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En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy

regterhand op my gelê en vir my gesê: “Moenie vrees nie; Ek is die

eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot

in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van

die dood. 1:17-18 Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my

regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is

die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy

gesien het, is die sewe gemeentes. 1: 20 Skryf die dinge op wat jy

gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur.” 1:19

Instruksie 3

Briewe aan die Gemeentes (Dinge wat is…)

Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking

en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op

die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord

van God en om die getuienis van Jesus Christus.

Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter

my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê: “Ek is die

Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy

sien in ‘n rol en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is:

na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en

Filadelfía en Laodicéa.” 1:9:11
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Patmos (AD 95/96)

Verheerlikte Seun van die Mens

Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en

toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen

die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed

aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue

gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë

soos ‘n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n

oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp

tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig

was soos die son wat skyn in sy krag. . 1:12-16.

“SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN ÉFESE:

Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue

kandelaars… 2:1

‘Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy

dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; en

dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. 

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en

bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek

verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook

haat. 2:2-6

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat 

binne in die paradys van God is. 2:7b

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.’” 2:7a

Dinge wat gesien was…



“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN SMIRNA :

Dít sê die Eerste en die Laaste, wat dood was en lewend geword het… 2:8

‘Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat

hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk,

die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word;

en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van

die lewe gee. 2:9-10

Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. 2:11b

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 2:11a
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“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN PÉRGAMUS:

Dít sê Hy wat die skerp tweesnydende swaard het… 2:12

‘Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my

Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie

was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar

mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die

kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat

vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en

sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. 2: 13-16

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit 

keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit 

ontvang. 2:17b

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 2:17a

“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN THIATÍRE:

Dít sê die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper… 2:18

‘Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste

meer is as die eerste. Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n

profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk,

Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as

hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die

gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee

volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het

nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle

geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. 2:19-25

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies 

gee, en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel,

net soos Ek ook van my Vader ontvang het. En Ek sal hom die môrester gee. 2:26-28

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 2: 29
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6“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN SARDIS:

Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het… 3:1

‘Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat
oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind
nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie
wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom
nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal
saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. 3:2-4

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die rol van die 
lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 3:5

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 3:6

“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE IN FILADELFÍA:

Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand 

sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie… 3:7

‘Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want
jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie. Kyk, Ek gee jou uit die
sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak
dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van
beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. 3: 8-11

Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, 
en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe

en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem,
wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam 3:12

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 3:13

“EN SKRYF AAN DIE ENGEL VAN DIE GEMEENTE VAN DIE LAODICENSE:

Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God… 3:14

‘Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou,

omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.Want jy sê: Ek is ryk en het

verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig

en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is,

sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie

openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig

Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor

en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. 3:15-

20

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het 

en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 3:21

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.. 3:22
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Oop Deur

NÁ HIERDIE DINGE het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die

eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: “Kom op

hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.” 4:1

En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan

‘n troon in die hemel en Een sit op die troon.En Hy

wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die

steen jaspis en sardius; en rondom die troon was ‘n

reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos ‘n

smarag.

En rondom die troon was daar vier en twintig trone,

en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge

sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue

krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte

en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan,

en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God

is, het voor die troon gebrand;

en voor die troon was daar ‘n see van glas soos

kristal, en in die middel van die troon en rondom

die troon vier lewende wesens vol oë van voor en

van agter. 4:2-6

Hierna (Dinge wat in die hierna is)

En ek het ‘n sterk engel gesien wat met ‘n groot stem uitroep:

“Wie is waardig om die rol oop te maak en sy seëls te breek?”

En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die rol oopmaak of daarin kyk nie.

En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die rol oop te maak en te lees

of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my:

“Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om

die rol oop te maak en sy sewe seëls te breek.” 5:1-5

En die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, en die tweede lewende wese was soos ‘n kalf, en

die derde lewende wese het ‘n gesig gehad soos ‘n mens, en die vierde lewende wese was soos ‘n

arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was

rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê:

“Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!”

En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die

troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die

troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê:

“U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag,

want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.” 4:7-11
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Die Lam Waardig om die Rol Oop te Maak

En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n rol gesien, van binne en van buite

beskrywe en met sewe seëls goed verseël.
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En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die

vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge

staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en

sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is

oor die hele aarde.

Hy het gekom en die rol geneem uit die regterhand van

Hom wat op die troon sit; en toe Hy die rol neem, val die

vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor

die Lam neer, elkeen met siters en goue bakke vol

reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing

hulle ‘n nuwe lied en sê:

“U is waardig om die rol te neem en sy seëls oop te maak, 

want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop 

uit elke stam en taal en volk en nasie,en het ons konings 

en priesters vir onse God gemaak, 

en ons sal as konings op die aarde heers.”

Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en

die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende; en

met ‘n groot stem het hulle gesê:

“Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom 

en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.”

En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die seë is, en alles

wat in hulle is, het ek hoor sê:

“Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer 

en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!”

En die vier lewende wesens het gesê: “Amen! En die vier en twintig ouderlinge het neergeval en

Hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid.” 5: 6-14

1ste Seël Geopen
En ek het gesien toe die Lam een van die seëls

oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor

sê, soos die geluid van ‘n donderslag: “Kom kyk!”

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

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

het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin. 6:1-2
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2de Seël Geopen
En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die

tweede lewende wese sê: “Kom kyk!”

En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom

wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af

weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot

swaard is aan hom gegee. 6:3-4



3de Seël Geopen
En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die

derde lewende wese sê: “Kom kyk!”

En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n swart perd; en hy wat

daarop sit, het ‘n skaal in sy hand.

En ek het ‘n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: ‘n

Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n

penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie. 6:5-6

12

4de Seël Geopen
En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem

van die vierde lewende wese sê: “Kom kyk!”

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

daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom

gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die

aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes

en deur die wilde diere van die aarde. 6:7-8

5de Seël Geopen

En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar
die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en
die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met ‘n groot stem
uitgeroep en gesê: “Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser,
oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde
nie?” En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is
gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle
medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos
hulle, voltallig sou wees. 6:9-11
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6de Seël Geopen

En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak
het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het
swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het
geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op
die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind
geskud word, sy navye laat afval;
en die hemel het weggewyk soos ‘n rol wat toegerol
word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;
en die konings van die aarde en die grotes en die rykes
en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die
slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die
spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge
en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die
aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn
van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom,
en wie kan bestaan? 6:12-17

Groot Aardbewing



En toe Hy die sewende seël oopgemaak het,

kom daar stilte in die hemel

omtrent ‘n halfuur lank. 8:1
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7de Seël Geopen

‘n Groot Teken in die Hemel
En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die

son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op

haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre; en sy was swanger en

het uitgeroep in haar weë en barensnood. 12:1-2

Nog ‘n Teken in die Hemel

En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n

groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy

koppe sewe krone; en sy stert het die derde van die sterre van

die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die

draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te

baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En

sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n

ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en

sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n

plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar

sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank. 12:3-6
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Nog ‘n Groot en Wonderlike

Teken in die Hemel

En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en

wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want

daarmee is die grimmigheid van God voleindig. 15:1



Die Openbaring van Jesus Christus
Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat

gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne

gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy

gesien het.

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

geskrywe is, want die tyd is naby. 1:1-3.
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Die Engel met die Klein Oop Rol

En ek het ‘n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed

met ‘n wolk, en ‘n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was

soos die son, en sy voete soos pilare van vuur; en in sy hand het

hy ‘n geopende rolie gehad, en hy het sy regtervoet op die see

gesit en sy linkervoet op die land; en hy het met ‘n groot stem

uitgeroep soos ‘n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die

sewe donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die sewe

donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek

het ‘n stem uit die hemel vir my hoor sê: “Verseël wat die sewe

donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.” 10:1-4

En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het

sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by Hom wat tot

in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is,

en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar

geen tyd meer sal wees nie. 10:5-6

Maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer

hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God

volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy

diensknegte, die profete. 10:7 Vervolg…

En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê: “Gaan, neem die

geopende rolie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan.” 10: 8

En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: “Gee my die rol”. Toe sê hy vir my: “Neem en eet

dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning.” 10:9 Toe

neem ek die rol uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning;

maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. 10:10 En hy het vir my gesê: “Jy moet weer

profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings.”. 10:11

17

ISRAEL
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Vier Engele op die 

Vier Hoeke van die Aarde

NÁ HIERDIE DINGE het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde

sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen

wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. 7:1

Israel…

(Eze 7:1-2)

Engel met die Seël

En ek het ‘n ander engel sien opkom van die

opgang van die son, met die seël van die

lewende God; en hy het met ‘n groot stem

geroep na die vier engele aan wie dit gegee is

om die aarde en die see te beskadig en gesê:

Moenie die aarde of die see of die bome

beskadig voordat ons die diensknegte van onse

God op hulle voorhoofde verseël het nie. 7:2-3

144 000 Verseël

En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend

verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel:

uit die stam van Juda twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Ruben twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Gad twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Aser twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Náftali twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Manasse twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Símeon twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Levi twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Issaskar twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Sébulon twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Josef twaalf duisend verseëldes;

uit die stam van Benjamin twaalf duisend verseëldes. 7:4-8
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Sewe Basuin Engele

En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe

basuine is aan hulle gegee.

En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die

altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit

met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die

troon te lê; en die rook van die reukwerk het met die gebede van

die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. 8:2-4
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En die engel het die wierookbak geneem en dit

met vuur van die altaar volgemaak en dit op die

aarde gegooi; en daar het stemme gekom en

donderslae en weerligte en aardbewing. 8:5

En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed

gemaak om te blaas. 8:6

Stemme, Donderslae,

Weerligte & ‘n Aardbewing

Sewe Engele

Gereed om te Blaas

1ste Basuin

En die eerste engel het geblaas…

en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is

op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het

verbrand, en al die groen gras het verbrand. 8:7
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2de Basuin

En die tweede engel het geblaas…

en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see

gegooi. En ‘n derde van die see het bloed geword,

Rev 8:9 en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het

gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan. 8:8-9



3de Basuin

En die derde engel het geblaas…

en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel

geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die

waterfonteine.

Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en

‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het

gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. 8:10-11
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4de Basuin

En die vierde engel het geblaas…

en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en

‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou

word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die

nag net so. 8:12

Waarskuwing
En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel

vlieg, wat met ‘n groot stem sê: “Wee, wee, wee hulle wat op die aarde

woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat

nog sal blaas!” * 8:13
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5de Basuin (1st Wee)

En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook

opgekom uit die put soos rook van ‘n groot oond, en die son en

die lug is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het

daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee

soos die skerpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê

dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige

boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël

van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle

gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande

lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging

van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek. En in dié dae sal die

mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om

te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. Vervolg…

En die vyfde engel het geblaas…

Toe sien ek ‘n *ster (*engel) wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van

die put van die afgrond gegee.



En die voorkoms van die sprinkane was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op

hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte

van mense. En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos dié van leeus. En

hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis

van baie strydwaens met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos dié van

skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense vyf maande lank

skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in

Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion. 9:1-11

Die een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee weë. 9:12
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6de Basuin (2nd Wee)

En die sesde engel het geblaas…

En ek het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar

wat voor God is, en dié het aan die sesde engel met die basuin

gesê: “Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier,

die Eufraat.”

Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die

uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te

maak. En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal

tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor. En

só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit,

met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe

van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en

rook en swawel uitgegaan. Vervolg…

Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die

swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het; want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want

hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan.

En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van

hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat

nie kan sien of hoor of loop nie.

En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle

nie. 9:13-21.
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Tempel
En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die

engel het gestaan en gesê: “Staan op en meet die

tempel van God en die altaar en die wat daarin

aanbid.

Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy

uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die

heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee

en veertig maande lank vertrap.” 11:1-2

WANT DIT IS AAN DIE 

HEIDENE GEGEE



En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom,

en ‘n tiende van die stad het geval, en sewe

duisend mense het in die aardbewing omgekom,

en die ander het bevrees geword en aan die God

van die hemel heerlikheid toegebring. 11:13

Die tweede wee het verbygegaan; 

kyk, die derde kom gou. 11:14

Twee Getuies

En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke

bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal

profeteer. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars

wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil

beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle

vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde

manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit,

sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie; en

hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om

die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
11:3-6
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Twee Getuies Vermoor

En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat

uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin

en hulle doodmaak; en hulle lyke sal lê op die straat van die

groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte,

waar ook onse Here gekruisig is. En mense uit die volke en

stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ‘n halwe dag

lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word

nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor

hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat dié twee

profete die bewoners van die aarde gepynig het. En ná die

drie en ‘n halwe dag het ‘n gees van die lewe uit God in hulle

ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en ‘n groot

vrees het geval op die wat hulle aanskou het. 11:7-11

Kom Op Hierheen!

En hulle het ‘n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê:

“Kom op hierheen!” En hulle het opgevaar na die hemel in

die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. 11:12
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Groot Aardbewing



Oorlog in die Hemel

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

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

hemel nie meer te vinde nie. 12:7-8

28

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele

wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: “Nou het die heil en die krag en die koningskap die

eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is

neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die

bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe

nie liefgehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van

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

hy min tyd het.”

144 000 Vrygekoop

En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en

veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek

het ‘n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van ‘n harde

donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het ‘n

nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand

kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is.

Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat

die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God

en die Lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die

troon van God. 14:1-5
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Satan Neergewerp op die Aarde

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

gebaar het; maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die

woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye

en ‘n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om

haar te laat wegvoer deur die rivier.

En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier

opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het

weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en

die getuienis van Jesus Christus hou. 12:9-17

Satan vervolg die Vrou (Israel)
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Martelaars

NÁ HIERDIE DINGE het ek gesien, en kyk, daar was ‘n

groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en

stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die

troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met

palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem

geroep en gesê: “Heil aan onse God wat op die troon

sit, en aan die Lam!”

En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge

en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor

die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en

gesê:

“Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die

sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.”

Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: “Hulle wat bekleed is met die wit klere,

wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?”

En ek sê vir hom: “My heer, u weet dit.”

En hy sê vir my: “Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul

klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom

dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie

meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die

Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en

God sal alle trane van hulle oë afvee.” 7:9-17
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Drie Waarskuwingsengele

“Geval het Babilon…”
En ‘n ander engel het gevolg en gesê: “Geval, geval het

Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het

van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.” 14:8

En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg

met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners

van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

En hy het met ‘n groot stem gesê: “Vrees God en gee Hom

heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en

aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die

waterfonteine gemaak het” 14:6-7

“Vrees God…”

Proklamasie ten opsigte van die Groot Verdrukking Martelare nog nie vermoor 
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“As Iemand die Dier Aanbid…”

En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: “As

iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of

op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die

grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van

sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die

heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging

gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie

hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van

sy naam ontvang.” 14:9-11

Geduld van die Gelowiges –

Salig is Hulle wat in die Here Sterwe 

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

geloof in Jesus bewaar. 14:12

En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: “Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here

sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.”
14:13

Dier uit die See

En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe

koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. En

die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die

bek van ‘n leeu;

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

gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het

verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee

het, en die dier aanbid en gesê: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?”

En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag

gegee om dit twee en veertig maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster

teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. Dit is ook aan

hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor

elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, 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.

As iemand ‘n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in

krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak

word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.
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Dier uit die Aarde
En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en

het gepraat soos ‘n draak.

En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die

wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë

van die mense.

En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die

dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die

dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

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

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

En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die

slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;sodat niemand kan

koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy

naam het. Hier kom die wysheid te pas.

Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n

mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig. 13:1-18
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Oorwinnaars oor die Dier

En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die

oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal

van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.

En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die

lied van die Lam, en gesê:

“Groot en wonderlik is u werke,

Here God, Almagtige;

regverdig en waaragtig is u weë,

o Koning van die heiliges!

Wie sal U nie vrees nie, Here,

en u Naam nie verheerlik nie?

Want U alleen is heilig;

want al die nasies sal kom en voor U aanbid,

omdat u regverdige dade openbaar geword het.” 15:2-4
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Sewe Plae Engele

NÁ HIERDIE DINGE het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van

die getuienis in die hemel is geopen. En die sewe engele met die

sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne,

en om die bors omgord met goue gordels. En een van die vier

lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue bakke gegee,

vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En

die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit

sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe

plae van die sewe engele voleindig was nie. 15:5-8
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Bakke van die Grimmigheid van God

En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor

sê:

“Gaan gooi die bakke van die grimmigheid van God op die aarde

uit.” 16:1

Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi.

Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense

wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. 16:2

1ste Bak

2de Bak

Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed

geword soos die bloed van ‘n dooie, en alles wat in die see lewe, het

doodgegaan. 16:3
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3de Bak

Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne

uitgegooi. Dit het ook bloed geword.

Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: "U is

regverdig, U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie

oordeel voltrek het; want hulle het die bloed van die gelowiges en

van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit

het hulle verdien."

Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: "Ja,

Here God, Almagtige, betroubaar en reg is u oordele.“16:4-7

4de Bak

Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is

aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand.

Die mense is deur ‘n groot hitte gebrand, en hulle het die Naam

gelaster van God wat die mag oor hierdie plae het. En hulle het

hulle nie bekeer nie en aan Hom nie die eer gegee nie. 16:8-9

5de Bak

Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi,

en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die

mense het hulle tonge stukkend gebyt van die pyn en het die God

van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur, en oor

die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde

praktyke nie. 16:10-11

6de Bak

En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die

Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings

wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.

En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en

uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos

paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen,

wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om

hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die

almagtige God. Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en

sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy

skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in

Hebreeus genoem word Armagéddon. 16:12-16
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7de Bak

En daar het stemme gekom en donderslae en

bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing

gekom soos daar nog nie gewees het vandat die

mense op die aarde was nie so ‘n geweldige

groot aardbewing. 16:18

En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van

die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: “Dit is verby!” 16:17

En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon

is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van

sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ‘n talent

swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die

hael, omdat sy plaag ontsettend groot was. 16:19-21

‘n Vrou op ‘n Skarlakenrooi Dier

En een van die sewe engele met die sewe bakke het gekom en met

my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die

oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die

konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde

het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou

sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe

koppe en tien horings. En die vrou was bekleed met purper en

skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het

in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van

haar hoerery; 17:1-4

Een op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe:

‘VERBORGENHEID, DIE GROOT BABILON,

DIE MOEDER VAN DIE HOERE EN VAN DIE GRUWELS VAN DIE 

AARDE.’ 17:5  

Vervolg…

Stemme, Donderslae,

Weerligte & ‘n Aardbewing
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En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van

die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Toe sê die engel vir my: “Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die

verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien

horings, wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is 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.

Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar

die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het

nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly. En die dier wat

was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die

verderf.

En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap

ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die

dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle

sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van

die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en

uitverkore en getrou.”

En hy sê vir my: “Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en

menigtes en nasies en tale. En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle

sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur

verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een

bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van

God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer

oor die konings van die aarde.” 17:6-18.

NA HIERDIE DINGE het ek ‘n ander engel uit die hemel uit sien

afkom. Hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid

verlig.

Hy het met ‘n sterk stem uitgeroep: "Geval, geval het die grote

Babilon. Dit het die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek

van alle onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die

skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van

die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van

die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die

aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde.“

Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit haar uit, my

volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar

kom, julle ook tref nie. 18:1-4

Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel

haar soos sy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In

die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar twee keer soveel inskink. In die mate

waarin sy gepronk en in wellus gelewe het, in dié mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen.

Sy sê by haarself: ‘Ek sit as koningin op my troon. Ek is nie weduwee nie, en treur sal ek nooit nie.’

Daarom sal al die plae haar op een dag tref: pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur

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

onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar wanneer

hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat

haar aangedoen word, en sal sê: "Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad, Babilon, die sterk stad!

In een oomblik het die oordeel oor jou gekom!“18:5-10 Vervolg…
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NA HIERDIE DINGE het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor

wat sê: “Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die

aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar

gewreek.”

En vir die tweede maal het hulle gesê: “Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.”

En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op

die troon sit, en gesê: “Amen, Halleluja!

En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom

vrees, klein en groot!” 19:1-5

Vreugdebetoning in die Hemel

45

‘Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed

te koop nie: goue goed en silwergoed, edelstene en pêrels, fyn pers klere en helderrooi syklere,

allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van duur hout, van

koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en

olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waens en slawe en selfs die lewens van mense.’

Daar sal gesê word: ‘

Hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is

nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie.’ Die sakemanne wat met hierdie

goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging

wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê: ‘Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad,

uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi, en opgetooi met goud, edelstene en pêrels! In een

oomblik is soveel rykdom verwoes!’ Al die skeepskapteins en almal wat êrens heen vaar, die

matrose en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan en het geskreeu toe hulle die rook

sien soos sy verbrand word. Hulle het gesê: ‘Watter stad kon met dié groot stad vergelyk word?’

Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê: ‘Hoe

vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad! Almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte.

In een oomblik is sy verwoes!’ Verheug jou daaroor, hemel, en julle, gelowiges, apostels en

profete! God het die oordeel waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek.’”

Toe het ‘n sterk engel ‘n groot klip, so groot soos ‘n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en

gesê: “So, met geweld, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer

kry nie. Die musiek van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in

jou gehoor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word

nie. Die gedreun van ‘n meul sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van ‘n lamp sal nooit

weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie.

Jou sakemanne was die heersers van die aarde, en deur jou bedrog is al die nasies mislei.” Babilon

is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak

is. 18:11-24.

En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een

soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue

kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel.

En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n

groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan

u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om

te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword

het.

En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die

aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. 14:14-16

Die Oes van die Aarde
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Groot Fees
En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot

stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die

lug vlieg:“Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die

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

van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees

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

vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.” 19:17-18

Die koninkryke van die wêreld…

En die sewende engel het geblaas, en daar was groot

stemme in die hemel wat sê: “Die koninkryke van die

wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy

Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.”

En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle

trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en

gesê: “Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat

was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as

koning geheers het. En die nasies was vertoornd, en u

toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te

word en om die loon te gee aan u diensknegte, die

profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees,

klein en groot, en om die verderwers van die aarde te

verderf.” 11:15-18

En die tempel van God het in

die hemel oopgegaan, en sy

verbondsark is in sy tempel gesien, en

daar was weerligte en stemme en

donderslae en aardbewing en groot

hael. 11:19

7de Basuin (3de Wee) ~ 1ste Opstanding (1 Kor 15:51-53, Open 11:18)

Oes

En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in

die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad; en

‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het

uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep

na hom wat die skerp sekel het, en gesê: “Slaan jou

skerp sekel in en samel die trosse van die

wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het

ryp geword.” 14:17-18

Parskuip

En die engel het sy sekel oor die aarde laat

gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes

en dit gegooi in die groot parskuip van die

grimmigheid van God.

Jerusalem (sien bl 48)

En die parskuip is buitekant die stad getrap,

en bloed het uit die parskuip gekom tot aan

die tooms van die perde, twee honderd myl

ver. (320 km) 14:19-20
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Die Stryd van Jerusalem
(Dier & Vals Profeet in die Vuurpoel)

En ek het die dier en die konings van die aarde en

hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen

Hom wat op die perd sit, en teen sy leër. En die dier

is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet

wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het,

waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier

ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee

gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die

ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan

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

van hulle vlees. 19:19-21
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Die Tweede Koms
Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ‘n vuurvlam,

en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe

Hy self. En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van

God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En

uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van

God, die Almagtige. En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is:

“DIE KONING VAN DIE KONINGS EN DIE HERE VAN DIE HERE.” 19:11-16

Satan Gebind in die afgrond gewerp vir 1000 Jaar

En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die

afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp die

ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend

jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo

hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend

jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.
20:1-3

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het

die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en

die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie

ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus een duisend jaar

lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste

opstanding (1 Kor 15:51-53). Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle

het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal

saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. 20:4-6

En Hulle het Geleef en Geregeer met Christus 1000 Jaar Lank

Christus se Bema Sitplek 

& Ongelowiges se Oordeel
(1 Kor 15:51-53, Open 11:18, 2 Tm 4;1, Matt 25: 31-46)  
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Satan se Ontslag ~ Die Finale Stryd ~ Gog & Magog

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die

Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal

uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke

van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te

versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand

van die see.

En hulle het opgekom oor die breedte van die

aarde en die laer van die heiliges en die geliefde

stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel

neergedaal en hulle verslind. 20:7-9

Satan Lewend in die Poel

van Vuur Gewerp
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van

vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse

profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot

in alle ewigheid. 20:10

Groot Wit Troon Oordeel ~ Tweede Vermoor

En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit,

voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het;

en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 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. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die

dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en

hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en

die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede

dood. 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. 20:11-

15
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Nuwe Jerusalem – Die  Lam se B ruid &

Bruilofsmaal van die Lam

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 daar nie meer nie. En ek,
Johannes, het die heilige stad, die
nuwe Jerusalem, sien neerdaal van
God uit die hemel, toeberei soos ‘n
bruid wat vir haar man versier is.

En ek het ‘n groot stem uit die hemel
hoor sê: “Kyk, die tabernakel van God is
by die mense, en Hy sal by hulle woon,
en hulle sal sy volk wees; en God self
sal by hulle wees as hulle God.”

En God sal al die trane van hulle oë
afvee, en daar sal geen dood meer
wees nie; ook droefheid en geween en
moeite sal daar nie meer wees nie,
want die eerste dinge het verbygegaan.
21:1-4

En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: “Skryf, want
hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.” En Hy het vir my gesê: “Dit is verby! Ek is die Alfa en die
Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe,
verniet.” Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun
wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en
hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand
met vuur en swawel: dit is die tweede dood. 21:5-8

Die Lam se Troudag (Afkondiging)

En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en

soos die geluid van sterk donderslae wat sê:

“Halleluja! want die Here God, die Almagtige,

het die koningskap aanvaar.

Laat ons bly wees en ons verheug

en aan Hom die heerlikheid gee,

want die bruilof van die Lam het ekom

en sy vrou het haar gereed gemaak.”

En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die

regverdige dade van die heiliges.

Toe sê hy vir my: “Skryf ‘Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam.’ ”

En hy sê vir my: ‘Dit is die waaragtige woorde van God.”

En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: “Moenie! Ek is ‘n

mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want

die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.” 19:6-10
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Openbaring 21:9 ~ Openbaring 22:1-21

Leser, let asseblief op dat: 21: 9 tot 22: 1-21 hieronder is hoe dit lyk in ons Bybels van vandag.

Hierdie verse is 'n kombinasie van verskeie uitsprake deur een van die Engele met die Bakke,

Jesus, John en die Gees & Bruid, onderskeidelik. Open 22:20 is een vers met twee amens, maar

beide Jesus en Johannes praat? Daarom is dit nodig om 'n 'a' en 'b' vir duidelikheid by te voeg. 21:

9 tot 22: 1-21 is baie moeilik om te interpreteer in terme van 'n tydlyn. Ten spyte van Jesus se

waarskuwing (Open 22:18) is dit duidelik dat baie geskrifte oor die hele Openbaring reeds mee

gepeuter is. Ons mening oor hierdie saak kan gevind word in bladsy 61 van die Tegniese

Uiteensetting.

Open 21:9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste

plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon,

die vrou van die Lam. 10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die

groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal; 11 en dit het die

heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder

jaspissteen. 12 En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf

engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel.

13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie

poorte, aan die westekant drie poorte. 14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad,

en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam. 15 En hy wat met my gespreek het,

het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet.

16 En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad

met die meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.

17 En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens ‘n mens se maat, wat die maat

van ‘n engel is. 18 En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer

glas. 19 En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes.

Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag;

20 die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende

topaas, die tiende chrísopraas, die elfde hiasínt, die twaalfde ametís. Vervolg…

Open 21:21 En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die

straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. 22 En ‘n tempel het ek nie daarin

gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. 23 En die stad het die son

of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die

Lam is sy lamp. 24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die

konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. 25 En bedags want nag sal daar nie

meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie; 26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van die

nasies daarin bring. 27 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.

Een van die Bak Engele: Open 22:1En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. 2 In die middel van sy

straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke

maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. 3 En daar sal geen

enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy

diensknegte sal Hom dien. 4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde

wees. 5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here

God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. 6 En hy het vir my gesê:

Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het

sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. 7 Kyk, Ek kom gou. Salig is

hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.

8 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek

neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Vervolg…
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Bak Engel: Open 22:9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou

broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. 10 En hy

het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is

naby. 11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word;

en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.

Jesus: Open 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk

sal wees. 13 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

Bak Engel: Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van

die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 15 Maar buite is die honde en die towenaars en die

hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Jesus: Open 22:16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes

te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.

Gees & Bruid: Open 22:17 En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En

laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

Jesus: Open 22:18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek

hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie

boek geskrywe is. 19 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. 20(a) Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen.

Johannes: Open 22:20(b) Ja kom, Here Jesus! 21Die genade van onse Here Jesus Christus sy met

julle almal! Amen.

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,

en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste

oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes

gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan

Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. Kyk, Hy kom met die wolke,

en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van

die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! 1:4-7

Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was

en wat kom, die Almagtige. 1:8

NASKRIF

Johannes aan die Sewe Gemeenskappe:



Tegniese 

Uiteensetting

van die

Boek van Openbaring

Die Finale Woord!
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AD 95/96 +

Openbaring

OPENBARING is die Afrikaans vir die Griekse woord APOKALUPTO (Apokalipse) wat verskillend

vertaal kan word as ONTSLUIERING, VERSKYNING, OPENBAARMAKING OF MANIFESTASIE.

Die boek van Openbaring is God se ‘FINALE WOORD’ om die CHRONOLOGIESE, KATALISTIESE

en KATASTROFIESE dinge te beskryf wat beplan is om te gebeur in die hemele en op aarde –

wat die terugkeer van ons geliefde Verlosser sal voorafgaan en die daaropvolgende afsluiting van

hierdie tydperk. Dit is ook God se BLOUDRUK vir die tydperk wat sal volg.

Openbaring is ‘n alleenstaande profetiese woord aan die Nuwe Testamentiese volgelinge van ons

Here Jesus Christus. Die Openbaring verklaar homself deur die leiding van die Heilige Gees. Die

Apokalips is die hoogtepunt van elke uitsonderlike profesie van die Ou en Nuwe Testament. Dit is

noodsaaklik om te begryp dat Openbaring, soos geopenbaar aan Johannes, ‘n saamgestelde

komponent het wat tweevoudig is:

1. Wat van toepassing was in die tyd van Johannes.

2. Wat sou gebeur in die verre toekoms.

Die toekoms is werklike tyd! Met ander woorde, Johannes is letterlik in die toekoms verplaas en hy

rapporteer oor dit wat hy hoor en voor hom sien ontvou. Byvoorbeeld: In Openbaring Hoofstuk 13

kom die dier uit die see. Hoewel Johannes in die vlees ongeveer 95/96 n.C. leef word hy in die

gees na die een-en-twintigste eeu weggevoer en sien die gebeurtenisse as sulks.

Buitendien word die drama van Openbaring ontvou in DRIE DIMENSIES: Die EERSTE, God se

troon – die gesagsposisie van die heelal; die TWEEDE, die atmosfeer – Satan se operasionele

gebied; die DERDE, op die aarde.
Vervolg…. 

Tydlyn

Die Here

Jesus Christus

Opstanding

AD 32

Patmos

AD 95/96

60

61



Satan het ‘n hewige aanval teen die Openbaring geloots, omdat dit onder andere voorspel hoe hy
uiteindelik verslaan en lewendig in die poel van vuur gegooi sal word. SY PRIMERE
AANVALSTAKTIEK IS MET BETREKKING TOT DIE OPEENVOLGING VAN GEBEURTENISSE.
Openbaring soos dit in ons hedendaagse Bybel verskyn is nie altyd in volgorde nie. (Sien Diagram
op Bladsy 69.) Loof die Here dat ons Almagtige God natuurlike kruisverwysings ingebou het,
waarsonder dit onmoontlik sou wees om die verleiding te ontrafel.

Nog ‘n verwarring is die hoofstuk en vers sisteem. Daar is twee-en-twinting hoofstukke in ons
Bybels van vandag, terwyl die oorspronklike manuskripte boekrolle op perkamente was wat beslis
nie hoofstukke en verse gehad het nie Die hoofstukke en verse was deur die Katolieke, kardinaal
Caro (AD1236) en Robert Stephens (AD1551)* ingevoeg. Verder, die Openbaring het sy eie
ingeboude afdelings. *Halley’s Bible Handbook

Die voor die hand liggende vraag ontstaan: Sou die Here Satan toelaat om met Sy Woord te
peuter? Ons hoef maar net na die onlangse geskiedenis te verwys om perspektief op hierdie vraag
te kry. Gedurende die Middel Eeue het Satan in Europa, deur die bemiddeling van die ‘groot hoer’,
daarin geslaag om die Woord van God suksesvol te onderdruk deur seker te maak dat die Bybel
slegs in die Latynse taal beskikbaar was.

Die meerderheid van die gewone mense was in daardie dae ongeletterd en was dus onbevoeg om
self die Skrif te lees! Die ‘hoer’ het hierdie situasie tot haar voordeel gebruik om seker te maak dat
die massas in onkunde bly. Die rede hiervoor is die noodsaaklikheid van die massas om van die
‘groot hoe’r afhanklik te bly vir die interpretasie van die Woord van God. Sodoende sou hulle
letterlik onverbiddelik aan die sisteem van die ‘hoer’ verbind bly van die wieg tot die graf.

Loof Vader dat die Here Jesus beloof het dat Hy hierdie sisteem gaan oordeel! Handelinge 18:5
“…want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou” en in Open.
19:2”…want sy oordele is waaragtig en regverdig! Want Hy het die groot hoer geoordeel wat die
aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.” Die
Lig van die Kers (Evangelie), was gedurende hierdie tydperk feitlik geblus deur die hele Europa –
onkunde en bygeloof was aan die orde van die dag! Nogtans het die Here (deur die Heilige Gees)
die Reformasie gebring, en die vlam wat byna doodgegaan het het ‘n onkeerbare vuur geword wat
dwarsoor Europa en die wereld gegaan het. Weereens is Satan se bose planne deur die Here
gedwarsboom .

Sataniese Aanval

Opposisie

Die vyand (Satan) verafsku die Skrif – maar daar is twee boeke in die Bybel wat hy veral haat: die

boek van GENESIS (Alpha) en OPENBARING (Omega); hierdie is die mees omstrede van die hele

Bybel! Hierdie twee, meer as enige van die ander boeke, is deur die eeue bespot en belaster.

Satan se modus operandi is om ‘n strategie uit te werk om hierdie twee boeke in die mens se

denke in diskrediet te bring, met die uitsluitlike doel om die saad van twyfel te saai.

Soos ons stadig maar seker nader beweeg aan vervulling van Openbaring – en die terugkeer van

ons geliefde Verlosser, kan ons en moet ons verwag dat die vyand sy planne sal verdubbel om die

gelowiges se denke gesluier te hou sodat hulle nie die Openbaring sal kan verstaan nie. Maar die

Woord van God verseker ons: “Wanneer die teestander aanstorm soos ‘n rivier, jaag die Gees van

die Here hom op loop.” (Jes. 59.19)

Ontelbare getalle Christene deur die eeue, en selfs vandag nog het ‘n diep begeerte om die

Openbaring van Jesus Christus te verstaan uit gehoorsaamheid aan Sy opdrag van 95/96 N.C. :

“SALIG IS HY WAT DIE WOORDE VAN DIE PROFESIE LEES, EN DIE WAT DIT HOOR …”

(Open. 1:3).

Waarom ontvang meeste Christene dan nie seën met die lees en die aanhoor van hierdie profesie

nie? Inteendeel, baie word uitermate verward – soveel so, dat afgesien van ‘n vlugtige verwysing,

die meeste lede van die liggaam van Christus hierdie profesie vermy! Die redes wat hiervoor gegee

word is baie en uiteenlopend. Ons weet dat ons kosbare Here nie vir ons sal lieg nie. “God is geen

man dat Hy sou lieg nie…” (Num. 23:19). Waarom dan hierdie skynbare teenstrydigheid? Iets is

radikaal verkeerd!

62

63



Hierdie verse verduidelik in detail die oorsprong en kommunikasielyn van die

Openbaring: God aan Jesus, Jesus aan die engel, die engel aan Johannes,

Johannes aan die gemeentes. Die magtige engel waarna hier verwys word is

die einste engel van hoofstuk 10, hoofstuk 22:8 en hoofstuk 22:16. Voor

hierdie hoofstukke word hierdie magtige engel net eenkeer genoem en dit is in

hoofstuk 5:2. Maar op daardie tydstip (1:1-3) het hy nog nie die boekrol van die

Here ontvang nie.

Hier maak Johannes melding van die Sewe Geeste, wat voor die troon van God

is. In werklikheid is die eerste keer wat Johannes die Sewe Geeste van God

gesien het, eers in Hoofstuk 4:5!

Hierdie is die laaste verse in die briewe wat aan die eerste drie

GEMEENTES onderskeidelik gerig is. By elke geleentheid word in die

laaste vers melding gemaak van die beloning vir hulle wat oorwin.

Die voorlaaste vers is ‘n aanmoediging deur die Heilige Gees vir die

‘GEMEENTES’ (meervoud) en tog is elke brief aan die betrokke

gemeente individueel gerig. In die eerste drie briewe is hierdie verse

op onverklaarbare wyse naas mekaar geplaas.

Die volgorde van die laaste vier briewe blyk korrek te wees.

1ste DRIE BRIEWE

Hoofstuk 2:7

2:11

2:17

VIER OORBLY-

WENDE BRIEWE

Hoofstuk 2:26-29

3:5-6

3:12-13

3:21-22

Opdragte aan die Sewe Gemeentes – Foute 

Daaropvolgende Foute
(Voorbeelde)

In Bybels met hoofstukke en verse, is dit geweldig moeilik om die volgende ongerymdhede

waar te neem, omrede dit noodsaaklik is om van een bladsy na die ander te blaai. In die

boekrol formaat kom die teenstrydighede egter na vore!

Hoofstuk 1:3

Hoofstuk 

1:4
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65Oorspronklike Formaat

Van die begin af, is dit belangrik om te verstaan dat alle bybelse geskrifte op boekrolle of

perkamente geskryf is (klein stukkies leer); hierdie dokumente het buitendien geen hoofstuk of

verse bevat nie. Om die profetiese geskrifte beter te verstaan kan dit moontlik help om na die

dokumente in hul oorspronklike formaat te kyk – dit is, in die vorm van ‘n boekrol sonder hoofstuk

en verse. Maar voordat ons dit doen, moet ons sekere feite met betrekking tot die samestelling van

die boekrolle van die Openbaring verstaan.

Daar is DRIE BOEKROLLE wat uiteindelik saamgevoeg word in een saamgestelde eenheid en

deur Johannes versend word na die sewe gemeentes en daar is TWEE TYDPERKE. Die

EERSTE, wat NOU gebeur - hierdie gebeurtenisse vind plaas in Patmos in die dae van Johannes

(AD 95/96); Die TWEEDE, wat sal gebeur in die HIERNAMAALS - hierdie gebeurtenisse moet nog

vervul word.

PATMOS, AD95/96

IN DIE DAE VAN

JOHANNES

DIE TROON 

KAMER & 

SEEL 

OORDELINGE

1ste BOEKROL 2de BOEKROL 3de BOEKROL

KLEIN OOP

BOEKROL…
DINGE WAT GESIEN 

WAS (1) 

& WAT IS (2)

KOM OP

HIERHEEN 
½ UUR 

STILTE

(1) DIE HERE JESUS 

SE VERSKYNING  

(JOH 21:21-24)

(2) DIE 7 BRIEWE

TOEKOMS

DIE 

OPENBARING 

VAN JESUS 

CHRISTUS



Natuurlike Skeidings

Bowendien is daar SES AFSKORTINGS in die Openbaring – dit word geïdentifiseer deur die

voorvoegsel ‘NA HIERDIE DINGE’ (Hoofstuk 4:1, 7:1, 7:9, 15:5, 18:1, 19:1) wat uiteindelik

natuurlik in SEWE AFDELINGS geonderskei word; SEWE is dan ook die bybelse

verteenwoordiging van voltooiing en of volmaaktheid (Gen 2:2). Die twee tyd periodes en die ses

afskortings is die SLEUTELS TOT DIE ONTSLUITING VAN DIE ENIGMA VAN DIE

OPENBARING.

Die tegniese verklaring vir die samestelling van die SEWE AFDELINGS kan kortliks as volg

verduidelik word:
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Chronologiese Volgorde van Gebeurtenisse
Vanaf AFDELING DRIE word die chronologiese gebeurtenisse op die KLEIN BOEKROL
opgeteken, wat God aan Jesus oorhandig, wat dit weer aan Sy engel gee om aan Johannes te
oorhandig. Dit is ‘n noodsaaklike feit om te snap dat DIE KLEIN BOEKROL WAT VERSEëL IS MET

SEWE SEëLS, DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS IS, en die boekrol kan nie besigtig
word voordat die seëls gebreek is nie! Die inhoud van die klein oop boekrol is die OPENBARING
van Jesus. Met ander woorde, wanneer wêreld ebeure in lyn kom met dit wat in die klein oop
boekrol geprofeteer is, sal daar nie meer getalm word nie.
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AFDELING 3 AFDELING 4 AFDELING 5AFDELING 1

Dinge wat gesien 

was…

AD 95/96

Patmos

Verheerlikte Seun van 

die Mens

Instruksie

Briewe aan die 

Gemeentes 

(Dinge wat is…):

Éfese

Smirna

Pérgamus

Thiatíre

Sardis

Filadelfía

Laodicense

AFDELING 7  

NÁ HIERDIE DINGE

Vreugdebetoning in die Hemel 

Oes 

Parskuip

Jerusalem

Groot Fees

Die koninkryke van die wêreld…

7de Basuin (3de Wee) ~ 1ste 

Opstanding 

Die Tweede Koms

Die Stryd van Jerusalem

Satan Gebind vir 1000 Jaar

Christus se Bema Sitplek 

& Ongelowiges se Oordeel

En Hulle het Geleef en Geregeer 

met Christus 1000 Jaar Lank

Satan se Ontslag – Die Finale 

Stryd

Satan Lewend in die Vuurpoel 

Gewerp

Groot Wit Troon Oordeel

Die Lam se Troudag

Nuwe Jerusalem – Die  Lam se 

Bruid &

Bruilofsmaal van die Lam

Openbaring 21-9  - 2::-21

Naskrif

K
L

E
IN

 O
O

P
 B
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AFDELING 2 AFDELING 6

K
L

E
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O

P
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O
E

K
R

O
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NÁ HIERDIE 

DINGE

Oop Deur

Abba’s Troon

Die Lam 

Waardig om 

die Rol Oop te 

Maak

Drie Tekens

Die 

Openbaring 

van Jesus 

Christus

Die Engel met 

die Klein Oop 

Rol

NÁ HIERDIE 

DINGE

Vier Engele op die 

Vier Hoeke van die

Aarde

Engel met die Seël

144 000 Verseël

Sewe Basuin 

Engele Stemme, 

Donderslae,

Weerligte & ‘n 

Aardbewing

1-4  Basuine  

Stemme

Waarskuwing 

Engel

5de & 6de Basuine  

Stemme Tempel

Twee Getuies

Twee Getuies 

Vermoor

Kom Op Hierheen

Groot Aardbewing

Oorlog in die 

Hemel

Satan Neergewerp 

op die Aarde

Satan vervolg die 

Vrou (Israel

144 000 Vrygekoop

NÁ HIERDIE 

DINGE

Sewe Plae 

Engele

1-7 Bak  

verordeninge

Stemme, 

Donderslae,

Weerligte & 

‘n 

Aardbewing

n Vrou op ‘n 

Skarlakenroo

i Dier

NÁ 

HIERDIE 

DINGE

Die Val van 

Babilon

Besonder-

hede van 

die oordeel 

oor die 

Groot 

Babilon

(5de 

Bakke)

NÁ HIERDIE 

DINGE

Martelaars

Proklamasie 

ten opsigte van 

die Groot 

Verdrukking 

Martelare nog 

nie vermoor 

Drie 

Waarskuwings

engele

Vrees God

Geval het 

Babilon

As Iemand die 

Dier Aanbid…

Geduld van die 

Gelowiges –

Salig is Hulle 

wat in die Here 

Sterwe 

Dier uit die 

See

Dier uit die 

Aarde

Oorwinnaars 

oor die Dier

Die diagram op die volgende bladsy illustreer die CHRONOLOGIESE VOLGORDE van

gebeurtenisse. Dit is soos volg: AFDELING EEN (dinge wat WAS) en dan AFDELING TWEE TOT

BY SEWE (wat sal gebeur in die HIERNAMAALS of TOEKOMS)

1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1-29 1-221-11 1-14 1-17 1-21 1-11 1-19 1-17 1-18 1-20 1-8 1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-27 1-211-131-17
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Opeenvolgende gebeurtenisse wat oorvleuel

1

4

2 3

5

6

7

69

VERLEDE

TOEKOMS

Tekening nie volgens skaal

Kenmerke wat in mekaar pas

van Afdelings Twee tot Sewe

½ Uur

Stilte

A B C

VERLEDE TOEKOMS

Die klein geopende boekrol wat daarop volg is die Openbaring van

Jesus Christus! Dus, die klein geopende boekrol sluit Afdelings 3

tot 7 in.

Afdelings

3 - 7

C

Afdeling 2 Onverbiddelike skakel met Afdeling 3 deur die volgende

waarneming: Na die opening van die laaste seël (7de), word

verklaar dat daar ‘n half-uur stilte in die hemel was. Daar kan dus

nie met Afdeling 3 voortgegaan word, voordat Afdeling 2 nie

volkome afgehandel is nie!

B

7de
B

A

S

U

I

N

PARALLEL TYD PERIODE

3 ½ jaar

Afdeling

1

Afdeling

2

Afdeling

3
Afdeling

4

Afdeling  

5
Afdeling  

6

Afdeling  

7
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1-241-20 1-29 1-22 1-11 1-14 1-17 1-21 1-111-19 1-17 1-18 1-20 1-18 1-21 1-18 1-21 1-15 1-27 1-211-131-17

1:1-20

2:1-29

3:1-22

4:1-11

5:1-14

6:1-17

7:1-17 15:1-88:1-13 12:1-17

9:1-21 13:1-18

10:1-11 14:1-20

11:1-19

16:1-21

17:1-18

1
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73Geografiese Lyn

Projek

Let asseblief: ‘Die Finale Woord…’ is nie ‘n uitlegging nie, dit is die Openbaring woord-

vir-woord soos dit in ons Bybels voorkom – NIKS BYGEVOEG EN NIKS WEGGENEEM

nie. Hoewel, soos reeds verduidelik is die volgorde reggestel en daarom kan die laaste

boek van die Bybel nou verstaan word.

‘Die Finale Woord…' is die hoogtepunt van ‘n onderneming van ongeveer agtien jaar.

Die Geografiese Lyne wat ‘n aparte projek is, is ‘n skeidingsvlak van die Afdelings; dit is

‘n voorstelling in beeldskrif van waar die gebeurtenisse afspeel op die aarde soos

openbaar in ‘Die Finale Woord…’. Op hierdie punt is die Geografiese Lyne onvoltooid.

‘n Oorsig

Johannes se Lokaliteit

Here Jesus

af na

Johannes

Troon-

kamer

en

Klein

Boekrol

Die Lam 

Waardig

om die

Boekrol te 

ontvang

Verbrek-

ing van 

die

Seels

Drie 

Hemelse

Tekens

Oorsprong

van die

Openbaring

Patmos

AD 95/96

Jesus en

Johannes

na die

Hemel

Johannes

af 

na

Israel

Engel gee 

Klein Boekrol

aan Johannes;

Hy word 

gevra om 

verder te 

profeteer

Profesie 

van Klein

Boekrol

vir die

Gemeentes

Moontlike Geografiese Gebiede in die Sewe Afdelings

Afdeling1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 Afdeling 6 Afdeling 7

Geskiedenis Toekoms… Toekoms… Toekoms… Toekoms… Toekoms… Toekoms…

Patmos

(Klein-Asië)

Phrygia

Mysia

Caria

Lydia

¼ van die

Oosterse

Roomse Ryk

Israel Dier se

10 Nasie

Koninkryk

Italië

(Vatikaan)

IsraelDier se

10 Nasie

Koninkryk



Kennisgewing

The Final Word Ministry erken dat hierdie uitgawe van ‘Die Finale Woord…’ ‘n

fondamentele publikasie is en dus as sulks aanvaar moet word. Hoewel hierdie werk

fondamenteel is, moet dit as oopeindig gesien word. Met ander woorde, verdere

openbaring op enige tydstip mag veranderinge aan die oorspronklike publikasie

genoodsaak. Hierdie moontlikheid ondermyn egter op geen wyse die wettigheid van die

vroeëre publikasie nie.

Ontkenning
Apocalypse Foundation, of enige van sy verteenwoordigers, aanvaar hoegenaamd geen

aanspreeklikheid vir enige toevallige of voortvloeiende optrede wat geneem word deur ‘n

individu of kollektiewe persone, en of organisasies, wat voortvloei uit die gebruik van

hierdie materiaal nie.

Die Skrywers

Hierdie publikasie het nie tot stand gekom as ‘n gesamentlike poging van teoloë nie –

teoloë wat opgelei is in die heilige sale van die akademies nie. In direkte kontras, is die

skrywers van hierdie werk egter slegs deur die Heilige Gees gelei! Hulle kom direk uit

die skool van harde stampe, het gebrokenheid in hulle lewe ervaar; en uiteindelik …

restorasie in Christus Jesus en ‘n nuwe begin. Daarom maak hulle hoegenaamd geen

aanspraak op enige intellektuele prestasies nie.

Die skrywers soek geen erkenning vir hulself nie en het daarom die begeerte dat hul

name nie in enige van die publikasies verskyn nie. In plaas daarvan dank hulle Abba

Vader, die geliefde Here Jesus Christus en die kosbare Heilige Gees vir die voorreg en

lonende uitdaging om hierdie publikasie te kon voortbring.
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Die Finale Woord Internet Bediening

Kaap die Goeie Hoop

Republiek van Suid Afrika

E-pos: tfw@thefinalword.co.za

Webtuiste: www.thefinalword.co.za

Twitter Handle: thefinalwordim

FaceBook: www.facebook.com/thefinalwordinternetministry

BYBEL: ‘n  *Afleiding van

‘Die Oorspronklike 1953 Afrikaans Ou Vertaling’

(Erkenning: Die Britse Kroon)

*Die Finale Woord Internet Bediening

‘Die Finale Woord…’ mag vryelik gedeel en gekopieër word

deur wie ook al, so lank as geen koste gehef word nie.

©‘Die Finale Woord…’
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