif. Helder. Duidelik.
Wat was die reaksie van die Fariseërs toe Jesus hulle oor die Sabbat troef? Hulle het
woedend geraak vir Hom, en omdat hulle Hom nie uit die Skrif kon aanvat nie, het hulle
hulle toevlug geneem tot die Herodiane, en later tot die Romeine, en die politieke leiers
sover gekry om Jesus op valse aanklagte te laat kruisig (Luk. 6).
Dit is wat hierdie Jode in Smirna ook gedoen het. Hulle het teen die Christene in opstand
gekom, die owerhede teen hulle opgesteek, en daarmee hulle ware kleure gewys.
In plaas daarvan om met die gelowiges in gesprek te tree oor die Messias, en saam te gesels
oor die wyse waarop die Skrifte daaroor praat, het die Jode die teologiese gesprek verlaat
en die Christene by die staat in die rug gesteek.
Jesus noem daarom hierdie Jode in Smirna ‘n sinagoge van Satan, soos hy op ‘n keer die
duiwel die vader van die Joodse leiers genoem het (Joh. 8:44). Die Joodse teenstand teen
hierdie arm Christene het hulle ware aard gewys – hulle vyandskap is deur die Satan self
aangesteek teen die Christene.
In Jesus se weegskaal is die gemeente ryk
In Jesus se weegskaal is hierdie arm gemeente egter daarom een van die top gemeentes.
Smirna kry net lof van die Here, soos dit ook met Filadelfia die geval was. Hierdie is die
enigste twee gemeentes wat op geen manier hier in Openbaring deur die Here Jesus
aangespreek word nie.
Wat Jesus van Smirna sê is: “Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk.” Die
voorganger en gemeente in Smirna word geprys deur Jesus en dit vir hulle “rykdom”.
Wat was Smirna se rykdom? ‘n Mens sou kon sê van Laodisea dat hulle ryk was. Hulle was ‘n
welvarende voorspoedige gemeente. Hulle was regtig fisies ryk. Maar Smirna? Hierdie
brandarm gemeente?
Ja, sê Jesus. Julle is ryk. Want, Jesus meet rykdom nie in terme van geld nie. Smirna se
rykdom lê in hulle getrouheid. Ten spyte van die vervolging. Ten spyte van die teenstand.
Ten spyte van die armoede. Dit is waarom Jesus hulle as ryk tipeer. Want hulle het aan Jesus
getrou gebly, die bron van hulle hoop en volharding.
Daarom sê Jesus, in sy weegskaal is Smirna ryk. Want, Jesus meet die gemeente nie aan
hulle fisiese rykdom of armoede nie. Hy meet die gemeente aan hulle getrouheid ten spyte
van die uitdagings. En op daardie weegskaal is hulle loshande voor. Hulle is ryk in
getrouheid. En God word daardeur verheerlik.
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Bemoediging
Jesus gee hulle geen waarskuwing nie. Geen teregwysing nie. Net ‘n bemoediging.
Want hulle gaan dit nodig kry. Hulle verdrukking is nog nie klaar nie. Daar wag nog meer
daarvan op hulle.
Jesus waarsku hierdie top gemeente van Hom dat daar nog ‘n groter vervolging is wat wag.
Die grootste teenstand, sê Jesus, gaan kom van die verdrukking deur die duiwel self, God se
groot teenstander. Die duiwel sal homself nie kan keer nie. Hy sal die blote bestaan van ‘n
gemeente in Smirna wil uitwis.
Hulle hoef egter nie te vrees nie, sê die Here Jesus, want al gaan sommige van hulle weens
die duiwel se werk in die gevangenis gegooi word, sal dit vir ‘n beperkte tyd wees. Jesus sal
dit temper.
Wat hulle moet help om vas te staan, om verder getrou te bly, is die besef dat die doel van
al die teenstand en die lyding van die verdrukking, is om hulle volharding te toets. As ‘n
getuienis aan die res van die kerk. Dit sal tien dae lank duur, sê Jesus.
Daarmee bedoel Hy waarskynlik nie ‘n letterlike tien dae nie, doodgewoon dat daar ‘n einde
sal kom aan die toetsing, hoe lank dit nou ook al sou duur (vgl Dan 1:12,14; Gen 24:55; Num
11:19). Dit wil voorkom asof die vervolging uiteindelik dekades lank geduur het, maar
daaroor later.
Hulle sal ná die uitmergelende tyd van verdrukking die oorwinnaarskrans (iets soos die
lourierkrans wat met oorwinning geassosieer is) van die lewe ontvang.
Anders as wat die geval was met die aardse pryse (wat nie maklik ná die dood aan iemand
toegeken is nie, hoewel dit soms ná iemand se dood saam met hom begrawe is) sal Jesus
hulle die oorwinnaarskrans van die lewe gee, selfs al sou hulle in die proses doodgaan. Die
krans simboliseer hulle oorwinning oor die dood. Dit is die kroon van die ewige lewe.
Aansporing en belofte aan dié wat oorwin
Jesus bemoedig die gemeente van Smirna deur hulle te herinner daaraan dat Hy self tot die
dood toe getrou was en uit die dood opgestaan het. Die tweede dood – die poel van vuur en
swael (Openb. 20:6,14; 21:8), wat direk herinner aan die vernietiging van Sodom en
Gomorra (Gen. 19:29) – sal oor hulle geen effek hê nie.

Die boodskap aan Pergamum: “Stry teen valse leringe” – Openbaring 2:12-17
Pergamum, die amptelike hoofstad van dié gebied, was ‘n groot stad wat bekend was vir ‘n
hele paar dinge. Dit was een van die plekke waar Asklepius, die god van gesondheid –
gesimboliseer deur 'n slang (mediese simbool) – aanbid is.
Pergamum het ook een van die grootste biblioteke gehad in dié tyd met ongeveer 200 000
boeke en bronne, wat net oortref is in grootte deur die een in Alexandrië. Hulle het
uitgemunt in die produksie van boeke, veral op die velle van diere, wat vereer is deurdat die
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moderne woord perkament van die stad se naam, Pergamum, afgelei is. Vandag is dit die
stad Bergema.
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Hier meet die
weegskaal van Jesus die gemeente van Pergamum aan hulle leringe.
Julle sal agterkom dat die weegskaal nie dinge meet soos invloed in die wêreld nie. Dit meet
nie die warmte van die geloofsgemeenskap nie. Dit meet nie die welsprekendheid van die
leraars nie.
Jesus se weegskaal meet dié dinge wat vir Hom saak maak. En vir Hom maak jou eerste
liefde saak. Hoe getrou jy aan Hom en jou geloofsgemeenskap leef.
En in die geval van Pergamum, wat die inhoud is van wat in die gemeente geleer word.
Lering is ‘n kernsaak vir die Here Jesus.
Beskrywing van Jesus
Geen wonder dat Jesus Homself aan hierdie gemeente bekendstel as die een wat die skerp
swaard met die twee snykante het nie.
Hierdie swaard het ‘n dubbele betekenis.
Aan die een kant is dit die wapen van God se oordeel. Dit is hoe God Homself onder andere
in die OT bekend gestel het.
1. Daar was ‘n vlammende swaard wat heen en weer beweeg het wat die toegang tot die
boom van die lewe in Eden bewaak het (Gen. 3:24).
2. Daar was ‘n engel met ‘n ontblote swaard wat Bileam gewaarsku het om net te sê wat
God vir hom gee, en nie enige vloek oor Israel uit te spreek nie (Num. 22:31; vgl. Jos.
5:13; 1 Kron. 12:12,16). Dit is dieselfde Bileam wie se leringe net hierna aan die kaak
gestel sal word.
3. Met Moses se derde en laaste toespraak net voor die volk die land Kanaän sou
binnetrek, skets hy ‘n prentjie van die Here wat met die skerpgemaakte blink swaard
van sy oordeel voor hulle sal uittrek en die land aan hulle sal gee (Deut. 32:41; vgl Job
19:29; Ps. 7:13; 17:13; Jes. 27:1; 31:8; 34:5-6; 66:16; Jer. 12:12; 47:6; 48:2; Eseg. 21:1-12;
Amos 7:9; Sef. 2:12; Sag. 13:7).
4. Dieselfde prentjie van God word in die NT geteken waar Jesus as die Ruiter op die wit
perd geteken word. Hy voer aan die einde van die tyd oorlog teen die nasies: “Uit sy
mond het daar ’n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref,” (Openb. 19:11-21).
Maar aan die ander kant is die swaard ‘n simbool van God se Woord. So sê Jesaja
alreeds in die OT (Jes. 49:2). Maar dit is ‘n helder boodskap in die NT, soos ‘n mens ook
in die beskrywing van die Ruiter op die wit perd agterkom (Openb. 19).
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5. Paulus praat van die Woord as die swaard van die Gees (Ef. 6:17). Dit is deel van die
wapenrusting van die gelowige teen die bose geeste in die lug wat die verspreiding van
die evangelie teenstaan.
6. Die Hebreërskrywer beskryf die woord van God as lewend en kragtig: “Dit is skerper as
enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en
van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.” (Hebr.
4:12).
Jesus word dus nie deur die kennis wat in biblioteke versamel is, getroef nie. In ‘n stad wat
bekend was vir boeke, stel Jesus Homself bekend as die een van Dié Boek.
Beskrywing van die gemeente
Die grootste uitstaande kenmerk van Pergamum was egter dat dit een van die
hoofsentrums van keiseraanbidding in die streek was, met ’n reuse-altaar vir Zeus Soter, die
verlosser god.
Hierdie altaar het ‘n wrede doel gedien. Daar is 24 uur elke dag, 7 dae ‘n week, mense op
dié massiewe altaar geoffer. Die mense is binne-in ‘n brons bul vasgebind, ‘n vuur is onder
die bul aangesteek, en dan is die persoon lewendig soos in ‘n oond gebraai. Die gille het uit
die bul weerklink wat dit laat klink het asof die bul lewe. Grusaam. Alles ter ere van Zeus.
Antipas
Midde-in hierdie uitdagende omgewing – die plek waar die Satan bly, daar waar die troon
van Satan is, so verskriklik was die plek, sê Jesus – het die voorganger en die gemeente aan
die Here getrou gebly selfs toe Antipas, een van die gemeente se getroue getuies, die
hoogste prys vir sy getrouheid moes betaal.
Antipas se naam het waarskynlik sy getuienis beskryf. Die naam beteken “teen alles”. Dit is
‘n naam wat óf aan hom gegee is, weens sy opstand teen die vergrype van ‘n samelewing
wat God nie eer nie. Óf dit kan ook wees dat hy verteken is asof hy “teen alles” was. Dit kan
ook wees dat dit sy regte naam was, en dat dié naam ‘n profesie was van watter pad sy
getuienis sou inslaan as kind van die Here.
Hoe dit ook al sy, hy is deur die owerhede doodgemaak weens sy getuienis. Moontlik juis
verbrand in die afgod Zeus, soos die tradisie oor Antipas lui.
Johannes die Doper
Dit is wat gebeur as magtiges aangevat word. Dit het vroeër met Johannes die Doper
gebeur wat Herodes – ironies genoeg ook Herodes Antipas genoem – aangevat het oor sy
huwelik met Herodias. Sy het van sy broer Filippus geskei het om met hom te trou nadat
Herodes op sy beurt ook van sy vrou geskei het. ‘n Dubbele egskeiding gevolg deur ‘n
ongeoorloofde hertroue. Vir sy getrouheid aan die eise wat God vir die huwelik stel, is
Johannes die Doper onthoof.
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Athanasius
Dieselfde gebeur soms ook binne die kerk, van alle plekke, as jy opstaan vir die ware geloof soos Athanasius ‘n paar eeue later sou uitvind. Vyf dekades lank het hy ‘n alleenstryd
gevoer in die kerk om die belydenis dat Jesus van een substansie met die Vader is teen die
ketterse Arius te verdedig. Athanasius is vyf keer uit die stad Alexandrië vir sy getrouheid
aan die Bybelse boodskap verban .
So het hy die bynaam Contra Mundum bekom: “teen die hele wêreld”.
Maar Athanasius het die stryd gewen: “against all odds.” Van 325 nC in Nicea tot met sy
dood in 373 nC het hy die vaandel vir Jesus se goddelikheid op grond van die Skrif gedra. In
381 nC het dit in Konstantinopel finaal die belydenis van die ekumeniese kerk geword, soos
ons dit lees in die Geloofsbelydenis van Nicea. Tog het Athanatius steeds die bynaam Contra
Mundum gekry: “teen die hele wêreld”. Dié titel sou hy behou, al het ons van hom af een
van die helderste verwoordings van die Triniteit gekry.
Jesus bemoedig die gemeente
Die Here Jesus bemoedig die voorganger en gemeente aan om getrou te bly, selfs al kos dit
hulle dood. Antipas is hulle voorbeeld. Almal moet soos Antipas wees, want hy was die
getroue getuie van die Here Jesus.
Luister mooi hierna. ‘n Gemeente kan nie net staatmaak op die stryd van enkele individue
nie. ‘n Gemeente moet as liggaam van Christus die stryd teen valse leringe aanpak en
deurvoer.
Die gemeente van Pergamum het immers dit vroeër reggekry om Jesus se Naam in ere te
hou. Hulle het nie hulle geloof in Jesus ontken nie.
Beskrywing van hulle dwaling
Daarom spreek die Here hulle aan om voort te gaan daarmee en nie toe te laat dat valse
leringe die gemeente soos suurdeeg infiltreer en hulle verstrik word in afgodery en
onsedelikheid nie.
Soos Bileam stel dié mense ‘n strik vir die gemeente, leer hulle die gemeente om van die
afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. Dit is ook wat die Nikolaïete die mense in
Efese geleer het. Hulle het nou ook aanhangers in Pergamum verwerf.
Hierdie mense het dus van die kerk ‘n “wêreld-vriendelike” kerk probeer maak. Hulle het die
waardes en lewenstyl van die samelewing binne die kerk aanvaarbaar gemaak, en só die
gelowiges verlei om “wêreld-gelykvormig” te raak.
Vriendskap met die wêreld is egter vyandskap met God, só het die broer van Jesus, Jakobus,
geleer (Jak. 4:4). Daar is nie kompromie moontlik met die wêreld se waardes en wêreldse
immoraliteit nie. Ons is immers vreemdelinge in hierdie wêreld en vermy vleeslike
begeertes wat stryd voer teen die siel, so het Petrus ons geleer (1 Pet. 2:11).
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Die gemeente word dus opgeroep om op te tree teen dié mense wat nie meer aan Jesus se
leringe getrou was nie, en die leer van Bileam aanhang. Dit was nie so ‘n groot probleem by
hulle soos by Tiatira nie – waarby ons nog kom – maar dit was al genoeg rede vir die Here
Jesus om hulle ernstig teen die dwaling te waarsku. ‘n Klein bietjie suurdeeg beïnvloed mos
‘n groot hoeveelheid meel.
‘n Bietjie agtergrond oor Bileam
Bileam het die simbool geword van ‘n profeet wat deur sy gekonkel gelowiges deur
onsedelikheid tot afgodery verlei. Die verhaal in Numeri 22-24 vorm die agtergrond vir
hierdie verwysing in Openbaring.
Dit is die verhaal waar koning Balak vir Bileam, die profeet, huur om die Israeliete te
vervloek net voor hulle die land Kanaän sou inval. Die Here keer egter telkens vir Bileam om
dit te doen, onder andere deur die donkie wat praat en die ontblote swaard van die engel.
En in stede van vloeke, kon Bileam net woorde van seën oor Israel uitspreek, tot Balak se
konsternasie.
Maar dan beraam Bileam ‘n slinkse plan. Ons lees daarvan in Numeri 31:6 (vgl. 1 Kor. 10;
Judas 14 en 2 Pet. 2:15). Bileam stuur ‘n klomp Midianitiese vroue om die Israeliete te verlei
tot onsedelikheid en afgodsdiens. En die manne val vir die verleiding van die vroue. Hulle
verval in onsedelikheid en afgodery. Sodat God hulle met ‘n groot ramp tref waarin 24 000
manne sterf (Num. 25).
Dieselfde tipe leringe van Bileam, sê Jesus, is deur die Nikolaïete gehandhaaf, soos dit ook
die geval was in Efese, waaroor ons reeds nagedink het.
Vrysinnigheid het dus ingesluip, die begin van ‘n liberale siening van die evangelie, waar die
ortodokse siening van die evangelie en die Skrif vervang word met die insluiting van leringe
wat van buite af kom, wat gebaseer is op ervaring, geleen by die waardes van die
samelewing van die dag, en geakkommodeer met die term diversiteit.
Opstand teen die ooreenkoms van Handelinge 15
Daar is egter meer.
Wat ons hier raaksien, is dat daar ‘n groeiende opstand by sommige in die gemeente van
Pergamum was teen die ortodokse leer en lewe wat die apostels vir hulle nagelaat het.
Hulle het veral nie gehou van die akkoord wat al die gemeentes in Jerusalem met mekaar
aangegaan het nie, waarvan ons lees in Handelinge 15.
Hulle het in opstand gekom teen die besluit dat alle gelowiges onsedelikheid en afgodery
(“van afgodsoffers, van bloed en van wat verwurg is”) moet vermy. Dit het gelowiges uit die
Jode ingesluit sowel as gelowiges uit die heidene. En dit het regdeur die Christelike kerk
gegeld.
Paulus het regdeur die wêreld van sy tyd geleer dat gelowiges oor ander sake kon verskil –
die besnydenis (Hand. 15), kos en wyn (Rom. 14), en die sabbat (Kol. 2).
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Maar hy het vasgestaan oor die kernsake van die Christelike geloof. Dinge soos die
opstanding (1 Kor. 15), die verbod op afgodery (2 Kor. 6), en die verbod op onsedelikheid (1
Kor. 6). Daaroor was geen diversiteit moontlik nie.
Hoekom is die verbod op afgodery en onsedelikheid so absoluut?
Want, die verbod op die eet van vleis met bloed in Handelinge 15 gaan nie net terug op die
wet van Moses nie, maar nog vroeër na die verbond met Noag. Die verbod op afgodery en
onsedelikheid geld dus van die begin af.
Die verbond met Noag, en die eise wat God daarin gegee het, geld vir alle mense. Dit is waar
God die eerste keer die opdrag gegee het dat mense nie vleis met bloed daarin mag eet nie.
Net so word in Genesis 9 die eerste verhaal van onsedelikheid vertel. In die boek Jubilees, ‘n
vroeë Joodse kommentaar op Genesis – wat deel uitmaak van die kanon van die Ethiopiese
Ortodokse kerk – word die verbod op onsedelikheid aan Noag verbind:
Noah began to prescribe for his grandsons the ordinances and the commandments—every
statute which he knew. He testified to his sons that they should do what is right, cover the
shame of their bodies, bless the one who had created them, honor father and mother, love
one another, and keep themselves from fornication, uncleanness, and from all injustice.
Die Joodse eksegete het dus van vroeg af die verhaal van Gam met ongeoorloofde seksuele
gemeenskap verbind (vgl. Steven Greenberg en David Goldenberg). Die frase: “het sy vader
se naaktheid gesien” (Gen. 9:22) word immers vir seksuele gemeenskap gebruik in Levitikus
(bv. Lev. 20:17).
Wat God verbied, mag jy nooit doen nie. Wat God gebied, moet jy altyd doen. God verwag
persoonlike, volkome, noukeurige en volhardende gehoorsaamheid. Van elke mens. Dit sluit
die verbod op afgodery en onsedelikheid in.
En dit is waarom die gemeente van Pergamum opgeroep word om afgodery en
onsedelikheid te bestry, om dié dwaalleringe te identifiseer en daarteen te stry. Dit kom
reeds van vroeg af, van Genesis 9 in die OT en van Handelinge 15 in die NT.
Hoekom is dit só belangrik?
Jy kan afgodery as die “wortel van alle sondes” beskou. Soos die apokriewe boek, Die
Wysheid van Salomo, dit beskryf: “die aanbidding van die onnoembare afgode is die begin,
oorsaak en eindpunt van alle boosheid.” (Openb. 14:27).
Dieselfde is waar van onsedelikheid. Seksuele onsedelikheid (porneia) kan as die “moeder
van alle kwaad” beskou word. Dit is waarom afgodery en onsedelikheid so sterk verbind
word regdeur die NT.
1. Die eerste “sinode” in Handelinge 15 waarsku alle gelowiges daarteen (Hand. 15:20,29;
21:25).
2. Paulus volg dit op in sy eerste brief aan die Tessalonisense en waarsku hulle teen
afgodery (1 Tes. 1:9) en onsedelikheid (1 Tes. 4:3).
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3. In sy volgende brief waarsku hy die Galasiërs dat onsedelikheid en afgodery jou uit die
koninkryk van God uitsluit (Gal. 5:19-21).
4. Paulus brei nog meer uitvoerig daaroor uit in Romeine 1 in sy toepassing van die band
tussen afgodery en onsedelikheid in enige geslagsgemeenskap buite die veilige ruimte
van die huwelik tussen een man en een vrou.
5. Hy doen dieselfde in sy eerste brief aan die Korintiërs deur hulle te waarsku dat
onsedelikes en afgodsdienaars nie die koninkryk van God kan beërwe nie (1 Kor. 6:9-11).
Die punt wat Paulus maak, is dat jy ontrou aan God raak as jy buite die huwelik beweeg met
jou seksualiteit. Dit is per definisie wat afgodery is; om God se wil vir die lewe te ignoreer;
om in sy wêreld te lewe asof Hy nie bestaan nie; om te doen wat Hy jou beveel om nie te
doen nie. Dit is nie net sonde nie. Dit is afgodery.
Waarskuwing
Dit is belangrik om te hoor, dit is nie net die afvalliges in die gemeente van Pergamum wat
aangespreek word nie. Die hele gemeente word opgeroep om hulle daarvan te bekeer.
Anders, sê Jesus, sal Hy self die dwaalleraars bestry deur een of ander vorm van
oordeelsprediking. Dit is wat “die swaard van sy mond” in wese beteken.
Maar let op, die getroue gelowiges in die gemeente word dus nie uit die gemeente gehaal
nie. Die Here wil nie hê dat hulle uittrek na ‘n ander gemeente nie. Pergamum is immers die
plek waar hulle aanbid. Pergamum is hulle gemeente; dit is hulle gemeenskap - hulle hoort
daar.
Die getroue gemeentelede sal dus die moeilikheid tot die einde toe moet trotseer. Hulle sal
soos Antipas God se getroue getuie moet wees, selfs al beteken dit dat hulle verteken kan
word as Antipas: “teen alles”. Hulle sal hulle deel moet doen in die stryd vir die ware
evangelie.
Soos Paulus op ‘n keer vir Titus skryf:
“Jy moet ’n goeie voorbeeld stel, suiwerheid in die leer handhaaf, met gesonde en
onaanvegbare prediking. Dan sal die teenstanders beskaamd staan omdat hulle dan niks
slegs oor ons te sê het nie.” (Tit. 2:7-8 - NLV)
Dit is kontra-intuïtief. Die geloof word nie meer aanvaarbaar gemaak as jy dit aanpas by die
samelewing se wetenskaplike, sosiale en kulture kennis nie, iets wat ons vandag só dikwels
teëkom.
Inteendeel. Dit is juis wanneer suiwerheid in leer gehandhaaf word wat teenstanders
beskaam staan en uiteindelik niks slegs oor ons te sê het nie.
Suiwerheid in leer is die beste pad om te volg in hierdie wêreld. En dit is nie net ‘n boodskap
vir die teoloë nie. Dit is ‘n boodskap vir gewone lidmate.
Luther se droom was immers dat gewone lidmate meer as die pous moes weet van die
teologie. Dit is waarom die Hervormers soveel aandag geskenk het aan die skryf van
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geloofsbelydenisse en kategismusse. Sodat gewone gelowiges saam kan praat en vir die
waarheid kan stry.

Die boodskap aan Tiatira: “Stry teen onsedelikheid” – Openbaring 2:18-29
Tiatira – die moderne stad Akhisar – was bekend vir sy groot hoeveelheid gildes of vakbonde
waarom die lewe in die stad gedraai het. Vakbonde vir die klerebedryf, vir die bakbedryf, vir
die leerlooiers, vir die pottebakkersbedryf, vir dié wat met linne gewerk het, vir dié wat met
wol gewerk het, vir skoenmakers, vir kopersmede en slawehandelaars.
Lidia van Filippi, die vrou wat met pers wol handel gedryf het, was byvoorbeeld van Tiatira
afkomstig (Hand. 16:12-15). Omdat die gode aan dié gildes verbind was, het dit die
werksituasie van Christene baie bemoeilik. As jy aan een van die gildes behoort het, was jy
gekonfronteer met die gode wat die gilde aanbid het. En dit was ‘n dilemma!
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal
in die brief aan Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe.
Die weegskaal van Jesus in die brief aan Tiatira meet die gemeente aan hulle sedelikheid.
Beskrywing van Jesus
Jesus kondig Homself nou in die gemeente van Tiatira, in teenstelling met dié gode, aan as
die Seun van God, die Een wat nie net alles sien nie (oë soos ’n vlammende vuur), maar in sy
wese standvastig en heerlik is (voete soos gloeiende koper).
Aan die een kant is Hy die een wat alles sien, waarmee die gesag waarmee Hy kan oordeel
uitgebeeld word. Hy is nie net die Voorspraak nie. Hy is ook die Regter, die een wat as
Voorspraak kan intree, maar ook as Regter kan optree.
Aan die ander kant kan Hy ook midde-in só ’n verlammende situasie stabiliteit bring, vir dié
wat aan Hom sal vashou tot met die Wederkoms. Hy is dus ook steeds die Verlosser vir dié
wat op Hom vertrou.
Beskrywing van die gemeente
Jesus prys Tiatira vir vyf kenmerke van hulle gemeente lewe. Hulle dade, liefde, diens, geloof
en volharding wat op die koop toe steeds in ’n groeiende fase is. Hulle latere werke oortref
hulle eerste werke. Hulle was ‘n gemeente wat uitgeblink het in sosiale hulp en
barmhartigheid. By hulle was jy altyd welkom, is jy ingesluit en voor omgegee.
Beskrywing van hulle dwaling
Maar in die weegskaal van die Here Jesus het Hy agtergekom dat hulle insluitende karakter
beteken het dat hulle nie ‘n goeie oordeel aan die dag gelê het nie. Weens die impak van
een persoon in die gemeente, Isebel, die een wat haarself ‘n profetes noem, maar dit nie is
nie, het hulle onsedelikheid en afgodery toegelaat.
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Die gemeente het gereken dat hulle haar insluit om te kan wys dat hulle alles en almal kan
akkommodeer, dat hulle verdraagsaam is, en niks daarvan sal oorkom nie.
Daarmee het hulle seks buite die huwelik goedgepraat (porneuō), sowel as egbreuk
(moicheuō), dinge wat tot egskeiding aanleiding kon gee.
Maar, Jesus weet van beter. Hy weet dat ‘n klein bietjie suurdeeg die hele deeg deursuur. En
die situasie in Tiatira was slegter as in Pergamum. Dit was nie meer ‘n klein minderheid wat
die afgodery en onsedelikheid beoefen het nie. Dit was die meerderheid. Die gemeente is
gedomineer deur die afvalliges en dwaalleraars.
So aan die een kant van die weegskaal was daar hulle groeiende dade, liefde, diens, geloof
en volharding. Aan die ander kant was daar onsedelikheid en afgodery. En laasgenoemde
het swaarder geweeg as eersgenoemde.
Die probleem is dat onsedelikheid en afgodery die twee kernsake is wat ‘n kerk kan
korrupteer, wat die ortodokse leer en lewe verander in ‘n “anything-goes”- leer en ‘n lewe
waar enigiets en enigiemand toegelaat word om in die naam van diversiteit en
verdraagsaamheid te glo en te leef soos hulle wil.
Gewoonlik is dit dan ook dié mense wat eenheid bó alles stel. Niemand word uitgesluit nie.
Geen dissipline nie. Geen poging om “in die liefde by die waarheid te bly nie” (Ef. 4:15). Nee,
‘n Gods-water-oor-Gods-akker benadering. Maak vir almal ruimte in die kerk, al dink hulle
nie soos ek nie.
Waarskuwing
Jesus is daarom onwrikbaar daaroor dat dié leringe nie geduld kan word nie. Dit rand die
gemeente in sy diepste wese aan.
En Jesus vat nie net vir Isebel aan nie, maar die hele gemeente. Hy het teen hulle dat hulle
as ‘n gemeente nie optree teen die vrou Isebel nie, die een wat ons herinner aan die Baälaanbiddende koningin van Israel, Agab se vrou, wat met Elia swaarde gekruis het (1 Kon. 17
vv).
Gnostiese dwaalleringe
Hierdie Isebel – dit was moontlik ‘n titel wat Jesus haar gegee het – was ‘n self aangestelde
profetes, alreeds ‘n lasterlike oortreding. En sy het die gemeente verlei om kompromieë aan
te gaan met hulle omgewing wat talle tot onsedelikheid en afgodery verlei het. So het sy die
gemeentelede die sogenaamde “diepere dinge van Satan” aangeleer.
Hierdie dieper dinge dui waarskynlik op die begin van die Gnostiese leerstellings wat daarop
aankom dat dit nie saak maak hoe jy lewe nie. Dit maak net saak wat jy weet en wat jy glo.
Jou geloof hoef dus nie in ’n lewenstyl beliggaam te word nie. Jy kan leef soos jy wil. Solank
jy kan sê: “Ek glo.”

37

Afgodediens
Nou moet ons ook verstaan die probleem was nie die eet van die afgodsvleis as sodanig nie.
Dit gaan oor die eet van die afgodsvleis asof dit inderdaad met afgode verbind kan word,
soos Paulus die gemeente in Korinte (1 Kor. 8) en ook die gemeente in Romeine gewaarsku
het (Rom. 14). Omdat sommige mense geglo het dat die afgodsvleis inderdaad met afgode
verbind kon word, sê Paulus, sal hy liewer géén vleis eet nie, as wat iemand deur sy
voorbeeld in afgodery gestort word.
Getuienis van die gemeente in gedrang
Die probleem was verder nie net dat Isebel toegelaat is om haar verleidelike invloed in die
gemeente uit te oefen nie, maar dat sommige van die gelowiges haar nagevolg en haar leer
aangegryp het en daaraan meegedoen het. Dit het die getuienis van die gemeente ernstig in
die gedrang gebring.
Jesus tree beslissend op
Interessant genoeg is Isebel ’n kans gegee om haar te bekeer. Sy het egter geweier. Dit het
Jesus met groter intensiteit laat optree deur haar aan siekte te onderwerp. Daar staan
letterlik dat Hy “haar op die bed neergegooi het”, ‘n metafoor vir die siekte wat sy as straf
vir haar onsedelikheid sou ontvang.
Dieselfde geld haar volgelinge. Hulle word aan verdrukking blootgestel, en van haar
“kinders” – waarskynlik haar dissipels – is aan ‘n dodelike siekte onderwerp. “Ek sal hulle
doodmaak met die dood!” staan dit letterlik daar. Jesus sal hulle uitwis.
Jesus sal hulle met die dood straf, soos Hy al geïllustreer het in die vroeë kerk van Jerusalem
met Ananias en Safira wat vir die Gees gelieg het (Hand. 5) en in Korinte met gelowiges wat
‘n oordeel oor hulleself geëet en gedrink het by die nagmaal. Soos Paulus sê: “Daarom is
daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap.” (1 Kor. 11:30).
Wat ons moet agterkom, is dat Jesus nie met Hom laat speel nie. Hy tree op as daar
onsedelikheid en afgodery in gemeentes voorkom. Sy oordeel sal God se regverdigheid en
soewereiniteit bevestig, sodat almal sal weet dat dit Hy is: “wat die niere en harte
deurgrond,” (Jer. 17:10) ’n Hebreeuse idioom wat dui op die mens se diepste gevoelens
(niere as setel van emosies) en gedagtes (hart as setel van die intellek).
Jesus straf dus steeds – soos in die OT deur Moses verkondig (Deut. 28) – want Hy beloon
afvalliges volgens hulle dade. Hy is nie net Verlosser en Voorspraak nie; Hy is terselfdertyd
ook Regter.
Alle gemeentes moet dit weet, sê Jesus. Gesamentlik dra hulle die verantwoordelikheid om
toe te sien dat sulke dinge nie by hulle voorkom nie. God wil sonder enige kompetisie van
afgode aanbid word. Hy duld geen onsedelikheid by enige van sy volgelinge nie.
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Bemoediging
Diegene wat kies om aan God getrou te bly, wat in opstand kom teen die leringe van Isebel
en nie daarmee saamgaan nie, spring dié oordeel vry. Hierdie gelowiges, sê Jesus, sal geen
ekstra “las” opgelê word nie, soos die eerste “sinode” in Handelinge 15 dit ook besluit het.
Jesus beklemtoon dus, soos die eerste “sinode”, net hierdie twee ononderhandelbare goed.
Die morele kant van die wet – geen onsedelikheid nie– en die geestelike kant van die wet –
geen afgodery nie. Dit is wat Noag se verbond geleer het. Dit is wat Moses se verbond
geleer het. Dit is wat die nuwe verbond ook vir ons leer.
Hierdie twee sake – geen afgodery en gee onsedelikheid nie – is die basis van die praktiese
gehoorsaamheid wat op die gelowiges uit die heidene van toepassing gemaak word. Dit is
ook die basis vir die gehoorsaamheid van die kerk van alle eeue.
Aansporing en belofte aan dié wat oorwin
Dit is só belangrik om hierdie aansporing te hoor. Die goddelose invloed van die
dwaalleraars, die Isebels van hierdie wêreld, moet weerstaan word. Die gelowiges moet
eenvoudig die druk weerstaan en opkom vir die waarheid van die Skrif.
Waarvoor ons moet wag, is die Here se reinigingswerk om in te skop. Sodat ons nie val vir
die askese of die hedonisme nie, maar vir heiligheid in die huwelik.
Dit is ‘n geweldige troos vir die getroue gelowige wat in ‘n kerk wat sonde goedpraat,
vasgevang is. Die Here is nie blind vir ons situasie nie. Hy sien die korrupsie wat rondom ons
floreer. Hy wil hê dat ons getrou sal bly en enduit doen wat Hy sê.
Die gelowiges wat luister, wat enduit volhard in die ortodokse boodskap van die Woord, sê
Jesus, sal uiteindelik seëvier. Hulle sal saam met Jesus oor die nasies reageer.
God laat nie met Hom speel nie. Hy laat nie met Hom spot nie. Hy sal nie sy oordeel
onbepaald uitstel nie. Hy sal dié wat teen Hom in opstand is soos kleipotte stukkend slaan
met ‘n ysterstaf (in ’n sinspeling op die Messiaanse belofte in Psalm 2).
Die gelowiges wat luister na hierdie waarskuwing van Jesus, sal dus ’n deel kry aan die
komende Messiaanse heerskappy oor die nasies en daarby Venus, die môrester, ontvang,
die simbool van die nuwe dag wat in God se koninkryk met Jesus se Wederkoms sal
aanbreek.

39

Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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3. Bekeer julle
Openbaring 3
Aan die gemeente in Sardis
3
En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dit sê Hy wat die sewe Geeste van God en
die sewe sterre vashou. Ek ken jou dade dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood.
2Word wakker en versterk die res wat op die punt is om dood te gaan, want Ek het jou dade
nie volkome voor God gevind nie.
3Onthou dan net hoe jy dit ontvang en gehoor en bewaar het en bekeer jou. As jy dan nie
ontwaak nie, sal Ek soos ’n dief kom en jy sal beslis nie weet op watter uur Ek na jou toe sal
kom nie.
4Jy het egter ’n paar persone in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie. Hulle sal saam
met My in wit klere leef omdat hulle dit werd is.
5Die een wat oorwin, sal net so met wit klere beklee word en Ek sal beslis nie sy naam uit
die Boek van die Lewe skrap nie, maar getuig vir sy naam voor my Vader en voor sy engele.
6Wie ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.
Aan die gemeente in Filadelfia
7En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia: Dit sê Hy, die Heilige, die Betroubare
wat die sleutel van Dawid het, wat oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en toesluit
en niemand sal dit weer oopsluit nie.
8Ek ken jou dade. Kyk, Ek het voor jou ’n oopgemaakte deur gegee wat niemand in staat is
om te sluit nie. Al het jy ook geringe mag was jy gehoorsaam aan my opdrag en het jy nie my
Naam verloën nie.
9Kyk, Ek laat toe dat mense uit die sinagoge van die Satan kom wat meen dat hulle Jode is
en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, Ek sal toesien dat hulle kom en neerbuig voor jou voete en
erken dat Ek jou liefhet.
10Omdat jy gehoorsaam was aan my woord om te volhard, sal Ek jou bewaar gedurende die
uur van toetsing wat op die punt is om die hele bewoonde wêreld te tref om die bewoners
van die aarde te toets.
11Ek kom gou. Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon wegvat nie.
12Wie oorwin, sal Ek ’n pilaar in die tempel van my God maak en dié pilaar sal beslis daar
nooit meer uitgaan nie. Ek sal op hom die Naam van my God skryf en die naam van die stad
van my God, die Nuwe Jerusalem wat van die hemel van my God neerdaal, asook my nuwe
Naam.
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13Wie ’n oor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.
Aan die gemeente in Laodisea
14Skryf aan die engel van die gemeente in Laodisea: Dit sê Hy, die Amen, die getroue en
ware getuie, die begin van God se skepping:
15Ek ken jou dade, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy maar koud of warm!
16Maar nou – omdat jy louwarm is en nie warm of koud nie – staan Ek op die punt om jou
uit my mond te spoeg.
17Want jy sê: “Ek is ryk en skatryk en het aan niks ’n behoefte nie,” en jy weet nie dat jy
ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
18Ek raai jou aan om van My goud te koop wat deur vuur gesuiwer is sodat jy ryk mag wees
en wit klere dat jy jou kan aantrek sodat die skaamte van jou naaktheid nie aan die lig kom
nie, en ook salf om aan jou oë te smeer dat jy kan sien.
19Dié wat Ek liefhet, bestraf en dissiplineer Ek; wees steeds dan ywerig en bekeer julle.
20Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal
Ek ingaan by hom en saam met hom ’n ete geniet en hy met My.
21Die een wat oorwin, sal Ek gee om saam met My op my troon te sit net soos Ek ook
oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
22Wie ’n oor het, moet luister na dit wat die Gees aan die gemeentes sê.

Die boodskap aan Sardis – “Versterk die wat oor is” – Openbaring 3:1-6
Sardis – vandag die klein dorpie Sart – is sowat 45 km suid van Tiatira geleë in die
voetheuwels van die berg Tmolus, naby die Paktolusrivier. Die rivier was ‘n bron van groot
goudneerslae, wat Sardis een van die rykste stede in die antieke wêreld gemaak het. Dit was
vroeër die hoofstad van die Lidiaanse ryk, wie se koning Kroesos (595-546 vC) nog steeds 'n
maatstaf vir rykdom is. Hy was stinkryk. Ons lees nie in die Bybel van die stigting van die
gemeente in Sardis nie. Dit is waarskynlik gestig tydens Paulus se bediening in Efese (Hand.
19:10).
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal
in die brief aan Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief
aan Tiatira meet die gemeente aan hulle onsedelikheid.
Die weegskaal in die brief aan Sardis meet hulle aan die lewe wat daar by hulle is.
Beskrywing van Jesus
Weereens hou die prentjie van Jesus verband met die prentjie van die gemeente. Jesus
word geteken as die Een wat nie net die Gees van die Here in sy volheid besit nie –
voorgestel deur die sewe Geeste van God – maar ook die sewe sterre in sy hand hou – die
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sewe voorgangers van die gemeentes. In Hom het hulle alles wat nodig is om oorwinnend te
lewe.
Beskrywing van die gemeente en hulle dwaling
Die boodskapper van die gemeente, sowel as die gemeente self, is egter in ’n tragiese
geestelike toestand. Hulle het die naam dat hulle lewe, maar hulle is eintlik geestelike lyke.
Buite blink. Binne stink.
Die lidmate van die gemeente van Sardis is dus nog op die boeke. Die gemeente Sardis is
nog ‘n gemeente in die ring. Maar, dit is al. Daar gaan niks aan nie. Die mense kom nog kerk
toe, maar niemand word deur die prediking of die werk van die gemeente verander nie.
Tog, sê Jesus, as jy mooi kyk, is daar ‘n paar mense wat nog tekens van lewe toon. As jy
mooi kyk, haal hulle nog asem. Maar hulle sal baie vinnig gered moet word, ander is dit
klaarpraat met hulle en is die gemeente verlore. Die paar amper-dooies het eerstehulp
nodig, KPR - kardiopulmonêre resussitasie.
Waarskuwing
Hulle dade is in die oë van God net nie goed genoeg nie. Al raad is om vyf dinge te begin
doen, soos dit in vers 2-3 uitgespel word. Die leraar word aangespreek dat hy geestelike KPR
moet toepas met die volgende vyf stappe:
•

Wees wakker! Hy/hulle moet wakker skrik uit die doodslaap van
selfgenoegsaamheid waarin hulle verval het. Eerstens die leraar en tweedens dié wat
nog oorbly.
Die agtergrond hiervoor lê waarskynlik in die geskiedenis van die stad. Die stad
Sardis is twee keer ingeneem weens hulle nalatigheid om die stad te beskerm.
Een daarvan was in die tyd van die bekende Griekse koning Kroesus, soos Herodotos
ons vertel. Die Persiese koning Kores – van wie ons ook lees in Jesaja en Daniël – het
vir Kroesus aangeval in die 6de eeu vC, maar Kroesus het teruggeval na die
oënskynlik oninneembare vesting van Sardis.
Kroesus het hom egter lelik misgis, want Kores het sy Dromedaris kamele tot groot
effek in die veldslag gebruik. Kroesus se perde was ongewoond aan die reuk van die
kamele en het onbeheerbaar geword. En só het Kores nie net die veldslag gewen nie,
maar kon hy Sardis inneem, en die stad verower.
Die gemeente moet wakker skrik en waaksaam word vir die stryd vir die evangelie.
Hoogmoed en selftevredenheid oor jou vermeende vermoëns kan jou suur bekom.

•

•

Versterk die oorlewendes. Hy/hulle moet dié versterk wat nog oorgebly het, sodat
die herlewing van hulle af kan versprei. Hulle moenie tevrede wees met
middelmatigheid nie.
Verbind hulle aan die Bybel. Hy/hulle moet die boodskap – waarskynlik beide die
roepingsboodskap van die boodskapper as die evangelie boodskap – nie net die wat
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•
•

nie, maar veral die hoe – soos die apostels dit aan hulle oorgelewer het – in
herinnering roep, dit weer omarm en daarvolgens begin lewe.
Bewaar die boodskap. Hy/hulle moet die boodskap bewaar, dws dit gehoorsaam en
daarin volhard.
Bekeer jou. Hulle moet tot bekering kom, dws hulle lewens en denke vernuwe om
volgens dié evangelie te leef.

Só kan die Gees aan die werk kom in die gemeente. Anders is dit verby met die boodskapper
en die gemeente. Jesus sal kom op ‘n tyd wat hulle dit nie verwag nie – soos ‘n dief in die
nag – in oordeel oor hulle onbekeerlikheid.
Die oordeel word nie uitgespel nie, wat dit onheilspellend maak, juis omdat Jesus nie presies
sê wat Hy met hulle gaan doen nie.
Bemoediging
Tog is daar steeds klein tekens van lewe in die gemeente; mense (in die Grieks staan
“name”) wat hulle klere nie met afgodsdiens en heidense gebruike besoedel het nie. Hulle
sal wat wit klere – simbool van reinheid en oorwinning – uit die hand van die Here self
ontvang. Hulle gehoorsaamheid sal beloon word deurdat hulle saam met Jesus sal wandel,
waar almal dit sal sien, en almal sal moet erken, hulle was ware volgelinge van die Here
Jesus.
Aansporing en belofte aan dié wat oorwin
Die versekering is daar dat hulle name nooit uit die boekrol van die lewe geskrap sal word
nie. Hulle sal nie net ‘n hoë status op aarde hê nie. Hulle sal ‘n hoë status hê in die hemel.
Trouens Jesus belowe dat Hy hulle self voor sy Vader en die engele in herinnering sal roep.
Ek ken hierdie “naam”. Ek ken daardie “naam”. Wat ‘n voorreg! (vgl Matt 10:32; Luk 12:8).
Sardis het geluister
Die kerkgeskiedenis vertel ons dat Sardis geluister het. ‘n Paar dekades later het biskop
Mileto daar opgetree en groot werk gedoen om die kanon van die Bybel vas te stel en ook
die parallelle tussen die OT en die NT uit te wys. Hy het ‘n groot invloed op die vroeë kerk
gehad.
Mileto het ook ‘n invloed op die Romeinse ryk probeer uitoefen met ‘n verdediging van die
Christelike godsdiens aan Markus Aurelius, hoewel dit eers later in die 4de eeu in die lewe
van Konstantyn vrug afgewerp het.
Mileto word as ‘n eunug beskryf wat ongetroud gebly het en, in navolging van Jesus se
reëling in Matteus 19, sy lewe aan die Here gewy het .
Die fundamentele belang van die boekrol van die lewe
Elkeen van ons sal saam met alle ander mense deur twee boeke geoordeel word.
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•
•

Die eerste is die boek met die werke van alle mense (Openb. 20:12). Dit geld almal
van ons.
Die tweede is die boek van die lewe. Daarin word net die name van die gelowiges
opgeskryf wat deur God uitgekies is om vir ewig met Hom te lewe. Dié name is reeds
vóór die grondlegging van die wêreld daarin neergeskryf (Openb. 3:5; 13:8; 17:8;
20:12, 15; 21:27). Nie alle mense het daaraan deel nie.

Die belangrikheid van hierdie twee – die boek met die werke en die boek van die lewe – kan
nie oorskat word nie. Veral die boek van die lewe speel ook ‘n rol in die res van die Bybel.
Die boeke met die werke en die boek van die lewe word by die finale “wit-troon” oordeel
van God oor alle mense oopgemaak: “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien
staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die
dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.” (Openb. 20:12).
Die boeke van die werke
Dit is duidelik dat alle mense hier geoordeel word op grond van wat oor hulle in die
boekrolle met hulle werke opgeteken is. Ons werke is dus nie onbelangrik vir God nie!
Die boek van die lewe
Wat meer belangrik is, is dat dié oordeel ook gedoen word op grond van die feit of mense se
name in die boekrol van die lewe opgeteken is, al dan nie. Die genade troef dus die
verdienste, alhoewel die regverdige dade steeds deel van die proses is. Die oordeel van die
Lam van God met sy boek is beslissend vir ons saligheid!
Die ontsagwekkende is dat hierdie name reeds vóór die grondlegging van die wêreld daarin
opgeteken is! Dit is Johannes se onomwonde boodskap (Openb. 13:8; 17:8). ‘n Mens kan jou
net in aanbidding voor dié wonderlike werklikheid buig, die werklikheid wat met die
boodskap van die uitverkiesing op ander plekke in die Bybel verkondig word (Ef. 1; Rom. 911 ens.).
Dit is ‘n bron van groot blydskap! Soos Jesus al gesê het vir sy dissipels toe hulle opgewonde
was oor hulle “werke” in sy Naam: “Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan
julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is.”
(Luk. 10:20).
Dit is ‘n bron van bemoediging! Dit is nie net die diepste vreugde van enige gelowige se lewe
dat sy of haar naam in die boek van die lewe opgeskryf is nie; dit is ook die kragbron vir jou
volharding.
Jesus sê vir die gelowiges in Sardis: “Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy
naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en
voor sy engele.” (Openb. 3:5).
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Die voorreg moedig ons aan om te volhard
Paulus gebruik hierdie wonderlike voorreg dat ‘n mens se naam in die boek van die lewe
opgeskryf is as aanmoediging om mekaar in die geloofstryd te ondersteun: “En ek vra jou
ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die
evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van
die lewe is.” (Fil. 4:3). En let op dat Hy net daarna oor die wederkoms skryf wat ons vreugde
en vrede moet bepaal.
Die Hebreërskrywer eggo dit en sê dat dit die skare van gelowiges is, wie se name in die
hemel opgeskrywe is, wat ons aanmoedig om te volhard: “Julle het gekom by die berg Sion
en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by die
feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is,
en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. ” (Hebr.
12:22-23).
Vir dié wie se name in die boekrol van die lewe verskyn, die regverdiges, wag die nuwe
hemel en aarde, soos in Openbaring 21 uitgespel word. Om in God se teenwoordigheid vir
ewig te lewe, is immers die grootste voorreg en vreugde denkbaar: “En daarin sal nie inkom
iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die
boek van die lewe van die Lam.” (Openb. 21:27).
‘n Allerverskriklike oordeel wag vir dié wat die genade van die Here verspeel het
Vir die ander, die goddeloses, wag die tweede dood, die vuurpoel, dáár waar die Bose
driemanskap reeds is: “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die
lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.” (Openb. 20:15).
Dit sluit die mense in wat deel is van die geloofsgemeenskap, maar wat die genade van die
Here misbruik om ongebonde en losbandig te lewe: “Want sekere mense het ingesluip wat
lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse
God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus
verloën.” (Judas 4).
Dit is waarskynlik ook hulle wat die wil van die Here soos Hy in sy Woord dit bekendgemaak
het, verander of verwerp, soos Johannes dit stel in Openbaring: “En as iemand iets van die
woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die
boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe
is.” (Openb. 22:19). Watter ontsettende verlies dat jy deur jou eie toedoen jou ewige
toekoms mis.
Dit gee ‘n mens ook ‘n groter begrip vir die gebed wat Dawid in die ongelooflike aanvegting
onder goddeloses in sy geledere bid: “Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en
nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.” (Ps. 69:29).
Die tragiese werklikheid is dat almal eendag die Here sal aanbid, selfs diegene wat teen
Hom in opstand was in hierdie lewe: “En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid,
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almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van
die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.” (Openb. 13:8).
Hulle sal in afgryse verkeer oor die strik waarin hulle getrap het om verlei te word om teen
God in opstand te kom: “Die dier wat jy gesien het, was eers maar hy is nie nou nie, en sal
uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name
nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle
verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.” (Openb. 17:8).

Die boodskap aan Filadelfia – “Gaan deur die oop deur” – Openbaring 3:7-13
Filadelfia – Alaşehir – was bekend as ‘n sentrum wat ‘n groot rol gespeel het om die Griekse
taal en denke te versprei.
Nou sou hulle die gemeente word wat op ‘n veerkragtige manier die Christelike geloof
versprei. Hulle sou spesifiek effektief raak in hulle bediening aan die Jode; so wil dit
voorkom.
Filadelfia was ongeveer 45 km suidoos van Sardis, in die Cogamis-riviervallei. Die stad was
ook bekend vir sy landbou – veral sy wingerde. Die bekermheer en god van die stad was
Dionisos, die god van wyn.
Daar was ook ‘n tempel ter ere van keiser Tiberius waarvan ons by Jesus se geboorte lees
(Luk 3:1). Uit dankbaarheid vir Rome se hulp om die stad ná ‘n groot aardbewing te herbou,
het hulle vir 'n paar jaar die stad se naam na Neocaesarea ("Nuwe stad van Caesar")
verander. Soos die ander kerke in Klein-Asië, is die gemeente waarskynlik gestig tydens
Paulus se bediening in Efese (Hand 19:10).
Filadelfia was dus steeds ‘n heidense omgewing waarin die afgode en die keiseraanbidding
die publieke verbeelding gevorm het.
Die gemeente het hulle egter nie daardeur laat afsit nie. Hulle het hulle aan die Here
verbind, man en muis, en in alles aan Hom en sy woord gehoorsaam geleef.
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal
in die brief aan Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief
aan Tiatira meet die gemeente aan hulle onsedelikheid, moedig hulle aan om te kies
daarteen. Die weegskaal in die brief aan Sardis meet hulle aan die lewe wat daar by hulle is,
moedig hulle aan om wakker te word en te kies om saam met Jesus te leef.
Die weegskaal in die brief aan Filadelfia meet die gemeente aan hulle gehoorsaamheid, en
die gemeente slaag met vlieënde vaandels. Die Here sluit deure oop vir mense wat kies om
gehoorsaam te wees.
Dit is die Here wat deure toemaak en oopmaak
Hoe moet dit verstaan word dat dit die Here is wat deure vir die evangelie toemaak en
oopmaak?
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•
•
•
•

Jesus gaan by die leerstellige, suiwer gemeente van Efese verby, want hulle het hulle
eerste liefde verloor.
Jesus gaan by die liberale Pergamum-gemeente verby, want hulle het valse leringe
toegelaat.
Jesus gaan by die korrupte Tiatira verby, want hulle het in onsedelikheid verval.
Uiteraard gaan Jesus ook by die doodse Sardis verby, want daar gaan niks aan nie.
Wel, totdat hulle tot inkeer gekom het, want, soos ons vroeër gehoor het, het Mileto
‘n oop deur gehad.

Solank ‘n gemeente verdeeldheid oor die boodskap van die evangelie ervaar, kan daar geen
effektiewe getuienis na buite toe wees nie.
Solank ‘n gemeente wêreldgelykvormig leef – sodat jy later nie meer weet of jy met ‘n kerk
of ‘n klub te make het nie – is dit beter dat niemand daar buite iets van hulle af hoor nie. Die
boodskap gaan nie helder oorkom nie.
•

•

Gee vir die Here ‘n arm gemeente wat getrou bly, soos Smirna en Hy kan hulle
voorbeeld gebruik om sy naam te eer; deur hulle lyding lewe bring vir ‘n
verloregaande wêreld.
Gee vir die Here ‘n gehoorsame gemeente, soos Filadelfia, en Hy kan hulle gebruik
om die evangelie die wêreld in te stuur; die grense van geloof te versit.

Beskrywing van Jesus
Soos met al die gemeentes begin Jesus met ‘n beskrywing van Homself. Hierdie keer hou die
beskrywing van Jesus verband met die oop deur wat Hy vir hulle en die verkondiging van die
evangelie gee.
Jesus is die Een wat die sleutelmag het. Jesus is die Een wat oopmaak en niemand sal dit
toesluit nie. Jesus is ook die Een wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie.
Wat sê die Here Jesus verder van Homself?
•

•

Jesus is die heilige. Hy is die hagios. Hy duld geen onheiligheid nie, soos by die
korrupte Tiatira. Hy is sonder sonde en het juis gekom om ons te verlos van die
sonde. Hy wil ons dus heilig sodat ons onbelemmerde gemeenskap met Hom kan hê.
Jesus is die ware. Hy is die alēthēs. Dít wat in ooreenstemming is met die ware feite.
Die Een wat die waaragtige is, die outentieke. Dit is wat die Griekse woord beteken.
Jesus duld dus ook geen valse leringe nie, soos by Pergamum.

Waar heiligheid en die waarheid nie in plek is nie, kan die Here sy gemeentes nie inspan nie.
Waar getrouheid en gehoorsaamheid aan die waarheid nie in plek is nie, kan die Here ‘n
gemeente nie gebruik nie.
Maar – en dit is die wonderlike boodskap – as daardie dinge in plek kom, is daar niks wat
God nie met ‘n gemeente kan uitrig nie. Al is hulle arm, soos met Smirna. Al is hulle krag
min, soos met Filadelfia.

48

Die Here Jesus het die sleutels van Dawid. Hier gebruik Jesus die verhaal in Jesaja waar
verwys word na die dienskneg van die koningshuis van Dawid, Eljakim, wat die sleutels van
die paleis gehad het, en kon besluit het wie die koning mag sien, en wie nie (Jes 22:22).
Jesus maak dit op Homself van toepassing. Dít is nou die rol wat Jesus met betrekking tot
die koninkryk van God het. Jesus bepaal wie kan in, en wie nie. Jesus het die sleutels van die
koninkryk.
Beskrywing van die gemeente
Soos die geval was met die gemeente van Smirna, het die Here Jesus net goeie woorde wat
Hy aan die boodskapper van die gemeente van Filadelfia rig. Ironies genoeg is dit ook die
twee gemeentes waar die Joodse teenstand op sy hewigste was.
En soos met die vorige gemeentes, hou die beskrywing van Jesus verband met die wyse
waarop die gemeente in die weegskaal vaar.
Twee dinge staan uit van die gemeente van Filadelfia:
1. Die Here ken hulle dade. Die dade word nie omskryf nie, maar die feit dat die oop deur
wat die Here vir hulle gee daaraan gekoppel word, beteken ten minste dat hulle dade bewys
het dat hulle die uitdaging van die oop deure kan aanpak.
Sommige geleerdes is van mening dat die toe deur verwys na die Joodse sinagoge wat die
Christene uitgeskop het, en die deure vir hulle toegemaak het. Daaroor hoef hulle hul egter
nie te bekommer nie, sê Jesus, want die Here bekommer Hom nie oor die Joodse teenstand
nie. Hy sal hulle dwing om sy teenwoordigheid by die Christene publiek te erken.
2. Die gemeente was gehoorsaam aan God se woord, ten spyte van die feit dat hulle krag
min is – dit kan doodgewoon beteken dat hulle min in getal was – en dat hulle nie die Naam
van die Here verloën het nie.
Hulle was dus gehoorsaam aan God se woord. Hulle het daarin geleef. Hulle het daarin
volhard. En hulle was getrou in hulle getuienis. Hulle was lojaal. Hulle het die Naam van die
Here nie verloën nie, ten spyte van die teenstand.
Daarom belowe die Here vir hulle ‘n oop deur.
Wat ons moet raaksien, is dat dit ‘n gemeente was wat wel aanvegting van buite ervaar het,
maar nie van binne af nie. Almal het saamgetrek en in liefde by die waarheid gebly. Almal
het saamgewerk en in die liefde die waarheid verkondig, selfs al het dit vir hulle sommige
deure in die Joodse gemeenskap toegemaak.
Soos Smirna in vervolging ‘n getuie vir Jesus kon wees – omdat hulle doodgewoon
onwrikbaar was in hulle getrouheid aan die Here – só kon Filadelfia ‘n getuie wees weens
die oop deure wat Jesus vir hulle gee – omdat hulle doodgewoon onwrikbaar was in hulle
gehoorsaamheid aan die Here.
Dit is iets wat ook van Paulus gesê word in sy bediening. Hy was onwrikbaar gehoorsaam
aan die wil van die Here Jesus, en het daarom ‘n groot en belangrike oop deur in Efese
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gehad, selfs ten spyte van baie teenstanders (1 Kor. 16:9), en so ook later ‘n oop deur in
Troas (2 Kor. 2:12).
Hier, sê Jesus, is dit waar van die gemeente in Filadelfia. Soos dit net die gehoorsame en
getroue diensknegte is wat die Here kan gebruik, só is dit ook met gemeentes.
‘n Mens moet mooi hieroor nadink. Die enigste twee gemeentes in Openbaring wat vertrou
kan word met ‘n getuienis na buite, is gemeentes wat getrou is in vervolging (Smirna) en
gehoorsaam is aan sy woord (Filadelfia). Getrouheid en gehoorsaamheid - twee kante van
dieselfde munt.
Bemoediging
Die Here volg die belofte van ‘n oop deur op met twee ander beloftes.
•
•

Die belofte dat die teenstanders tot insig en moontlik inkeer sal kom.
En die belofte dat Hy hulle sal bewaar van die uur van beproewing wat aan die kom
is.

1. Die eerste belofte is dat die Here sal sorg dat lede van die “sinagoge van die Satan” –
die Joodse teenstanders – voor hulle sal kom neerbuig.
Die Griekse woord (proskuneō) beteken in dié konteks letterlik “kruip”. Hulle teenstanders
sal erken dat die gemeente van Filadelfia ‘n besondere band met die Here Jesus het.
Die agtergrond hiervoor is Jesaja 60:14. Daar het Jesaja vir Sion belowe dat “dié wat jou
verdruk het, sal na jou toe kom en buig, almal wat jou met minagting behandel het, sal by
jou voete kniel.”
•

•

Ons hoor daarin aan die een kant ‘n belofte dat die Here die reg sal handhaaf; dat
die vervolgers sal moet kom erken dat hulle verkeerd was, en dat die mense wat
hulle vervolg het, reg was. Dat God inderdaad by dié was wat gehoorsaam was aan
sy Woord. Daarom sal die Jode in die stof “kruip”.
Maar ‘n mens hoor hierin ook aan die ander kant die moontlike belofte dat hierdie
vervolgers tot insig en geloof sal kom. Dit is wat ‘n mens uit Jesaja 60 kan aflei. Dat
die nasies na die lig sal kom en God se werk in die Messias en die gemeenskap wat
Hy skep, sal erken. En as ‘n mens dié agtergrond inlees in hierdie teks, want dit staan
nie so helder in Openbaring nie, dan kan dit ook waar wees van hierdie Jode in
Filadelfia.

2. Die tweede belofte is dat Jesus – omdat hulle volhard het om sy woord te gehoorsaam
– hulle “van” of “gedurende” die beproewing wat wêreldwyd kom, sal bewaar.
Die mense van Filadelfia moet net vashou wat hulle het, totdat die Here Jesus kom. Hy sal
hulle “van” of “gedurende” die beproewing red, sodat niemand hulle van hulle oorwinning
sal beroof nie. Die Griekse woord ek word deur geleerdes op beide maniere geïnterpreteer.
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Hierdie tyd van beproewing kan op twee maniere geïnterpreteer word.
1. Dit kan ‘n tyd van beproewing wees wat die gemeente sou ervaar, soos dit die geval was
by Smirna. Talle geleerdes kies vir dié interpretasie.
2. Ander wys daarop dat dit die hele bewoonde wêreld is wat daaronder sal deurloop, soos
dit in die teks staan. Dit verwys dus volgens hulle na die intense vervolging wat net voor die
wederkoms van die Here sal plaasvind.
Hoe dit ook al sy, wat belangrik is om raak te sien, is dat die Here belowe dat Hy hulle “van”
of “gedurende” die uur van beproewing wat kom, sal bewaar. Of dit nou iets is wat vir hulle
voor die deur lê, of iets wat eers aan die einde van die tyd kom, die Here sal hulle daardeur
bewaar.
Aansporing en belofte aan dié wat oorwin
As beloning sal hulle as ’n pilaar in die tempel van God opgerig word. Vir die mense van
Filadelfia wat geteister is deur aardbewings, sou dit ‘n geweldige bemoediging en
aansporing gewees het om getrou en gehoorsaam te bly.
Die Here belowe dat hulle vastigheid en permanensie in die huis van God sal kry, die plek
wat Jesus vir hulle voorberei. Trouens, hulle sal – by wyse van spreke – deel van die lasdraende struktuur wees van die plek wat Jesus vir ons voorberei. Daar sal hulle nooit weer
hoef uit te gaan nie. Daar sal aardbewings hulle nie weer bykom nie. Hulle sal ook nooit
weer belewe dat iemand hulle uitskop nie, soos wat die Jode dit in Filadelfia gedoen het.
God sal hulle nooit uitskop nie. Sy plek sal nie inmekaarstort nie.
Op die koop toe sal Jesus op drie verskillende wyses toon dat hulle aan Hom behoort.
•
•
•

Hy sal die Naam van sy God op hulle graveer.
Hy sal die naam van die stad van sy God op hulle graveer.
En Jesus sal sy eie nuwe Naam op hulle graveer.

‘n Baie effektiewe metafoor, want die naam van Filadelfia is twee keer in sy geskiedenis
verander. Eers is dit na Tiberius vernoem vir ‘n paar jaar (Neocaesarea) en ‘n tyd later na
Vesapsian (Flavia).
Soos Filadelfia telkens egter weer hulle naam teruggeneem het, só sal die naam van God vir
ewig geskryf word op dié wat oorwin.
Daarmee verklaar Jesus onteenseglik dat hulle totaal en al aan Hom behoort, dat Hy trots is
op hulle, en dat Hy Hom met hulle assosieer.
“Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.”

Die boodskap aan Laodisea – “Bekeer julle” – Openbaring 3:14-22
Die skerpste oordeel van Jesus word gereserveer vir die boodskapper van die gemeente van
Laodisea. Die gemeente is waarskynlik deur Epafras gestig (Kol. 1:7; 4:12-13). Paulus het ook
‘n brief aan hulle gestuur wat ongelukkig verlore geraak het (Kol. 4:16).
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Die stad Laodisea is 250 jaar vC gebou, die laaste stad op die antieke posroete van KleinAsië. Een van die drie stede in die Likusrivier-vallei, saam met Hiërapolis (10 km noord) en
Kolosse (16 km oos), was ongeveer 65 km suidoos van Filadelfia geleë.
Ná ‘n groot aardbewing in 600 nC is Laodisea verwoes. Die ruïnes van die stad is naby die
dorp Eskihisar. En ‘n nuwe stad wat vandag Denizli genoem word, is daar langsaan gebou.
Laodisea was 'n belangrike handelsentrum. Die mense was welvarend en voorspoedig, 'n
spilpunt vir die bankdienste in die streek. Die stad het ook in die vervaardiging van sagte,
swart wol gespesialiseer waarvan luukse klere en matte gemaak is. Die stad was daarby 'n
leier in antieke medisyne. 'n Mediese skool in die omgewing het 'n oogsalf ontwikkel wat
oral in die Grieks-Romeinse wêreld verkoop is.
Hulle watervoorsiening was egter uiters swak.
•
•

Die nabygeleë Hiërapolis was bekend vir sy natuurlike warmwaterbronne.
Aan die ander kant was Kolosse wat 'n standhoudende, koue, natuurlike rivier gehad
het. Laodisea se naaste waterbronne was egter besoedel of ontoereikend.

Om die probleem te bowe te kom, het Laodisea 'n ondergrondse akwaduk gebou om water
vir die stad te lewer. Maar op die roete van 8 km deur klip- en kleipype, het die water vuil en
onaangenaam by die stad aangekom. Dit was nóg warm nóg koud. Die sentrale reservoir in
die stad was gevolglik vuil en onwelriekend.
Die gemeente was waarskynlik gestig tydens Paulus se bediening in Efese (Hand. 19:10).
Epafras (Kol. 1:7) en Argippus (Kol. 4:17) was moontlik op 'n stadium leiers in die gemeente.
Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die
weegskaal in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal
in die brief aan Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief
aan Tiatira meet die gemeente aan hulle onsedelikheid. Die weegskaal in die brief aan Sardis
meet hulle aan die lewe wat daar by hulle is. Die weegskaal in die brief aan Filadelfia meet
die gemeente aan hulle gehoorsaamheid.
Die weegskaal in die brief aan Laodisea meet die gemeente aan hulle dade - die praktiese
gevolge van hulle geloof in Hom.
Beskrywing van Jesus
Jesus begin weereens met ‘n beskrywing van Homself - die Een wat getrou was aan sy
lewenstaak, getrou in sy getuienis, getrou in sy skeppingswerk. Hy kan hulle dus aanspreek
oor hulle louwarm dade, want Hy het enduit gedoen wat Hy moes.
Jesus is die Amen. Die Een wat beveel en dit geskied.
Jesus is die getroue en ware getuie. Hy het nooit iets anders gesê as wat God Hom gegee
het om te sê nie. Hy het altyd die waarheid gepraat. Selfs al het dit Hom sy dood gekos.
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Jesus is ook die begin van God se skepping. Trouens, Hy was die Woord wat God in die
skepping gebruik het (Joh 1).
Beskrywing van die gemeente
Vanuit hierdie beskrywing van Jesus spreek Hy die gemeente aan oor hulle dade. En hulle
skiet erg tekort:
•

•

Efese se dade was bó verdenking – saam met hulle inspanning en volharding – al was
dit nie genoeg nie, weens die feit dat hulle hulle eerste liefde verlaat het. Die
liefdelose gemeente.
Tiatira se dade was aan die groei – saam met hulle liefde, geloof, diens en volharding
– al was dit nie genoeg nie, omdat hulle in afgodery en onsedelikheid verval het. Die
korrupte gemeente.

Laodisea se dade was egter nóg hier, nóg daar; nóg koud, nóg warm. Soos Sardis was hulle
dade doodgewoon net nie goed genoeg nie.
Miskien het jy al die idee gehoor dat dit beter sou wees dat hulle koud was. Want, as hulle
geestelik koud was, dan kon hulle nog tot bekering gelei word.
Maar, dit is nie wat daar staan nie. Jesus sê, was julle maar koud of warm!
Jesus verwys hier na iets wat die mense van Loadisea goed geken het - hulle
watervoorsiening.
•
•

Die water van Laodisea was nie so lekker koud soos dié heerlike koue waterbronne
van Kolosse nie, ongeveer tien km oos van hulle af.
Die water van Laodisea was ook nie so warm soos die heerlike warme waterbronne
van Hiërapolis nie, so tien km noord van hulle.

Laodisea se water het van die Denizli-bronne gekom en nadat dit oor ’n kalkkrans gestort
het, louwarm en onsmaaklik by hulle aangekom. Nie koud nie. Ook nie warm nie. Louwarm.
•
•
•

Kyk, ‘n beker koffie wat lekker warm is, smaak vorentoe. Só ook ‘n koppie sop.
En ‘n beker koue water, les jou dors.
Maar louwarm koffie, of louwarm water, is nie lekker nie.

Net so hou die Here nie van mense wat louwarm is nie. Wat nie warm of koud is nie. Hulle
deug nie vir sy doeleindes nie.
Beskrywing van hulle dwaling
Wat doen die Here met mense wat geestelik lou is? Hy spoeg hulle uit sy mond uit. Soos
louwarm koffie of water.
Hulle kon wel trots wees op hulle materiële voorspoed – Laodisea was een van die rykste
kommersiële sentrums in die wêreld – maar hulle het nie hulle geestelike louheid, hulle
geestelike armoede, raakgesien nie.
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Hulle geestelike lewe was in skerp kontras met Jesus self - die “Amen, die getroue en ware
getuie, die begin van God se skepping” (Spr 8:22,30; Gen 1:1), die Een wat beantwoord het
aan sy doel, en in die oortreffende trap!
Waarskuwing of bemoediging
Daarom raai Jesus hulle aan:
•
•
•

Om eerder ryk in God te word – suiwer goud van Hom te koop.
Om onberispelik te lewe – wit klere om hulle onsedelikheid te bedek.
Om in geestelike insig toe te neem – salf vir hulle oë te koop.

Dit was metafore wat spesifiek op die drie uitstaande kenmerke van die stad gemik was –
die bankwese, die klerebedryf, en die mediese skool.
Laodisea was bekend vir hulle bankwese, vir die klerebedryf, veral vir hulle swart wol
industrie, en die salf van hulle aptekersbedryf. Dié salf is veral geassosieer met die
beroemde oogkundige Demosthenes Philalethes.
•

Jesus sê hiermee dat al die geld in die wêreld niks beteken, indien hulle nie ryk in
God is nie. Hy praat hier van hulle geloof wat so kosbaar is soos goud, soos Petrus op
‘n plek skryf:
“6 Hieroor moet julle jubel, al moes julle nou eers vir 'n kort tydjie deur allerhande
beproewings bedroef word. 7 Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid
van julle geloof — 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud wat verganklik is, maar
nogtans met vuur getoets word — uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer
Jesus Christus geopenbaar word.” (1 Pet. 1:6-7).

•
•

Hulle moenie trots wees op hulle swart wolklere nie, maar eerder op die wit klere
wat Jesus gee om hulle onreinheid en onsedelikheid te bedek.
Hulle moenie hoogmoedig wees oor die oogsalf waarvoor hulle bekend is nie, maar
eerder vra vir die geestelike insig wat net Jesus kan gee.

Hulle geestelike lewe was dus so louwarm en onsmaaklik soos hulle water! ‘n Toonbeeld
van onverskilligheid.
Die oplossing was om God ywerig te begin gehoorsaam, aan sy stem gehoor te gee, die
geestelike deur van hulle persoonlike en gemeentelike lewe vir Hom oop te maak en in
gemeenskap met Hom te leef.
Elkeen wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek!
Natuurlik kon Laodisea aanstoot neem aan hierdie skerp boodskap. Wat eintlik die dinge
waarop hulle in hulle stad trots was, gebruik om hulle aan te spreek. Wat nog te sê, hulle te
herinner aan die water wat hulle geweet het nie lekker gesmaak het nie.
Jesus verduidelik egter vir hulle hoekom Hy so skerp is: “Elkeen wat Ek liefhet (phileō),
bestraf en tugtig Ek!” Jesus sê hiermee dat Hy met hulle geassosieer is, dat Hy hulle Here is,

54

en daarom doen Hy die moeite om hulle aan te spreek. Dit is wat die Vader met sy kinders
doen.
Trouens, tugtiging is ‘n teken van God se teenwoordigheid in jou lewe:
•
•

Spreuke 3: “12 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in
wie hy behae het.” (Spr. 3:1)
Hebreërs 12: “5 En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek, heeltemal
vergeet: ‘My seun, moenie die tugtiging van die Here geringskat nie en moenie
moedeloos word wanneer jy deur Hom bestraf word nie; 6 want die Here tug dié wat
Hy liefhet, en Hy straf elke seun wat Hy aanneem.’” (Hebr. 12:5-6).

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin
Dan kom Jesus by die eintlike ding wat hulle hele lewe sal verander - dat Hy by die deur is,
en klop: “As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek instap by hom en saam met
hom eet en hy saam met My.”
Hierdie boodskap is gerig aan die hele gemeente, maar die fokus is op enigiemand wat
bereid is om te luister. Dit is net dié wat luister, wat oopmaak vir die stem van die Here
Jesus, wat uiteindelik met Hom gemeenskap sal hê. Hy sal instap en saam met hom eet.
Jesus nooi ons hiermee uit tot ‘n aktiewe gemeenskap met Hom. Dit is hoe ons begin om
aan ons doel te beantwoord. Soos warm koffie. Of koue water.
Enigiemand wat luister, sal ervaar dat Jesus instap en sy intrek by hom of haar neem. Selfs al
is dit ‘n boodskap wat deur die gemeente geïgnoreer word.
Vir diegene wat luister, wat voorberei om die Here Jesus te ontvang, wat Hom innooi, kom
daar ‘n ekstra belofte - ‘n posisie van gesag in die koninkryk van God. Hom wat oorwin, sal
Jesus saam met Hom op sy troon laat sit, net soos wat Hy ook oorwin het en saam met sy
Vader op sy troon sit.
En hulle sal deelneem aan sy heerskappy. Dit sal die oordeel oor die engele, soos Paulus aan
die Korintiërs skrywe (1 Kor. 6:3) en die oordeel oor die nasies, soos Johannes verder in
Openbaring skrywe (Openb. 20:4-6), insluit.
Ek staan by die deur en Ek klop
‘n Mens sou die vraag kon vra, hoekom Johannes dié sewe briewe afsluit met die brief aan
Laodisea? Hoekom nie dit só skryf dat ‘n mens die boodskap aan Smirna of Filadelfia in jou
gedagte kan hou nie? Die gemeentes wat volhard het, wat getrou was, wat ‘n belofte van
oorwinning gekry het, wat ‘n oop deur vir die evangelie gekry het?
Die rede is dat die laaste uitnodiging van Jesus vir alle tye betekenisvol is. Dat Hy eintlik by
elke gemeente se deur staan en vra om in te kom. Vir Laodisea sal dit beteken dat hulle
weer die warmte van God se teenwoordigheid sal ervaar. Vir Efese sal dit beteken dat hulle
die eerste liefde weer herontdek. Vir Sardis sal dit beteken dat hulle weer sal herleef uit
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hulle doodse gemeentewees. Vir Pergamum en Tiatira sal dit beteken dat hulle van die
skande van dwaalleer verlos sal word.
Hulle sal ervaar wat vir Smirna en Filadelfia al reeds ‘n werklikheid geword het. Dat die Here
reeds daar is juis in hulle vervolging, en hulle die oorwinning sal laat behaal. Dat Hy die deur
vir die evangelie oopmaak, soos hulle die deur vir Hom oopgemaak het.
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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4. God se agenda vir die heelal en die sewe seëls
Openbaring 4-7
Die troon in die hemel
4
Ná hierdie dinge het ek gekyk, en kyk, ’n geopende deur in die hemel, en die stem wat ek
die eerste gehoor het, wat net soos ’n trompet met my gepraat het, het gesê: “Kom op
hierheen en Ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur.”
2Onmiddellik was ek in die Gees, en kyk, daar het ’n troon in die hemel gestaan en op die
troon sit Iemand.
3En Hy wat daarop sit se voorkoms was net soos jaspis en karneool, en rondom die troon
was daar ’n reënboog waarvan die voorkoms net soos smarag is.
4En rondom die troon was daar vier en twintig trone. Op dié trone het vier en twintig
ouderlinge gesit, geklee in wit klere en met goue krone op hulle koppe.
5Van die troon se kant af kom daar weerligstrale, dreunings en donderslae. Sewe fakkels
vuur brand voor die troon; hulle is die sewe Geeste van God.
6Voor die troon lyk dit net soos ’n see van glas, net soos kristal. En voor die troon, in ’n
sirkel om die troon staan daar vier lewende wesens, vol oë aan die voor- en agterkant.
7Die eerste lewende wese lyk net soos ’n leeu; die tweede lewende wese net soos ’n kalf en
die derde lewende wese het die gesig soos van ’n mens en die vierde lewende wese net
soos ’n arend in vlug.
8Die vier lewende wesens het elkeen afsonderlik ses vlerke rondom gehad wat aan die
binnekant vol oë is. En hulle het sonder om te rus, bedags en snags gesê:
“Heilig, heilig, heilig,
is die Here God, die Almagtige,
Hy wat was en wat is
en wat kom.”
9En wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer betoon en dank betuig aan Hom wat
op die troon sit, Hy wat vir ewig leef,
10val die vier en twintig ouderlinge in aanbidding neer voor Hom wat op die troon sit. Hulle
aanbid Hom wat vir ewig en altyd lewe en sit hulle krone neer voor Hom wat op die troon sit
en sê:
11“U is waardig, Here ons God,
om die heerlikheid
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en die eerbetoon
en die krag te ontvang
omdat U alle dinge geskape het
en deur u wil bestaan hulle
en is hulle geskape.”
Die boekrol en die Lam
5
Ek het toe in die regterhand van Hom wat op die troon sit ’n boekrol gesien wat aan die
binne- en agterkant vol geskrywe was en wat verseël was met sewe seëls.
2Ek het ook ’n sterk engel gesien wat met ’n harde stem uitroep: “Wie is waardig om die
boekrol oop te maak en die seëls daarvan te breek?”
3Maar niemand in die hemel, en ook nie op die aarde, of onder die aarde, was in staat om
die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie.
4En ek het baie gehuil omdat niemand waardig gevind is om die boekrol oop te maak en
daarin te kyk nie.
5Toe sê een van die oudstes aan my: “Moenie huil nie, kyk, die Leeu uit die stam van Juda,
die Wortel van Dawid, het oorwin om die boekrol en sy sewe seëls te kan oopmaak.”
6En ek het tussen die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge
’n Lam sien staan, soos een wat geslag is. Hy het sewe horings en sewe oë, wat die sewe
Geeste van God is wat uitgestuur is na die hele aarde toe.
7Hy het toe gekom, en dit geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.
8En toe Hy die boekrol ontvang, het die vier lewende wesens en die vier en twintig
ouderlinge voor die Lam neergeval. Elkeen het ’n harp en ’n goue bak vol wierook vasgehou,
dit is die gebede van die heiliges.
9Daarop het hulle toe ’n nuwe lied gesing wat lui:
“U is waardig
om die boekrol te ontvang
en sy seëls oop te breek
omdat U geslag is
en met u bloed
mense vir God losgekoop het
uit elke geslag en taal,
en volk en nasie.
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10En U het hulle ’n koninkryk
en priesters vir ons God gemaak,
en hulle sal as konings
oor die aarde heers.”
11Toe ek kyk, het ek die sang van baie engele wat rondom die troon staan asook dié van die
lewende wesens en die ouderlinge gehoor. Hulle getal was tienduisend maal tienduisende
en duisend maal duisende.
12Met ’n harde stem roep hulle uit:
“Die Lam wat geslag is, is waardig
om die krag en rykdom
en wysheid en sterkte
en eerbetoon,
heerlikheid en lofprysing te ontvang.”
13Die hele skepping wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see is en
alles wat in hulle bestaan, het ek hoor uitroep: “Aan Hom wat op die troon sit en aan die
Lam, kom toe die lofprysing en die eerbetoon en die heerlikheid en die sterkte tot in alle
ewigheid.”
14Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het neergekniel in
aanbidding.
Die sewe seëls
6
En ek het gesien toe die Lam een van die sewe seëls oopbreek. Daarop het ek een van die
vier lewende wesens soos die geluid van ’n donderslag hoor sê: “Kom!”
2Ek het toe gekyk, en kyk, ’n wit perd, en hy wat daarop sit, hou ’n boog vas en aan hom is
’n kroon gegee. Hy het ook oorwinnend uitgegaan met die doel om te oorwin.
3En toe Hy die tweede seël oopbreek, het ek die tweede lewende wese hoor sê: “Kom!”
4Toe het ’n ander perd, ’n rooie, uitgegaan en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die
vrede van die aarde weg te neem sodat die mense mekaar dood sou maak. Aan hom is ook
’n groot swaard gegee.
5En toe Hy die derde seël oopbreek, het ek die derde lewende wese hoor sê: “Kom!” Ek het
toe gekyk, en kyk, ’n swart perd. Die een wat op hom sit, hou ’n weegskaal in sy hand vas.
6Ek het toe tussen die vier lewende wesens iets gehoor soos ’n stem wat sê: “’n Kwartmaat
koring teen ’n denarius en drie kwartmate gars teen ’n denarius en die olie en die wyn moet
nie beskadig word nie.”
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7En toe Hy die vierde seël oopbreek, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê:
“Kom!”
8Ek het toe gekyk, en kyk, ’n vaalgroen perd, en hy wat daarop sit se naam is die Dood, en
die doderyk het hom gevolg. Aan hulle is volmag gegee om ’n kwart van die aarde dood te
maak met die swaard en deur hongersnood en deur pessiekte en deur die wilde diere van
die aarde.
9En toe Hy die vyfde seël oopbreek, het ek onder die altaar die siele gesien van hulle wat
gedood is as gevolg van die feit dat hulle aan die woord van God en die getuienis vasgehou
het.
10Hulle het met ’n harde stem uitgeroep en gesê: “Tot wanneer, heilige en waaragtige Here,
gaan U nie die oordeel voltrek en ons bloed nie wreek op die bewoners van die aarde nie?”
11En aan elkeen van hulle is ’n lang wit kleed gegee en aan hulle is gesê om nog ’n kort
tydjie te rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers, wat bestem is om
doodgemaak te word, net soos hulleself ook, voltallig is.
12En ek het gekyk toe Hy die sesde seël oopbreek. ’n Groot aardbewing het plaasgevind; die
son het swart geword soos ’n harige sak en die hele maan het soos bloed geword.
13En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos ’n vyeboom sy onryp vye afgooi
wanneer dit deur ’n sterk wind geskud word.
14En die hemel het verdwyn soos ’n boekrol wat opgerol word en elke berg en eiland was
uit hulle staanplekke verskuif.
15Die konings van die aarde en die hoofamptenare, die militêre leiers en die rykes en die
invloedrykes en elke slaaf en vrye het hulle gaan verberg in die grotte en onder die kranse
van die berge.
16Hulle roep toe na die berge en kranse: “Val op ons en verberg ons van die aangesig van
Hom wat op die troon sit en van die toorn van die Lam
17omdat die groot dag van hulle toorn gekom het, en wie is in staat om staande te bly?”
Die 144 000 wat verseël is
7
Hierna het ek vier engele gesien staan by die vier hoeke van die aarde. Hulle het die vier
winde van die aarde vasgehou sodat geen wind op die land of op die see of teen enige
boom waai nie.
2Ek het ook ’n ander engel van die oostekant af gesien kom wat ’n seël van die lewende God
vashou, en hy het met ’n kragtige stem geroep na die vier engele wat toegelaat is om die
aarde en die see te beskadig en gesê:
3“Moenie die aarde of die see of die bome beskadig nie totdat ons die diensknegte van ons
God op hulle voorkoppe verseël het.”
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4En ek het gehoor die getal van die verseëldes is honderd vier en veertig duisend verseëldes
uit elke stam van die seuns van Israel:
5Uit die stam van Juda, twaalfduisend wat verseël is; uit die stam Ruben, twaalfduisend; uit
die stam Gad, twaalfduisend;
6uit die stam Aser, twaalfduisend; uit die stam Naftali, twaalfduisend; uit die stam Manasse,
twaalfduisend;
7uit die stam Simeon, twaalfduisend; uit die stam Levi, twaalfduisend; uit die stam Issaskar,
twaalfduisend;
8uit die stam Sebulon, twaalfduisend; uit die stam Josef, twaalfduisend; uit die stam
Benjamin, twaalfduisend.
Die skares geklee in wit klere
9Ná hierdie dinge het ek gekyk, en kyk, ’n groot skare wat niemand eers in staat was om te
tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, het voor die troon en voor die Lam
gestaan. Hulle was geklee in lang wit klere en met palmtakke in hulle hande.
10Toe het hulle met ’n harde stem uitgeroep en gesê:
“Die verlossing kom van ons God
wat op die troon sit
en van die Lam.”
11En al die engele wat rondom die troon gestaan het en ook die ouderlinge en die vier
lewende wesens het voor die troon op hulle gesigte neergeval en God aanbid deur te sê:
12“Amen, die lofprysing en die heerlikheid
en die wysheid en die dank
en die eer en die krag en die sterkte
kom ons God toe tot in alle ewigheid. Amen!”
13Een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: “Hierdie mense wat geklee is in
die lang wit klere, wie is hulle en waarvandaan kom hulle?”
14Ek het hom geantwoord: “My heer, u is die een wat weet.” Daarop sê hy aan my: “Hierdie
mense is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle klere gewas het en dit wit gemaak
het in die bloed van die Lam.
15Daarom is hulle voor die troon van God
en dien hulle Hom
bedags en snags in sy tempel.
En Hy wat op die troon sit,
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sal sy woning by hulle maak.
16Hulle sal nie meer honger wees nie
en ook nie langer dors wees nie,
die son sal hulle beslis nie steek nie
en ook nie ’n hittegloed nie.
17Want die Lam wat in die middel
van die troon staan,
sal hulle soos ’n herder versorg,
en hulle na die fonteine
van lewende water lei,
en God sal elke traan van hulle oë afdroog.”
God laat sy verlossende oordeel in die heelal deur Christus ontplooi
Ons kom by die volgende hoofdeel van Openbaring – hfst. 4-11. Die sentrale tema handel
oor God wat deur Christus besig is om in die heelal verlossing en oordeel te laat ontplooi,
veral aan die hand van die beskrywing van die sewe seëls van die boekrol wat deur die Lam
oopgemaak word, wat op hulle beurt die sewe trompette wat God se heerskappy aankondig,
inlei.
Hou die breë oorhoofse prentjie van hierdie hoofdeel in gedagte soos jy dit deurlees. Dit kan
soos volg ingedeel word:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God word as Skepper in die hemelse troonsaal aanbid – hfst. 4
Die verseëlde boekrol – hfst. 5
Die eerste ses seëls – hfst. 6
Die 144 000 word met ’n seël gemerk – hfst. 7:1-8
Die groot skare in die hemel – hfst. 7:8-17
Die sewende seël word oopgebreek – hfst. 8:1-5
Die eerste vier trompette – hfst. 8:6-13
Die vyfde trompet – hfst. 9:1-12
Die sesde trompet – hfst. 9:13-21
Die oop boekrol – hfst. 10
Die twee getuies – hfst. 11:1-14
Die sewende trompet – hfst. 11:15-19

God word as Skepper in die hemelse troonsaal aanbid – Openbaring 4
Dit is weereens Jesus wat die leiding neem om Johannes in te lig, soos dit was met die
boodskap aan die gemeentes in hoofstuk 1-3. Dit is die Drie-enige God aan die werk. Ons
hoor die stem van Jesus en sien Hom in die hemel as die Leeu-Lam. Ons neem die Gees se
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werk waar wat van Johannes besit neem en verteenwoordig word in die sewe vuurfakkels
rondom die troon. Ons sien saam met Johannes die Skeppergod wat op die troon sit in
onuitspreeklike heerlikheid.
Die Troon van God is die middelpunt van alles in die hemel sowel as alles in die heelal. God
is die geestelike middelpunt van alles wat bestaan, soos die son die middelpunt van ons
sonnestelsel is. Alles wentel om Hom. Alles aanbid Hom. Alles word deur Hom bepaal.
Alles wentel om God
Waar die eerste drie hoofstukke gehandel het oor God se teenwoordigheid op aarde in die
midde van die gemeentes, handel die volgende agt hoofstukke oor God se teenwoordigheid
in die hemel wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom
word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse
perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.
God se troon in die hemel word met min detail beskryf, behalwe die omringende reënboog
wat soos smarag (groen) lyk en dat vanuit die troon weerligstrale, ’n gedreun en donderslae
gekom het. Die troon bevestig God se heerlikheid en heerskappy oor alles vanuit die hemel,
ten spyte van die pogings van die keisers en konings van die aarde om hulleself te laat geld
in die prag en praal van hulle koninkryke.
God se voorkoms word met edelgesteentes beskryf – jaspis ([of opaal] – dis gewoonlik
dofgeel tot rooi, maar hier waarskynlik bedoel as ’n wit kristalhelder steen [vgl. Openb.
21:11 wat dit só beskryf]) en karneool ([of sardoniks] – dit is helderrooi) wat sy heerlikheid
uitbeeld. Sommige verklaarders sien in die jaspis iets van God se heiligheid, in die karneool
iets van sy oordeel en in smarag iets van sy genade.
Rondom die troon van God het sewe vuurfakkels gebrand, die sewe Geeste van God, die
simbool van die Heilige Gees. In ‘n volgende sirkel na dié vuurfakkels was ’n kristalhelder see
van glas.
Twee groepe wat God in die hemel aanbid, word beskryf: die vier lewende wesens en die 24
ouderlinge wat in ‘n volgende sirkel rondom die troon sit.
Die vier lewende wesens
Die vier lewende wesens verteenwoordig die hele skepping. Hulle het ses vlerke soos die
serafs van Jesaja (Jes. 6:2) en is vol oë aan die voor- en agterkant, soos met die wesens van
Esegiël se wiele vol oë (Eseg. 1:18).
Hulle stel God se alwetendheid (oë) en alomteenwoordigheid (vlerke) voor in die hele
skepping (Du Rand, A-Z).
In hulle aanbidding verteenwoordig hulle dan ook die hele skepping met die gesigte van die
leeu, bul(kalf), mens en arend. Interessant genoeg het die Joodse rabbi’s dié vier
voorstellings as verteenwoordigend van die hele skepping soos volg uitgelê: dit stel die
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edelste (leeu), die sterkste (bul), die slimste (mens) en die vinnigste (arend) in die skepping
voor.
Nog ‘n ander interpretasie is om die leeu as simbool van die wilde diere te neem, die bul as
simbool van die mak diere, die mens uiteraard as simbool van die mensheid en die arend as
simbool van die voëls in die lug.
24 Ouderlinge
Rondom God se troon is die 24 trone van die ouderlinge – waarskynlik ’n simboliese getal vir
die 12 aartsvaders van die OT stamme en die 12 apostels van die NT. Hulle verteenwoordig
die hele volk van God, in die ou bedeling/verbond, sowel as in die nuwe bedeling/verbond.
Let op dat die vier lewende wesens God aanbid “sonder om te rus” en “dag en nag”, d.w.s.
24 uur elke dag. Hulle aanbid God vir sy grootheid en sy heerlikheid soos uitgedruk in sy
alwetendheid en alomteenwoordigheid in die hele skepping.
Daarin volg die ouderlinge hulle na, wat beteken dat aanbidding die hele skepping en die
hele Gods volk se primêre en belangrikste roeping is. Dit moet alles kleur wat ons doen, dag
en nag, vir altyd, eintlik sonder ophou.
Openbaring 4 begrond dus alles wat hierna gebeur, elke detail daarvan, in God se
teosentriese heerskappy wat alles omvat. Hy is nie net die Een wat was nie, maar ook die
Een wat is, sowel as die Een wat kom, soos dit van Jesus vroeër gesê is. Daarin lê ons hoop
en ons verwagting.

Die Lam van God is waardig om God se agenda uit te voer – Openbaring 5
Die hemelse erediens wentel nie net om die aanbidding van God op sy troon nie. Vanuit die
erediens in die hemel neem God beheer van alles wat is en was en wat kom. Hy bepaal die
agenda en die verloop van die ontplooiing van die gebeure in die heelal. Die hemelse
erediens het dus ’n beslissende invloed op die aarde.
In God se hand is daar ’n boekrol wat binne en buite vol geskryf is en met sewe seëls goed
verseël is, sodat niemand dit sonder meer kan oopmaak en dié agenda in werking kan stel
nie. Trouens, dit is net iemand wat die volle verlossingspad reeds geloop het, wat reeds die
mensdom met God versoen het, wat die verdere verloop van die verlossingsplan vir die
heelal kan bekendmaak en in werking stel.
Jesus is die Leeu van Juda, die Lam wat geslag is
Een van die ouderlinge wys dan vir Johannes op die Enigste een wat die boekrol uit God se
hand kan neem en die seëls daarvan kan breek, dit is die Leeu van Juda, die nakomeling van
Dawid, die Lam wat geslag is, Jesus. Hy is waardig om die boekrol te neem, want Hy is die
Verlosser en daarom die Bemiddelaar van die verlossing. En soos Hy die seëls hierna gaan
breek, gaan die inhoud van die boekrol nie net bekend word nie, maar ook deur Hom in
werking gestel word.
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Belangrik: die boekrol van Openbaring 5 is iets anders as die boekrolletjie waarvan
Openbaring 10 gaan praat. Nie net word verskillende Griekse woorde gebruik om die twee
boekrolle te beskryf nie – biblion in Openbaring 5 en biblaridion in Openbaring 10. Maar die
boekrol van Openbaring 5 is ook die een wat Jesus gebruik in die ontplooiing van God se
plan vir die heelal. Die boekrolletjie van Openbaring 10 is weer die een wat Johannes kry
waarmee God hom bemagtig om namens Hom te praat.
Jesus word hier met twee metafore beskryf: as ’n Leeu en as ’n Lam.
•
•

Hy is die Leeu in terme van sy afstamming uit die Messiaanse linie, uit die stam van
Juda, die nakomeling van Dawid.
Hy is die Lam in terme van sy kruisdood waarmee Hy met sy bloed mense vir God
gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie.

Maar, belangrik, Hy neem die boekrol in ontvangs, die agenda van God se plan vir die heelal,
as die Lam wat geslag is. Die weerloosheid van ’n lam, die offervaardigheid van sy
bereidheid om geslag te word, bly dus steeds die uitstaande kenmerk van die styl waarin Hy
die heerskappy wat God Hom toevertrou, uitvoer.
Alles wat bestaan, aanbid die Lam
Die sewe horings van die Lam dui egter ook daarop dat Hy omvattende mag het en dat die
sewe Geeste, die Heilige Gees, boonop in sy volheid in Jesus woon. Hy kan dus sorg dat dié
agenda van God ten uitvoer gebring word.
Soos die vier lewende wesens saam met die 24 ouderlinge voor die Skeppergod neergeval
en Hom aanbid het, val hulle ook nou neer voor die Lam om Hom te aanbid. Dit bewys sy
goddelike status.
Saam met hulle is daar egter nou ook nog miljoene engele, sowel as die hele skepping, wat
Hom aanbid in die volgende sirkel rondom die troon.
’n Uitstaande kenmerk van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge se aanbidding is
dat hulle nie net die lier (die Griekse woord is kithara, waar ons ons naam vir die ghitaar
vandaan kry!) in hulle aanbidding van God inspan nie, maar ook die gebede van die heiliges.
Die gebede word in die simboliese vorm van ’n goue wierookbak voor God gebring.
Die gebede van die heiliges
Van hierdie gebede sal nog twee keer in Openbaring gewag gemaak word wat onderstreep
dat gebede nie net God verheerlik nie, maar ’n bepaalde invloed het op die koers wat God
met die wêreld inslaan.
•
•
•

Hier in hfst. 5:8-10 wentel die gebede waarskynlik om die loflied vir die Lam.
In hfst. 6:9-11 wentel die gebede van die martelare om die klaaglied dat reg sal
geskied op aarde.
In hfst. 8:3-5 lui die gebede van die gelowiges onder andere die sewende seël se
sewe trompette en hulle oordele in.
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Dit laat ’n mens onmiddellik dink aan die lof- en klaagpsalms in die vyf Psalmboeke en ook
die vloekpsalms wat deel van die klaagpsalms vorm. En motiveer ‘n mens om meer erns te
maak met die Psalms in jou stiltetyd!
Let op hoe die drie lofliedere – van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge; van die
miljoene engele; van alle skepsels – nie net die voortreflikheid van die Lam besing nie –
krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid, lof – maar ook die agenda van God vir sy
mense uitspel, soos in Openbaring 1, dat hulle ’n koninkryk van priesters vir God gemaak is,
wat as konings oor die aarde sal heers. ‘n Wonderlike werklikheid en ’n hoopvolle belofte.
‘n Wrede werklikheid
Hoofstuk 6-7 is vir baie mense ‘n ontnugtering wanneer hulle agterkom dat die wonderlike
werklikheid van hoofstuk 4-5 – die hemelse erediens en die Lam van God wat waardig is om
die agenda van God uit te voer met die lofliedere wat God prys en aanbid – in ‘n wrede
werklikheid van oorloë, konflik, hongersnood, vervolging en ellende oorgaan.
Die sewe seëls wat in hoofstuk 6 begin, breek verskillende aspekte van God se oordeel oop
vir hierdie wêreld. Die sewe trompette wat boonop daarna in hoofstuk 9 volg, is nie net
waarskuwings van God se oordeel nie, maar wrede werklikhede wat ‘n mens verstom.
Dieselfde geld die sewe bakke van hoofstuk 15-16 wat God se oordeel soos gloeiende lawa
op die wêreld uitgiet.
Gelukkig is daar tussen-in ‘n beskrywing van God se beskerming en sorg vir gelowiges op
aarde en in die hemel in hoofstuk 7 (en weer in hoofstuk 14). Dit sê vir ons dat God se
oordeel ‘n “verlossende oordeel” is. En daaroor kan jy jou verbly. Maar, dit bly ‘n skok vir ‘n
mens se sisteem!

God se oordeel ontvou met sewe seëls – Openbaring 6
Hoofstuk ses handel oor die Lam van God wat ses van die seëls van die boekrol oopbreek.
Die ses seëls laat telkens ’n ander aspek van God se oordeel ontvou. Dit is ’n proses wat
tussen Christus se verlossende opstanding, Hemelvaart en Troonbestyging aan die
eenkant en die Wederkoms aan die ander kant plaasvind. Die oordeel is dus iets wat
voortdurend gebeur, soos dit ook waar is van God se verlossing.
Die temas wat in dié oordele aangeraak word – ook dié van die trompette en die bakke wat
hierna beskryf word – toon groot ooreenkomste met die onderskeie profetiese
redevoeringe van Jesus in die evangelies – Matteus 24; Markus 13; Lukas 21. Ook met
soortgelyke gedeeltes in die OT – Jes 24-27; 33-35; 40-66; Eseg 38-39; Joël 2-3; Dan 7-12;
Sag 12-14.
Die oordele sluit in die breë oorloë, tweedrag en twis, hongersnood, aardbewings,
vervolging en kosmiese ontwrigting in.
Die eerste vier seëls word opeenvolgend elke keer deur ’n ander een van die vier lewende
wesens aangekondig. Dit beteken waarskynlik dat die seëls regdeur die skepping ’n impak
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gaan hê – om die waarheid te sê, ’n vernietigende effek soos ’n mens uit die beskrywings
agter kan kom.
Die eerste seël
Die eerste seël dié van ’n wit perd met ’n boogdraende ruiter wat ’n oorwinningskroon dra,
simbool van politieke mag, en uittrek as oorwinnaar en om te oorwin. Omdat dié ruiter baie
soos die Messias op die wit perd in Openbaring 19 lyk, maar hier as deel van die seëls van
oordeel beskryf word, kan ’n mens die wit perd en sy ruiter in Openbaring 6 as ’n vals
messias of selfs as die antichris sien. Die wit perd staan dus waarskynlik vir ’n vals messias
wat die skyn van oorwinning dra, maar eintlik ander wil onderdruk (vgl Mark 13:5-6 waar
Jesus teen misleiers waarsku).
Die tweede seël
Die tweede seël is dié van ’n vuurrooi perd waarvan die ruiter ’n groot swaard dra en die
vrede van die aarde wegneem sodat mense mekaar kan doodmaak. Die vuurrooi perd staan
dus vir die bloed van moord, en oorlog.
Die derde seël
Die derde seël is dié van ’n swart perd waarvan die ruiter met ’n weegskaal koring en gars in
rantsoene afmeet en ’n stem tussen die vier lewende wesens (waarskynlik Christus) die
buitensporige pryse van dié stapelvoedsel, koring en gars, aankondig en beveel dat die
duurder en luukser items, olie en die wyn, nie beskadig moet word nie, omdat dit so
waardevol geword het. Die swart perd staan dus vir die skaarste van hongersnood en die
gepaardgaande swaar ekonomiese tye wat die meeste mense tref, hoewel die rykes skotvry
daarvan afkom.
Die vierde seël
Die vierde seël is dié van ’n vaalgroen perd (die kleur van ’n lyk) wie se ruiter die Dood is en
’n kwart van die aarde doodmaak. Die vaal perd staan dus uiteraard vir die dood.
Hierdie vier perde en ruiters wis ‘n kwart van die aarde se mense uit deur die swaard,
hongersnood, pessiektes en wilde diere.
Die perspektief wat dié vier seëls en vier perde vir ons gee van wat die afgelope twee
millennia in die wêreld gebeur – en nog meer so die afgelope paar dekades – is regtig
onrusbarend akkuraat.
‘n Mens kan aspekte van soveel vernietigende oorloë regdeur die eeue en regoor die wêreld
hieraan verbind. Nie net die grotes soos die twee Wêreldoorloë van die 20ste eeu nie, maar
ook die talle kleiner oorloë waardeur mense steeds in die 21ste eeu miljoene onderdruk,
ontwortel en in vlugtelinge verander word.
Die inhoud van die vier seëls kan ook met die dodelike ellende verbind word wat
toenemend deur opeenvolgende pandemies regoor alle grense in die wêreld veroorsaak
word (Voëlgriep, M.I.V./Vigs, TB, Ebola, Koronavirus).
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Die ooreenkoms tussen ons ervaring van COVID-19 en die boodskap van verydeling en
vernietiging van die vier seëls, laat ‘n mens besef dat hierdie dinge nie maar net aan die
natuurlike verloop van sake te wyte kan wees nie, maar dat dit ook iets is wat deel is van
God se oordeel oor ’n mensdom wat Hom nie wil dien nie.
Daarby kom nog dinge soos wydverspreide hongersnood en armoede wat die lewens van
miljoene bedreig. Saam met die geweld wat baie mense se lewens se lewens op ‘n daaglikse
basis bedreig.
Die vyfde seël
Die vyfde seël word dan oopgemaak en dit open Johannes se visie op die siele van dié wat
doodgemaak is vanweë die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het
hulle lewens as’t ware op die altaar geplaas en dít is waar hulle nou ná hulle dood is, onder
die hemelse altaar.
Op hulle roepende smekende vraag hoe lank die Here nog gaan wag met die voltrekking van
sy oordeel om hulle bloed op die aardbewoners te wreek, antwoord iemand dat hulle nog ’n
kort rukkie moet rus totdat hulle getal voltallig is. Hulle word solank met wit
oorwinningsklere beklee.
Let op dat die martelare nie vir wraak as sodanig vra nie, maar vir regstelling en
regverdigheid. En hulle vra en verwag dit van die regte Persoon, van God.
Die sesde seël
Die sesde seël bring ’n groot aardbewing wat kosmiese ontwrigting veroorsaak – son, maan,
sterre – wat al die aardbewoners van angs vir die toorn van God en die Lam laat wegkruip.
Dit is die teken dat die einde naby is, dat alles dreig om te vergaan. Dit is ook ‘n eerste
prentjie van die wederkoms van die Here Jesus.
Let op hoe almal getref word hierdeur, die politieke leiers, die burokrate, die militêre leiers,
die rykes, die invloedrykes, en elke slaaf en elke vry man (Openb. 6:15). En hulle kruip
uiteindelik weg weens die invloed van hierdie vier seëls van die toorn van God op die troon
en die Lam.
Hierdie sesde seël se oordeelsvoltrekking is ten dele ’n antwoord op die gebede van die
heiliges, iets wat nog duideliker in hoofstuk 8 genoem sal word – waar die sewe trompette
’n direkte gevolg is van die gebede – en ten dele ’n voorbereiding vir die koms van die nuwe
hemel en aarde wat met Jesus se wederkoms geassosieer word.

God se mense op aarde – Openbaring 7:1-8
Tussen die sesde en sewende seël van die boekrol verskuif die fokus na twee groepe mense:
1. 144 000 van die diensknegte van God op aarde wat met ’n merk op hulle voorkoppe
geseël word – vers 1-8 – en,
2. ’n ontelbare groot skare uit elke nasie, stam, volk en taal uit die groot verdrukking
wat God aanbid in die hemel en deur die Lam versorg word – vers 9-17.
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Die doel van dié toneel tussen die oordele van die twee seëls is om gelowiges te bemoedig
dat die oordeelsvoltrekking nie op hulle gemik is nie, dat hulle op aarde as God se eiendom
gemerk is en dat hulle uiteindelike verlossing vas en seker is. Uiteraard ly hulle ook onder
die oordele, maar dit kan nooit hulle ewige verkiesing om in God se teenwoordigheid te
floreer, bedreig nie.
Die eerste groep word beskerm tydens die oordeel op aarde. Die tweede groep word
versorg in die hemel ná die groot verdrukking.
Die vier engele op die vier hoeke van die aarde word eers teruggehou om die
oordeelsvoltrekking op aarde verder uit te voer, sodat die diensknegte van God eers
geïdentifiseer en met ’n seël beskerm kan word.
Die 144 000 diensknegte van God
Die 144 000 word as die diensknegte (doulous) van God beskryf. In Openbaring word die
woord douloi vir al die verskillende dienaars van God gebruik (vgl Openb. 1:1; 2:20; 6:11;
10:7; 11:18; 19:2, 5, 10; 22:3, 6, 9). Die feit dat die 144 000 hier gemerk word, kom ook
ooreen met ander plekke waar daar van gelowiges gepraat word in Openbaring wat gemerk
word (vgl Openb. 3:12; 22:4). Trouens, wanneer Johannes weer oor die 144 000 praat, maak
hy twee keer melding van die feit dat hulle reeds gemerk is (Openb. 14:1, 3-4).
Hierdie dienaars van God word egter ook beskryf as mense wat kom uit elke stam van die
“seuns van Israel”. Die vraag is dus wat dit bedoel, en hoe ‘n mens dit moet verstaan.
Daar is drie hoof maniere waarop dit geïnterpreteer kan word.
1. Joodse volk
Dit kan letterlik dui op die Joodse volk wat van die aartsvaders afstam. Maar, die realiteit is
dat die twaalf stamme in die eerste eeu n.C. lankal nie meer letterlik bestaan het nie. Die
eerste ballingskap in die 8ste eeu v.C. het die 10 noordelike stamme vir alle praktiese
doeleindes uitgewis, behalwe vir sommige wat van tyd tot tyd by die suidryk aangesluit het.
Die kerk word ook deur Paulus geteken as saam met die gelowige Jode deel van die een
nuwe mensheid wat Christus geskep het (Ef. 2:15). Die feit dat iemand dus fisies afstam van
Israel en deel van die Joodse nasie is, word daarom nie meer in die NT as teken beskou dat
jy tot die ware Israel behoort, net omdat jy jou afstamming kan bewys nie, soos Paulus
uitvoerig aanvoer in Romeine 9-11.
Dié wat in Jesus Christus glo, is die nageslag van Abraham (Gal 3:29), is die ware volk van
God, die ware Israel (Gal. 6:16). Natuurlik is dít ook waar van almal wat deel is van die
Joodse nasie wat in Christus glo, maar dit verhef nie nasieskap tot ’n Christelike
onderskeidingsteken nie.
Daarom kan Johannes die lede van die Joodse volk wat Christus verwerp as die sinagoge van
Satan beskryf, soos vroeër in Openbaring. Gelowiges uit die heidene sowel as uit die Jode is
saam die ware Israel.
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2. Joodse deel van die volk van God
Dit kan dui op die Joodse deel van die volk van God (Joodse of Messiaanse Christene) wat
simbolies as 12 000 uit elke stam van Israel aangedui word. Dit is ’n beter interpretasie as
die eerste, veral omdat ’n mens dit dan kan kontrasteer met die volgende groep Christene
wat hier genoem word en wat uit alle nasie, stam, volk en taal kom.
Maar dit bevredig tog nog nie regtig nie, omdat dit dan sou beteken dat hierdie Joodse deel
van die volk van God op aarde beskerm word, terwyl die nie-Joodse deel van die volk van
God in die hemel versorg sal word. Dit kan tog nie en strook nie met die werklikheid nie,
behalwe as ‘n mens een of ander vorm van dispensionalisme aanvaar. Daaroor later.
3. Die hele volk van God
Dit is dus waarskynlik beter om aan die 144 000 te dink as ’n simboliese getal van die hele
volk van God, die ware Israel, wat steeds op aarde as God se volk, sy koninkryk van priesters
optree. So lê ’n hele paar geleerdes dit uit (Aune, Baukham, asook Du Rand).
Die getal 144 000 kan moontlik saamgestel wees uit 12 (OT kerk) x 12 (NT kerk) x 103 (die
voltal 10 tot die mag 3, wat Goddelikheid uitdruk), volgens Du Rand.
Interessant genoeg: Juda word waarskynlik eerste genoem, al was Ruben die oudste, omdat
Christus uit Juda gebore is. Manasse, die kleinseun van Jakob, seun van Josef is ook
ingesluit, terwyl Dan, een van die oorspronklike twaalf, nie ingesluit is nie.
Die weglating van Dan korreleer onder andere met die perspektief uit Rigters 18 wat wys
hoe die stam Dan by afgodsdiens betrokke geraak het. Hulle het Miga se efodbeeld,
afgodsbeeldjies en sy eie godsbeeld gesteel vir hulleself, en op die koop toe die Leviet wat
by hom was, saamgeneem om hulle in dié afgodediens te begelei.
Geen wonder dat die Kronis later die stam van Dan ook in die geslagsregisters in 1 Kronieke
2:1 uitlaat, waarskynlik weens hierdie assosiasie met afgodery. Jerobeam het onder andere
afgodsbeelde in Dan opgerig wat Israel verlei het (1 Kon. 12:28-30) .
In lyn met standpunt 3 hierbo, word hierdie deel van God se volk, die gelowiges wat op
aarde is, in standgehou as sy getuies en deur die simboliese seël op hulle kop beskerm. Die
finale vernietiging wat gaan losbars, sal hulle daarom nie beskadig nie, omdat God self hulle
vir die ewige lewe laat merk.
Dit laat ‘n mens dink aan Esegiël wat ‘n soortgelyke visioen sien met die vernietiging van
Jerusalem met die aanbreek van die ballingskap in 586 vC. In ‘n ontsagwekkende toneel kom
ses manne met wapens van verwoesting in hulle hand – soos futuristiese Terminators! Die
man met die linneklere is net “onder” of “tussen” hulle, soos dit korrek in die OAV vertaal is,
en dus ‘n sewende agent van die Here. Sy taak is om met ‘n pen uit sy skrywersakkie ‘n merk
(dit is die letter t [ ]ָתּוin Hebreeus wat in dié tyd as ‘n X geskryf is) op die voorkoppe te maak
van: “almal wat sug en kla oor al die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur.” (Eseg. 9:4 –
amper soos van Lot in Sodom en Gomorra gepraat word – 2 Pet. 2:7).
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God se mense, dié wat nie meedoen aan die afskuwelikhede en daaroor treur, word dus
gespaar. Terloops, in Openbaring 13 word eintlik die omgekeerde proses beskryf met die
mense wat die merk van die dier moet dra om ekonomies aktief te kan wees. God merk uit
die hemel sy mense. Die dier uit die aarde (vals profeet – vgl Openb. 16:13) merk syne.
Ons sal nog ’n beskrywing kry van ’n groep van 144 000 (Openb. 14:3-4) wat waarskynlik
dieselfde groep as in Openbaring 7 verteenwoordig.

God se mense in die hemel – Openbaring 7:9-17
Die groot ontelbare skare uit elke nasie, stam, volk en taal dra wit oorwinningsklere en kom
uit die groot verdrukking.
Hierdie groot verdrukking kan verwys na die laaste tydperk van intense vervolging, of na die
totale tydperk van vervolging tussen Jesus se eerste en tweede koms (vgl Matt 24:21).
Ironies genoeg vra die ouderling of Johannes weet wie hulle is, waarin Johannes se
verbasing duidelik blyk: “Meneer, u is die een wat weet.”
Hulle oorwinning in die groot verdrukking word gevier deur God te aanbid, iets waaraan die
engele, die vier lewende wesens, die ouderlinge en dié groot skare gelowiges met oorgawe
deelneem. Hulle loof God vir sy verlossing en vir die feit dat alle lof, heerlikheid, wysheid,
dank, eer, krag en sterkte Hom toekom.
’n Heerlike intieme geloofsgemeenskap word geteken met die gelowiges wat dag en nag vir
God in sy hemelse tempel dien en God wat “sy tent by hulle opslaan.” Daar word hulle nie
net volledig beskerm nie, selfs van die son se hitte, maar ook van enige fisiese (honger of
dors) of emosionele gebrek (trane). God vee elke traan uit hulle oë! Die Lam versorg hulle
soos ’n herder (Ps. 23 en Joh. 10 op steroïede!)
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstukke van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstukke vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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5. God se agenda vir die kerk en die sewe trompette
Openbaring 8-11
Die sewende seël en die goue wierookbak
8
Toe Hy die sewende seël oopbreek, het daar ’n stilte van ’n halfuur lank in die hemel gekom.
2Daarop het ek die sewe engele gesien wat voor God staan en aan hulle is sewe trompette
gegee.
3’n Ander engel het gekom en gaan staan by die altaar; hy het ’n goue wierookbak
vasgehou. Aan hom is baie reukwerk gegee om dit te gaan offer op die goue altaar voor die
troon saam met die gebede van die baie heiliges.
4En die rook van die reukwerk met die gebede van die heiliges het uit die hand van die
engel opgestyg voor God.
5Toe het die engel die wierookbak geneem, dit vol gemaak met die vuur van die altaar af en
uitgegooi op die aarde. Daarop volg toe donderslae, dreunings, weerligstrale en ’n
aardbewing.
Die sewe trompette
6Die sewe engele wat die sewe trompette vashou, het hulle gereedgemaak om daarop te
blaas.
7Die eerste een het op sy trompet geblaas en hael en vuur, gemeng met bloed, is op die
aarde uitgegooi. En ’n derde van die aarde is verbrand en ’n derde van die bome is ook
verbrand en al die groen gras is verbrand.
8Die tweede engel het toe op sy trompet geblaas en iets soos ’n hoë berg wat met vuur aan
die brand is, is in die see gegooi. ’n Derde van die see het bloed geword.
9’n Derde van die skepping wat in die see bestaan, het doodgegaan en ’n derde van die
skepe het vergaan.
10Toe het die derde engel op sy trompet geblaas. Uit die hemel het ’n groot ster geval wat
soos ’n fakkel brand en dit het geval op ’n derde van die riviere en op die waterfonteine.
11En die naam van die ster word genoem Bitterals. ’n Derde van die water het bitter
geword en baie van die mense het van die water doodgegaan omdat dit bitter geword het.
12Die vierde engel het toe op sy trompet geblaas en ’n derde van die son en ’n derde van
die maan en ’n derde van die sterre is getref met die gevolg dat ’n derde van hulle
verduister is en ’n derde van die dag nie lig verskaf het nie en net só ook ’n derde van die
nag.
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13En ek het ’n arend gesien wat in die middel van die hemel vlieg en hom met ’n harde stem
hoor uitroep: “Wee, wee, wee die bewoners van die aarde vanweë die orige geluide van die
trompette wanneer dié drie engele op die punt staan om daarop te blaas.”
9
En die vyfde engel het op die trompet geblaas en ek het ’n ster gesien wat uit die hemel op
die aarde neergeval het. Aan hom is ’n sleutel van die skag van die bodemlose put gegee.
2Hy het toe die skag van die bodemlose put oopgesluit en ’n rookwolk het daaruit opgestyg,
net soos rook uit die groot smeltoond. En die son en die lug is verduister deur die rookwolk
uit die skag.
3En uit die rook het sprinkane na die aarde toe uitgegaan. Aan hulle is volmag gegee soos
die volmag wat die skerpioene op aarde het.
4Hulle is opdrag gegee om nie die gras van die aarde te beskadig nie, ook nie enige plant of
enige boom nie, slegs die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie.
5Hulle is gegun om nie die mense dood te maak nie, maar om hulle vyf maande lank te
teister. En hulle teistering is soos die teistering van ’n skerpioen wanneer hy ’n mens steek.
6Gedurende daardie dae sal die mense die dood soek, maar dit beslis nie kry nie en hulle sal
verlang om te sterf, maar die dood sal hulle ontwyk.
7Die voorkoms van die sprinkane is net soos perde wat voorberei is met die oog op oorlog.
Op hulle koppe is krone soos van goud en hulle gesigte is soos mensgesigte.
8Hulle het ook hare gehad soos vrouehare en hulle tande was soos dié van leeus.
9En hulle het borsplate gehad soos ysterborsplate en die geruis van hulle vlerke was soos
die geluid van baie strydwaens met perde wat optrek oorlog toe.
10En hulle het sterte met angels net soos skerpioene, en in hulle sterte was hulle krag om
die mense vyf maande lank kwaad aan te doen.
11Hulle het as koning oor hulle die engel van die bodemlose put. Sy naam in Hebreeus is
Abaddon en in Grieks Apollion.
12Die eerste wee het verbygegaan, kyk, daar kom nog twee weë ná hierdie een.
13Ook die sesde engel het op ’n trompet geblaas en ek het ’n stem gehoor wat gekom het
vanaf die vier horings van die goue altaar in die teenwoordigheid van God.
14Dié het aan die sesde engel wat die trompet vashou, gesê: “Maak los die vier engele wat
by die groot Eufraatrivier vasgebind is.”
15En die vier engele wat gereedgemaak is met die oog op die uur en die dag en die maand
en jaar, is toe losgemaak om ’n derde van die mense dood te maak.
16En die getal soldate van die ruitery was twee keer tienduisend van tienduisend; dit het ek
gehoor is hulle getal.
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17En net só het ek die perde in die visioen gesien, asook dié wat op hulle sit met rooi,
diepblou en swaelgeel borsplate aan. En die koppe van die perde was soos die koppe van
leeus en uit hulle bekke borrel vuur en rook en swael.
18Deur dié drie plae, dit is die vuur en die rook en die swael wat uit hulle bekke borrel, is ’n
derde van die mense doodgemaak.
19Want die vermoë van die perde lê in hulle bekke en hulle sterte, want hulle sterte is net
soos slange wat koppe het waarmee hulle skade aanrig.
20Die res van die mense wat nie deur dié plae doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer
van die werke van hulle hande om nie die demone en die afgode van goud, silwer, brons,
klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie, te aanbid nie.
21Hulle het hulle ook nie bekeer van hulle moorde, van hulle toordery, van hulle
onsedelikheid en van hulle stelery nie.
Die engel met die boekrolletjie
10
Toe het ek ’n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal. Hy was geklee in ’n wolk met die
reënboog bokant sy kop en sy gesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur.
2En in sy hand het hy ’n oopgerolde boekrolletjie vasgehou; hy het sy regtervoet op die see
en die linker op die aarde geplaas.
3Toe het hy met ’n kragtige stem uitgeroep, net soos ’n leeu wat brul. En wanneer hy
geroep het, het sewe donderslae hulle eie dreunings laat weerklink.
4En toe die sewe donderslae hulle geluid laat weerklink, was ek op die punt om te skryf,
maar ek het ’n stem uit die hemel hoor sê: “Verseël wat die sewe donderslae laat weerklink
het en moenie dit opskryf nie.”
5En die engel wat ek op die see en op die aarde sien staan het, het sy regterhand na die
hemel toe opgelig
6en by Hom wat vir ewig en altyd lewe, Hy wat die hemel en wat daarin is, en die aarde en
dit wat daarop is, en die see en dit wat daarin is, geskape het, ’n eed gesweer: “Daar sal nie
meer tyd wees nie.
7Maar gedurende die dae van die geluid van die sewende engel, wanneer hy op die punt is
om die trompet te blaas, dan is die misterie van God volbring, net soos Hy die blye
boodskap aan sy eie diensknegte en profete verkondig het.”
8Toe het die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer met my gepraat en gesê: “Gaan
neem die boekrol wat oopgerol is in die hand van die engel wat op die see en die aarde
staan.”
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9Daarop het ek na die engel toe gegaan en aan hom gesê om die boekrolletjie vir my te gee.
En hy sê vir my: “Neem en eet dit en dit sal bitter wees in jou maag, maar in jou mond so
soet soos heuning.”
10Ek het toe die boekrolletjie geneem uit die hand van die engel en dit geëet. In my mond
was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, was dit bitter in my maag.
11En hulle sê aan my: “Jy moet weer gaan profeteer teen volke en nasies en tale en baie
konings.”
Die twee getuies
11
Toe is aan my ’n meetstok gegee, net soos ’n septer, met die opdrag: “Staan op en gaan
meet die tempel van God en die altaar en die aanbidders daarin.
2En die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit
aan die nasies oorgelaat is en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande vertrap.
3En Ek sal dit vir my twee getuies gun en hulle sal profeteer vir een duisend tweehonderd
en sestig dae lank, geklee in sakklere.”
4Hulle is die twee olyfbome asook die twee kandelare wat voor die Here van die aarde
staan.
5As iemand hulle wil benadeel, borrel daar vuur uit hulle monde wat hulle vyande verteer;
en as iemand hulle wil benadeel, moet hy op dieselfde manier doodgemaak word.
6Hierdie mense het die volmag om die hemel te sluit sodat dit nie reën gedurende die dae
van hulle profesie nie. En hulle het volmag om die waters in bloed te verander en om die
aarde deur elke plaag so dikwels as wat hulle ook al begeer te tref.
7Maar wanneer hulle hulle getuienis gelewer het, sal die dier wat opkom uit die bodemlose
put teen hulle oorlog maak en hulle oorwin en doodmaak.
8En hulle lyke sal langs die breë straat van die groot stad lê, wat simbolies Sodom en Egipte
genoem word, waar hulle Here ook gekruisig is.
9En mense uit die geledere van die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke daar
sien lê vir drie en ’n half dae lank, maar nie toelaat dat hulle lyke in ’n grafkamer geplaas
word nie.
10En die bewoners van die aarde sal oor hulle juig en bly wees en aan mekaar geskenke
stuur omdat hierdie twee profete die bewoners van die aarde geteister het.
11Maar na drie en ’n half dae het die lewendmakende asem van God in hulle gekom. Toe
het hulle op hulle voete gekom en groot vrees het dié wat hulle gesien het, oorweldig.
12Hulle het ook ’n kragtige stem uit die hemel aan hulle hoor sê: “Kom op hierheen!” Toe
het hulle in ’n wolk opgevaar na die hemel toe en hulle vyande het hulle gesien.
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13Op daardie uur was daar ook ’n groot aardbewing en ’n tiende van die stad het
ineengestort. Deur die aardbewing het seweduisend mense omgekom en die res het
bevrees geword en het aan die God van die hemel eer betoon.
14Die tweede wee is verby. Kyk, die derde wee kom gou.
Die sewende trompet
15En die sewende engel het op sy trompet geblaas. Toe het ’n groot klomp stemme in die
hemel gesê:
“Die koningsheerskappy oor die wêreld
het die eiendom van ons Here
en sy Christus geword,
en Hy sal vir ewig en altyd
as koning regeer.”
16Ook die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle gesigte
neergeval en God aanbid
17terwyl hulle sê:
“Ons is dankbaar teenoor U,
Here God, die Almagtige.
U is die Een wat is en wat was,
omdat U u groot mag
in ontvangs geneem het
en as koning begin regeer het.
18Maar die nasies was kwaad
en u toorn het aangebreek,
ook die tyd om die dooies te oordeel
en om ook u diensknegte,
die profete en die heiliges
en hulle wat u Naam vrees,
die geringes en die magtiges,
te beloon;
en om die vernietigers van die aarde
te vernietig.”
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19Toe is die tempel van God in die hemel geopen en sy verbondsark is in sy tempel gesien.
En weerligstrale en dreunings en donderslae en ’n aardbewing en ’n groot haelstorm het
plaasgevind.

Die eerste vier trompette van die sewende seël en ons gebede – Openbaring 8:1-13
Met die oopmaak van die sewende seël word weer teruggegaan na die herhaling van die
verhaal van oordeel van God oor die aarde. Met elkeen van die sewe trompette (wat weer
‘n keer herhaal sal word met die uitgiet van die sewe bakke) word die impak van God se
oordeel op alles wat bestaan, verwoord.
Die sewende seël
Die sewende seël word oopgemaak en dit openbaar sewe trompette wat deur die sewe
engele wat voor God se troon gereed staan, geblaas word. Die gebruik van trompette
onderstreep die bedoeling daarvan as waarskuwings, hoewel die mensdom ten spyte van
die destruktiewe effek daarvan nie regtig daarop ag slaan nie.
Die sewe engele is waarskynlik die sewe aartsengele wie se name ons ken uit die eerste
boek van Henog 20:2-8: Uriël, Rafael, Raguel, Migael, Sarakel, Gabriël en Remiël. Uit die
Bybel is ons bekend met Migael (bv. in die boek van Daniël en in Openbaring 12:7) en
Gabriël (bv. met die verskyning aan Sagaria en Maria in die evangelie van Lukas). Die
Bybelse skrywers was bekend met hierdie oud-Joodse apokriewe boek en Judas 14-15 haal
daaruit aan.
Sewe trompette
Die eerste vier trompette word in hoofstuk agt beskryf en tref veral die natuur en die
leefwêreld van die mense. Gelowiges word uiteraard ook daardeur getref.
Die laaste drie trompette word in hoofstuk nege tot elf geblaas, maar tref nie die gelowiges
nie. Die vyfde en sesde trompette in hoofstuk nege waar daar ook ’n oproep tot inkeer is,
tref veral die ongelowige mense self, met die boekrolletjie wat Johannes eet as tussenspel
in hoofstuk tien om verder as spreekbuis vir die Here op te tree, waarna die twee getuies in
hoofstuk elf aan die beurt kom en die laaste en sewende trompet geblaas word wat die
einde aankondig.
Die trompette herinner ons ook aan die val van Jerigo (Jos. 6) waar sewe priesters ses dae
lank trompette (ramshorings) geblaas het met die trek om die stad om God se oordeel aan
te kondig, waarna die oordeel op die sewende dag voltrek is en Jerigo ingeneem is.
Interessant genoeg moes die manskappe by Jerigo ook stilbly, in hulle geval 6 dae lank, tot
die bevel op die laaste dag gegee is om te skreeu en die ramshorings geblaas is en die stad
se muur geval het. Dit was waarskynlik om die afwagting op God se optrede te simboliseer,
soos dit ook hier in Openbaring die geval is.
Let op hoe dié fase van God se oordeel gepaard gaan met die gebede van die heiliges wat
voor God uit die engel se hand saam met die wierook opstyg en as katalisator dien vir die
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blaas van die trompette, want dit is eers nadat die vuur van die goue altaar voor die troon in
die wierookbak gegooi en op die aarde uitgegooi is, dat die trompette geblaas word.
Die gebede van die heiliges dat God reg sal laat geskied, word dus nie net gehoor nie. Dit lei
ook tot daadwerklike optrede, soos ’n mens kan sien in die feit dat die wierookbak groot
ontwrigting tot gevolg het, donderslae, gedreun, weerligstrale en ’n aardbewing.
Let ook op hoe die oordele van die trompette met sommige van die tien plae (Eks. 7-12:
water word bloed, paddas, muggies, steekvlieë, pes onder die vee, swere, hael, sprinkane,
drie dae donker, dood van die eersgeborenes – vgl. ook Ps. 78:44-51 en 105:28-36) van
Egipte verband hou, wat ’n mens laat besef dat die oordeel van die trompette deel van die
verlossende “woorde” (Ps 105:27-28) van God vir sy mense is, soos die plae in Egipte
toentertyd die Eksodus, die bevryding en verlossing van God se volk te weeg gebring het en
hulle die tog na die Beloofde land kon aanpak. Die oordeel bring verlossing.
Die eerste trompet
Die eerste trompet se oordeel van hael, vuur en bloed tref die aarde – ’n derde van die
aarde word verskroei, ’n derde van die bome en al die groen gras. Dit herinner aan die
sewende plaag van hael in Egipte. Die aarde en die natuur word in chaos gedompel. Dit is
gemik op die ekologie van die planteryk.
Vir vergelyking: die eerste bak van die sewende trompet is ook bedoel vir die aarde, maar
tref die mense met kwaadaardige en bose swere (Openb. 16:2).
Die tweede trompet
Die tweede trompet se oordeel van ’n enorme vlammende berg (soos ’n meteoriet) tref die
see – ’n derde van die see word bloed, ’n derde van die seediere gaan dood en ’n derde van
die skepe vergaan. Dit herinner aan die eerste plaag van bloed in Egipte. Dit is gemik op die
ekologie van die oseane.
Vir vergelyking: die tweede bak van die sewende trompet is ook bedoel vir die see en word
ook as bloed geteken (Openb. 16:3)
Die derde trompet
Die derde trompet se oordeel van ’n brandende ster, die Bitterals (alsemkruid, wormwood),
tref die vars water – ’n derde van die riviere en fonteine raak bitter wat die dood van baie
mense veroorsaak. Dit herinner ook aan die eerste plaag in Egipte in die sin dat die vars
water aangetas word. Dit is gemik op alles wat met die klimaat te make het.
Vir vergelyking: die derde bak van die sewende trompet is ook bedoel vir die riviere en
waterbronne wat ook bloed raak soos met die tweede bak in die see (Openb. 16:4).
Die vierde trompet
Die vierde trompet se oordeel van verduistering tref die heelal – ’n derde van die son, ’n
derde van die maan en ’n derde van die sterre word getref wat dit donkerder in die dag en
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die nag gemaak het. Dit herinner aan die negende plaag van drie dae duisternis in Egipte. Dit
is gemik op die kosmos.
Vir vergelyking: die vierde bak van die sewende trompet is ook bedoel vir die son wat tot
groot leed onder die mense met ‘n versengende verskroeiende hittegolf (Openb. 16:8-9).
Die omvang en ontwrigting van die eerste vier trompette word geaksentueer deur ’n arend
wat hoog in die lug weeklaag oor die ellende wat met die volgende drie trompette vir die
bewoners van die aarde (dié wat nie in Jesus Christus glo nie en daarom nie deur Hom
beskerm word nie) wag.
God se oordeel bring nie die mense tot bekering nie
Die oordele van die vyfde en sesde trompet tref veral die mense wat nie die seël van God op
hulle voorkoppe het nie. Die tragedie is dat hulle nooit die kloutjie by die oor kry nie. Hulle
sien nie die oordeel van God raak in die ellendes wat hulle tref nie. Gevolglik kom hulle nie
tot inkeer nie.
Let op dat die vyfde trompet ooreenkom met die vyfde seël deurdat die gelowiges in
bewaring bly midde in die verdrukking. Dieselfde geld die sesde trompet. Dit kom ooreen
met die sesde seël in terme van die vier engele wat vroeër vasgehou is en nou losgelaat
word.
Let ook op die arend wat in Openbaring 8:13 uitroep dat die volgende drie trompette
ontsettend swaar vir die bewoners van die aarde gaan wees. Hy noem dit drie “wee’s” (dit
kan ook met pyn, smart, of ramp of verskrikking vertaal word, in Engels “woe”).

Die vyfde trompet pynig die mense sonder God se seël – Openbaring 9:1-12
Die vyfde trompet
Met die blaas van die vyfde trompet, die eerste “wee”, is daar ’n ster wat uit die hemel op
die aarde val wat die bodemlose (onderaardse) diepte oopsluit, die plek waar bose geeste
en demone gevange gehou is (vgl. die verhaal van Legio in Luk. 8:31). Dit is ook die tuiste
van die dier uit die see, en die Satan, soos ons later in Openbaring 13:1 en 20:1-3 gaan lees.
Die ster wat hier ter sprake is, is ’n engel of boodskapper van God wat in opdrag van Hom
boosheid op die aarde loslaat en moet onderskei word van die koning van die bodemlose
diepte, Abaddon/Apollion (vers 11). Dieselfde engel tree in Openbaring 20 op om die draak,
die duiwel en Satan, te bind in die bodemlose diepte.
Uit die skag van dié verskriklike plek het daar nie net rook geborrel wat die son en die lug
verduister nie, maar ook sprinkane wat na die aarde geswerm het en die mense wat nie die
seël van God op hulle voorkoppe het nie, gepynig het met hulle skerpioensterte. Dit is ‘n
skrikwekkende visioen van die effek wat bose geeste en demone op mense het.
Die sprinkane het soos perde gelyk wat vir die oorlog gepantser is met borsplate en daarby
het hulle goue krone op hulle koppe, mensgesigte, vrouehare en leeutande gehad. Dit
herinner aan die sprinkane met ruiters waarvan Joël 2 praat sowel as die agste plaag in
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Egipte. Hulle leier se naam was Abaddon (Hebreeus) of Apollion (Grieks) wat Verwoester
beteken. Interessant genoeg was die Griekse god Apollos se teken dié van ’n sprinkaan.
Keiser Domitianus het homself graag as Apollo incarnates beskou (Apollos wat mens geword
het), wat beteken dat dié metafoor ’n fynbeplande stekie in die rigting van die keiser
ingehou het (Du Rand, A-Z)!
Die feit dat hierdie oordeel vyf maande lank duur, dui nie soseer op die ongeveer jaar lange
volle lewensiklus van sprinkane nie (min of meer 10 maande as eier, 2 maande as ’n nimfvoetganger en ’n maand as ‘n volwasse sprinkaan), maar op die feit dat die tyd afgemeet en
beperk is deur die Here self.
Vir vergelyking: die vyfde bak van die sewende trompet bring ook groot pyn vir mense –
hulle het hulle tonge stukkend gebyt van pyn – maar steeds hulle nie tot God bekeer nie
(Openb. 16:10-11).

Die sesde trompet maak ’n derde van die mense dood – Openbaring 9:13-21
Die sesde trompet
Waar die vyfde trompet die mense gepynig het, maak die oordeel van die sesde trompet,
die twee “wee”, ’n derde van die mense dood. Die oordeel word waarskynlik deur dieselfde
engel wat die wierookbak met die gebede van die heiliges op die aarde uitgegooi het,
uitgevoer. Dit laat ’n ongekende krag van vier engele los van die groot Eufraatrivier af teen
die mensdom in die vorm van ’n ontsaglike aantal ruiters op perde wat met drie plae
verwoesting saai. Die kleure van die borsplate – vuurrooi, diepblou en swaelgeel – kom
ooreen met die plae van vuur, rook en swael wat uit hulle monde borrel en die mense
doodmaak. Hulle het ook sataniese slangsterte en kragtige kake soos dié van leeus wat hulle
teen die mense gebruik.
Tóg het dié oordeel geen effek op die res van die mensdom nie. Hulle gaan doodeenvoudig
voort om die lewelose afgode wat hulle self gemaak het, te aanbid, en daarmee saam ook
nog demone (oortredings van die eerste tafel van die wet). Hulle kom nie tot inkeer van
hulle wetsoortredinge ook van die tweede tafel van die wet nie. Vier goed word genoem:
moorde (oortreding van die sesde gebod), toordery (pharmakōn – towerspreuke en
dwelms), onsedelike gedrag (porneias – oortreding van die sewende gebod) en stelery
(oortreding van die agste gebod).
Vir vergelyking: die sesde bak van die sewende trompet verwys ook na die Eufraatrivier
waarvandaan drie bose geeste losgelaat word om die konings van die wêreld byeen te bring
vir die oorlog op die groot van God, die Almagtige. Die finale oorlog word Armageddon
genoem (Openb. 16:12-16).

Die kerk verkondig die verlossende oordeel van God – Openbaring 10
Soos daar midde-in die ontplooiing van die oordele van die sewe seëls – tussen die sesde en
sewende seël – gefokus is op die verseëling en bewaring van die 144 000 diensknegte van
God, sowel as die visie op die versorging in die hemel van dié wat oorwin het, só word daar
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op soortgelyke wyse tussen die sesde en sewende trompet gefokus op die rol en funksie van
die kerk, soos gesimboliseer deur Johannes (Openb. 10) en die twee getuies (Openb. 11).
Dit is ’n uiters noodsaaklike visie wat die oordeel van God in konteks plaas. Terwyl die vlakke
van onderlinge boosheid toeneem in die wêreld, beide in terme van die
selfvernietigingsdrang van mense en die oordele van God, bring die diensknegte van God
die verlossende boodskap dat daar in Jesus Christus ’n nuwe toekoms aangebreek het.
Die oop boekrolletjie
’n Ander sterk, enorme en ontsagwekkende engel daal neer uit die hemel met ’n oop
boekrolletjie in sy hand wat God se boodskap vir alle volke, nasies, tale en konings bevat.
Dié engel is van dieselfde statuur as die een wat in hoofstuk 5 die boekrol vir die Lam gee.
Nóg ’n sterk engel sal later in hoofstuk 18 vir Babilon (Rome) se val verantwoordelik wees.
Die sterk engel se verskyning gaan gepaard met sewe donderslae wat ’n boodskap dra, maar
vir eers geheim gehou moet word deur Johannes. Dit laat ’n mens dink aan Paulus wat ook
goed in die hemel gesien het waaroor hy nie mag gepraat het nie (2 Kor. 12:4).
Die engel kondig die einde van die tyd aan wat met die blaas van die sewende trompet
ingelei sal word. Dán sal God se misterie, sy verborge bedoelinge, sy doel bereik soos wat Hy
dit as blye boodskap aan die profete verkondig het. Dit is die een kant van die boodskap wat
aan die kerk toevertrou is, die evangelie, die goeie nuus van verlossing.
Johannes word ook aangesê om die boekrolletjie uit die hand van die engel te gaan haal, dit
te eet en die boodskap daarvan verder te gaan verkondig. Dit bevat die verlossingsplan vir
die aarde wat aan die kerk toevertrou is, op soortgelyke wyse as wat die vorige boekrol in
hoofstuk 5 die verlossingsplan van die heelal wat aan Jesus Christus toevertrou is, bevat. Dit
kan daarom met die Woord van God verbind word en is iets wat eintlik vir die hele kerk
gegee word. Johannes verteenwoordig dus hier die kerk as sodanig.
Die simboliek van die soet smaak (vgl. Eseg. 3:3) en die bitter uitwerking in die maag dui op
die ervaring wat gelowiges telkens het – die besig wees met God se Woord en sy opdragte
aan ons roer ons hart en bring ons in beweging, terwyl die uitwerking van die
gehoorsaamheid aan die Woord baie keer tot konflik, stryd en teenstand in hierdie wêreld
lei, soms selfs tot konflik in jouself en binne die gemeenskap van gelowiges. Dit is die ander
kant van die boodskap wat aan die kerk toevertrou is, die aankondiging van God se oordeel.
In beide hierdie aspekte van die boodskap van die kerk, lê ons opdrag. Aan die eenkant
moet ons die genade van die verlossing met alles wat in ons is aan alle mense so ver as wat
ons dit kan doen, verkondig. Aan die ander kant moet ons die sekerheid van die oordeel van
God oor sonde en afvalligheid verkondig aan die hele wêreld. Dit is die somtotaal van ons
getuienis. En belangrik, dit is ook nodig dat leiers (konings) dit hoor, nie net die gewone
mense van die nasies van hierdie wêreld nie.
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Twee getuies – Openbaring 11:1-14
Hoofstuk 10 het gefokus op die verkondigingstaak van die kerk, gesimboliseer deur die
boekrolletjie wat Johannes van die sterk engel in ontvangs neem, internaliseer en
verkondig.
Hoofstuk 11 fokus nou op die bevestiging en beskerming van gelowiges as God se eiendom
(die tel van die aanbidders in die tempel) en die inhoud van die getuienis van die kerk,
gesimboliseer deur die twee getuies (priesterlike en koninklike getuienis, of die getuienis
van die wet en die profete) wat martelaarskap na binne sowel as bekering na buite tot
gevolg het.
Dit word opgevolg deur die blaas van die sewende trompet, die laaste “wee”, wat die
heerskappy van “ons Here en sy Christus” laat aanbreek om die finale oordeel oor die
dooies te vel en gelowiges te beloon.
Johannes kry ‘n meetstok om dié deel van die tempel waar God se mense aanbid te meet en
die mense te tel. Dié daarbuite word buite rekening gelaat. Die aksie kan in die lig van
soortgelyke beskrywings in Esegiël 42-44 (geskryf in die Babiloniese ballingskap) en Sagaria 2
(geskryf met die herbou van die tempel in Serubbabel se tyd ná die Babiloniese ballingskap)
as simbolies van God se beskerming van sy mense geïnterpreteer word, soos dit inderdaad
ook in Openb. 21:15-21 van die hemelse Jerusalem die geval sal wees.
•

•

In Esegiël 43:7-9 word dié “meet”-aksie van die tempel se doel as volg beskryf:
“Mens, dit is die plek waar Ek my troon het, waar Ek vir altyd teenwoordig is tussen
die Israeliete ... As die volk nou hulle afgodery laat staan ... sal Ek altyd tussen hulle
woon.”
In Sagaria 2:5 kry ‘n mens dieselfde, hoewel dié keer op die stad van toepassing, soos
in Openb. 21: “Ek sal ‘n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige
teenwoordigheid sal binne-in hom wees.”

Die beskerming beteken natuurlik nie dat hulle van alle fisiese gevare en bedreiginge
beskerm word nie. Gelowiges was nog steeds blootgestel aan teëstand en selfs
martelaarskap. Maar hulle verhouding met God word deur God self in stand gehou, sodat
hulle nie geestelike skade opdoen nie. Du Rand verbind dié toedrag van sake – beskerming
sowel as vervolging – met die soet smaak van die boekrolletjie en die bitter effek in die
maag.
Die twee getuies
Die twee getuies voer God se verkondigingsopdrag uit vir ‘n bepaalde tyd. Dit is 42 maande
(vers 2 – dis 3 ½ jaar) of 1 260 dae (vers 3 – dis 3 ½ jaar) lank. Die tydperk wat drie en half
jaar lank is, is ‘n simbool van ‘n tyd van swaarkry. Dit kan verwys na die verdrukking aan die
einde van die tyd of na die hele tyd van verdrukking tussen die twee komste van die Here
Jesus.
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Let op dat daar nog ‘n keer in Openbaring na hierdie verdrukking verwys word. In
Openbaring 12 word dit twee keer beskryf as die tyd wat die vrou in die woestyn onderhou
word (Openb. 12:6 [1 260 dae = 3 ½ jaar], 14 [‘n tyd, tye, en ‘n halwe tyd = 3 ½ jaar]).
Die tydperk kom ook ooreen met die tydperk wat Daniël aandui as die tyd van die groot
verdrukking met die vierde koninkryk wat nie net die hele wêreld insluk nie, maar teen die
Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg – “‘n tyd, tye en ‘n halwe
tyd” – d.w.s. 3 ½ jaar (Dan 7:25; 12:7). Let egter ook op dat dit nie dieselfde as die sewentig
sewetalle van Daniël (Dan. 9:24) of die 1 290 dae is nie (Dan. 12:11).
Daar is baie verskillende interpretasies van wie dié twee getuies is. In die teks van
Openbaring self word hulle geïdentifiseer met die twee olyfbome en die twee kandelare wat
voor die Here van die aarde staan. As agtergrond hiervoor moet ’n mens veral na Sagaria 4
kyk:
•

In Sagaria 4 word ook van twee olyfbome (4:3,11) gepraat wat daarby as die twee
gesalfdes (4:14 – letterlik “seuns van olie”) beskryf word wat in diens van die Here
staan aan wie die hele aarde behoort. In die konteks van dié visioen van Sagaria
verwys dit waarskynlik na die goewerneur en afstammeling van Dawid, Serubbabel
(4:6-10) en die hoëpriester Jesua (4:10), die gesalfdes van die Here wat op politiese
en godsdienstige vlak leiding neem. Saam verteenwoordig hulle die volk by God en
God by die volk. Sommige verklaarders interpreteer hulle daarom as simbole van die
priesterlike getuienis (Jesua) en die koninklike getuienis (Serubbabel) van die kerk,
soos dit inderdaad ook van die kerk in Openbaring gesê word (1:6; 5:10; 20:6). Ander
verklaarders (bv. Du Rand) verbind die twee getuies van Openbaring 11 egter met
die getuienis van Moses (wet) en dié van Elia (profete) omdat hulle die twee figure
uit die OT bedeling was wat as getuies van Jesus se status as God se Seun op die Berg
van Verheerliking opgetree het (Mark. 9:2-8; Matt. 17:1-8; Luk. 9:28-36). Daar het
hulle die OT getuienis van die wet en die profete verteenwoordig.

•

Sagaria 4 praat ook van ’n kandelaar met sewe tuite en sewe lamppitte in elkeen
(4:2) wat waarskynlik die volk van God simboliseer. In Openbaring 1-3 word die
simboliek uitgebrei deurdat elke gemeente met ’n kandelaar voorgestel word. Die
twee kandelare van Openbaring 11 staan dus waarskynlik op soortgelyke wyse vir
die kerk, moontlik met verwysing na die samevoeging van die ou en die nuwe
verbond, soos die 24 ouderlinge onder andere uitgelê kan word.

Watter keuse ’n mens ook al maak tussen die verskillende interpretasie moontlikhede vir
die twee getuies en die twee kandelare, dit simboliseer na alle waarskynlikheid die getuienis
(deur leierskap en die Woord) van die kerk in die wêreld wat aan die eenkant met baie
groot krag en impak sy rol speel – dit het selfs ‘n impak op die natuur, nie net op die mense
nie – en aan die ander kant onderhewig is aan teenstand en verguising, selfs aan
oënskynlike uitwissing.
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Die dier uit die bodemlose diepte (waarskynlik Abbadon/Apollion, soos in hfst. 9) kry aan die
einde van hulle tyd van bediening wel die oorhand oor hulle, d.w.s. oor hierdie getuienis,
maar die vreugde daaroor is van korte duur, omdat die Here deur sy lewegewende asem die
getuienis weer laat herleef wat nie net tot groot vrees onder die aardbewoners lei nie, maar
‘n deel van hulle oortuig om die boodskap te aanvaar en aan God heerlikheid te betoon. Die
ligpunt is dat hulle dus nie net hulle volle boodskap kon aflewer en daarom in hulle doel
geslaag het nie, maar ook uiteindelik weer opgewek word.

Die sewende trompet – Openbaring 11:15-19
Die sewende trompet
Die tweede hoofdeel van Openbaring, hoofstuk 4-11, word afgesluit met die blaas van die
sewende trompet wat die koningskap van God “en sy Christus” oor die heelal aankondig en
in werking stel. Nog ‘n prentjie in Openbaring van die wederkoms van die Here Jesus.
Dit ontlok lofprysing by die hemelse wesens vir God se koningskap sowel as aanbidding by
die 24 ouderlinge dat God nou sy finale oordeel oor die dooies sal vel, die gelowiges sal
beloon vir hulle volharding en die vernietigers van die aarde tot niet sal maak.
Die heerskappy van God word nou oral sigbaar met die visie op die verbondsark, die simbool
van God se teenwoordigheid. Dit word ook oral erken en beteken die vernietiging van enige
teenstand, soos die stormagtige oordeel simboliseer met weerligstrale en dreunings en
donderslae en ’n aardbewing en ’n groot haelstorm wat plaasvind.
Vir vergelyking: die laaste en sewende bak wat spruit uit hierdie sewende trompet het
dieselfde tekens wat dit begelei: weerligstrale, dreunings en donderslae. Daar is ook die
grootste aardbewing ooit wat die stad Babilon in drie dele laat skeur. Terwyl die eilande en
die berge verdwyn, is daar ook ‘n haelstorm met haelstene wat ‘n “talent” swaar geweeg
het – omtrent 34 kg (Openb. 16:17-21)!
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.

84

6. God beskerm sy kerk
Openbaring 12:1-15:4
Die vrou en die draak
12
’n Groot teken het toe in die hemel verskyn: ’n vrou wat beklee is met die son en die maan
onder haar voete en op haar kop ’n kroon van twaalf sterre.
2Sy was swanger en het geskreeu van die geboortepyne en die swaarkry om geboorte te
gee.
3Daar het toe ook ’n ander teken in die hemel verskyn: Kyk, ’n groot rooi draak met sewe
koppe en tien horings en sewe krone op sy koppe.
4En sy stert sleep ’n derde van die sterre van die hemel saam en gooi hulle op die aarde. En
die draak het voor die vrou, wat op die punt gestaan het om geboorte te gee, gestaan sodat
wanneer sy geboorte gee hy haar kind kon verslind.
5En sy het geboorte gegee aan ’n manlike kind, ’n seun wat bestem is om soos ’n herder oor
al die nasies met ’n ysterstaf te heers. Haar kind is egter na God toe en na sy troon
weggeruk.
6Die vrou het toe die woestyn in gevlug waar sy ’n plek het, wat vir haar deur God voorberei
is, sodat hulle haar daar eenduisend tweehonderd en sestig dae lank kon voed.
7Daar het toe oorlog ontstaan in die hemel: Migael en sy engele het oorlog gemaak teen die
draak, en die draak en sy engele het oorlog gemaak,
8maar kon nie oorwin nie, en hulle plek in die hemel was nie meer te vind nie.
9Die groot draak, die slang van die oertyd, wat ook die duiwel en die Satan genoem word,
wat die hele bewoonde wêreld verlei, is toe neergegooi op die aarde en sy engele is saam
met hom neergewerp.
10Toe het ek ’n harde stem in die hemel gehoor wat sê:
“Nou het die verlossing
en die mag
en die koningsheerskappy van ons God
plaasgevind,
asook die volmag van sy Christus,
want die aanklaer van ons medegelowiges,
wat hulle bedags en snags
aangekla het voor ons God,
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is uitgegooi.”
11Ook het hulle hom self oorwin
danksy die bloed van die Lam
en op grond van hulle boodskap
as getuienis.
Hulle het ook nie hulle lewens,
selfs tot die dood toe,
liefgehad nie.
12Daarom, wees bly, hemele,
en dié wat in hulle woon!
Wee julle, aarde en see,
omdat die duiwel na julle toe
neergedaal het
terwyl hy groot woede koester
omdat hy weet dat hy min tyd het.
13Toe die draak egter sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou, wat aan die
manlike kind geboorte gegee het, agtervolg.
14Maar aan die vrou is twee vlerke van die groot arend gegee sodat sy na haar plek, die
woestyn, kon vlieg waar sy daar vir ’n tyd, tye en ’n halwe tyd weg van die aangesig van die
slang gevoed word.
15Die slang het toe uit sy bek water soos ’n rivier agter die vrou aan uitgespoeg sodat sy
deur die rivier meegesleur kon word.
16Die aarde het egter die vrou gehelp en die aarde het haar mond oopgemaak en die rivier,
wat die draak uit sy bek gespoeg het, ingesluk.
17Die draak was kwaad vir die vrou en het weggegaan om oorlog te maak teen die res van
haar saad, hulle wat die opdragte van God bewaar en aan die getuienis van Jesus vashou.
18Toe het hy op die seestrand gaan staan.
Die dier uit die see
13
Toe het ek ’n dier uit die see sien opkom met tien horings en sewe koppe en op sy horings
tien krone en op sy koppe lasterlike name.
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2Die dier wat ek gesien het, was net soos ’n luiperd met pote soos dié van ’n beer, en sy bek
soos die bek van ’n leeu. Ook het die draak sy krag en sy troon en groot volmag aan hom
gegee.
3Een van sy koppe was verwond tot die dood toe, maar sy dodelike wond het gesond
geword. Die hele aarde was vol bewondering agter die dier aan.
4Hulle het toe die draak aanbid omdat hy die volmag aan die dier gegee het en hulle het ook
die dier aanbid en gesê: “Wie is net soos die dier en wie kan teen hom oorlog voer?”
5En aan hom is ’n bek gegee om groot te praat en God te laster. Daar is ook aan hom
volmag gegee om vir twee en veertig maande op te tree.
6Hy het toe sy bek oopgemaak om teen God te laster, teen sy Naam en sy woning en teen
dié wat in die hemel woon.
7Hy is ook vergun om oorlog te maak teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is
volmag gegee oor elke stam en volk en taal en nasie.
8Alle aardbewoners sal voor hom neerkniel in aanbidding, dit is elkeen wie se naam nie
vanaf die grondlegging van die wêreld af in die Boek van die Lewe, van die Lam wat geslag
is, opgeskryf is nie.
9As iemand ’n oor het, moet hy luister!
10As iemand tot gevangenskap bestem is,
gaan dan in gevangenskap;
as iemand bestem is
om deur ’n swaard doodgemaak te word,
met ’n swaard word só ’n persoon
dan doodgemaak.
In hierdie opsig kom die volharding en geloof van die heiliges te pas.
11En ek het ’n ander dier uit die aarde uit sien opkom en hy het twee horings net soos ’n
lam gehad, maar soos ’n draak gepraat.
12Hy tree op met al die volmag van die eerste dier in sy teenwoordigheid en hy bewerk dit
ook dat die aarde en dié wat daarop woon, neerkniel in aanbidding voor die eerste dier; dit
is dié een wat genees is van sy dodelike wond.
13En hy doen groot tekens sodat hy ook voor die mense vuur van die hemel af laat neerkom
op die aarde.
14Hy mislei ook die aardbewoners deur die tekens wat aan hom gegee is om voor die dier te
doen. Hy sê aan die aardbewoners om ’n beeld te maak vir die dier wat die swaardwond
het, maar weer lewendig geword het.
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15Aan hom is dit ook gegee om asem in die beeld van die dier te blaas sodat die beeld van
die dier ook kon praat en kon bewerk dat soveel mense, wat nie die beeld van die dier
aanbid nie, doodgemaak sou word.
16Hy bewerk dit ook dat almal, die geringes en die invloedrykes, die rykes en armes, die
vryes en slawe, ’n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop ontvang.
17En die doel daarmee is dat niemand in staat sou wees om te koop of te verkoop nie
behalwe dié wat die merk het; dit is die naam van die dier of die getal van sy naam.
18In hierdie opsig gaan dit oor wysheid. Dié wat verstand het, laat hy die getal van die dier
bereken, want dit is die getal van ’n mens en sy getal is seshonderd ses en sestig.
Die lied van die 144 000
14
Ek het toe gesien, en kyk, die Lam staan op Sionsberg en saam met Hom honderd vier en
veertig duisend met sy Naam en die Naam van die Vader op hulle voorkoppe geskryf.
2Ek het ook ’n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie water, en soos die geluid
van groot donderweer, en die geluid wat ek gehoor het, was soos dié van siterspelers wat
op hulle siters speel.
3En hulle sing ’n nuwe lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en voor die
ouderlinge. Niemand was in staat om die lied aan te leer nie behalwe die honderd vier en
veertig duisend wat van die aarde af losgekoop is.
4Dit is hulle wat hulle nie met vroue besoedel het nie, want hulle is kuis, mense wat die Lam
volg waarheen Hy ook al gaan. Hulle is losgekoop onder die mense as eerstelinge vir God en
die Lam.
5En in hulle monde is ’n leuen nie gevind nie, hulle is vlekkeloos.
Die boodskap van die drie engele
6Ek het ook ’n ander engel hoog in die lug sien vlieg. Hy bring die ewige goeie boodskap om
dit te gaan meedeel aan die bewoners op die aarde, aan elke nasie en stam en taal en volk.
7Met ’n harde stem sê hy: “Vrees God en gee aan Hom eer omdat die uur van sy oordeel
gekom het. Kniel voor Hom in aanbidding neer, Hy wat die hemel en die aarde en see en
waterfonteine geskape het.”
8’n Ander tweede engel het toe gevolg en gesê: “Geval, geval het die groot Babilon wat met
die wyn van haar wellustige onsedelikheid al die nasies laat drink het.”
9’n Ander derde engel het hulle toe gevolg en met ’n kragtige stem gesê: “As iemand die
dier en sy beeld aanbid en ’n merkteken op sy voorkop of op sy hand ontvang,
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10sal hy self ook van die wyn van God se toorn drink. Dit is onverdund gemeng in die beker
van sy toorn en hy sal gepynig word met vuur en swael voor die heilige engele en voor die
Lam.
11En die rook van hulle pyniging styg vir ewig en altyd op, en hulle het bedags en snags
geen rus nie; dit is hulle wat die dier en sy beeld aanbid en ook as iemand die merkteken
van sy naam ontvang het.”
12In hierdie omstandighede verg dit volharding van die heiliges; dit is hulle wat die opdragte
van God gehoorsaam en die geloof in Jesus behou.
13Toe het ek ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf! Gelukkig is die dooies wat van nou af in
die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg
saam met hulle.”
Die oes van die aarde
14Ek het toe gesien, en kyk! ’n wit wolk, en op die wolk sit iemand net soos ’n Seun van die
mens. Op sy kop is ’n goue kroon en in sy hand ’n skerp sekel.
15’n Ander engel het van die tempel af uitgegaan en roep met ’n kragtige stem na Hom wat
op die wolk sit: “Steek jou sekel in en oes omdat die uur gekom het om te oes, aangesien die
oes van die aarde ryp is.”
16Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde en die aarde is geoes.
17Toe het daar ’n ander engel uit die tempel in die hemel gekom terwyl hy ’n skerp sekel
vashou.
18’n Ander engel het van die altaar af gekom, hy het volmag oor die vuur en met ’n kragtige
stem geroep na hom wat die skerp sekel vashou en gesê: “Steek jou skerp sekel in en oes
die druiwetrosse van die wingerd van die aarde omdat sy druiwetrosse ryp is.”
19Die engel het toe sy sekel ingesteek op die aarde en die wingerd van die aarde afgeoes en
dit in die groot druiwepers van God se toorn gegooi.
20Die druiwepers is toe buite die stad getrap en bloed het uit die druiwepers geloop tot aan
die tooms van die perde vir sestienhonderd stadia ver.
Die sewe engele met die laaste sewe plae
15
Ek het toe in die hemel ’n ander groot en indrukwekkende teken gesien: sewe engele met
die laaste sewe plae omdat God se toorn aan sy einde gekom het.
2Ek het ook ’n see van glas, wat met vuur vermeng is, gesien. En die oorwinnaars oor die
dier en sy beeld en die getal van sy naam het by die see van glas gestaan, terwyl hulle die
siters van God vashou.
3En hulle sing die lied van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam en sê:
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“Groot en wonderbaarlik is u werke,
Here God, die Almagtige.
Regverdig en betroubaar is u paaie,
Koning van die nasies.
4Wie sal U nie vrees nie, Here,
en u Naam nie verheerlik nie?
Omdat U alleen heilig is!
Al die nasies sal kom
en neerkniel in aanbidding voor U
omdat u regverdige dade
sigbaar geword het.”
Die derde Drama
Die derde deel van Openbaring beslaan hoofstuk 12 tot 22 en fokus weereens op die
tydperk tussen die eerste koms van Jesus, sy geboorte en sy tweede koms, die Wederkoms.
Johannes deel met ons die wyse waarop God se verlossende oordeel uitwerk in die
geskiedenis.

Die stryd van die geloofsgemeenskap met die draak – Openbaring 12:1-6
Hoofstuk 12 skets:
•
•
•

die Messiaanse geloofsgemeenskap (verwagtende vrou) waaruit die Christus gebore
is en die stryd met die draak (vers 1-6),
die stryd tussen Migael en die draak in die hemel (vers 7-12) en
die draak se verdere oorlog teen die geloofsgemeenskap op aarde (vers 13-17 wat
aanhaak by vers 6).

Die swanger vrou word geteken as beklee met die son, die maan onder haar voete en ’n
kroon van twaalf sterre op haar kop. Sy stel die Messiaanse geloofsgemeenskap voor
waaruit die Christuskind gebore word.
Die draak word verder in die hoofstuk beskryf as “die slang van weleer” (Gen. 3), “wat
duiwel en Satan genoem word”, die verleier van die hele bewoonde wêreld. Hy is
moorddadig en gewelddadig met gewaande mag – sewe krone – wat oortref word deur die
heerskappy van die Lam – baie krone – soos dit in Openb. 19:12 beskryf word. Hy kry dit reg
om ’n derde van die hemelwesens (sterre) saam met hom te neem in sy opstand teen God
en sy Seun.
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Die draak wil die Christuskind verslind, maar kan Hom nie bykom nie, omdat Hy met sy
opstanding en Hemelvaart na God se bestaan opgeneem is vanwaar Hy bestem is om die
nasies te regeer, soos Psalm 2 voorspel het.
Die geloofsgemeenskap word in die tyd van verdrukking (1 260 dae = 3 ½ jaar) deur God
versorg. Die derde perikoop sal van vers 13 af verder op die stryd van die kerk uitbrei
(Mounce, The Book of Revelation).

Die stryd tussen Migael en die draak in die hemel – Openbaring 12:7-12
Daar is redelik verskil van mening oor die interpretasie van hierdie stryd tussen Migael en
die draak. Sommige dink dat dit na ’n oergebeure verwys (Du Rand) en ander dat dit na die
kruisgebeure verwys. Ek is geneig om eerder met laasgenoemde interpretasie te werk:
•

Enersyds omdat dit meer sin maak van die parallelisme van die drie gedeeltes in
hoofstuk 12:
o die stryd beskryf in terme van vervulling van die Messiaanse verwagting in
die geboorte, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus (vers 1-6),
o die hemelse stryd spesifiek in die kruisgebeure wat die verlossing gebring het
(vers 7-12) en
o die aardse stryd in die verkondiging van die evangelie deur die kerk in die tyd
tussen eerste koms en wederkoms (vers 13-17).

•

Andersyds omdat dit vir my meer sin maak van die visioen van die Satan in vers 9 dat
Hy sy posisie in die hemel verloor het, saam met sy engele, anders as bv. in vers 4
waar hy nog in beheer is en toegang tot die hemel het. Dit korreleer ook beter met
Jesus se uitspraak dat Hy die Satan soos ’n weerligstraal uit die hemel sien val het as
gevolg van die bediening van bevryding deur sy dissipels (Luk. 10:18) wat uiteraard in
die kruisgebeure sy hoogtepunt bereik.

Die funksie van dié gedeelte is om die gelowiges te bemoedig dat die mag van Satan
gebreek is, dat die oorwinning reeds oor hom behaal is en ook uiteindelik volledig sal wees.
Die verlossing en heerskappy van God het deurgebreek en die aanklaer van die gelowiges
het sy posisie in die hemelse hof verloor het.
Dit word sigbaar in die standvastigheid van die gelowiges wat nou op grond van die bloed
van die Lam (kruisgebeure) hulle getuienis, selfs in doodsgevaar, onbevreesd en vrymoedig
kan volhou. Daaroor is die hemel bly, al beteken die val van die Satan dat die aarde nou vir
’n kort tydjie onder sy woede gaan deurloop.

Die draak se oorlog teen die geloofsgemeenskap op aarde – Openbaring 12:13-17
Die Satan sit sy vervolging van die geloofsgemeenskap voort (vers 13 volg op vers 6), maar
moet telkens rekening hou met die sorg wat God vir hulle dra, uitgedruk met die vlerke van
die arend, die versorging in die woestyn en die aarde se insluk van die stroom water wat die
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draak gebruik om die geloofsgemeenskap te probeer vernietig. Die tyd word ook beperk
soos dit al in vers 6 aangedui is.
Die stryd teen die geloofsgemeenskap deur die geslagte is egter sonder ophou, maar hulle
bly standvastig deur God se gebooie na te kom en die getuienis van Jesus vas te hou. Hulle is
gehoorsaam aan God se wil vir die lewe en bly getuig van sy goedheid en genade in Jesus
Christus, dinge wat vir tyd en ewigheid belangrik sal bly.

Die dier uit die see – die antichris – Openbaring 13:1-10
Hoofstuk 13 voltooi die prentjie van die Bose aanslag op die mensdom met die
bekendstelling van twee diere, die dier uit die see (antichris) en die dier uit die aarde (vals
profeet – vgl. 16:13).
Saam met die draak (Satan) vorm hulle ’n gedugte bose driemanskap wat die mensdom met
hulle mag beïndruk en van God Drie-enig afvallig maak, behalwe dié wat God daarvan
beskerm. Hulle teenstand sal in die volgende hoofstukke prominent geteken word, veral in
die effek wat hulle op die mensdom het, sowel as op die gelowiges, totdat die wederkoms
aanbreek en God hulle in die finale oordeel sal oorwin.
Die dier uit die see kan met die antichris verbind word in terme van die mag wat hy uitoefen
op almal wat nié in die boek van die lewe van die Lam van God opgeskryf is nie (vgl 1 Joh
2:18, 22; 4:3; 2 Joh 7; vgl ook Jesus oor die “vals christusse” in Matt 24:24 en Paulus oor die
“wettelose mens” – 2 Tess 2:3-12).
Die antichris is dus ’n direkte teenstander van die Here Jesus Christus, soos die draak die
direkte teenstander van God self was (hfst. 12). Sy beskrywing kom in breë trekke ooreen
met die vierde dier in Daniël 7 (10 horings, maar sewe koppe inplaas van vier), maar omvat
eintlik die beskrywing van al vier diere van Daniël (leeu, beer, luiperd en die sterk dier – as
hierdie drie diere in Daniël ingereken word, was daar ook sewe koppe in totaal in Daniël ter
sprake).
Omdat die vier diere in Daniël 7 op vier koninkryke dui wat ’n mens kan identifiseer
(Galdeërs, Mediërs-Perse, Grieke, Romeine), dui Openbaring se dier uit die see waarskynlik
in die eerste plek op die Romeinse ryk (sterk dier van Daniël = dier uit die see in
Openbaring), maar in die tweede plek tog ook op die somtotaal van alle teenstand teen die
geloofsgemeenskap, deurdat die dier uit die see in Openbaring trekke van al die koninkryke
van Daniël bevat, d.w.s. ’n politieke mag.
Hy boots die Christus na in ’n poging om die mensdom te mislei om hom te aanbid. Selfs die
opstanding uit die dood word deur die dier nageboots wat lei tot groot bewondering en ’n
groot aanhang. Enigiets wat dus téén Christus en sy navolging gesê word, word deur hulle
opgeslurp en geglo wat die geloofsdeling van die kinders van God in die skadu stel, hoewel
daar genadiglik ’n beperkte tyd daarvoor gegee word.
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Dit is waarom dit so belangrik is vir gelowiges om hiervan kennis te neem, sodat hulle nie
verras word deur die teenstand en die verguising wat daarmee gepaard gaan nie en hulle in
geloof kan volhard tot die einde toe.

Die dier uit die aarde – die vals profeet – Openbaring 13:11-18
Die dier uit die aarde opponeer die ander persoon in die Triniteit, die Heilige Gees, wat
gesien kan word in die lewe wat dié dier gee aan die eerste een, sowel as aan die beeld wat
van hom opgerig is. In Openbaring 16:13 word dié dier die vals profeet genoem, dié een wat
sorg dat daar ’n godsdienstige begronding geskep word vir die aanbidding van die draak, die
Satan, en die dier uit die see, die antichris. Hierdie dier is dus ’n direkte teenstander van
die Heilige Gees, want soos die Heilige Gees die Here Jesus verheerlik, doen die dier uit
die aarde dit vir die dier uit die see en die draak.
Daar is baie interpretasies oor presies waarop die simboliek van die vals profeet dui (vgl
Jesus in Matt 24:24). In Johannes se tyd kan dit waarskynlik die beste met die keiserkultus
verbind word, maar in die verlengde van dié interpretasie kan dit eintlik met enige groot
godsdienstige beweging verbind word wat nie net ’n ander god aanbid nie, maar spesifiek
ook anti-christelik in opset is.
Die godsdienstige begronding word gesoek in wondertekens (vuur uit die hemel soos Elia
van ouds), magsvertoon (genesings) en afgodery (beeld word aanbid) waarmee demoniese
verskynsels (beeld praat) gepaard gaan.
Die uitwerking daarvan is dat die denk- en werkvermoë van die mensdom wat hulle volg, in
diens van die bose driemanskap geplaas word, wat een van die maniere is om die merk op
die voorkop en die merk op die hand se simboliek te verklaar (Du Rand). Dit beteken dan
ook dat dít die manier is waarop gelowiges van die ekonomie uitgesluit kan word, as hulle
nie aan die heersende godsdienspraktyke wil deelneem nie, soos reg deur die eeue gebeur
het in lande waar dit verbied word om die Here Jesus te dien en volg.
Die getal 666 moet dus in die lig van hierdie interpretasie uitgelê word, eerder as dat die
numeriese getalwaarde van name uitgewerk word, om ’n persoon daarmee te verbind. 666
staan dus vir die doel van die dier se agenda om die gelowiges ekonomies te isoleer. Wie
hierin insig het, kan planne maak om die dier se invloed minder te maak.
Dit is egter ook moontlik dat ‘n mens die getal op ‘n simboliese wyse kan verbind aan
iemand soos keiser Nero. Hy was ‘n bloeddorstige vervolger van die vroeë Christusvolgelinge. Sy naam en titel in Hebreeus (Nero Ceasar –  )נרונקסרhet 'n numeriese waarde
van 666.
Nero sou as 'n simboliese figuur van alle toekomstige vervolgings deur heersers en hulle
regerings gesien kon word.
Interessant genoeg, as die oorspronklike identifikasie van die dier as keiser Nero korrek is,
verklaar dit waarom sommige vroeë manuskripte van die boek Openbaring 616 het in plaas
van 666 as die getal van die dier.
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Die verskil het waarskynlik ontstaan uit die spel van Nero, soos dit in Latyn in plaas van
Hebreeus uitgespreek is. In sy Latynse uitspraak is die “nun” (Die Hebreeuse letter het 'n
getalwaarde van 50) laat vaar om lesers te help om nie die identiteit van die goddelose
Romeinse keiser met iemand anders te verwar nie.
Daarom kry ons 616 in sommige latere manuskripte eerder as 666 in vroeëre
(oorspronklike) boeke. Dit is onbedoeld ‘n ondersteuning van die identifikasie van Nero met
die getal 666. 7

Die Lam vergader die kerk as sy eiendom – Openbaring 14:1-6
Die hoofstuk skets aan die eenkant die wonderlike toekoms van die gelowiges wat aan God
getrou bly, sowel as aan die ander kant die afgryslike toekoms van die ongelowiges wat nie
met ontsag vir God gelewe het nie en eerder die dier en sy beeld aanbid het. Dit is nog ‘n
prentjie van die wederkoms van die Here Jesus Christus.
Die hoofstuk word in drie dele opgedeel:
•
•
•

Die Lam vergader die kerk as sy eiendom – 14:1-6
Die finale oordeel en verlossing word aangekondig – 14:7-13
Die oes van gelowiges en ongelowiges word ingesamel – 14:14-20

Die 144 000 mense op Sionsberg is weereens, soos in hoofstuk 7, ’n simbool van die hele
volk van God. Hulle het soos “maagde” op onberispelike wyse aan die Here Jesus getrou
gebly in die geloofstryd en hulle nie met die wêreld besoedel nie (vgl Deut 23:9-10; 1 Sam
21:5; ook 2 Kor 11:2 waar die metafoor omgekeer word en die kerk as ‘n jongmeisie, ‘n
“maagd” voorgestel word).
Hulle sing ’n nuwe lied as die eiendom van die Lam in die teenwoordigheid van die vier
lewende wesens en die 24 ouderlinge in die hemel. God se Naam en dié van die Lam is op
hulle voorkoppe geskryf.
Waar die vorige tekening van die 144 000 na gelowiges verwys het wat nog midde-in die
stryd op aarde is, word hulle hierdie keer as in die teenwoordigheid van die Here self en die
ander hemelse wesens geteken. Daarmee dra dit die boodskap dat God in staat is om elkeen
wat Hy gemerk het as sy eiendom, te bewaar vir die ewige heerlikheid.

Die finale oordeel en verlossing word aangekondig – Openbaring 14:7-13
Die drie engele wat in hierdie perikoop die oordeel en verlossing wat God bring, aankondig
regoor die wêreld, doen dit waarskynlik met die hoop op ’n moontlike inkeer van sommige,
hoewel dit tog lyk asof die hoop beskaam.
•
•

7

Die eerste engel verkondig die aanbidding van God as die Skepper.
Die tweede engel verkondig die val van Babilon (Rome – vgl. 1 Pet. 5:13 waar Rome
direk só genoem word).
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•

Die derde engel verkondig die oordeel oor dié ongelowiges wat volhard in die
aanbidding van die dier en sy beeld.

’n Grusame prentjie van foltering word aan die ongelowiges voorgehou, interessant genoeg,
as waarskuwing vir die gelowiges om te bly volhard in die geloof en gehoorsaamheid. Elkeen
wat die dier en sy beeld aanbid het en gemerk is met sy teken sal die wy van God se toorn
drink. Hy sal gepynig word met vuur en swael voor die heilige engele en voor die Lam.
Dink jou in dié ewige straf in. Om bedags en snags geen rus te hê nie. Om altyd en ewig
jouself te verwyt, het ek maar geluister.
Die Gees roep daarenteen oor dié gelowiges ’n saligspreking uit van ewige rus. Hulle dade
volg saam met hulle. Dit is die heiliges wat volhard het in die gehoorsaamheid aan God se
opdrag en die geloof in Jesus behou het.

Die oes van gelowiges en ongelowiges word ingesamel – Openbaring 14:14-15:4
Dan verskyn iemand net soos die Seun van die mens. Hy verskyn as Koning (kroon) en
Regter (sekel). Die uur het gekom vir die oes, omdat die oes van die aarde daarvoor ryp is.
In lyn met die vorige perikoop is daar twee oeste, die graanoes (14:14-16) en die druiwe-oes
(14:17-20).
•

•

Die graanoes kan met die gelowiges wat oorgebly het op die aarde verbind word en
word deur die Here Jesus self ingebring, een soos ’n Seun van die Mens (vgl. Daniël
7:13).
Die druiwe-oes kan met die ongelowiges verbind word wat deur die engel met die
skerp sekel afgesny word en in die groot druiwepers van God se toorn gegooi word.

Terloops – die vertaling “1 600 km” is waarskynlik eintlik net 296 km, omdat die Griekse
woordjie stadios wat hier gebruik word ongeveer 185 meter lank is (1 600 stadioi
[meervoud van stadios] is daarom min of meer 296 km). Dit is egter die hele lengte van
Palestina wat meer as ‘n meter diep (tot aan die tooms van die perde) met die “bloed” van
die ongelowiges volraak.
Hierdie einde verskaf groot vreugde vir die gelowiges wat die oorwinning behaal het
(Openb. 15:1-4). Hulle sing die lied van Moses (vgl. Eks. 15), waarmee die oordele direk met
die wyse waarop die plae in Egipte verlossing vir die Israeliete gebring het, verbind word
(vgl. ook Deut. 32 wat Moses se lied met die Intog in Kanaän weergee). Dit is ook die lied
van die Lam waarin God vir sy Almag, reg en betroubaarheid geloof word en as Koning van
die nasies aanbid word.
Dit dui dus op die feit dat verlossing en oordeel kante van dieselfde munt is. Sonder die
oordeel sal God se mense nie verlos word nie. Sonder die verlossing sal die oordeel net so
boos wees as dié wat geoordeel word.
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Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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7. God bevry sy kerk met die sewe bakke
Openbaring 15:5-19:4
5Ná hierdie dinge het ek toe gesien en die tempel, die tent van getuienis in die hemel, is
oopgemaak,
6en die sewe engele wat die sewe plae vashou, het uit die tempel uitgekom. Hulle is geklee
in helder blink klere terwyl ’n goue gordel om die bors vasgemaak is.
7Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee,
gevul met die toorn van God, Hy wat vir ewig en altyd leef.
8Die tempel is toe gevul met die rook van die heerlikheid van God en sy mag, en niemand
was in staat om in die tempel in te gaan totdat die sewe plae van die sewe engele voltooi is
nie.
Die bakke met die toorn van God
16
Ek het ’n harde stem van die tempel af aan die sewe engele hoor roep: “Gaan en gooi die
sewe bakke met die toorn van God op die aarde uit.”
2Die eerste engel het uitgegaan en sy bak op die aarde uitgegooi. En daar het toe
kwaadaardige en bose swere op die mense uitgeslaan, hulle wat die merk van die dier het
en sy beeld aanbid.
3Die tweede het toe sy bak op die see uitgegooi en dit het bloed geword soos van ’n dooie,
en elke lewende organisme wat in die see is, het doodgegaan.
4Die derde het toe sy bak op die riviere en waterfonteine uitgegooi en dit het bloed geword.
5Ek het ook die engel van die waters hoor sê:
“U is regverdig,
U wat is en wat was, die Heilige,
omdat U hierdie oordele uitgespreek het;
6omdat hulle die bloed
van heiliges en profete vergiet het,
het U hulle bloed gegee om te drink.
Dit is wat hulle verdien.”
7Toe het ek van die kant van die altaar iemand hoor sê:
“Ja, Here God, die Almagtige,
betroubaar en reg is u oordele.”
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8En die vierde het sy bak op die son uitgegooi en die son is toegelaat om die mense met
vuur te brand.
9Die mense is toe deur ’n groot brand geskroei, maar het die Naam van God gelaster, Hy
wat die volmag oor hierdie plae het. Hulle het hulle nie bekeer om aan Hom eer te gee nie.
10Die vyfde het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi en daar het duisternis oor sy
koninkryk toegesak en die mense het hulle tonge van die pyn raak gebyt.
11Hulle het ook die God van die hemel vanweë hulle pyne en swere gelaster, maar het hulle
nie van hulle dade bekeer nie.
12Die sesde het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. En sy water het opgedroog
om die pad vir die konings vanaf die ooste gereed te maak.
13Ek het toe gesien daar kom uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die
mond van die vals profeet drie onrein geeste soos paddas.
14Want die geeste wat wondertekens doen, is dié van demone wat uitgaan na die konings
van die hele bewoonde wêreld met die doel om hulle bymekaar te maak vir die oorlog op
die groot dag van God, die Almagtige.
15Kyk, Ek kom soos ’n dief! Gelukkig is iemand wat wakker bly en sy klere gereed hou sodat
hy nie nakend rondloop en die mense sy skaamteloosheid sien nie.
16En die geeste het hulle toe byeengebring by die plek wat in Hebreeus genoem word
Armageddon.
17Die sewende het sy bak toe in die lug uitgegooi. En ’n kragtige stem het uit die tempel
vanaf die troon gekom wat sê: “Dit het gebeur!”
18Toe het daar weerligstrale en ’n gerammel en donderslae gevolg en ’n groot aardbewing,
van só ’n groot aard wat nog nie plaasgevind het vandat die mens op die aarde gekom het
nie. Só ’n groot aardbewing het plaasgevind.
19En die groot stad het in drie dele geskeur terwyl die stede van die nasies ook geval het.
God het toe die groot Babilon onthou, om aan haar die wynbeker van sy gloeiende toorn te
gee.
20Ook het elke eiland die wyk geneem en berge was nie meer te vind nie.
21Groot hael, ongeveer ’n talent in gewig, het uit die hemel op die mense neergereën. Maar
die mense het God gelaster oor die haelplaag omdat die plaag só uitermate groot was.
Die groot prostituut en die dier
17
Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke vashou, gekom en met my gepraat en
gesê: “Kom hierheen, ek sal jou die oordeel wys oor die groot prostituut, die een wat by die
baie waters woon.
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2Met haar het die konings van die aarde onsedelikheid bedryf en die aardbewoners het
dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid.”
3En hy het my in die Gees weggevoer na die woestyn toe. En ek het ’n vrou gesien wat sit op
’n rooi dier, vol lasterlike name, met sewe koppe en tien horings.
4En die vrou was geklee in pers en rooi en versier met goud en kosbare edelsteen en pêrels.
In haar hand hou sy ’n goue beker, vol van gruwelikhede en die onrein dinge van haar
onsedelikheid.
5Op haar voorkop was ’n naam gegraveer, ’n misterie: “Babilon, die grote, die moeder van
die prostitute en die gruwelikhede van die aarde.”
6Ek het ook gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die heiliges en van die bloed van
dié wat getuies van Jesus is. Toe ek haar sien, was ek baie verwonderd.
7Die engel het toe aan my gesê: “Waarom is jy só verbaas? Ek sal aan jou verduidelik wat
die misterie is van die vrou en die dier wat haar dra, wat sewe koppe en tien horings het.
8Die dier wat jy gesien het, was eers, maar hy is nie nou nie. Hy is op die punt om uit die
bodemlose put op te kom, en hy is op pad na vernietiging. Die aardbewoners, wie se name
nie van die skepping van die wêreld af opgeskryf is in die Boek van die Lewe nie, sal verbaas
staan wanneer hulle die dier sien omdat hy eers was, maar nie nou meer is nie, maar sal
wees.
9In dié geval gaan dit oor wie verstand met wysheid het. Die sewe koppe is sewe berge
waarop die vrou sit en daar is ook sewe konings.
10Vyf het geval, een is, die ander een het nog nie gekom nie; wanneer hy egter kom, moet
hy net vir ’n rukkie bly.
11Ook die dier wat eers was en nie nou is nie, is self die agtste, hy is deel van die sewe en
gaan na sy vernietiging.
12En die tien horings wat jy gesien het, is die tien konings. Dit is hulle wat nog nie
koningsheerskappy ontvang het nie, maar wel een uur lank volmag kry as konings saam met
die dier.
13Hulle het net een doel, en hulle stel hulle krag en volmag tot beskikking van die dier.
14Hulle sal teen die Lam oorlog maak – die Lam sal hulle egter oorwin omdat Hy die Here
van die heersers en die Koning van die konings is. En saam met Hom is dié wat geroep en
uitgekies en getrou is.”
15Die engel sê ook vir my: “Die waters wat jy gesien het, waar die prostituut bly, is volke en
menigtes en nasies en tale.
16Die tien horings wat jy gesien het en die dier, dit is hulle wat die prostituut sal haat en
haar verlate maak en kaal stroop en haar vleis eet en haar met vuur verbrand.
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17Want God het dit in hulle harte gelê om sy doel uit te voer deur een bedoeling voor oë te
hê en hulle koningsheerskappy tot beskikking van die dier te stel totdat die woorde van God
finaal in vervulling gegaan het.
18En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat koningsheerskappy voer oor die
konings van die aarde.”
Die val van Babilon
18
Ná hierdie dinge het ek ’n ander engel uit die hemel sien neerkom. Hy het groot volmag en
die aarde is deur sy heerlikheid verlig.
2Hy het toe met ’n harde stem uitgeroep:
“Geval, geval het die groot Babilon!
Dit het ’n blyplek van demone
en ’n skuiling van elke onrein gees geword,
’n skuilplek van elke onrein voël
en ’n skuilplek van elke onrein
en gehate wilde dier
3omdat al die nasies
hulle dronk gedrink het van haar wyn,
van die drif van haar onsedelikheid,
en die konings saam met haar
onsedelik verkeer het
en die handelaars van die aarde
ryk geword het
van die koopkrag van haar weelde.”
4Ek het toe ’n ander stem uit die hemel hoor sê:
“Gaan uit haar uit, my volk,
sodat julle nie ook deel in haar sondes nie,
en sodat julle nie haar plae ontvang nie.
5Omdat haar sondes
tot by die hemel opgehoop het,
het God haar onregverdige dade onthou.
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6Gee aan haar terug
soos sy ook gegee het
en vergeld haar op dubbele wyse
volgens haar dade.
In die beker waarin sy gemeng het,
meng vir haar twee keer soveel.
7In soverre sy haarself verheerlik het
en luuks geleef het,
tot só ’n mate moet julle vir haar ook pyn
en smart gee omdat sy in haar hart sê:
‘Ek bly aan as ’n koningin,
en ’n weduwee is ek nie,
en smart sal ek beslis nie sien nie.’
8Daarom sal haar plae haar op een dag tref:
dood en smart en hongersnood.
Met vuur sal sy verbrand word
omdat die Here God wat haar oordeel,
kragtig is.”
9En die konings van die aarde wat met haar onsedelik omgegaan en in uitspattigheid geleef
het, sal oor haar treur en rou wanneer hulle die rook van haar verbranding sien.
10Van ’n afstand af sal hulle staan uit vrees vir haar pyniging en uitroep:
“Wee, wee, die groot stad!
Babilon, die magtige stad,
want in een uur
het jou oordeel oor jou gekom.”
11Ook die handelaars van die aarde huil en rou oor haar omdat niemand meer hulle
handelsware koop nie:
12handelsware van goud en silwer en edelstene; ook pêrels, fyn linne en pers en rooi sy en
elke gegeurde soort hout en elke voorwerp van ivoor en elke voorwerp van duur hout en
van koper en van yster en van marmer
13en kaneel en speserye en wierook en reukolie en reukwater, wyn, olie, meel, koring,
beeste en skape, perde en strydwaens en liggame en siele van mense.
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14Ook jou vrug wat jy met jou lewe begeer het, is van jou weggeneem. En al die luukse en
blink dinge is nou vir jou tot niet; hulle is beslis nie meer te vind nie.
15Die handelaars van hierdie ware wat deur haar verryk is, sal op ’n afstand gaan stelling
inneem uit vrees vir haar foltering. Hulle huil en rou
16terwyl hulle sê:
“Wee, wee die groot stad
wat geklee is in fyn linne:
pers en rooi,
opgesmuk met goud
en edelsteen
en pêrels.
17Binne een uur is soveel rykdom uitgewis.”
Ook elke skeepskaptein en elkeen wat na ’n plek heen vaar en matrose en dié wat op see
werk, het op ’n afstand stelling ingeneem.
18Hulle het dit uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê: “Watter stad
is soos dié groot stad?”
19Hulle het toe stof op hulle koppe gegooi en uitgeroep terwyl hulle huil en rou en sê:
“Wee, wee die groot stad.
Dié wat skepe op die see besit,
is deur haar skatte verryk.
In een uur is sy uitgewis.
20Wees bly oor haar, hemel,
en die heiliges en die apostels en die profete,
omdat God julle oordeel
as oordeel oor haar voltrek het.”
21Toe het ’n sterk engel ’n klip, so groot soos ’n maalklip, opgelig en dit in die see gegooi,
terwyl hy sê:
“Net só, met geweld,
sal die groot stad Babilon neergegooi
en beslis nie weer gevind word nie.
22Ook die klank van siterspelers en sangers
en fluitspelers en trompetblasers
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sal nooit weer in jou gehoor word nie.
En elke ambagsman van elke ambag
sal beslis nooit weer in jou gevind word nie.
Ook die geluid van ’n meule
sal beslis nooit weer in jou gehoor word nie.
23En die lig van ’n lamp
sal beslis nooit weer in jou skyn nie.
Die stem van ’n bruidegom en bruid
sal beslis nooit weer in jou gehoor word nie,
omdat jou handelaars
die invloedrykes van die aarde was,
want deur jou betowering
is al die nasies mislei.”
24In haar is egter ook
bloed van die profete en heiliges gevind
en van al dié wat doodgemaak is op die aarde.
19
Ná hierdie dinge het ek iets gehoor soos ’n harde geluid van ’n baie groot skare in die hemel
wat sê:
“Halleluja!
Die verlossing en die heerlikheid
en die krag behoort aan ons God.
2Regverdig en reg is sy oordele
omdat Hy die groot prostituut
geoordeel het,
sy wat die aarde
met haar onsedelikheid geruïneer het.
Hy het die bloed van sy diensknegte
op haar gewreek.”
3Hy het toe ’n tweede keer gesê:
“Halleluja!
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Haar rook borrel op tot in alle ewigheid.”
4Toe het die vier en twintig ouderlinge en vier lewende wesens neergeval en God aanbid
wat op die troon sit deur te sê: “Amen! Halleluja!”

Die oordeel breek onafwendbaar aan – Openbaring 15:5-8
Hoofstuk 15:5-8 is ’n kort inleiding op die finale oordeel waarin die sewe goue bakke
gloeiende kole van God se finale toorn op die aarde uitgegooi word. Dié sewe bakke met
oordele word as sewe plae geteken wat God se oordeel voltooi wat ook Babilon (Rome) se
vernietiging insluit.
Die sewe engele het uit die tent van die getuienis (N.A.V. vertaal “woonplek van God”)
gekom. Die woord getuienis in die oorspronklike Grieks verwys na die kliptafels van die wet
wat in die ark in die tabernakel geplaas is en God se wil vir die lewe uitgespel het (Vgl. Lev.
16:13).
Die engele kom dus uit God se teenwoordigheid en volledig in lyn met sy geopenbaarde wil
om die oordeel uit te deel. ‘n Mens moet ook hierin die ongetwyfelde verband tussen die
wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel raaksien,
Die sewe engele ontvang van die vier lewende wesens, verteenwoordigend van die skepping
en God se teenwoordigheid daarbinne, die sewe bakke met gloeiende kole van God se
toorn. Dit kom ooreen met die vorige twee soortgelyke prosesse in Openb. 5:8 en 8:3-5
waar dit met die gebede van die gelowiges verbind word asook met vuur.
Dit lei tot groot ontsag vir God, uitgedruk met die beeld van die rook wat die tempel gevul
het met die heerlikheid en mag van God. Die feit dat niemand in die tempel kon ingaan tot
die oordeel voltrek is nie, dui waarskynlik op die onafwendbaarheid van die oordeel waarop
God besluit het.

God se sewe bakke van oordeel vernietig Babilon – Openbaring 16
Hoofstuk 15 het die tafel gedek vir die uitgieting van die sewe bakke van God se toorn wat
nou deur die sewe engele vanuit God se teenwoordigheid in die hemelse tempel en volgens
sy wil (tent van die getuienis) uitgegooi word op die aarde.
Waar die seëls ’n kwart van die aarde vernietig het en die trompette ’n derde, tref die bakke
eintlik die hele kosmos – aarde, see, riviere, son (hitte en duisternis), eilande en berge sowel
as die aardbewoners. Weereens het die oordele van die bakke ooreenkomste met die plae
in Egipte sowel as met die aanvanklike sewe trompette.
Die eerste bak
Die eerste bak bring kwaadaardige en bose swere op die aarde en tref dié mense wat deur
die bose driemanskap verlei is. Dit kom ooreen met die sesde plaag van swere in Egipte. Dit
kom ook ooreen met die eerste trompet wat ook die aarde getref het (Openb. 8:7).
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Die tweede bak
Die tweede bak gooi bloed soos van ’n lyk oor die see uit en tref al die lewende wesens in
die see. Dit kom ooreen met die eerste plaag, die Nyl wat in bloed verander het. Dit kom
ooreen met die tweede trompet wat ook die see getref het (Openb. 8:8-9).
Die derde bak
Die derde bak verander die vars water in bloed. Twee engele verklaar dat dit God se
regverdigheid en betroubaar bevestig – bloed (in die drinkwater) vir bloed (van die heiliges
en profete) word vergeld. Dit kom ook ooreen met die eerste plaag, die Nyl wat in bloed
verander het. Dit kom verder ooreen met die derde trompet wat die vars water getref het
(Openb. 8:10-11).
Die vierde bak
Die vierde bak bring ’n versengende hitte van die son wat die mense geskroei het. Tog het
hulle voortgegaan om God te belaster sonder om tot bekering te kom. Dit kom nie ooreen
met ‘n spesifieke plaag in Egipte nie, wel met die vierde trompet (Openb. 8:12-13).
Die vyfde bak
Die vyfde bak bring duisternis vir die dier, die antichris (dit is die dier uit die see – vgl. vers
13 waar net dié dier as dier beskryf word en die dier uit die aarde as die vals profeet
aangedui word), en ondraaglike pyn vir die mensdom. Nogtans het hulle nie tot bekering
gekom nie. Dit kom ooreen met die negende plaag in Egipte, duisternis. Soos die vyfde
trompet die duisternis van die boosheid oor die aarde losgelaat het (Openb. 9:1-12), word
duisternis nou deur hierdie bak oor die koninkryk van die dier gebring.
Die sesde bak
Die sesde bak droog die water van die Eufraatrivier op in voorbereiding vir die oorlog by
Armageddon deur die besete konings van die hele bewoonde wêreld wat deur die drie
demoniese geeste – hulle lyk soos paddas – van die bose driemanskap daar
bymekaargebring word op die groot dag van God, die Almagtige. Die gelowiges word
tussendeur gewaarsku om gereed te wees vir dié dag, omdat dit jou onverhoeds gaan
betrap. Dit kom ooreen met die tweede plaag in Egipte, paddas, sowel as met die oorlog
wat die sesde trompet ontketen het (Openb. 9:13-21).
Die sewende bak
Die sewende bak word in die lug uitgegooi en handel die oordeel af met ’n geweldige
donderstorm met hael, weerlig, en op die koop toe ’n vernietigende aardbewing wat die
groot stad – Babilon, d.i. Rome – ineen laat tuimel en die aarde gelyk vee. Selfs die eilande
en berge verdwyn soos alles gelykgemaak word met die grond. Steeds laster mense God en
kom nie tot inkeer nie.
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Die volgende twee hoofstukke sal verder uitbrei oor die oordeel van God op Babilon. Dit
kom ooreen met die sewende plaag in Egipte, haelstorms. Op soortgelyke wyse het die
sewende trompet die oordeel van God tot ‘n einde gebring (Openb. 11:15-19).

Die prostituut Babilon – Openbaring 17:1-6
God se oordeel oor Babilon, die een wat as die moeder van alle onsedelikheid geteken
word, strek eintlik van hoofstuk 17:1-19:4. Hoofstuk 19 se drie lofliedere van die groot skare
in die hemel en die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens sluit egter nie net die
gedeelte oor Babilon af nie, maar is ook die oorgang na die aankondiging van die bruilof van
die Lam.
Die boodskap van hoofstuk 18 oor Babilon brei dus juis aan die eenkant uit op die oordeel
van die sewende goue bak waarmee God die aarde suiwer van haar invloed. Aan die ander
kant maak Babilon se vernietiging plek vir die bruilofsfees van die Lam (Openb. 19:6 vv.), die
vestiging van die koninkryk van die Lam op aarde deur die vernietiging van die antichris en
valse profeet (Openb. 19:11 vv.), die opstanding uit die dood (Openb. 20:1 vv.), die finale
oorwinning oor die draak, Satan (Openb. 20:7), die laaste oordeel (Openb. 20:11), die
aanbreek van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde (Openb .21:1 vv.) en God wat in die nuwe
Jerusalem sy intrek saam met die gelowiges neem (Openb. 21:9 vv.).
Hoofstuk 17 word in twee dele opgedeel. Die eerste deel, vers 1-6 skets die prostituut
Babilon in grafiese detail. Die tweede deel, vers 7-18 lê die eerste deel se betekenis uit,
amper soos Jesus gedoen het met die gelykenis van die Saaier – eers die gelykenis, dán die
verklaring daarvan (Matt. 13). Hoofstuk 18 tot 19:4 handel oor haar vernietiging.
Die eerste prentjie wat vir ons van Babilon, d.w.s. Rome, geteken word, is dié van ’n
prostituut (pornē) wat by baie waters bly en met die konings van die aarde onsedelik
verkeer en ’n groot bedwelmende effek op die mensdom het.
In die tweede prentjie sit sy kleurryk op ’n godslasterlike helderrooi dier met sewe koppe en
tien horings in die woestyn. Nie net word sy as fundamenteel onrein en onsedelik geteken
nie, maar rig sy groot verwoesting aan onder gelowiges. Sy is dronk van die bloed van die
heilige getuies van Jesus.
Babilon staan vir die rebelse antichristelike beskawing sedert die eerste voorkoms daarvan
met die bou van die toring van Babel (Gen 11). Hulle opstand en weerstand teen God neem
net toe ten spyte van die toorn van God wat met die plae van die sewe trompette en sewe
bakke op hulle uitgegooi is.
Daarom was die sewende bak eintlik nie soseer ‘n plaag nie as ‘n aankondiging van die finale
oordeel oor almal wat teen God in opstand is.

Die betekenis van die vrou en die dier – Openbaring 17:7-18
Die betekenis van die simboliek van die eerste deel van hoofstuk 17 word vervolgens
uitgespel.
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Die dier waarop sy sit, is die antichris
Die antichris word spottenderwys vergelyk met Christus. Anders as Christus wat is en was en
kom, is die antichris een wat was, maar nou nie meer is nie en wel weer kom, maar om
onder te gaan. Sy ondergang sal die hele wêreld verras.
Die sewe koppe is sewe berge en sewe konings
Die sewe koppe van die dier is aan die een kant letterlik die sewe berge van Rome, hetsy
werklik of simbolies bedoel. Dit word egter ook as sewe konings beskryf wat nie op enige
sinvolle wyse met keisers verbind kan word nie. Daarom staan dit moontlik vir die vyf groot
koninkryke wat die Romeinse ryk voorafgegaan het: Oud-Babilonië, Assirië, Nieu-Babilonië,
Medië-Persië, en die Grieke. Die Romeine is uiteraard die sesde een en die ander moet nog
kom. Hoe ‘n mens ook al daaroor dink, die sewe koppe staan vir die politiese mag wat Rome
en die ander koninkryke uitgeoefen het en wat wel êrens tot niet sal gaan.
Die tien horings
Die tien horings staan ook vir tien konings wat aanvanklik deel van die Romeinse ryk was,
maar dan in opstand kom en hulle eie politiese mag vestig. Dit dui op die onderlinge
verdeeldheid wat daar in magsuitoefening regdeur die wêreld tussen heersers sal wees.
Waarin hulle wel verenig is in hulle teenstand teen God. Hulle span saam teen die Lam,
maar word deur Hom oorwin. Saam met Hom is dié wat geroep, en uitgekies en getrou is.
Die waters is ‘n simbool vir die nasies
Die waters is ‘n simbool van die volke, menigtes, nasies en tale wat in die proses sal ly, soos
Johannes dit self uitlê. Soos dit telkens in die wêreld gaan, draai die konings egter uiteindelik
teen Babilon en stroop haar van haar mag en praal. Totdat God ook aan hulle heerskappy ‘n
einde maak.

Die oordeel oor Babilon bring bevryding vir die kerk – Openbaring 18:1-19:4
Openbaring 18 gee nou sewe uitvloeisels weer van die oordeelsaankondiging van hoofstuk
17, ’n uitvloeisel van God se woorde oor Babilon-Rome – die verpersoonliking van die
politieke en ekonomiese mag wat met godsdienstige begronding mense regoor die wêreld
in hulle gemeenskapslewe beïnvloed het – wat nou hulle volledige doel bereik (17:17).
In die agtergrond lê die profetiese uitsprake oor die val van Babilon in die profete (Jes 1314; 21; Jer 50-51) en ander koninkryke (Tirus in Eseg 26-28).
1. ‘n Helder-skynende engel met volmag kondig Babilon se val aan – Openbaring 18:1-3
’n Sterk en helder-skynende engel kondig die val van Babilon aan met volmag van die troon,
omdat Babilon ’n demoniese skuilplek vir alles wat onrein is, geword het, en omdat sy die
nasies, konings en handelaars van die wêreld tot afgodery en onsedelikheid mislei het – die
oersondes wat regdeur die Skrif afgewys word. Babilon se invloed was destruktief oor ’n
wye gebied: die gemeenskapslewe, die politieke lewe sowel as die ekonomiese lewe.

107

2. ‘n Waarskuwing aan gelowiges om Babilon te vermy – Openbaring 18:4-8
’n Ander stem, waarskynlik dié van God self of van die Lam, waarsku gelowiges om niks met
Babilon te doene te hê nie, sodat hulle nie ly onder die plae van die oordeel wat oor haar
uitgegiet word nie.
God bewys deur hierdie oordeel oor Babilon dat Hy regverdig is. Hy laat haar dubbel en
dwars vir haar onreg vergeld, want Hy onthou al haar onregverdige dade. Trouens, hy
vergeld haar op dubbele wyse vir haar sondes. Die beker wat sy vir ander gemeng het, word
vir haar gemeng met twee keer soveel drank. Hierdie keer net die drank van God se oordeel.
Let op die implisiete vergelyking met die toring van Babel (Gen. 11) waar die nasies probeer
het om met hulle bouwerk die hemel te bereik. Hier is dit die sonde van die godsdienstigpolities-ekonomiese teenstand teen God wat opgehoop is tot aan die hemel!
Ten spyte van die feit dat sy die naderende oordeel ontken: “smart sal ek beslis nie sien
nie,” is haar val seker en onafwendbaar, omdat dit van God af kom. Sy sal meteens deur die
volle gloed van God se toorn getref word. Met vuur sal sy verbrand word, omdat die Here
kragtig is.
3. Die konings van die aarde treur oor Babilon – Openbaring 18:9-10
Die oordeel oor die politieke, ekonomiese, en godsdienstige mag van Babilon verstom die
konings van die aarde. Hulle het met haar onsedelik omgegaan, haar uitspattighede geniet,
maar treur en rou nou oor haar afgryslike pyn en vernietiging.
4. Die handelaars van die aarde treur oor Babilon – Openbaring 18:11-17
Ook die handelaars van die aarde treur oor Babilon, maar – soos ’n mens sou verwag – veral
oor die effek op die uitgebreide voordeel wat hulle self uit die handel met haar weelde en
luukshede kon trek. ’n Wye reeks van 28 kosbaarhede word genoem, waaronder ook die
slawe- en mensehandel gelys word: “liggame en siele van mense!” Hulle kyk van ‘n afstand
af uit vrees vir haar foltering. Dat soveel rykdom só vinnig uitgewis kon word!
’n Soortgelyke lys kom ook in Esegiël 27 voor.
5. Die skeepskapteins van die see treur oor Babilon – Openbaring 18:18-20
Die skeepskapteins, matrose en passasiers wat aan hierdie luukse ekonomie deelgeneem en
daaruit voordeel getrek het, treur ook oor haar lot wat so vinnig en onverwags van voordeel
na oordeel verander het.
Die hele verspreidingsnetwerk – elke stuurman, matroos en ander personeel van die
skeepsindustrie – rou oor haar, maar interessant genoeg, gee tog ook erkenning aan die feit
dat dit God is wat hiermee sy oordeel oor haar voltrek het. Die waarheid kan nie vir altyd
selfs deur die grootste leuenaar onderdruk word nie.
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Hulle moedig dié wat in God se teenwoordigheid is en lewe: “Wees bly oor haar, hemel, en
die heiliges, en die apostels en die profete.” Die heiliges kan met die kerk van alle eeue
verbind word, die apostels met die kerk van die NT en die profete met die kerk van die OT.
6. ‘n Sterk engel voltooi die oordeel oor Babilon – Openbaring 18:21-24
Een van die “sterk engele” gooi laastens ’n groot maalklip – een van die klippe wat deur
donkies in die rondte getrek is om meel te maal (Du Rand) – in die see as simbool daarvan
dat die groot stad Babilon neergegooi sal word en sal verdwyn soos ’n klip in die see.
Daarmee is alle lewe uit haar gepers – geen musiekspelers, geen werkers, geen produkte,
geen beduidenis van lewe, geen vreugde van menslike gemeenskap sal ooit weer in haar
gehoor of gesien word nie.
Die rede vir haar oordeel word uitgespel. Sy was die setel van die magtige sakelui van die
aarde, maar sy het die profete (God se verteenwoordigers) en heiliges (God se mense)
uitgewis en sommer op die koop toe ’n hele spul ander doodgewone mense op die aarde.
Daarvoor word sy gestraf.
7. Drie Hallelujas vir die oordeel oor Babilon – Openbaring 19:1-5
Dit dek die tafel vir die sewende uitvloeisel van hierdie oordeelsaankondiging, die drie
Hallelujas van hoofstuk 19:1-5, waarna die bruilof van die Lam sal aanbreek, juis met dié
kinders van God wat deur die politiese en ekonomiese sisteme van die wêreld verguis is.
Dié lied herinner sterk aan die soortgelyke loflied in die hemelse erediens waarvan ons in
hoofstuk 4-5 lees. ’n Groot skare in die hemel besing God se regverdige verbreking van die
mag van die “groot prostituut”, Babilon, in al sy historiese verskynings. Met twee grootse
Hallelujas beklemtoon hulle die verlossende oordeel van God, waarna daar ook nog ’n
Halleluja weerklink van die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens – die
verteenwoordigers van God in die skepping, sowel as die skepping se verteenwoordiging by
God – terwyl hulle God aanbid.
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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8. Die bruilof van die Lam breek aan
Openbaring 19:5-20:15
Die bruilof van die Lam
5Daarop het ’n stem van die troon af uitgegaan en gesê: “Loof ons God, al sy diensknegte,
en dié wat Hom vrees, die geringes en die magtiges.”
6Toe het ek iets gehoor soos die geluid van ’n groot skare en soos die geluid van baie water
en soos die geluid van swaar donderslae wat sê:
“Halleluja!
Die Here, ons God,
die Almagtige
heers as koning.
7Laat ons juig en jubel
en aan Hom die heerlikheid gee
omdat die bruilof van die Lam gekom het,
en sy bruid het haarself voorberei.
8En sy is gegun
om fyn, helder skoon klere aan te trek.”
Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
9Toe sê hy aan my: “Skryf! Gelukkig is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam genooi is.”
Verder sê hy aan my: “Hierdie woorde van God is eg.”
10Ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy sê toe vir my: “Kyk, moenie!
Ek is ’n mededienskneg van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis van Jesus
vashou. Kniel voor God neer in aanbidding, want die getuienis van Jesus is die gees van die
profesie.”
Die ruiter op die wit perd
11Ek het toe die hemel geopen gesien en kyk, ’n wit perd. En Hy wat daarop sit, word
genoem die Getroue en Betroubare en Hy oordeel en voer oorlog met regverdigheid.
12Sy oë was soos ’n vuurvlam en op sy kop was daar baie krone. Hy het ’n geskrewe Naam
wat niemand ken nie behalwe net Hy self.
13Hy het klere aangehad wat deurweek is met bloed, en sy Naam is: “Die Woord van God.”
14En die leërs wat in die hemel is, het Hom op wit perde gevolg, en hulle was geklee in fyn,
wit helder klere.
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15En uit sy mond het ’n skerp swaard gekom om die nasies daarmee te tref, en Hy sal hulle
as ’n herder met ’n ysterstaf regeer. Hy trap die wynpers van die woede van die toorn van
God, die Almagtige.
16En op sy kleed, by sy heup, is ’n Naam geskryf: “Koning van die konings en Here van die
heersers.”
17Toe het ek een engel by die son sien staan en hy het met ’n kragtige stem uitgeroep en vir
die voëls, wat hoog in die lug vlieg, gesê: “Kom hierheen, kom bymekaar by die groot
feesmaal van God
18sodat julle die vleis van konings mag eet, en die vleis van militêre aanvoerders, en die
vleis van magtiges, en die vleis van perde en hulle ruiters, die vleis van almal, vryes en
slawe, geringes en magtiges.”
19Ek het ook gesien dat die dier en die konings van die aarde en hulle leërs saamgebring is
om oorlog te maak teen die Een wat op die perd sit en teen sy leër.
20Die dier is toe gevang en saam met hom die vals profeet wat die wondertekens in sy
teenwoordigheid gedoen het. Daardeur het hy dié wat die merk van die dier ontvang en sy
beeld aanbid het, mislei. Dié twee is toe lewendig gegooi in die vuurpoel wat brand met
swael.
21En die res is doodgemaak deur die swaard wat uitgegaan het uit die mond van Hom wat
op die perd sit. Al die roofvoëls het hulle versadig geëet aan hulle vleis.
Die duisend jaar
20
Ek het toe ’n engel uit die hemel sien neerkom terwyl hy die sleutel van die bodemlose put
en ’n groot ketting in sy hand hou.
2En hy het die draak vasgegryp, die slang van die oertyd wat die duiwel en die Satan is en
hom toe vir duisend jaar vasgebind.
3En hy het hom in die bodemlose put gegooi, dit toegesluit en bokant hom verseël sodat hy
nie verder die nasies sou mislei nie totdat die duisend jaar om is. Daarna moet hy vir ’n kort
tydjie losgemaak word.
4Ek het ook trone gesien met mense wat daarop sit. Aan hulle is dit vergun om te oordeel.
En ek het die siele gesien van dié wat onthoof is vanweë die getuienis van Jesus en die
woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie en
wat ook nie die merk op hulle voorkop en op die hand ontvang het nie. Hulle het lewend
geword en het as konings saam met Christus duisend jaar lank regeer.
5Die res van die dooies het nie lewendig geword totdat die duisend jaar om was nie. Hierdie
is die eerste opstanding.
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6Gelukkig en heilig is dié wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede
dood nie volmag nie, want hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met
Hom duisend jaar lank as konings regeer.
Die neerlaag van Satan
7En wanneer die duisend jaar verstryk het, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word.
8Dan sal hy uitgaan om die nasies te mislei, dié wat tussen die vier uithoeke van die aarde
is, die Gog en Magog, en hulle byeenbring met die oog op oorlog. Hulle getal is soos die
sand van die see.
9Hulle het toe opgetrek oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die
geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur uit die hemel neergekom en hulle verteer.
10En die duiwel, die verleier van hulle, is toe in die poel van vuur en swael gegooi waar die
dier en die vals profeet ook is. En hulle sal bedags en snags tot in alle ewigheid gepynig
word.
Die oordeel voor die groot wit troon
11Ek het ook ’n groot wit troon gesien met Hom wat daarop sit. Die aarde en die hemel het
voor Hom weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle te vind nie.
12En ek het die dooies, die belangrikes en die geringes, voor die troon sien staan en die
boekrolle is oopgemaak. ’n Ander boekrol is ook oopgemaak, dit is die een van die lewe; die
dooies is toe geoordeel op grond van die dinge wat in die boekrolle opgeteken is, volgens
hulle dade.
13Die see het toe die dooies daarin teruggegee en die dood en die doderyk het die dooies
wat daarin was, teruggegee. Elkeen is geoordeel volgens hulle dade.
14Toe is die dood en die doderyk in die poel van vuur gegooi. Dit is die tweede dood, die
poel van vuur.
15En as daar gevind is dat iemand nie in die Boek van die Lewe opgeskryf is nie, is só ’n
persoon in die poel van vuur gegooi.

Die bruilofsfees van die Lam van God – Openbaring 19:5-10
Hoofstuk 19 kondig die volgende gebeurtenisse aan:
1. die bruilofsfees van die Lam van God waarmee Hy sy volle koningskap opneem en sy
vrou, die kerk, haar gereedmaak om met Hom verenig te word – vers 6-10
2. die Woord van God op sy wit perd wat nie net regverdig sal oordeel nie, maar met
die leërs van die hemel twee van die bose driemanskap (die antichris en die valse
profeet) en hulle magte uitwis (die draak se uitwissing kom in die volgende hoofstuk)
– vers 11-21.
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Die jubellied word aangevul met ’n opdrag om God te loof aan almal wat vir Hom ontsag
het, die geringes en die magtiges (die kleineres en die grotes, soos die oorspronklike Grieks
dit stel). Die opdrag word met oorgawe in ’n volgende groot Halleluja uitgevoer waarin God
se aanvaarding van die koningskap en die komende bruilof van die Lam geloof word.
Let op die groot hoeveelheid klank: die geluid van ‘n groot skare, die geluid van baie water,
en die geluid van swaar donderslae. Dit is asof ‘n enorme waterval binne ‘n enorme stadion
inval terwyl die skare juig en ‘n groot Hoëveldse storm dreun.
Die “vrou”, die kerk, word toegelaat om haar gereed te maak vir die bruilof met wit klere as
simbool van die regverdige dade van die heiliges. ‘n Groot kontras met die prostituut
Babilon wat onreg en onsedelikheid soos ‘n magneet aangetrek en uitgedeel het.
Interessant, die Griekse woord “vrou” (gunē) word eintlik gebruik – in plaas van “bruid”
(numphē – ‘n vrou wat so pas gaan trou, of so pas getroud is) soos in ander visioene (vgl
Openb. 21:2, 9; 22:7) – om waarskynlik die geldigheid en status van die verbintenis uit te
druk.
In die volgende sin, verskuif die metafoor boonop na die bruilofsgaste wat uitgenooi word
na die bruilofsfees, maar wat na alle waarskynlikheid op dieselfde geloofsgemeenskap dui
wat ook die bruid van die Lam is. Gelowiges is dus beide die bruid asook die genooide gaste.
Die hemelse Jerusalem sal ook nog die bruid van Christus genoem word (Openb. 21:2, 9).
Dit wys jou net weer hoe belangrik dit is om die breë prentjie van die simboliek ingedagte te
hou en nie te verdwaal in die presiese detail van die beskrywings en metafore nie. Die punt
is dat die geloofsgemeenskap van die kerk met die Here Jesus sy toppunt bereik en die twee
metafore hier in Openbaring 19 dui die intimiteit en die eer van hierdie gemeenskap aan.
Die stem van die troon af bevestig dan dat hierdie woorde van God eg en betroubaar is.
Die effek op Johannes is so groot dat hy neerval om die stem te aanbid, waarskynlik met die
idee dat dit God self is, maar die stem sê dat hy eintlik net die aankondiger is en daarom nie
aanbid mag word nie, omdat net God werd is om aanbid te word, dit ook die geval is met
Jesus (Openb. 1:2; 12:17).
Die getuienis waarna hier verwys word, is waarskynlik die evangelie wat Jesus verkondig
het, wat bevestig is in die regverdige dade van die heiliges, soos vroeër in die hoofstuk
vermeld. Hierdie getuienis word gedra deur die gees van die profesie, waarskynlik ‘n
verwysing na die Heilige Gees se bemagtigende werk.

Die Woord van God op sy wit perd oordeel regverdig – Openbaring 19:11-21
Jesus Christus word in die volgende gedeelte voorgestel – met vier beskrywings wat
herinner aan Openbaring 1 – in sy rol as beide die Regter wat regverdig oordeel en die
Generaal wat met die swaard van sy mond die oorlog teen die Bose aanvoer. Sy karakter
word beskryf as een wat getrou is – die Getroue – en ook een wat die waarheid lief het – die
Betroubare.
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Hy het ‘n ontsagwekkende voorkoms met oë soos ‘n vuurvlam en op sy kop nie net sewe of
tien krone soos die draak of die dier uit die see nie (Openb. 12:3; 13:1), maar baie krone.
Jesus het ‘n vyfde geskrewe Naam wat niemand ken, behalwe Hyself nie (vgl Openb. 2:17;
3:12), d.w.s. die diepte daarvan kan ons nie peil nie. Maar, die sesde baie bekende Naam is
dat Hy die Woord van God genoem word, soos alreeds in die Johannes evangelie aangetoon
is (Joh. 1). Daarmee kan ons identifiseer.
Dat sy klere deurweek is met bloed verbind Hom aan die vorige beeld van die wingerdoes
(Openb. 14:14-20; vgl Jes 63:1-6) as die Regter en Generaal wat sy oordeel uitoefen.
Jesus lei die leërs van die hemel in ’n groot oorlog op wit perde om sy heerskappy te vestig.
Die word deur sy vurige oordeel tot stand gebring. Hy is ‘n Herder, sy sewende beskrywing,
maar met ‘n ysterstaf (vgl Ps. 2:9; Openb. 12:5).
‘n Agste besondere Naam is op sy kleed geskrywe wat Hom as die Koning van die konings en
die Here van die heersers aandui.
’n Baie besondere engel – let op dat hy by of op die son staan! – kondig die vernietiging van
die hele goddelose mensdom aan met die grusame beeld van ’n oproep aan die (aas)voëls
van die hemel om aan die gesneuweldes in die oorlog te kom peusel. Die feesmaal word die
“groot feesmaal van God” genoem. ‘n Grusame kontras met die bruilofsmaaltyd van die
Lam.
Dit lei tot ‘n grootskaalse oorlog tussen die twee diere – die antichris uit die see en die valse
profeet uit die aarde – en die Een wat op die perd sit met hulle magte, die Christus.
Die magte van die antichris en die valse profeet word in die oorlog oorwin (Armageddon?)
en hulle “is lewendig in die vuurpoel met brandende swael gegooi.” Die res van die
mensdom het ook omgekom. Dit berei die weg voor vir die finale oorwinning oor die draak,
die Satan.

Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – Openbaring 20:1-6
Hoofstuk 20 beslaan ook drie dele, soos die vorige een:
•
•
•

Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – vers 1-6.
Die finale oorwinning oor die Satan – vers 7-10.
Die finale “wit-troon” oordeel en die boek van die lewe – vers 11-15.

Die oorlog van die Lam met die leërs van die hemel teen die antichris en die valse profeet en
hulle aanhangers word opgevolg deur die binding van die draak in die bodemlose put
(Openb. 9:1-6; 11:7) met ‘n groot ketting. Die draak word hier as die slang van die oertyd
beskryf, die duiwel en die Satan wat deur ‘n engel vir ‘n duisend jaar vasgebind en verseël
word, sodat hy nie verder die nasies sou mislei nie.
Met die onheilige drie, die antichris, die valse profeet en die Satan uit die weg geruim, breek
die tyd vir die mense van Christus aan om te oordeel en vir die martelare om saam met
Christus te regeer.
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Let op dat dit lyk asof daar twee groepe genoem word in vers 4. Daar is mense wat op trone
gaan sit om te oordeel. En daar is die siele van dié wat onthoof is vanweë hulle getuienis van
Jesus en die woord van God en saam met Hom regeer. Hulle word verder geïdentifiseer as
diegene wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie. Hulle het ook nie die
merk op hulle voorkop en op die hand ontvang nie.
Hierdie mense en martelare het deel aan ‘n eerste opstanding uit die dood vóór die res van
die dooies lewendig sal word. Hulle regeringstyd beslaan ‘n 1 000 jaar saam met Christus
vanuit die hemel en sluit ‘n oordeel in.
Johannes noem hulle gelukkig en heilig. Die tweede dood sal oor hulle geen mag hê nie.
Hulle regeer as ‘n koninklike priesterdom van God en van Christus (vgl 1 Pet 2:9; Dan 7:9).
Die vraag wat geleerdes deur die eeue baie besig gehou het, is of dié 1 000 jaar tydperk vóór
die Here Jesus se wederkoms aanbreek en of dit ná sy wederkoms aanbreek. Daar is basies
drie sienings wat almal met die term millennialisme (Latyn) of chiliasme (Grieks) weergegee
word. Albei terme word met die 1 000 jarige tydperk verbind – mille (duisend) en annus
(jaar) in die Latynse weergawe en chilioi (duisend) in die Griekse weergawe daarvan.
Postmillennialisme
Die postmillennialisme dink dat Christus tans besig is om die 1 000 jaar van vrede te vestig
en dat die wederkoms ná hierdie tydperk sal aanbreek, terwyl die Satan se beweegruimte
tans beperk is deur die kruisgebeure op Golgota. Christus is dus tans besig om sy koninkryk
te vestig, onder andere deur die kerk, totdat die hele wêreld vol is van die evangelie. Aan
die einde van die tyd, word die (tans vasgebinde) Satan losgelaat vir die finale oorwinning
en oordeel wat met Christus se wederkoms plaasvind. Ons leef dus tans in die 1 000 jaar van
vrede. Dit is breedweg die siening van die Lutherane (Aune).
Amillennialisme
Die amillennialisme dink ook dat ons reeds in die 1 000 jaar van vrede leef, maar sien dit as
’n simboliese tydperk vir die kerk wat dus eintlik tegelykertyd met die oorlog teen die bose
plaasvind. Dit is ingelui met die Here Jesus se kruisdood en opstanding wat die Satan gebind
het, maar waarin hy tans nog beperkte beweegruimte het. Met Christus se wederkoms vind
die finale oorwinning oor die Satan plaas sowel as die oordeel. Daar is eintlik min verskil
tussen die vorige standpunt en dié een. Dit is die siening van die kerkvaders Clement,
Origines en Augustinus sowel as die hoofstroom Katolieke en Gereformeerde teoloë (Aune).
Premillennialisme
Die premillennialisme (en chiliasme) dink dat die 1 000 jaar van vrede ná die wederkoms van
Christus sal aanbreek waarna die gelowiges met Christus op aarde sal regeer. Dit word op
twee hoof maniere verder geïnterpreteer. Een groep werk met die idee van bedelings
(dispensasies) waarin die wegraping van gelowiges (óf in óf tydens die groot verdrukking) ’n
rol speel, sowel as die Joodse volk se inkeer ná die wederkoms en die vestiging van die 1 000
jaar van vrede. Die ander groep werk ook met die idee van bedelings, maar beskou die
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wegraping as iets wat ná die groot verdrukking gebeur, waarna die 1 000 jaar van vrede
aanbreek, maar waarin Israel nie noodwendig ’n spesiale rol het nie. ’n Hele paar ou
kerkvaders het variasies van dié siening ondersteun. Du Rand (A-Z) noem onder andere
Serintus, Papias, Justinus die Martelaar, Irenaeus en Tertullianus. Ons leef dus tans voor die
1 000 jaar van vrede.
Al drie hierdie rigtings van interpretasie het groot aanhangers deur die eeue gehad. Vyf
belangrike feite in die teks moet in enige standpunt hieroor verreken word:
•

Die dier uit die see (antichris) en die dier uit die aarde (vals profeet) is op dié
stadium al uit die weggeruim en in die vuurpoel gegooi deur die Regter-Generaal, die
Here Jesus Christus, op die wit perd saam met die leërs van die hemel (Openb. 19).
Die beskrywing wat hierna gegee word in hoofstuk 20 van die uiteindelike lot van die
derde lid van die bose driemanskap, die draak (Satan), vorm hiermee ’n eenheid.

•

Die een groep gelowiges wat in die 1 000 jarige vrederyk saam met Christus regeer,
word as onthoofdes beskryf, d.w.s. dit is martelare wat reeds doodgemaak is vir
hulle getrouheid aan die Here. Sommige interpreteer die onthoofding geestelik,
maar die onthoofding dui vir my eerder op ’n beskrywing van omvattende
martelaarskap in die navolging van die Here Jesus Christus wat die dood insluit. Dit
beteken vir my dat hierdie vrederyk nie eintlik iets kan wees waaraan die gelowiges
wat nog op aarde is, deel kan hê nie. Vergelyk daarvoor ook die beskrywing van die
gelowiges op aarde (144 000 in Openb. 7:1-8) en dié in die hemel wat uit die groot
verdrukking kom (groot menigte in Openb. 7:9-17 sowel as die 144 000 in die hemel,
soos Openb. 14 dit beskryf). Die 1 000 jaar van vrede is iets waaraan die tweede
groep deel het, soos dit in Openb. 20 beskryf word, nie die eerste groep nie.

•

Die siele van die martelaar-gelowiges beleef ’n opstanding en regeer ’n duisend jaar
lank saam met Christus, terwyl die ander dooies nie lewend word voordat die
duisend jaar verstryk het nie.

•

Die wederkoms van Christus is nou al op verskillende wyses in die boek aangedui.
Die sesde seël het dit met kosmiese tekens beskryf wat die ou hemel laat verdwyn
het soos ‘n boekrol wat opgerol word en almal op die aarde wat hulle van die Lam se
verskyning en sy toorn probeer verberg het (Openb. 6:12-17). Die sewende trompet
het die Christus se ewige koningsheerskappy besing wat die oordeel oor die dooies
ingelui het (Openb. 11:15-19). Ook die lied van die 144 000 op Sionsberg het die uur
van God se oordeel ingelui. Alles wat bestaan het voor God en die Lam neergekniel,
en die oes van die aarde is ingesamel – die koringare vir die hemel, die druiwetrosse
vir God se toorn (Openb. 14-15). Hier word die wederkoms beskryf met die
gereedmaak vir die bruilof van die Lam (Openb. 19:1-6) en die Ruiter op die wit perd
wat verskyn as Regter en Generaal vir die finale oordeel (Openb. 19:11-21). Die
duisend jaar kom hierna.
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•

Wat dus duidelik is, is dat die nasies steeds op die aarde is en in hierdie tyd minder
vatbaar vir die misleiding van die duiwel, net om ná hierdie duisend jaar weer deur
die Satan opgekommandeer te word in ‘n finale oorlog teen die Lam. Dit kan eintlik
glad nie as vóór die wederkoms gereken word (soos in die postmillennialisme) nie.
Dit moet daarná wees.

Hierdie gedeelte se uitleg is ‘n uitdaging, waarskynlik die moeilikste in die hele Openbaring.
Maar, die 1 000 jaar tydperk – onthou dit is ‘n simboliese getalm maar steeds ‘n beskrywing
van ‘n werklikheid – lyk dus na iets wat ná die wederkoms geplaas moet word.
As ‘n mens dit só interpreteer, is die voordeel dat dit dan ook goed met Daniël 7 se
beskrywing van die heerskappy van die heiliges en veral Daniël 12 se beskrywing van die
opstanding van die dooies tot die ewige lewe sowel as tot die ewige skande gekoördineer
kan word.
Die uitleg van die teks van Openbaring self moet dus uiteindelik geëer word. Daar is ‘n
eerste opstanding en ‘n tydperk van heerskappy oor die nasies wat saam met Christus is,
maar vóór die finale oordeel en vestiging van die nuwe hemel en nuwe aarde. Dit kan
moeilik met die tyd waarin ons leef, verbind word. Dit lê dus waarskynlik nog in die
toekoms.
Wegraping
‘n Kort woord oor die wegraping. Die idee van die wegraping kom nie in die Bybel voor nie.
Dit is 'n idee wat eers in die 1800's na vore gekom het is en deur die Scofield Bible, Hal
Lindsey en die Left Behind series gepopulariseer is. Dit het geen Bybelse basis nie en kan
gerus eenvoudig geïgnoreer word.
Die enigste teks in die Bybel wat naastenby daarmee verbind kan word, is 1 Tessalonisense
4:13-17. Let op dat Paulus verwys na die ontslapenes wat in Jesus geglo het wat opstaan uit
die dood en na die Here Jesus in die wolke geneem word. Dit verwys dus na iets wat ná die
eerste opstanding uit die dood gebeur. Dieselfde gebeur met die gelowiges wat dan nog
lewe. Hulle word saam met die opgestane ontslapenes na die Here op die wolke weggevoer
om vir altyd by Hom te wees.

Die finale oorwinning oor die Satan – Openbaring 20:7-10
Die 1 000 jarige vrederyk word opgevolg deur ’n finale oorlog van God teen die Satan – en
die nasies wat hom volg – verteenwoordig deur die Gog en die Magog, oud-Israelitiese
simbole van die vyande van die Godsvolk. Hulle veg teen die “laer van die heiliges” en die
“geliefde stad,” simbole vir God se mense.
Esegiël 38-39 gee ‘n bietjie meer detail oor die Gog van Magog. Hy rig 'n reeks van ses
profesieë aan die Gog van Magog, telkens ingelei met die formule: “So sê die Here my God”
(Eseg. 38:3; 10, 14, 17; 39:1, 17). Daarná kom 'n sewende profesie aan die beurt, met
dieselfde formule, dié keer gerig aan die hele Israel (Eseg. 39:25-29).
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Die profesieë in Esegiël word in dieselfde tipe apokaliptiese taal as Openbaring weergegee.
Daar is ‘n groot aardbewing, die visse en voëls bewe, die berge word omgekeer, die kranse
stort inmekaar. Daar is pes, dood, wolkbreuke, hael en brandende swael wat die leërs
vernietig. Alles dinge wat God veroorsaak. Daar is egter ook 'n swaard wat ‘n menslike agent
verteenwoordig, wat vergelyk kan word met die ruiter op die wit perd in Openbaring.
Gog is in Esegiël ‘n simbool van al die vyande van die Godsvolk, die simbool van die
aartsboelie, die mens/instansie/land wat hulle vreugde vind in die vernietiging van ander.
Soos Taylor Gog beskryf: “the personified head of the forces of evil which are intent on
destroying the people of God.” (Ezekiel). So vind ons dit inderdaad ook in Openbaring.
Dit het min waarde om Esegiël se profesieë met historiese gegewens te probeer verbind. Jy
kan wel meer lees daaroor by my Bybelskool oor Esegiël.
Die punt is dat God van Gog en Magog ‘n offermaaltyd maak soos ons dit in Esegiël en
Openbaring lees. Hy verbrand hulle met vuur.
Hieruit leer ons dat die oordeel van God ‘n grusame ervaring is. Dit is bedoel om af te skrik,
om te waarsku, sodat mense tot bekering kom en nie die lot van God se teenstanders beleef
nie. Uiteraard is dit alles metafore, maar dit is metafore wat ‘n werklikheid beskryf wat
waarskynlik erger sal wees as maar net dat God se vyande deur ‘n fisiese vuur verbrand sal
word.
Soos Esegiël dit alreeds geprofeteer het, só stuur die hele geskiedenis van die mensdom af
op hierdie twee feeste van Openbaring. Aan die een kant sal daar die fees van die bruilof
van die Lam van God wees waar gelowiges die vrug van die Here Jesus Christus se lewe en
bediening sal geniet (Openb. 19:5-10). Aan die ander kant sal daar die fees van die
roofvoëls wees waarin goddeloses self die maaltyd sal wees (Openb. 19:11-21).
Die een groep sal vreugde ervaar. Die ander verguising. Die keuse watter maaltyd jy
bywoon, lê in geloof in die Here Jesus Christus. Kies daarom die bruilofsfees!
Die Satan, die verleier van die Gog en Magog, sê Johannes, eindig uiteindelik in dieselfde
vuurpoel waar die antichris en die valse profeet reeds is, en waar hulle vir ewig en ewig
gepynig sal word.

Die finale “wit-troon” oordeel en die Boek van die Lewe – Openbaring 20:11-15
Die finale groot “wit-troon” oordeel oor alle mense breek aan met die bestaande aarde en
hemel wat wegvlug voor God op die troon.
Al die dooies word voor die troon versamel vir die oordeel. Die belangrikes en die geringes.
Die dooies uit die see, en dié uit die dood en die doderyk. Al die boekrolle met hulle dade
word oopgemaak, want dit is die basis waarop almal geoordeel word (vgl Matt. 25:31-40).
Die dood en die doderyk (Hades – vgl Openb. 6:8 se vaalgroen perd) is summier in die poel
van vuur gegooi waar die onheilige driemanskap reeds is. Dit word as die tweede dood
beskryf.
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Saam met die boekrolle met almal se dade is die boekrol van die lewe egter ook
oopgemaak, want dit is die uiteindelike basis waarop sommige in God se teenwoordigheid
kan bly, en die ander nie. Dié wie se name nie in die Boek van die Lewe gevind is nie, is saam
met die dood en die doderyk in die poel van vuur gegooi.
Let op dat niemand gered word deur die boekrolle van die dade nie. Vir dié wie se name in
die Boek van die Lewe is, troef die genade egter die verdienste, alhoewel die regverdige
dade steeds deel van die proses is (vgl ook 2 Kor. 5:10 en Rom. 10:14 waar daar sprake is
van ‘n regterstoel van Christus / God vir gelowiges).
Die oordeel van God met die Boek van die Lewe is dus beslissend (vgl Ps. 69:29; Fil. 4:3;
Open 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27 – vgl. ook die gedenkboek van Mal. 3:16 waarin ook
die name opgeskryf is van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam)!
Die Boek van die Lewe herinner ‘n mens ook aan die ander boeke van God, onder andere
die boek van die Waarheid in Daniël (Dan. 10:21), die boek waarin Dawid (gelowiges) se
lewensdae opgeskryf is (Ps. 139:16), en die boek waarin Dawid (gelowiges) se trane
opgeskryf is (Ps. 56:9).
Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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9. God skep hemel op aarde vir sy volk
Openbaring 21-22
Die nuwe hemel en die nuwe aarde
21
En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste
aarde het verbygegaan en die see was nie meer daar nie.
2Ek het toe die heilige stad, die Nuwe Jerusalem, uit die hemel van God af sien neerdaal. Sy
was voorberei soos ’n bruid wat vir haar eggenoot versier is.
3Van die troon se kant af het ek toe ’n kragtige stem hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is
by die mense en Hy sal by hulle woon; hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle woon
as hulle God.
4Hy sal elke traan van hulle oë afdroog en die dood sal nie meer bestaan nie; nie rou en ook
nie ’n smartkreet of pyn sal meer bestaan nie, omdat die vroeëre dinge verbygegaan het.”
5En Hy wat op die troon sit, het toe gesê: “Kyk, Ek maak alles nuut.” Hy sê verder: “Skryf op,
hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar.”
6Verder het Hy aan my gesê: “Dit het gebeur!” Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die
Einde. Ek sal aan die een wat dors is van die fontein van lewende water verniet gee.
7Die een wat oorwin, sal hierdie dinge erf, en Ek sal vir hom God wees en hy sal vir My ’n
seun wees.
8Vir die lafaards egter, asook vir die onbetroubares, losbandiges, moordenaars, onsedelikes,
towenaars, afgodsdienaars en al die leuenaars, wag hulle deel in die poel wat brand met
vuur en swael, dit is die tweede dood.”
Die nuwe Jerusalem
9Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke vol van die sewe laaste plae vashou
na vore gekom en met my gepraat deur te sê: “Kom hierheen, ek sal aan jou die bruid wys,
die vrou van die Lam.”
10Hy het my toe in die Gees weggevoer na ’n groot en hoë berg en aan my die heilige stad
Jerusalem, wat van God af uit die hemel neerdaal, gewys.
11Dit bevat die heerlikheid van God, haar glans is net soos ’n baie kosbare edelsteen, soos
kristalhelder jaspis.
12Dit het ’n groot en hoë muur met twaalf poorte, en by die poorte is daar twaalf engele, en
op die poorte is die name gegraveer; dit is die name van die twaalf stamme van die seuns
van Israel.
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13Aan die oostekant is daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant
drie poorte en aan die westekant drie poorte.
14Die muur van die stad het twaalf fondamente, en op hulle is twaalf name van die twaalf
apostels van die Lam.
15Die engel wat met my gepraat het, het ’n goue meetstok vasgehou om daarmee die stad
en haar poorte en haar muur te meet.
16Die stad is vierhoekig uitgelê, haar lengte is dieselfde as die breedte. Hy het toe die stad
met ’n meetstok gemeet, twaalfduisend stadia: die lengte, die breedte en die hoogte
daarvan was dieselfde.
17Hy het toe ook die muur daarvan gemeet. Dit is honderd vier en veertig el hoog in
mensemaat, wat ook die engelemaat is.
18En die boumateriaal van die muur daarvan is van jaspis en die stad van suiwer goud, net
soos ’n skoon spieël.
19Die fondamente van die stadsmuur is versier met elke soort edelsteen, die eerste
fondament met jaspis, die tweede met saffier, die derde met agaat, die vierde met smarag,
20die vyfde met sardoniks, die sesde met karneool, die sewende met chrisoliet, die agtste
met berilsteen, die negende met topaas, die tiende met chrisopraas, die elfde met hiasint
en die twaalfde met ametis.
21En die twaalf poorte is twaalf pêrels, elkeen van die poorte was uit een pêrel. Die straat
van die stad was van suiwer goud, soos deurskynende glas.
22’n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige en die
Lam is haar tempel.
23Die stad het ook nie ’n behoefte aan die son en aan die maan om daarin te skyn nie, want
die heerlikheid van God verlig dit en die Lam is haar lamp.
24En die nasies sal leef in haar lig en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid na
haar.
25En haar poorte sal beslis nie bedags gesluit word nie, want die nag sal nie meer bestaan
nie.
26Hulle sal ook die heerlikheid en die eerbetoon van die nasies na haar toe bring.
27Ook sal niks wat besoedel is in haar ingaan nie en niemand wat iets afskuweliks en vals
doen nie, slegs hulle wat opgeskryf is in die Boek van die Lewe van die Lam.
22
Toe het die engel aan my ’n rivier van water wat lewe gee, gewys. Dit is helder soos kristal
en het uit die troon van God en die Lam gevloei.
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2In die middel van haar straat aan die een kant en die rivier aan die ander kant is die boom
van die lewe wat twaalf keer vrugte dra; elke maand gee hy sy vrug, en die blare van die
boom lei tot genesing van die nasies.
3Geen vloek sal daar meer wees nie. Die troon van God en van die Lam sal in haar wees en
sy diensknegte sal Hom dien.
4En hulle sal sy gesig sien, asook sy Naam op hulle voorkoppe.
5Daar sal nie meer nag wees nie en die nodigheid aan die lig van ’n lamp en die lig van die
son bestaan nie meer nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal vir ewig as
konings heers.
Die koms van Christus
6En die engel het vir my gesê: “Hierdie woorde is geloofwaardig en eg en die Here, die God
van die geeste van die profete, het sy engel gestuur om aan sy dienaars te wys wat
binnekort moet gebeur.”
7“En kyk, Ek kom gou!
Gelukkig is die een
wat die woorde van die profesie
van hierdie boekrol bewaar.”
8En ek, Johannes, is die een wat hierdie dinge gehoor en gesien het. En toe ek dit hoor en
sien, het ek neergekniel in aanbidding voor die voete van die engel wat hierdie dinge aan my
gewys het.
9En hy sê toe vir my: “Oppas, moenie! Ek is ’n mededienskneg van jou en van jou
medegelowiges, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boekrol gehoorsaam.
Kniel voor God in aanbidding neer!”
10Hy sê toe ook vir my: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie boekrol verseël
nie, want die tyd is naby.
11Dié wat kwaad doen, moet meer kwaad doen; wie vuil is, moet nog meer vuil lewe, en
wie reg optree, moet nog meer reg doen, en wie heilig optree, moet nog meer heilig word.”
12“Kyk, Ek kom gou! En Ek bring my loon saam om elkeen te beloon, elkeen volgens sy
dade.
13Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.
14Gelukkig is dié wat hulle klere was sodat hulle volle reg sal hê op die boom van die lewe
en om by die poorte van die stad in te gaan.
15Die honde word buite gelaat, ook die towenaars en die onsedelikes en die moordenaars
en die afgodsaanbidders en elkeen wat die leuen liefhet en doen.
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16Ek, Jesus, het my engel gestuur om aan julle hierdie dinge in die gemeentes te betuig. Ek
is die Wortel en die Nakomeling van Dawid, die helder Môrester.”
17En die Gees en die bruid sê:
“Kom!”
En dié wat hoor,
moet sê: “Kom!”
En dié wat dors het,
moet kom.
Dié wat wil,
laat hy die water van die lewe neem,
verniet!
18Ek lewer getuienis teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol
hoor. As iemand hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae waarvan in hierdie boekrol
geskryf is, byvoeg.
19En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie sou wegneem, sal God
sy deel van die boom van die lewe en van die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf
is, wegneem.
20Hy wat getuig oor hierdie dinge sê:
“Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
Seëngroet
21Die genade van die Here Jesus is met julle almal.
Oorsig van Hoofstuk 21-22
Die oorwinning oor die Satan en die oordeel oor die mensdom word opgevolg in hoofstuk
21 met:
•
•
•

die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde – vers 1,
die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel op die aarde as die woonplek
van God. Só word alles nuut gemaak – vers 2-8 en
die beskrywing van die heerlikheid van die Nuwe Jerusalem – die bruid, die vrou
van die Lam – wat in wese eintlik ook die beskrywing van God se heerlikheid is – vers
9-27.

Hoofstuk 22 sal dié prentjie afrond met ’n beskrywing van die water van die lewe wat uit die
troon van God en die Lam uit die stad vloei – vers 1-6. Die boek word daarna afgesluit met
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’n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus as
aanmoediging vir die gelowiges om vas te hou aan die woorde van God.

Die koms van die nuwe hemel en aarde – Openbaring 21:1
Die koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde word in ’n enkele vers beskrywe. Dit
vervang die ou hemel en aarde wat so pas met die laaste oordeel tot niet gegaan het. Die
enigste detail waarop uitgebrei word, is die feit dat daar nie ’n see sal wees nie. Dit dui op
die feit dat daar geen boosheid meer sal wees nie, aangesien die see as die woonplek van
die Bose beskou is.
Daarmee sluit Openbaring presies aan by die belofte wat Jesaja al lank tevore van ’n nuwe
hemel en ’n nuwe aarde gebring het, waarin daar ook ’n nuwe bedeling vir Jerusalem, die
Godsvolk, sal wees (Jes. 65:17-18).

Die vestiging van die Nuwe Jerusalem – Openbaring 21:2-8
Die Nuwe Jerusalem (vgl. ook Openb. 3:12 waar insluiting in hierdie stad as beloning aan
Filadelfia belowe word) daal uit die hemel neer (sommige manuskripte sê: “uit God se
hemel”) as gereed gemaakte bruid vir die Lam van God, waarmee ’n idilliese prentjie van
“hemel op aarde” geskets word. Die versierde vrou staan in skerp kontras met die bose
Babilon wat deur God vernietig is.
In ’n sekere sin word hemel en aarde een in die Nuwe Jerusalem, die Gods volk (Du Rand).
Die plek ís ook die mense! Die gelowiges ís ook die stad van die Here God. Die droom van
Jesaja 2 dat Jerusalem die ontmoetingsplek met God vir die nasies sal wees, word só
uiteindelik in sy volheid bewaarheid!
Dit verklaar ook hoekom die nasies steeds deel van die beskrywing van die Nuwe Jerusalem,
die Godsvolk, in die volgende hoofstuk sal wees. Vergelyk ook Jesaja 65:17-18 en Sagaria
8:20-23; 14:8 waar dié beloftes die eerste keer uitgespreek is in die OT en waarvan
Openbaring die vervulling beskrywe.
Hierdie is die vervulling van die OT ideaal van God wat ’n God vir sy volk is en hulle wat vir
Hom ’n volk is nie. Dit was die ideaal van die Ou Verbond (Gen. 17:7; Eks. 29:45; Lev. 26:1112). Dit het die ideaal van die Nuwe Verbond gebly (Jer. 31:33; Eseg. 37:27-28 [wat ook ‘n
effek op die nasies sal hê).
Dit is ook nie net die volke – let op die meervoud! – wat nou God se woonplek (tent) word
nie, maar hulle ervaar ’n omvattende herstel wat God aankondig: elke traan word
afgedroog, die dood word vernietig, daar sal nie meer gerou of gehuil word nie, want daar
sal geen pyn meer wees nie. Die eerste dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom (soos
Paulus ook in 1 Kor. 5:17 skrywe!).
God maak alles nuut. Om die waarheid te sê, in ’n sekere sin is dit eintlik in beginsel
afgehandel, want die belofte kom van die Een wat die Alfa en die Omega is, die Begin en die
Einde. Elkeen wat hierna smag, sê God, sal versadig word. Hulle sal drink uit die fontein van
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lewegewende water om vir ewig te lewe. En dié lewensdrank sal verniet wees (vgl. Jes.
55:1). Eden is herstel.
Dít is die deel van elkeen wat aan God bly vashou. Die res van die mensdom se deel is die
tweede dood, die vuurpoel, waar die bose driemanskap saam met die dood en die doderyk
reeds is.
Agt karaktereienskappe van dié mense wat dit nie sal maak nie word uitgespel waarin
duidelike ooreenkomste nie net met ander soortgelyke lyste in die NT is nie, maar ook
ooreenkomste met die Tien Gebooie: lafaards (dié wat bang geword het), onbetroubares (óf
ongelowiges – dié wat ontrou geword het), losbandiges (seksuele perverte), moordenaars,
onsedelikes (pornois), towenaars (pharmakois – mense wat towerspreuke en dwelms
gebruik), afgodsdienaars en al die leuenaars.
Hulle lot is vir ewig verweef met die vuurpoel, die tweede dood. Dit is die plek waar God nie
is nie. Alleen maar die boosheid in al sy afgryslike glorie.

Die heerlikheid van die Nuwe Jerusalem – Openbaring 21:9-27
Een van die sewe engele met die sewe bakke wys dan vir Johannes die bruid, die vrou van
die Lam.
In ’n heerlike beskrywing word die skoonheid van die Nuwe Jerusalem, die Godsvolk,
beskrywe, wat in wese ook ’n beskrywing van God se heerlikheid is. Haar glans is dié van
kristalhelder jaspis soos in Openbaring 4. Sy is veilig omdat daar ’n hoë muur om haar gebou
is, met twaalf engele wat die volk by die twaalf poorte oppas. Die stad is gegrondves op
twaalf fondamente, die twaalf apostels “van die Lam” (vgl. Paulus se opmerkings hieroor in
1 Kor. 3:10).
Dié getal twaalf (maal twee) staan vir die volle getal van die Godsvolk – beide die twaalf
stamme van die ou bedeling en die twaalf apostels van die nuwe bedeling.
Weereens word ’n meetstok uitgehaal om die stad te meet – soos in Openb. 11 waar
Johannes die tempel van God moes meet – om te simboliseer dat hulle almal aan God
behoort.
Die stad vorm ’n enorme kubus waarvan hoogte, breedte en lengte gelyk is. Die 12 000 km
(soos die N.A.V. dit vertaal) is eintlik in die grondteks 12 000 stadion. Dit beteken dit is ’n
2 220 km kubus (‘n stadion is 185 m lank), hoewel die presiese letterlike mate natuurlik nie
so belangrik is as die feit dat dit groots is nie. Netso is die muur eintlik 65 m hoog – die
grondteks sê dat dit 144 el hoog is en ’n el is 45 cm lank.
Die verdere boumateriaal is ook besonders: goud, 12 tipe edelstene en pêrels (een van die
kosbaarste juwele van die antieke tyd en in dié geval enorm groot!). Dit alles dien egter net
om die sentrale heerlikheid van God self te belig. Die Here God woon in die stad, d.w.s. in en
tussen sy mense en verlig nie net vir hulle nie, maar ook vir almal rondom. Die son en maan
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is oorbodig, want God is daar. Binne-in die stad kan egter net die gelowiges wie se name in
die lewensboek van die Lam geskryf is, kom.

Die heerlikheid van God
Die heerlikheid van God is 'n ontsagwekkende kaleidoskoop van kleure. Johannes sê in
Openbaring dat Hy die voorkoms het van 'n kristalhelder Jaspis – groen. Op 'n ander plek sê
Johannes dat God ook die voorkoms van Karneool het – rooi. Trouens, rondom sy troon is 'n
reënboog of "halo" (iris) wat soos smarag (σμαράγδινος) skyn – ook groen (Openb. 4:3).
Daarmee word natuurlik 'n verband gelê met die OT teken van die reënboog (qěšěṯ) met sy
betekenis as 'n teken van die verbond van God met die aarde en almal daarop om nie weer
die hele aarde met water te vernietig nie (Gen. 9:12-17).
Esegiël beskryf sy troon as gebou van saffiere – blou – en sy voorkoms soos blinkende
brandende metaal: "Die glans rondom was soos dié van die reënboog in ’n wolk na die
reën." (Eseg. 1:22-28). Soos Moses dit ook in Eksodus doen: "onder sy voete was ’n plaveisel
soos saffiersteen, so blou soos die hemel self." (Eks. 24:9)
Let op dat dit die primêre kleure is waarmee alle fotograwe werk, RGB, Rooi-Groen-Blou.
Die beskrywing van God hou ook verband met die primêre kleure van die verf waarmee
kunstenaars werk: rooi, geel, blou. Maar hier is dit veral die primêre kleure van lig wat in
fokus is.

Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem
Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem eggo God se heerlikheid, want die belangrikste
boustof van die mure is ook jaspis. Die stad is verder van suiwer goud gebou. Die glans
daarvan is soos suiwer glas of kristal.
Die fondamente van die stad is versier met edelgesteentes, twaalf van die sogenaamde
anisotropiese edelgesteentes wat nie net hulle eie kleur het nie, maar onder suiwer lig al die
kleure van die reënboog aanneem. Interessant is dat daar nie isotropiese edelgesteentes op
die fondamente is nie, moontlik omdat wanneer suiwer lig daarop hulle val, raak hulle swart
of grys. Dit is edelgesteentes soos diamante of robyne.
Dit is nie iets wat Johannes in die eerste eeu van ons jaartelling sou geweet het nie, maar
iets wat sin maak uit ons kennis daarvan vandag. Dit is waarskynlik wel 'n getuienis van God
se kennis wat allesomvattend is.
Hier is die 12 edelgesteentes waarmee die fondamente versier is, die fondamente waarop
die name van die twaalf apostels van die Lam geskrywe staan:
1. JASPIS (ἴασπις) - groen – die hele stad Jerusalem is van jaspis gebou(Openb. 21:1011), maar dit is ook die eerste edelgesteente op die fondamente (Openb. 21:19);
2. SAFFIER (σάπφιρος) – blou (Openb. 21:19);
3. AGAAT (χαλκηδών) – melkerig grys (Openb. 21:19);
4. SMARAG (σμάραγδος) – groen (Openb. 21:19);
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5. SARDONIKS (σαρδόνυξ) – wisselende kleure (Openb. 21:20);
6. KARNEOOL (σάρδιον – Sardius) – rooi (Openb. 21:20);
7. CHRISOLIET (χρυσόλιθος) – geelgoud (Openb. 21:20);
8. BERIL (βήρυλλος) – blou of groen (Openb. 21:20);
9. TOPAAS (τοπάζιον) – geel (Openb. 21:20);
10. CHRISOPRAAS (χρυσόπρασος) – groen (Openb. 21:20);
11. HIASINT (ὑάκινθος) – blou (Openb. 21:20);
12. AMETIS (ἀμέθυστος) – pers of violet (Openb. 21:20).8
En dan is daar nog die poorte van die stad wat elkeen uit 'n kosbare massiewe pêrel gebou
is en die strate van goud wat so deurskynend soos glas is.

Water van lewe en genesing vloei uit die Nuwe Jerusalem – Openbaring 22:1-5
Die boek Openbaring sluit in hoofstuk 22 af met:
•

•

’n prentjie van die utopiese karakter van die Nuwe Jerusalem wat herinner aan die
oorsponklike paradystuin van Eden in Genesis 2 sowel as die saligspreking van Psalm
1 wat ook met ’n boom metafoor werk – vers 1-5 en
’n versekering van die Here Jesus Christus se wederkoms in ’n wisselspraak tussen
die engel, die Here Jesus self, die Heilige Gees, die bruid, Johannes en die
veronderstelde lesers van die boek – vers 6-21.

Soos die vorige hoofstuk die impak van God uit die Nuwe stad Jerusalem – die metafoor vir
die geloofsgemeenskap – op die omliggende nasies beskryf met die metafoor van LIG wat
lewe gee, só beskryf Johannes op soortgelyke wyse die impak van God in hierdie hoofstuk
met die metafoor van WATER so helder soos kristal, wat lewe gee.
Hierdie water loop soos ’n rivier uit die troon van God en die Lam en gee lewe asook
genesing via die boom van die lewe wat by die rivier geplant is en via sy maandelikse vrugte
en oorvloed blare genesing bring. Dit sluit baie nou aan by Esegiël 47 wat beide oor die
stroom van water uit die heiligdom en die blare van die bome daar langsaan wat genesing
bring, skrywe. Dit laat ‘n mens ook dink aan Psalm 1 se prentjie van die oorvloed wat
iemand beleef wat na God luister en met ’n boom wat by watervore geplant is, vergelyk
word.
In dié Utopia, hierdie Eden, sal daar geen vervloeking meer wees nie. In die grondteks staan
daar: “Geen vloek sal daar meer wees nie.” In die konteks beteken dit dat God nie meer sal
oordeel nie. Dit sal nie meer nodig wees nie, want almal sal met onbedekte gesig die lig van
God se teenwoordigheid indrink en daarin en daaruit leef. Die vloek van die sondeval van
Genesis 3 is opgehef.

8

Louw, J.P. & Nida, E.A., 1996. Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains, 1,
p.24.
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Sy Naam sal op hulle voorkoppe geskryf staan. En hulle saam met Hom vir ewig as konings
leef.

Die Here Jesus Christus kom verseker weer – Openbaring 22:6-21
Johannes sluit die boek af met ’n versekering van die Here Jesus Christus se spoedige
wederkoms in ’n wisselspraak tussen die engel, die Here Jesus self, die Heilige Gees, die
bruid, Johannes en die veronderstelde lesers van die boek Openbaring.
Dat die Here Jesus self drie keer dit herhaal, gee aan dié slotgedeelte ’n besondere krag:
vers 7, 12, 20: “Kyk, Ek kom gou!”.
Dat die woorde van dié boek as betroubaar en eg geag word, soos die engel aan Johannes te
kenne gee, gee besondere krag aan die oproep om gehoorsaam te wees. Trouens, Jesus se
eerste belofte van sy wederkoms word as saligspreking daaraan verbind: “Geseënd is dié
wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol.”
Soos in Openbaring 19 is die oomblik só groot vir Johannes dat hy weer die boodskapper
probeer aanbid, maar word weereens gehelp om sy fokus op God te plaas, terwyl hy ook
aangemoedig word om die woorde van die profesie wyd te versprei weens die spoedige
aard daarvan in belang van die lewens van mense.
Die woorde in vers 11 kan op twee maniere verstaan word, as ’n beskrywing van wat in
werklikheid gebeur – sondaars hou aan met sondig, dié wat gehoorsaam is, groei in
gehoorsaamheid – óf as ’n waarskuwing aan goddeloses dat hulle op ’n pad is wat na die
verderf lei en omgekeerd ’n aanmoediging aan gelowiges dat hulle moet volhou op die pad
wat na die volle gemeenskap met God lei.
Die beloning van die Here Jesus dui nie op ’n verdienstelike karakter van die wederkoms nie,
maar op die sekerheid van die redding van diegene wat in ’n verhouding met Hom lewe wat
loon sal insluit. Dit word gekontrasteer met dié wat nie deel van die stad sal hê nie – honde
(seksuele perverte), towenaars, onsedelikes, moordenaars, afgodsaanbidders en leuenaars
– ’n soortgelyke lys as wat in hoofstuk 21 gegee is.
Die Gees en die bruid eggo die belofte van die Here Jesus se koms met die byvoeging dat
daar nog genadetyd beskikbaar is vir dié wat dors het en luister. Hy is immers die Wortel en
Nakomeling van Dawid (vgl Jes. 11:1), die helder Môrester (Num 24:17).
Johannes bevestig self oor die inhoud van sy boek dat dit gesagvol is, een van die redes
waarom die boek uiteindelik in die kanon ingesluit is, komende van ’n apostel wat die Here
Jesus op aarde geken het. Niemand mag hieraan verander nie, anders sal hy of sy nie net die
plae wat in die boek beskryf is, ondervind nie, maar ook uit die Boek van die Lewe uitgeskryf
word.
Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te
keer, waarop die kerk asof in ’n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ’n
seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.
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Refleksie
1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld?

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan
insigte, opdragte, en beloftes wat vir jou betekenis het.

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou
joernaal.
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