In sy profetiese rede lig Jesus Christus gebeure toe wat in die eerste
geslag ná sy eerste koms vervul sou word (hulle is almal letterlik vervul),
asook gebeure wat gedurende die laaste geslag voor sy wederkoms sal
plaasvind (hulle word reeds ewe letterlik vervul).
Die herstel van Israel in hulle land (die bot van die vyeboom in 1948) is
die groot teken dat die wêreld in die laaste dae voor die openbaring van
God se koninkryk op aarde is.
Die kompleksiteit van laaste geslag gebeure word verhoog deur die
feit dat daar terselfdertyd voorbereidings getref word vir ’n sataniese
nuwe wêreldorde wat onder die beheer van die Antichris en die valse
profeet sal staan.
Hierdie erg misleidende, alternatiewe koninkryk word deur die vinnige
toename in ekumeniese denke bevorder. In terme hiervan aanbid alle ge
lowe dieselfde universele “God”, en sal hy sy koninkryk openbaar onder
die gesag van die universele “Christus” van alle gelowe.
Die Antichris sal finale gestalte gee aan politieke globalisme, of wêreld
regering; ekonomiese globalisme met ’n kontantlose wêreldekonomie wat
deur ’n nommerstelsel bedryf sal word; asook godsdienstige globalisme
in die vorm van ’n alliansie van wêreldgodsdienste wat almal erkenning
aan dieselfde valse “messias” sal gee, en hom uiteindelik ook as God
sal aanbid.
JOHAN MALAN het ’n groot aantal ondersteunende publika
sies op sy webwerf waarin verskeie eindtydse onderwerpe in
diepte bespreek word: www.bibleguidance.co.za. Ons groot
opdrag is om gereed te wees
vir die skielike verskyning van
PROFESIE
die hemelse Bruidegom
(Matt. 25:13).
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“Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan
gebeur! Gee te kenne die vorige dinge, hoedanig
hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die
afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die
toekomende dinge hoor! Gee te kenne dinge wat
later sal kom” (Jes. 41:22-23).
Geen mens kan die toekoms voorspel nie,
net die Here alleen:
“Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat
Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en
daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af
verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog
nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al
wat my behaag, sal Ek doen” (Jes. 46:9-10).
Hy ken die verlede, die hede én die toekoms.
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HOOFSTUK 1
Samestelling en Eenheid
van die Bybel
Die Bybel het net een finale outeur, en dit is die Here: “Die
hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir
elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17).
Baie heilige persone is oor ’n lang tyd gebruik om die
openbarings van God en sy werke neer te skryf. Die 66
boeke van die Bybel – 39 in die Ou Testament en 27 in
die Nuwe Testament – is oor ’n periode van 1 600 jaar geskryf, van 1492 voor Christus af tot 95 na Christus. Hierdie boeke is geskryf deur omtrent 40 verskillende persone
uit alle lae van Israel se bevolking; onder wie konings soos
Dawid en Salomo, staatsmanne soos Daniël en Nehemía,
priesters soos Esra, geleerde manne soos Moses en Paulus,
veeherders soos Amos, ’n tollenaar, Mattheus, ongeleerde
vissermanne soos Petrus, Jakobus en Johannes, ’n mediese
dokter, Lukas, en groot profete soos Jesaja, Eségiël en Sagaría. Dit is ook in baie verskillende plekke geskryf, soos
die woestyn in Sinai, in die berge van Arabië, in verskeie
dorpe van Israel, in profeteskole in Bet-El en Jérigo, in ’n
7
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Persiese paleis in Susan, op die walle van die Kebarrivier
in Babilonië, in die tronke van Rome, en op die eensame
eiland van Patmos in die Egeïese See.
Die boeke van die Ou Testament is oorspronklik in
Hebreeus geskryf, behalwe vir die boek Daniël wat in Hebreeus én Aramees geskryf is. Die hoofstukke in Daniël
wat oor die nie-Joodse koninkryke handel, is in Aramees
(die wêreldtaal van daardie tyd) geskryf, en die wat oor Israel handel in Hebreeus. Die hele Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskryf.
Ten spyte van die uiteenlopende outeurs, asook die lang
tydperk, verskillende omstandighede en verskillende tale
waarin die boeke geskryf is, vorm die Bybel as ’n enkele
heilige boek ’n geïntegreerde geheel sonder enige weersprekings. Die Ou- en Nuwe Testament is twee samehangende
en interafhanklike gedeeltes van die hele Bybel, want die
gebeure van die Nuwe Testament is die finale vervulling
van dit wat reeds in die Ou Testament voorspel en belowe
is. Die openbarings van God vind progressief regdeur die
Bybel plaas, en dit verklaar die sistematiese ontplooiing
van leerstellings tot op die finale punt toe die hele raad van
God aan die mensdom geopenbaar is. Die afsluiting van
hierdie openbarings was in die jaar 95 n.C. met die skryf
van die boek Openbaring op Patmos.

SEËN EN TUGTIGING VIR ALMAL
Die Here belowe sy seën aan almal wat aan sy Woord ge8
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hoorsaam is, maar waarsku ook dat sy tugtiging en oordele oor almal sal kom wat nie sy Woord eerbiedig nie. Een
van die toetse in die Ou Testament of die volk ernstig was
om die Here te dien, was of hulle sy sabatte gehou het of
nie: “Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, sodat hy dit
nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad
doen nie” (Jes. 56:2). Mense wat nie ernstig was ten opsigte
van die Here nie, was nie bereid om een dag per week te
heilig en af te sonder om spesiale aandag aan hulle geestelike lewe te gee nie. Vir hulle was al die dae presies dieselfde,
maar dit het van hulle losbandige mense gemaak wat elke
dag (ook op die sabbat) net na plesier gesoek het: “Kom, sê
hulle, laat ek wyn gaan haal, en laat ons sterk drank drink,
en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon
groot!” (Jes. 56:12).
In ons tyd is dit presies dieselfde. Die meeste mense sê
hulle het bloot nie die tyd om een dag per week net vir
hulle geestelike lewe opsy te sit nie, en dit is waarom selfs
baie kerke van die eindtyd geestelik “ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is” (Op. 3:17). Ons is
wel nie onder die letter van die Ou-Testamentiese wet nie,
maar dieselfde morele en geestelike beginsels geld steeds
in die Nuwe Testament. Die sabbat was ’n skeppingsbepaling, baie lank voor die instelling van die wet. Die woord
“sabbat” beteken “rus”. Regdeur die eeue was dit vir mense
nodig om een dag per week te rus sodat hulle liggaamlik,
9
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emosioneel en geestelik hulle kragte kon herwin vir die
eise van die nuwe week.
Met die koms van Christus het die rusdag van die sewende dag na die eerste dag verskuif, want die opstanding
van Jesus op ’n Sondag was die begin van ’n nuwe week
of dispensasie in God se raadsplan vir die mens. Hierdie
oorskakeling van die rusdag word ondersteun deur duidelike Ou-Testamentiese profesieë – veral in die program
van Israel se godsdienstige feesdae – sodat die volk ook
uit hierdie oogpunt op die koms van die Messias voorberei
kon word.
Eerstens is daar die groot klem op sowel die betekenis
van die Fees van die Eerste Vrugte as die besondere dag
waarop dit gevier moes word: “Spreek met die kinders van
Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle
gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van
julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die
aangesig van die here beweeg, sodat julle welgevallig kan
wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg”
(Lev. 23:10-11; klem bygevoeg).
In die lentemaand toe Jesus gekruisig is, is die beweegoffer van die eerstelingsgerf op ’n Sondagmôre gebring –
die dag toe Jesus uit die graf opgestaan het: “Hy [het] opgestaan, vroeg op die eerste dag van die week” (Mark. 16:9).
Die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het (die
dood en begrafnis van Jesus), het op die Sondagoggend toe
Jesus uit die graf opgestaan het, sy eerste vrug opgelewer.
10
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Dit het die oesseisoen ingelui en die hele oes wat daarna in
die Naam van Jesus ingesamel sou word, geheilig. Verder
het dit ook die oorgang van die ou verbond na die nuwe
aangedui. Dit is waarom dit op ’n Sondag moes gebeur, die
eerste dag van die week en simbolies ook die begin van ’n
nuwe bedeling. Die viering van die spesiale dag van rus en
toewyding aan die Here het in die nuwe genade-bedeling
van die sewende na die eerste dag van die week verskuif.
Op grond van die volbragte werk van die Messias kan
ons elke Sondag opstandingsdag vier. Ons het deur Hom
tot ’n nuwe verbond met God toegetree waarin ons deelgenote in die opstandingslewe van die Here Jesus is: “[A]s
Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs
en vergeefs ook julle geloof. … Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat
ontslaap het” (1 Kor. 15:14, 20).
In die lig hiervan staan die groot betekenis van opstandingsdag in die Nuwe Testament onteenseglik vas. Net so
ook die ondubbelsinnige uitspraak oor die dag waarop dit
sou plaasvind, naamlik die dag ná die sabbat. Profeties is
dit dus bepaal dat Jesus op die eerste dag van die week (dit
is ’n Sondag) uit die dood sou opstaan, en dat Hy op dié
dag deur sy afgehandelde versoeningswerk die volk vir
God welgevallig sou maak.
Benewens die dag van voorbereiding en die sabbat (Vrydag en Saterdag) het Israel in Bybelse tye nie spesifieke
name vir die ander dae van die week gehad nie. Hulle het
11
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bloot verwys na die eerste of tweede dag van die week, en
so ook die daaropvolgende dae. Die dag ná die sabbat word
soms die agtste dag genoem. Agt is die getal van nuwe dinge in die Bybel, omdat die agtste dag ook die eerste dag
van ’n nuwe week is. In ’n breër, profetiese verband verwys
die agtste dag na die eerste dag van ’n nuwe bedeling in die
raadsplan van God.
Die vervulling van die Pinksterfees, toe die kerk van
Christus sy formele beslag gekry het, was ook vir ’n Sondag
bestem: “Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van
die dag af as julle die beweegoffergerf bring – sewe volle
weke moet dit wees; tot die dag ná die sewende sabbat
moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ’n nuwe spysoffer aan die here bring” (Lev. 23:15-16; klem bygevoeg).
Die vervulling van hierdie Ou-Testamentiese fees, ook op
’n Sondag, was die dag toe die Heilige Gees uitgestort is
(Hand. 2).
Die Fees van die Eerste Vrugte is dus op die eerste dag
(’n Sondag) deur die beweegoffer van die eerstelingsgerf
ingelui, en 50 dae later (weer op ’n Sondag) deur die Pinksterfees afgesluit. Pinksterfees beteken letterlik: Die Fees
van die Vyftigste Dag.
Ons weet vir seker dat Jesus op ’n Sondag uit die graf
opgestaan het, en daardeur die eersteling geword het van
dié wat uit die dood opgestaan het (Matt. 28:1; Joh. 20:1).
Daarna het 40 dae tot op die Donderdag van sy hemelvaart
verloop (Hand. 1:3), en nog ’n verdere tien dae waarin die
12
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dissipels op die uitstorting van die Heilige Gees gewag het.
Op die vyftigste dag, wat presies met die Ou-Testamentiese
Pinksterfees saamgeval het, is die Heilige Gees uitgestort
(Hand. 2:1-3). Op daardie Sondagoggend het die bedeling
van die kerk begin.
Kan jy sien dat dit slegs deur God se beskikking is dat
die belangrike heilsgebeure tussen Christus se opstanding
en die uitstorting van die Heilige Gees op Sondae plaasgevind het, en nie meer op die sabbat van die ou bedeling
nie? Die eerste twee geleenthede waarop Christus sy dissipels ná sy opstanding as ’n groep ontmoet en met hulle in
gesprek was, was op Sondae. Dit dui onteenseglik op die
prominensie wat Sondag-aanbidding sou inneem in die
nuwe dispensasie wat pas begin het. Neem die volgende
basiese feite in ag:
Opstandingsdag. Jesus het op ’n Sondag sy oorwinning
oor die graf en die dood gedemonstreer: “En op die eerste
dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit
nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die
graf weggeneem was” (Joh. 20:1).
Die eerste Christelike byeenkomste waartydens Jesus
ná sy opstanding boodskappe aan sy dissipels gebring het,
was op Sondae: “En toe dit aand was op daardie eerste dag
van die week en die deure waar die dissipels vergader het
uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul
midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! En nadat
Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dis13
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sipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir
hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur
Ek julle ook. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en
sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees. ... En agt dae daarna
was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle.
En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in
hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!” (Joh. 20:19-22,
26). Die uitdrukking “agt dae daarna” is volgens die Jode se
inklusiewe tydsberekening presies ’n week, omdat al twee
Sondae getel word.
Uitstorting van die Heilige Gees. “En toe die dag van
die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid
soos van ’n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. ... En hulle is almal vervul met die
Heilige Gees” (Hand. 2:1-2, 4). Volgens Levítikus 23:16 is
die Pinksterfees sedert sy ontstaan net op die eerste dag
van die week gevier – die dag ná die sabbat.
Teen die agtergrond van hierdie gebeure is dit te begrype waarom die dissipels en al die lede van die vroeë
Christelike kerk spontaan op Sondae byeengekom het om
in gemeenteverband die Here te aanbid, Nagmaal te vier
en bydraes vir die werk van die Here te gee: “En op die
eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om
brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die
volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe” (Hand. 20:7).
14
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Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 412-413) lewer die volgende kommentaar oor
Handelinge 20:7: “Dit is die duidelikste teks in die Nuwe
Testament wat daarop dui dat Sondag die normale dag vir
byeenkomste in die vroeë kerk was. Paulus het vir sewe dae
in Troas gebly (v.6) en die gemeente het op die eerste dag
van die week byeengekom. Lukas se metode om dae te tel
was hier nie Joods, waar dae van sononder tot sononder
bereken word nie, maar Romeins, waar dae van middernag tot middernag getel word. Dit kan met groot sekerheid
gekonstateer word omdat dagbreek (v.11) die volgende dag
was (v.7). Die gemeente het waarskynlik in die aande bymekaargekom omdat die meeste mense in die dag gewerk
het. Omdat Paulus hulle moontlik vir die laaste keer sou
verlaat, het hy sy rede tot middernag gerek.”
Dit was van die vroegste tye af ook gebruiklik om tydens die dienste op Sondae bydraes vir die werk van die
Here op te neem: “Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van
Galásië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet
elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek
kom nie” (1 Kor. 16:1-2).
Omdat ons nie onder die letter van die Ou-Testamentiese wet is nie, word bydraes deur kerklidmate nie as “tiendes” beskryf nie. Walvoord & Zuck (ibid., bl. 546) sê die
volgende oor 1 Korinthiërs 16:1-2: “Die gee van bydraes
15
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behoort ’n sistematiese, weeklikse aktiwiteit te wees op
Sondae wanneer die gemeente byeenkom. Die bedrag wat
gegee word, behoort in ooreenstemming met ’n persoon se
inkomste te wees.”
Daar is ook ’n ander aanduiding in die Ou Testament van
’n besondere dag wat die Here tot die eer van sy Naam sou
maak. Dit staan in verband met die koms van die Messias,
en hoewel Hy deur sy eie volk verwerp sou word, sou Hy
die opstanding en lewe vir miljoene mense op aarde word:
“Die steen wat die bouers verwerp het, het ’n hoeksteen
geword. Dit het van die here gekom; dit is wonderbaar
in ons oë. Dit is die dag wat die here gemaak het; laat ons
daaroor juig en bly wees” (Ps. 118:22-24). Petrus bevestig
in Handelinge 4:10-11 dat Jesus Christus wat gekruisig en
uit die dood opgewek is, die steen is wat deur die Joodse
leiers verag is, maar ’n hoeksteen in God se koninkryk geword het. Sy opstanding word elke Sondag as die dag van
die Here gevier. Dit is die dag waaroor ons moet juig en bly
wees: Hy het opgestaan – Hy leef! Dit is die boodskap wat
die hele wêreld moet hoor.
In die verslae oor die vroeë Christelike kerk is daar oorvloedige getuienis dat Christene nog altyd die dag van die
Here op Sondae gevier het. Hulle het dit die Here se heilige
dag genoem en op dié dag bymekaargekom om die Woord
te verkondig, geestelike liedere te sing, te bid en die Nagmaal te vier. Dr. David King (The Imperial Bible Dictionary,
bl. 112-113) sê: “Die groot aanspraak van hierdie dag op
16
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godsdienstige eerbied is dat Christus hierop uit die dood
opgestaan het. Sy opstanding was ’n gebeurtenis met betekenisvolle en blye gevolge. Dit het sy vernedering beëindig
en die aanvaarding van sy offer deur die Vader gedemonstreer. Dit was die bekragtiging van sy titel as Middelaar
en het die redding van sy volgelinge verseker. Om die aanspraak van hierdie dag se voorkeurposisie nóg duideliker
te begryp, moet Christus se posisie op die eerste dag vergelyk word met dié op die voorafgaande sewende dag. Op
die Joodse sabbat was Hy in die graf, en op die eerste dag
het Hy die bande van die dood verbreek: ‘Hom het God
opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het,
omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou
word’ (Hand. 2:24).”
Die vroeë kerkvaders bevestig almal die feit van Sondag-aanbidding as ’n algemene instelling. Ignatius, die
biskop van Antiochië, het in 110 n.C. geskryf: “Diegene
onder ons wat die nuwe hoop verkry het, onderhou nie
meer die sabbat nie maar die dag van die Here waarop
ons in Hom opgestaan het, sodat ons as dissipels van Jesus Christus geken kan word.” Justinius die Martelaar
(100–165 n.C.), ’n dissipel van Johannes, het geskryf: “Op
Sondae het almal in die stede en op die platteland op een
plek saamgekom waar die verslae van die apostels en die
geskrifte van die profete gelees is. … Sondag is die dag
van ons algemene byeenkomste, omdat dit die eerste dag
is waarop God uit die duisternis lig geskep en die aarde
17
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gemaak het. Jesus Christus, ons Verlosser, het op dieselfde
dag uit die dode opgestaan.” Irenaeus het in omtrent 178
n.C. gesê dat die opstanding van die Here Jesus net op die
dag van die Here (die eerste dag van die week) gevier kan
word. Cyprianus, biskop van Karthage (200–258 n.C.), het
gesê dat die dag van die Here sowel die eerste as die agtste
dag is. Die agtste dag is die eerste dag van ’n nuwe week.
Petrus, biskop van Alexandríë, het in omtrent 300 n.C.
gesê: “Ons onderhou die dag van die Here as ’n dag van
blydskap omdat Hy op hierdie dag opgestaan het.” Die
kerkvader Eusébius het in omtrent 315 n.C. gesê: “Kerke
oral in die wêreld het, van apostoliese tye af tot nou toe,
ons vastyd op die opstandingsdag van ons Here beëindig.
… Op byeenkomste is oor ’n kerklike reël besluit dat die
Here se opstanding net op die dag van die Here (Sondag)
gevier moet word.” Hierdie tradisie het reeds op die opstandingsdag van Jesus begin en word vandag nog eerbiedig.
Dit is hoegenaamd nie waar dat dit eers in die vierde eeu
deur Konstantyn ingestel is nie. Al wat hy gedoen het, was
om die weeklikse rusdag wat Christene toe al vir bykans
twee eeue lank gevier het, tot ’n amptelike rusdag in die
Romeinse Ryk te verklaar.
Die Sondagviering word deur geen wette afgedwing of
gekompliseer nie. Dit is slegs tot alle mense se voordeel dat
dit eerbiedig sal word. Hierdie dag kan só van die ander
dae van die week onderskei word: Die opstandingsdag van
Jesus is die rusdag van die Nuwe Testament; dit is ’n dag
18
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van blydskap in die Here; dit is ’n dag van besondere eerbetoon aan die Here; dit is ’n dag om deel te neem aan en
te gee vir die verkondiging van die evangelie; dit is ’n dag
van geestelike voorbereiding vir die week wat voorlê; dit is
’n dag om goed te doen aan andere en in hulle behoeftes te
voorsien; en dit is ’n dag van geestelike verkwikking.
Die idee is nie om oor uiterlike reëls hare te kloof nie,
maar om die algemene gees en karakter van hierdie dag
tot sy reg te laat kom en in jou lewe te verwesenlik. Die
dag van die Here is juis tot jou beskikking gestel sodat jy
die voordele daarvan kan geniet. Dit geld vir alle mense,
omdat almal ’n rusdag nodig het waarop hulle van hul sekulêre werk kan rus: “En Hy sê vir hulle: Die sabbat [die
rusdag] is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat
nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook van die
sabbat” (Mark. 2:27-28). In Hom gaan ons die ewige rus
van die Here in. Die geestelike rus en verdieping wat ons
nodig het, asook die verering van die Here, is die hoof doel
van die Sondag. Hierdie rus het eers ’n werklikheid geword
nadat die Messias op ’n Sondag uit die dood opgestaan het
en die Heilige Gees daarna ook op ’n Sondag uitgestort is.

DIE OLYFBOOM
Die beeld van die olyfboom wat in Romeine 11 gebruik
word, beklemtoon ’n geestelike beginsel wat regdeur die
Bybel aangetref word, naamlik dat almal wat ’n onwankelbare geloofsverhouding met die Here het, van sy seënin19
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ge en geestelike lewe verseker word. Die teendeel is egter
ook waar: almal wat hierdie verhouding verbreek of nog
nooit ’n verhouding met die Here aangeknoop het nie, sal
geestelik verdroog en sterf. Met die roeping van Abraham
het God besluit om ’n geestelike koninkryk op aarde te stig
waarvan Hy self die hoof sou wees. Hy vergelyk hierdie koninkryk met ’n olyfboom. Die volk Israel is deur Abraham,
Isak en Jakob in die lewe geroep, en hulle het die opdrag
gekry om God se koninkryk verder uit te brei. Uit hierdie
volk (die saad van Abraham) sou die Verlosser van die wêreld gebore word (Gen. 12:3; Gal. 3:13-14), daarom het Hy
self gesê: “Ek is die wortel en die geslag van Dawid” (Op.
22:16). Aanvanklik is Israel in die wortel en stam van hierdie boom ingeënt, en daarna ook gelowiges uit alle nasies.
In Ou-Testamentiese tye was daar ook reeds enkele lede
van heidense volke wat die God van Israel as hulle Verlosser aanvaar het, bv. Ragab en Rut.
Nadat die Messias gekom het en die meerderheid Jode
(veral ook die leiers van die volk) Hom verwerp het, het
Hy sy dissipels na alle nasies uitgestuur om almal op aarde
te nooi om deel van God se geestelike koninkryk te word
en dus in die olyfboom ingeënt te word. Die Here waarsku
hulle egter om in die geloof te volhard en nie soos baie
mense in Israel van die geloof afvallig te raak nie: “En as
sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ’n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die
wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie
20
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teen die takke roem nie; en as jy roem – dit is nie jy wat
die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê:
Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed!
Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die
geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want
as God die natuurlike takke [Israel] nie gespaar het nie,
sal Hy miskien jou [nie-Joodse gelowiges wat afvallig raak]
ook nie spaar nie” (Rom. 11:17-21).
Ons is in Christus ingeënt – nie in die Joodse volk nie,
want hulle is die afgekapte takke – daarom moet ons soos
Christus word en nie soos die Jode nie. In die gelykenis
van die wingerdstok word dieselfde beginsel beklemtoon:
“Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug
kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so
julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok,
julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel
vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand
in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur,
en dit verbrand” (Joh. 15:4-6). Ons het Christelike wortels
– nie sogenaamde “Hebreeuse wortels” (“Hebrew roots”)
nie – daarom hoef ons nie Hebreeuse terme en name te
gebruik nie. Die oorspronklike, Goddelik-geïnspireerde
boeke van die Nuwe Testament is almal in Grieks geskryf,
daarom kan ons met vrymoedigheid name gebruik wat
van die Griekse terminologie afgelei is.
In Romeine 11 is ’n duidelike profesie dat Israel in die
21

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 21

2016/09/16 1:14:04 PM

Bybelse Profesieë Werp Lig op die Toekoms

eindtyd, nadat die volheid van die heidene ingegaan het,
weer in die olyfboom teruggeënt sal word: “Maar ook hulle
sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want
God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap
is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die
natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te
meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word? Want ek wil nie hê, broeders, dat julle
hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie
eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel
gekom het totdat die volheid van die heidene [nie-Joodse
nasies] ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word,
soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die
goddelooshede van Jakob afwend” (Rom. 11:23-26). Ons
is baie naby aan die tyd waarin Israel nie net fisies en staatkundig in hulle land herstel sal wees nie, maar ook geestelik as volk sal herleef om waarlik God se volk te wees.

LEER OOR DIE EINDTYD
Die laaste boek in die Nuwe Testament is Openbaring.
Saam met Christus se profetiese rede en Paulus se briewe
aan die Thessalonicense gee hierdie boek gestalte aan ’n
baie belangrike Nuwe-Testamentiese leerstelling oor die
eskatologie (die eindtydse gebeure). Dit sluit ook aan by
belangrike Ou-Testamentiese boeke oor die eindtyd, veral Daniël, en kan daarsonder nie volkome verstaan word
nie. Dit is elke gelowige se plig om die profesieë te bestu22
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deer, want daardeur kry hy of sy insig in Jesus se eerste én
tweede koms, God se raadsplan vir die mens, die Bybelse
standaard van geloof en heiligmaking wat die Here van ons
verwag, asook die erns van Goddelike oordele wat oor die
ongelowiges uitgestort sal word.
Geen wonder nie dat Paulus sê: “Verag [nie] die profesieë nie” (1 Thess. 5:20). Petrus verduidelik die waarde van
Bybelse profesieë nog verder: “En ons het die profetiese
woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos
op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19). Kennis
van hierdie boodskap verlig ons pad in ’n donker wêreld,
wys ons waar ons in God se raadsplan is, en moedig ons
aan om gereed te maak om ons God te ontmoet. Sonder
hierdie kennis het ons nie regtig “verligte oë van [ons] verstand” nie (Ef. 1:18) en kan ons dus nie wêreldgebeure in
die lig van God se Woord beoordeel nie.
Ons het vir baie lank reeds die volle raad van God wat
in ons eie taal in sy Woord opgeteken is (Hand. 20:27).
Dit is vir ons genoegsaam en ons moenie buite die grense
daarvan beweeg nie, want dan betree ons die skemerwêreld van valse profesieë. Ons versoek in werklikheid die
Here as ons na buite-Bybelse openbarings van sy wil soek
deur tale, drome en visioene, want só kan daar net ernstige
misleiding insluip. Ons het die duidelike opdrag om niks
by die Here se Woord te voeg en ook niks daarvan weg te
laat nie. Johannes het reg aan die einde van die laaste profetiese boek in die Bybel gesê: “Want ek betuig aan elkeen
23
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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. 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” (Op. 22:18-19).
Ons moet slegs bestaande Bybelse profesieë bestudeer,
verklaar en verkondig. Niemand kan in ons tyd daarop
aanspraak maak dat hy of sy ’n profeet is wat verdere inligting, bykomstig tot die Bybel, van God af ontvang het nie –
ongeag of dit deur drome, vreemde tale, visioene, hoorbare
stemme, gesprekke met engele, of besoeke aan die hemel
sou wees. Ongelukkig is daar persone wat op so ’n profetiese gawe aanspraak maak en dan ander mense deur hulle buite-Bybelse inligting verwar. Daar was deur die eeue
heen valse profete wat op sulke openbarings aanspraak gemaak het, en die Here het self teen hulle gewaarsku: “Ek
het gehoor wat die profete sê, wat in my Naam vals profeteer met die woorde: Ek het gedroom, ek het gedroom!”
(Jer. 23:25). Hulle bedrieg mense deur die leuens (selfuitgedinkte stories) wat hulle profeteer (Jer. 23:26-27).
Wanneer die Here sy afvallige volk deur profesieë wou
waarsku teen die oordele waarop hulle afgestuur het, het
die valse profete die boodskap eenvoudig omgedraai en die
volk verseker dat daar geen oordele oor hulle, hulle land
of hulle hoofstad, Jerusalem, sou kom nie. Hulle het dit
24
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gedoen omdat hulle lekker gelewe het en besig was om
hulleself ten koste van ander mense te verryk. As gevolg
daarvan het hulle die profesieë van ware profete soos Jeremia weerstaan en probeer verkeerd bewys. Wat sê die Here
van hierdie hebsugtige en misleide geestelike leiers? “... van
die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; van die profeet tot die priester pleeg hulle almal
bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van
my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede!
– terwyl daar geen vrede is nie” (Jer. 8:10-11). Die afvalligheid van die valse profete het soos suurdeeg deur die
hele Israel versprei, en baie mense is daardeur beïnvloed
en mislei: “... want van die profete van Jerusalem het goddeloosheid in die hele land uitgegaan” (Jer. 23:15).
Enige iets wat deur ’n “profeet” of leraar gesê word – al
klink dit ook hoe goed – moet eers aan ’n Skriftoets onderwerp word om vas te stel of dit waar is of nie, anders
kan die hoorders dalk onwetend en “in goedertrou” op ’n
dwaalweg beland. Toe Paulus in Beréa gepreek het, het die
plaaslike mense die regte benadering gevolg deur eers die
profetiese bewyse wat hy oor Jesus as Verlosser aangebied
het, in die boeke van die Ou Testament te ondersoek. Hulle
was nie onnodig negatief en krities nie, maar wou net seker
maak dat hulle nie dalk mislei word nie: “... hulle het die
woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag in die
Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was” (Hand. 17:11).
Hoeveel te meer moet ons nie predikers en skrywers
25
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se bewerings ondersoek nie, want ons leef in tye waarin
die Woord van die Here in verskeie opsigte vervals of verkeerd toegepas word. Beloftes soos dié oor die wegraping
word verdraai, verswyg of ontken; so ook word profetiese
waarskuwings oor die verdrukking en die groot verval van
die laaste tye ontken, en word aan sondaars belowe dat die
Here hulle onbepaald sal aanhou seën. Die ewige oordeel
van die hel word ook toenemend ontken, asook die bestaan van die duiwel. Sodoende word die vrees vir die Here
afgebreek totdat niks meer daarvan oorbly nie. Mense leef
net soos hulle wil, en die valse leraars spreek almal salig
solank hulle net kerk toe kom en groot bydraes gee. Die
dwalendes is net so skuldig as diegene wat hulle mislei het.
Omdat dit finansieel so ’n lonende bedryf is, is daar in
die eindtyd ’n toenemende aantal valse profete in die wêreld. Die Here Jesus het in sy profetiese rede ernstig teen
hulle gewaarsku: “En baie valse profete sal opstaan en baie
mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder
word [sonde en valse leerstellings] sal die liefde van die
meeste verkoel. ... Want daar sal valse christusse en valse
profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen
om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei”
(Matt. 24:11-12, 24). Die uitverkore volk, Israel, sal inderdaad deur valse profete en die laaste groot valse christus
(die Antichris) mislei word (Joh. 5:43). Saam met hulle
sal ook miljoene ander mense hierdie misleier navolg en
26
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aanbid sonder om in die Bybel te probeer vasstel of hy die
waarheid praat.
Benewens die valse profete wat dinge byvoeg by die Bybel, is daar ook ’n groot groep valse profete en valse leraars
wat dinge wegneem (Op. 22:19; 2 Pet. 2:1-2). Daar is verskillende maniere waarop dinge uit die Bybel weggeneem
kan word, bv. deur vergeesteliking. Hierdeur word gesê dat
profesieë net ’n simboliese betekenis het en dus nie letterlik
vervul sal word nie. Nog ’n metode om dinge weg te neem,
is deur eindtydse profesieë histories te verklaar as sou hulle
duisende jare gelede reeds vervul gewees het en dus geen
boodskap vir ons tyd inhou nie. Sodoende verloor al die
Bybelse waarskuwings oor swaar tye hulle trefkrag, en
word die dwase maagde gesus en aangemoedig om verder
te slaap terwyl hulle in werklikheid moet wakker skrik en
gereed maak om die Bruidegom te ontmoet. ’n Verdere manier van die aantasting van die Woord is deur die vervangingsteologie, deur bv. te beweer dat Israel vervang is deur
die kerk van die Nuwe Testament, en dat alle profesieë oor
die volk Israel geestelik opgeneem en op die kerk toegepas
moet word. Dit is opvallend dat die misleiers net die positiewe beloftes van groot seën vir Israel op die kerk toepas,
en nie die waarskuwings oor straf en oordele nie!
Wie is die gelowiges wat deur die Here Jesus as “getrou”
beskryf sal word wanneer Hy weer kom? Dit is diegene
aan wie Hy sal sê: “... jy het min krag en jy het my Woord
27
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bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8). Dit is
dié dissipels van Jesus wat streng by sy Woord gehou het
en nie sy Godheid, maagdelike geboorte, kruisiging en
opstanding verloën het nie, en ook nie die beloftes oor sy
wederkoms geminag en verswyg het nie. Weens die suiwerheid van hulle leer sal hierdie getuies van Jesus min
krag hê – m.a.w. hulle sal nie invloedryke predikers met
’n groot ondersteuningsbasis in die samelewing wees nie,
maar eerder vervolg word oor die boodskap wat hulle verkondig en die sterk standpunt wat hulle teen valse leraars
inneem.
Verkondigers van die waarheid moet nie die evangelie
op ’n kras en liefdelose wyse verdedig nie, maar die dwalendes “weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid
en lering” (2 Tim. 4:2). Hulle moet beslis nie stilbly oor
al die dwalings nie, maar dit sistematies en logies uit die
Bybel weerlê. In die proses moet hulle net seker maak dat
hulle die bal speel en nie die man nie. Weerlê die verkeerde leringe sonder om dié wat daarvoor verantwoordelik is
persoonlik te inkrimineer, te verkleineer en hulle karakter
te skend. Hulle kan dalk ook tot insig kom en hulle bekeer as hulle objektief en op ’n beredeneerde wyse benader
word met die regte feite uit die Bybel. Identifiseer nogtans
die rol van die valse profeet of valse leraar duidelik, dan
kan elkeen self besluit of die skoen hom of haar pas. Ons
moet kan béoordeel, nie véroordeel nie. Elke boom sal aan
sy vrugte geken word.
28
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HOOFSTUK 2
Die Profetiese Woord
Op grond waarvan moet ons glo dat die Bybel regtig die
Woord van God is, en dat dit nie maar net ’n versameling
stories en Joodse volksverhale is nie? Die antwoord is in
die profesieë geleë. Die letterlike vervulling van honderde
profesieë wat in sommige gevalle ’n paar duisend jaar voor
die tyd uitgespreek is, is vaste bewyse dat die Woord absoluut Goddelik geïnspireer is:
“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop
julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek
skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in
julle harte; terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; want geen
profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie,
maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense
van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21).
Die vervulling van profesieë is die groot toets of hulle
van die ware God of van valse gode af kom, en of die betrokke profeet wat dit verkondig, ’n ware profeet of ’n valse
profeet is. Die Here sê die valse profete moet getoets word
ten opsigte van hulle vermoë om die toekoms te kan voorspel, en ook ten opsigte van dit wat in die verre verlede ge29
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beur het: “Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan
gebeur! Gee te kenne die vorige dinge, hoedanig hulle was,
sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan
kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor! Gee
te kenne dinge wat later sal kom” (Jes. 41:22-23). Valse profete kan dit nie doen nie, en almal van hulle se voorspellings en uitsprake word vroeër of later verkeerd bewys.
In teenstelling hiermee sê die Here van Homself: “Dink
aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is,
en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand
soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde,
en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê:
My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen”
(Jes. 46:9-10). Hy ken die verlede, die hede én die toekoms, daarom sal die ouderlinge in die hemel ’n loflied
vir die Seun van God sing en sê: “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” (Op. 11:1617). Omdat Jesus Christus die begin en die einde van die
skepping is (die Alfa en Oméga), kan Hy onfeilbare beloftes oor die toekoms maak en reguit waarskuwings aan
die afvalliges rig. Die hemel en die aarde sal verbygaan,
maar nie een van sy woorde sal ooit onvervuld verbygaan
nie (Luk. 21:33).
Op die dag van Jesus se opstanding uit die dood het Hy
aan die Emmausgangers verskyn en deur middel van verskeie Ou-Testamentiese profesieë aan hulle verduidelik dat
30
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Hy as Messias eers moes ly sodat Hy die Verlosser van Israel én die nasies kon wees. Sy lyding en sterwe was die poort
tot sy verheerliking, en Hy het dit breedvoerig uit die Skrifte aan hulle verduidelik: “En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete
gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in
sy heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en
al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het” (Luk. 24:25-27). Hierdie
profetiese inligting het kragtig tot hulle harte gespreek en
hulle het geestelik dadelik ten volle verstaan wat die afgelope naweek in Jerusalem gebeur het: “En hulle sê vir mekaar: Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons
op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie?”
(Luk. 24:32). Hierdie ontmoeting het hulle lewens en kennis van die Messias heeltemal verander. Hulle was nie meer
die slagoffers van onkunde, twyfel en talle onbeantwoorde
vrae nie; hulle was ook nie meer op reis weg van Jerusalem
af nie, maar het dadelik na die stad teruggedraai en hulle
getuienis oor wat op die pad en tydens die ete gebeur het,
met die dissipels van Jesus gedeel (Luk. 24:33-35). Ter versterking van almal se geloof het die opgestane Jesus ook
aan hierdie groep verskyn, die Skrifte vir hulle geopen en
die belofte van die Heilige Gees gegee; en in Handelinge 1,
met sy hemelvaart, het hulle weer eens die bevestiging van
sy wederkoms ontvang.
As die Here Jesus telkens in die Bybel sê ons moet ge31
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reed maak vir sy wederkoms, het Hy goeie redes waarom
Hy so sê. Die beste motivering wat ons het om gereed te
maak en ons lewe in orde te kry, is om op die vervulling
van profesieë oor die eindtyd ag te slaan. Jesus het gesê:
“En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef
julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. ... So moet
julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur” (Luk. 21:28, 31). Ons
moet vanselfsprekend oor die regte vertolking van Bybelse
profesieë ingelig wees as ons dit werklik wil verstaan en
reg daarop wil reageer. Skewe en krom verklarings van die
profesieë lei net na verwarring en selfs paniek, en dit is nie
geestelik opbouend nie.
In die vroeë Christelike kerk is daar ruim van profesieë
gebruik gemaak om te bewys dat Jesus die beloofde Messias (Christus) en Seun van God is. Die profesieë oor Hom
word aangebied as ontwyfelbare bewyse dat Hy die Verlosser van Israel en die nasies is. Stéfanus, die eerste martelaar
vir Christus, het in sy laaste betoog voor sy steniging ’n
oorsig gegee oor Israel se lang geskiedenis van ongehoorsaamheid teenoor die Here. Hy het sy toehoorders vervolgens ook herinner aan ’n profesie wat Moses oor die Messias uitgespreek het toe hy gesê het: “Die Here julle God
sal vir julle ’n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is;
na Hom moet julle luister” (Hand. 7:37). Hulle het egter
hierdie Profeet wat deur God se beskikking uit ’n maagd
gebore is, verwerp en oorgelewer om gekruisig te word.
32
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Stéfanus het hulle verder daaraan herinner dat hulle vaders
ook nie op Bybelse profesieë ag geslaan het nie, en daarom het hulle in geestelike duisternis gewandel: “Watter een
van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle
het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het van die
Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars
geword het” (Hand. 7:52). Mense wat nie die profesieë wat
op Jesus Christus betrekking het aanvaar nie, word deur
die duiwel mislei om teen Hom te draai.
Paulus en Bárnabas het hulle op ’n Bybelse profesie in
Jesaja 49:6 beroep as die rede waarom hulle met die evangelisering van die nie-Joodse nasies van die wêreld begin
het. In hierdie profesie sê die Here van sy Gesalfde wat sou
kom: “Ek het U ’n lig van die nasies gemaak, sodat U tot
redding sal wees tot aan die einde van die aarde” (Hand.
13:47). Apollos het dieselfde benadering van profetiese bewyse gevolg in sy prediking teenoor Jode wat nie wou glo
dat Jesus die Messias is nie: “... want hy het die Jode kragtig
in die openbaar weerlê en deur die Skrifte bewys dat Jesus
die Christus is” (Hand. 18:28). Mense wat nie op hierdie
profetiese bewyse in die Bybel ag geslaan het nie, was die
slagoffers van misleiding.
’n Baie groot deel van die Bybel bestaan uit profesieë.
Volgens J. Barton Payne (Encyclopedia of Biblical Prophecy)
is daar 1 239 profesieë in die Ou Testament en 578 in die
Nuwe Testament, m.a.w. ’n totaal van 1 817. Daar is egter
verskillende maniere om Bybelse profesieë te tel. Sommige
33
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mense neem bv. ’n hele vers, of groep verse, as een profesie,
terwyl ander kenners verskillende profetiese uitsprake in
dieselfde gedeelte of vers onderskei. As gevolg hiervan kan
die totale aantal profesieë heelwat meer wees.
Van die meer as 1 000 profesieë wat reeds vervul is, is almal letterlik vervul, met hoegenaamd geen ruimte vir foute nie. Dit was die seker bewys deur die eeue heen dat net
die Here se Woord 100% vervul is. Indien ’n profesie nie
gebeur het nie, dan was dit die woorde van ’n valse profeet:
“En as jy in jou hart sê: Hoe sal ons die woord weet wat die
here nie gespreek het nie? – as die profeet in die Naam van
die here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie
uit nie, dan is dit die woord wat die here nie gespreek het
nie; deur vermetelheid het die profeet dit gespreek; jy mag
vir hom nie bang wees nie” (Deut. 18:21-22). Moet dus nie
enige waarde aan sulke profesieë heg nie.
Dit is baie belangrik om voldoende aandag aan Bybelse
profesieë te gee, want dit sal voorkom dat jou verwagting na
die wederkoms van Jesus Christus verflou, asook jou verlange na die ewige lewe in die hemel. Ons is net tydelike
inwoners en verbygangers in hierdie donker en verganklike
wêreld, daarom moet ons altyd van ons eindbestemming
bewus wees. Ons kan dus met die volgende vraag in die Bybel identifiseer, omdat ons besondere belang by toekomstige gebeure het: “Wagter, hoe ver is dit in die nag? ... Die
wagter sê: Die môre kom, en ook die nag” (Jes. 21:11-12).
Vir die Christene gaan daar ’n helder nuwe môre aanbreek
34
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wanneer die Here Jesus kom om ons te kom haal. Dan sal
die sorge en spanning van ons aardse lewe vir altyd verby wees. In die hemelse Bruidegom se teenwoordigheid sal
dit nooit weer nag word nie. Vir die ongeredde wêreldlinge
hou Bybelse profesieë egter nie goeie nuus in nie, want as
die huidige “nag” verby is, breek daar vir hulle ’n nóg donkerder, ewige nag weg van die Here se aangesig af aan. Hulle stuur op die koninkryk van die duisternis af wat reeds in
die dag van die Here tydens die komende verdrukking oor
hulle sal toesak: “Dié dag is ’n dag van grimmigheid, ’n dag
van benoudheid en angs, ’n dag van woestheid en verwoesting, ’n dag van duisternis en donkerheid” (Sef. 1:15). Amos
sê ook: “Is die dag van die here nie duisternis en geen lig
nie, ja, donkerheid sonder ’n ligstraal?” (Am. 5:20).
Elke mens behoort nou al te weet of dit vir hom dag of
nag gaan word wanneer die Here kom. Diegene wat navolgers van valse profete is, gaan saam met hulle ’n donker
toekoms tegemoet. Die Bybel beskryf hierdie misleiers as
“waterlose fonteine, miswolke voortgedryf deur ’n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig
bewaar word” (2 Pet. 2:17). Daar is baie mense wat ’n valse
skyn van Christenskap voorhou, maar in hulle harte is dit
donker. Vir hulle hou Bybelse profesieë beslis nie goeie
nuus in nie: “As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot
is die donkerheid nie!” (Matt. 6:23).
In die volgende hoofstukke sal ons kyk na belangrike
profesieë wat reeds vervul is, asook onvervulde profesieë
35
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wat op hulle bestemde tyd ewe letterlik vervul sal word.
Sommige profesieë is vervul kort nadat hulle uitgespreek
is, ander eers later, en nog ’n groep profesieë het op die verre toekoms betrekking. Die Here wil hê dat ons die regte
perspektief op ons daaglikse lewe én ons eindbestemming
moet hê, sodat ons deurgaans die regte besluite in die lig
van sy Woord sal neem. Verbly jou saam met Dawid in die
Woord van die Here, want dit sal jou help om nie van die
smal pad van God se geregtigheid af te wyk nie:
“Die bevele van die here is reg: hulle verbly die hart;
die gebod van die here is suiwer: dit verlig die oë. Die
vrees van die here is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die
verordeninge van die here is waarheid – tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn
goud; en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word
u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan
is groot loon. Die afdwalinge – wie bemerk hulle? Spreek
my vry van die wat verborge is. Hou u kneg ook terug van
moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan
sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat
die woorde van my mond en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig, o here, my rots en my
verlosser!” (Ps. 19:9-15).
Mense is dikwels geneig om ongedissiplineerde, kwaadaardige, selfsugtige en negatiewe gedagtes te bedink waardeur hulle die Heilige Gees bedroef. Sulke gedagtes is
beslis nie vir die Here welbehaaglik nie, want as hulle uit36
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gevoer word, dan word sonde gedoen wat tot oneer van sy
Naam is en waardeur ander mense benadeel word. Jy moet
dus ook jou gedagtes beoordeel in die lig van die Here se
Woord, en dan alles verwerp wat in stryd is met die beginsels van Christenskap. Ons moet “elke gedagte gevange
neem tot die gehoorsaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:5).
As ons dit aanhou doen, dan sal ons ook nie verkeerde dinge sê of doen nie. Dit is die basiese beginsel van suksesvolle geestelike oorlogvoering – boosheid moet geïdentifiseer
en weerstaan word wanneer dit nog net gedagtes of vae
voornemens is, nog voordat enige ander mens daarvan
weet en daardeur besoedel of benadeel is.
Hiervoor het jy ’n gereinigde hart nodig waarin jou
gedagtes rondom die Woord van die Here sentreer, want
dit sal verseker dat jy nie in die raad van die goddelose
wandel, op die weg van die sondaars staan of in die kring
van die spotters sit nie (Ps. 1:1-3). Jou Skrifkennis en innerlike oortuiging van wat reg en verkeerd is, sal jou help
om verkeerde geselskap en bose invloede te vermy. Paulus
waarsku oppervlakkige kerklidmate wat nie sterk beginsels
en ’n goeie kennis van die Woord het nie: “Moenie dwaal
nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op
die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen
kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming” (1 Kor.
15:33-34). Dit verg veel toewyding, volharding en selfdissipline om die smal pad te bewandel sonder om kompromie aan te gaan en in die geringste mate daarvan af te wyk.
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HOOFSTUK 3
ŉ Profesie aan Abraham
Die roeping van Israel het begin by Abraham, wat die
stamvader van hierdie volk is. Die Here het aan hom en
sy nageslag die volgende, onvoorwaardelike belofte oor ’n
vaderland gemaak: “Slaan tog jou oë op en kyk van die plek
waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste; want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan
jou nageslag tot in ewigheid” (Gen. 13:14-15).
Die Here het hierdie belofte aan Isak herbevestig: “…
aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal
die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer
het” (Gen. 26:3). Dieselfde boodskap is aan Jakob gerig:
“Ek is die here, die God van jou vader Abraham en die
God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan
jou en jou nageslag gee” (Gen. 28:13).
Dit sou egter ’n baie lang tyd duur voordat hierdie stamvaders se nageslag die land in besit sou neem, en dit het
die Here ook aan Abraham gesê: “Weet verseker dat jou
nageslag vreemdelinge sal wees in ’n land wat aan hulle nie
behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word
vierhonderd jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie oordeel
39
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aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed” (Gen. 15:13-14).
Tydens Israel se lang verblyf in Egipte het hulle van God
vervreem geraak en uiteindelik die slawe van ’n heidense
volk geword. In hulle ellendige omstandighede het hulle
weer die Here onthou en dag na dag tot Hom geroep vir
uitredding. ’n Kragtige ingryping deur die Here het gevolg
en dit het gelei tot die groot epog van Israel se uittog uit
Egipte, en daarna hulle volksplanting in die Beloofde Land.
Toe Israel 390 jaar in Egipte was, het Moses tot sy volk se
redding probeer kom. Hy het ’n Egiptenaar doodgeslaan,
daarna gevlug woestyn toe en ná 40 jaar teruggekeer Egipte toe om Israel op God se bevel uit hulle gevangenskap
weg te lei na die Beloofde Land. Hulle was toe al 430 jaar in
Egipte: “En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was vierhonderd-en-dertig jaar. En ná verloop
van vierhonderd-en-dertig jaar, op daardie selfde dag, het
al die leërskare van die here uit Egipteland uitgetrek” (Ex.
12:40-41).
Israel moes besef dat God se reddingsdaad profeties
vooruit gewys het na die Messias, Jesus, wat sou kom om
sy volk uit hulle slawerny aan sonde te verlos. Dit is waarom daar tydens hulle uittog uit Egipte so baie profetiese
tipes van die Messias was. Die offerlam wat geslag is, was
’n tipe van die Messias wat sy bloed moes stort om die volk
van die slawerny aan sonde te verlos. Die analogie tussen
Israel se paaslam en Christus is onmiskenbaar. Paulus het
40
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gesê: “… want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik
Christus” (1 Kor. 5:7). “In Hom het ons die verlossing deur
sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van
sy genade” (Ef. 1:7).
Johannes die Doper het Jesus aan die volk voorgestel
as “die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Joh. 1:29). Petrus het dieselfde beeld van die lam
gebruik toe hy aan die Messiaanse Jode geskryf het: “...
julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of
goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur
die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed
van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos”
(1 Pet. 1:18-19). Hieruit is dit duidelik dat daar eers ’n lydende Messias moes kom wat sy lewe vir die sondes van
die volk aflê, voordat Hy by sy wederkoms as Koning oor
sy bevryde volk kan regeer.
Die rots wat in die woestyn geklief is sodat water vir die
volk se dors daaruit kon vloei, dui op die rots Jesus Christus
wat vir ons geklief is (1 Kor. 10:4). Omdat Christus soos die
rots geslaan (gekruisig) is, het Hy vir ons deur die Heilige
Gees strome van lewende water geword wat ons geestelike
dors vir altyd kan les, daarom nooi Hy alle dorstiges na
Hom toe (Joh. 7:37-39). Ook hierdie beeld vereis die koms
van ’n lydende Messias wat deur sy soendood die water
van die lewe vir sy volk én die hele wêreld kon word.
Die manna wat in die woestyn uit die hemel geval het,
was ’n tipe van Jesus as die brood van die lewe: “Ons va41
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ders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is:
Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En
Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, dit is
nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het
nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel.
Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal
en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir Hom: Here,
gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die
brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger
kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 6:3135). Die genadewerk van die lydende Messias wat Homself
oorgegee het om die brood en water van die lewe te wees,
is onontbeerlik vir alle mense. Hy moet eers geestelik gesproke jou Redder wees voordat Hy jou Koning kan wees.
Die koperslang aan die paal was ook ’n tipe van die
Messias se reddingswerk aan die kruis: “En soos Moses die
slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van
die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie
verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh.
3:14-15). Die volk is in die woestyn deur giftige slange gebyt, en daar was hiervoor geen ander genesing as om na
die koperslang te kyk en God vir uitredding te vertrou nie.
Israel én alle ander mense is geestelik tot die dood toe
siek as gevolg van die gif van die slang wat deur die sondeval tot die ganse menslike geslag deurgedring het (Rom.
5:12). Deur op te sien na die kruis waar Christus ons van
die vloek van die sonde losgekoop het (Gal. 3:13), is daar
42
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redding en ’n nuwe lewe vir elkeen wat glo. Ons roem in
die gekruisigde Messias wat sy lewe vir ons afgelê het, en
net op grond daarvan kan ons geestelik gesond word deur
die ou, sondige natuur af te sterf en die nuwe natuur van
Christus deelagtig te word (1 Kor. 15:22, 45).
Daar is ook verskeie Ou-Testamentiese persone wat tipes van die Messias was, van wie Isak een van die bekendstes is. Isak was die lieflingseun van sy vader, en Abraham
kry seker die pynlikste opdrag denkbaar: “Neem jou seun,
jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría
en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat
Ek jou sal aanwys” (Gen. 22:2). Abraham was gehoorsaam
om sy eniggebore seun oor te gee om te sterf. So ook is Jesus die eniggebore en geliefde Seun van sy hemelse Vader,
en was sy Vader bereid om Hom as ’n soenoffer vir ons
sondes aan die dood oor te gee (Joh. 3:16).
Isak was hiervoor bereid en het selfs die hout waarop
hy geoffer sou word, op sy skouers na die offerplek gedra.
So ook het Jesus eeue later die kruishout op sy skouers na
Gólgota gedra. Isak is van die brandofferaltaar af aan sy
vader teruggegee: “Deur die geloof het Abraham, toe hy
op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes
ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, aan wie gesê is: In
Isak sal jou nageslag genoem word – want hy het gereken
dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; daaruit
het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang” (Heb.
11:17-19). Baie eeue later het die Messias wat sy lewe vir
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almal afgelê het, uit die dood opgestaan en na sy Vader in
die hemel teruggekeer. Hy het die dood oorwin.
Toe Abraham op die punt was om sy seun te offer, het
die Here ingegryp en ’n plaasvervangende offer in die plek
van Isak voorsien: “En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy
meteens ’n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en
dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het dié plek genoem: Die here sal voorsien [Jahweh
-Jireh]! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die
here sal dit voorsien word” (Gen. 22:13-14).
Op die berg Sion en die Tempelberg het die Here in die
volheid van die tyd sy Seun as ’n offer vir die sondes van
die mensdom voorsien, sodat ons nie self vir ons eie sondes
hoef te sterf nie. Ons hele lewe word gelei met die belydenis en verwagting dat die Here in elke behoefte van ons sal
voorsien na die rykdom van sy genade. Alles het duidelik
begin by die voorsiening van ’n offerlam om in ons plek die
straf vir ons sonde te dra. Isak was vry om saam met sy pa
huis toe te gaan. Ons gaan ook as bevrydes van die Here se
genadetroon af weg, want steeds voorsien Hy in die diepste
behoeftes van almal wat hulle tot Hom bekeer – die here
sal voorsien!
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HOOFSTUK 4
Die Babiloniese
Ballingskap
Daar is baie profesieë in die Ou Testament oor Israel se lang
internasionale verstrooiing uit hulle land weens ongeloof,
asook hulle eindtydse herstel uit die nasies sodat hulle met
die Messias versoen kan word en sodoende geestelik kan
herleef. Hierbenewens is daar egter ook ’n profesie oor ’n
meer beperkte ballingskap na Babel, wat presies 70 jaar lank
sou duur: “En hierdie hele land sal ’n puinhoop, ’n woesteny word; en hierdie nasies sal die koning van Babel sewentig jaar lank dien. En as sewentig jaar vol is, sal Ek oor die
koning van Babel en oor dié nasie, spreek die here, hulle
ongeregtigheid besoek, en oor die land van die Chaldeërs,
en sal dit ewige wildernisse maak” (Jer. 25:11-12).
Dit het presies net so gebeur. Die Jode se ballingskap
het 70 jaar lank geduur, van 605 v.C. tot in 536 v.C.; en die
Here se profesie teen die Babiloniese Ryk is reeds in 539
v.C. vervul toe hulle deur die Meders en Perse aangeval,
koning Bélsasar en baie van sy senior amptenare doodgemaak en die stad verwoes is. Toe Daniël in die geskrifte
van Jeremia gemerk het dat die 70 jaar van die ballingskap
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byna verstreke was, het hy ernstig tot die Here gebid en om
genade gesmeek vir die herstel van sy volk (Dan. 9:1-22).
Hy het besef dat Israel geestelik afvallig geword en die weë
van die Here verlaat het; daarom het hy nie net persoonlik
’n nuwe oorgawe aan die Here gemaak nie, maar ook sy
volk se sondes bely en vir hulle almal se vergifnis en herstel
gebid. Die feit dat dit aan die einde van die 70 jaar gebeur
het, bevestig weer eens die letterlike vervulling van Bybelse
profesieë.
Die redes vir die Babiloniese ballingskap en al die Goddelike oordele wat daarmee gepaard gegaan het, moet uit
’n Bybelse oogpunt verstaan en verklaar word. Die Here
het nie net vir afvallige Israel geoordeel nie, maar ook hulle vyande. Die bekende webblad, “Got Questions” (http://
www.gotquestions.org/Babylonian-captivity-exile.html)
verklaar die oordeel oor Babilon só: “Net soos wat God
deur die profeet Jeremia belowe het, het Hy die Babiloniërs
vir hulle sonde geoordeel, en die Babiloniese Ryk het in
539 v.C. voor die aanslag van die Persiese leërs geval. Dit
is nog ’n bewys dat God se beloftes waar is. Die 70 jaar
van die Babiloniese ballingskap is ’n belangrike deel van
Israel se geskiedenis, en Christene behoort ook daarmee
vertroud te wees. Soos baie ander Ou-Testamentiese gebeure demonstreer hierdie stukkie geskiedenis God se getrouheid teenoor sy eie volk, sy oordeel oor sonde, en die
absolute sekerheid van sy beloftes.”
Aan die einde van Daniël se gebed vir sy volk het die
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engel Gabriël aan hom ’n profetiese vergesig gegee oor wat
die toekoms van Israel en Jerusalem sal inhou totdat alle
profesieë vervul en die hele Israel gered sal wees. Dit is binne die raamwerk van 70 jaarweke verduidelik. Hierin word
duidelik geïmpliseer dat Israel se herstel uit Babel en die
heropbou van Jerusalem maar net na hernude verval en
veragtering sou lei – tot só ’n mate dat hulle nakomelinge
later selfs die beloofde Messias sou verwerp.
Eers in die eindtyd, wanneer die Messias vir die tweede keer na Jerusalem kom, sal die hele Israel gered word.
Hulle sal egter weer, nog erger as tydens die Babiloniese
ballingskap, deur ’n tyd van benoudheid vir Jakob gaan.
Die oorblyfsel van Israel sal egter gered word om die beloofde vrederyk te beërf. In daardie tyd sal die Here ook
groot oordele oor die heidennasies uitstort wat teen Hom
gerebelleer, teen sy volk én die kerk van Christus geveg en
hulle verdruk het, en uiteindelik ook saam met die Antichris teen Christus self sal probeer veg.
Net so letterlik as wat die Babiloniese ballingskap vir Israel en ’n bose wêreldmag in vervulling gegaan het en Israel
daaruit verlos is, sal die Here sy volk ook uit die eindtydse
Babiloniese magsmonstering verlos en sy vyande verdelg.
Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat profetiese waarskuwings oor die Here se naderende oordele ook vir die ongeredde wêreldlinge bedoel is. Elke mens op aarde word
hierdeur gewaarsku, maar vir die ongelowiges is die profesieë in die Bybel “Grieks” – hulle kan nie ’n woord daarvan
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verstaan nie. Dit is in hierdie verband dat die Christene se
rol uitdruklik beklemtoon word, want dit is hulle taak om
Bybelse profesieë aan die wêreld (en ook aan die leiers van
hulle land) te verduidelik sodat hulle tot besinning kan kom
om die Here te soek en hulle te bekeer voordat dit te laat is.
Toe die Here ’n hand gestuur het om teen die paleis se
muur ’n boodskap aan Bélsasar te rig dat die Babiloniese
Ryk geweeg en te lig bevind is, en dat die tyd van hulle afrekening aangebreek het, kon hulle glad nie die boodskap
ontsyfer nie (Dan. 5). Hulle het egter geweet dat Daniël ’n
man van God was en het hom ontbied om die boodskap
te kom lees en te verklaar. Hulle het sy verklaring aanvaar,
maar self niks gedoen om hulle goddeloosheid teenoor die
Here te bely en om sy genade te bid nie. Daardie nag het
die Babiloniese Ryk waarin hulle so geroem het as ’n onoorwinlike mag, voor sy vyande geval.
In ons tyd is die skrif ook uit baie verskillende oogpunte
vir die wêreld aan die muur. Baie lande, en selfs die hele
wêreldekonomie, word deur donker scenario’s gekonfronteer. Die Bybel het baie te sê oor ’n eindtydse nuwe wêreldorde wat geheel en al antichristelik sal wees, ná ’n paar jaar
in duie sal stort en dan deur ’n militêre skrikbewind gevolg
sal word soos wat daar nog nooit op aarde was nie. Die
groot verdrukking wat kom, word deur Christus self met
die dae van Noag en Lot vergelyk, toe God verskriklike
oordele oor die verharde sondaars uitgestort het nadat Hy
vooraf die regverdiges uit die ramptoneel weggeneem het.
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BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 48

2016/09/16 1:14:06 PM

Die Babiloniese Ballingskap

Ons moet ook soos Daniël optree. Ten spyte daarvan dat
hy ’n senior amptenaar was, het hy nie Bélsasar se partytjie
bygewoon waar die drank vryelik gevloei het, die tempelvoorwerpe ontheilig is omdat niemand God gevrees het
nie, en almal net in hulle eie grootheid en mag geroem het
nie. Toe Daniël die Here se profesie ontsyfer en aangekondig het, was die grootdoenerige partytjie verby. Die koning
en sy amptenare het bleek geword en hulle het begin bewe
van die vrees. Spoedig het die vyand op hulle toegesak en
die meeste van hulle het nie die volgende dag die son sien
opkom nie.
Ons het ook ’n taak om die wêreldlinge te waarsku teen
dit wat in die nabye toekoms op hulle wag as hulle die
Here nie ken nie en net aanhou om Hom en sy Woord te
minag. Hulle eie planne om sonder God vrede en voorspoed te probeer skep, is tot algehele mislukking gedoem
omdat hulle daardeur net ’n platvorm vir die Antichris
oprig (vgl. 1 Thess. 5:3).
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HOOFSTUK 5
Die 70 Jaarweke
van Israel
Wanneer ’n studie van profesieë oor die eindtyd gemaak
word, moet die dispensasionele posisie van die volk Israel goed begryp word, veral soos wat dit in Daniël 9:24-27
beskryf word. Dit is teen hierdie agtergrond baie duidelik
waarom al die gebeure in die verdrukking, soos in Openbaring 6 tot 19 beskryf, binne ’n tydraamwerk van presies
sewe jaar sal afspeel. Israel se heilsgeskiedenis vanaf die
einde van die Babiloniese ballingskap tot met die aanbreek
van die Messiasryk, word in Daniël 9:24-27 binne die
raamwerk van 70 jaarweke beskryf. In hierdie tydperk sal
twee messiasse ’n prominente rol vervul – die ware Messias
en die valse messias:
“Sewentig sewetalle is oor jou volk [Israel] en jou heilige
stad [Jerusalem] bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die
ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan
te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf. Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou
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tot op ’n Gesalfde, ’n Vors [die Messias] is sewe sewetalle;
en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou
word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En
ná die twee-en-sestig sewetalle [m.a.w. ná 7 plus 62 sewetalle] sal ’n Gesalfde [die Messias] uitgeroei word, maar
sonder iets vir Hom; en die volk van ’n vors wat sal kom
[die valse messias], sal die stad en die heiligdom verwoes,
maar sy einde sal met ’n oorstroming wees, en tot die einde
toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy [die
valse messias] sal een week lank met baie ’n sterk verbond
sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer
en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal
daar ’n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat
vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word” (Dan.
9:24-27).
Die 70 jaarweke staan met die volgende gebeure in verband:
 Aan die begin van die 70 jaarweke, in 445 v.C., is opdrag
deur koning Artasásta aan die Jode in ballingskap gegee
om Jerusalem en die tempel te gaan herbou.
 Die aanvanklike bouwerk is ná 7 jaarweke voltooi.
 In die daaropvolgende 62 jaarweke is Jerusalem in tye
van benoudheid verder uitgebrei en bewoon.
 Aan die einde van 69 (7+62) jaarweke, in April 32 n.C.,
is die Messias in Jerusalem verwerp en gekruisig.
 Omdat Israel die Messias verwerp het, is God se heilsplan met hulle tydelik ter syde gestel en is die evangelie
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na die ganse nie-Joodse wêreld uitgedra. Hierdie periode staan as die tye van die nasies bekend – dus nie die tye
van Israel as volk nie, omdat hulle dan in ’n internasionale ballingskap onder die nasies sou wees (Luk. 21:24).
 Die eindtydse herstel van Israel het in 1948 begin en die
verklaring van Jerusalem tot die ewige en onverdeelbare
hoofstad van Israel was in 1980. Die vertrapping van Jerusalem (veral die Tempelberg) gaan egter steeds voort,
daarom is ons nog in die tye van die nasies.
 Die toneel is nou gereed vir die begin van die 70ste jaarweek van Daniël, wanneer die valse Messias met Israel
en die nasies ’n verbond sal sluit. Dan sal Israel weer,
profeties gesproke, die horlosie van God wees en sal die
laaste jaarweek begin aftik.
 Aan die einde van die 70ste jaarweek sal die ware Messias kom, die valse messias en sy magte verdelg en die
hele oorblyfsel van Israel fisies uitred én ook geestelik lewend maak. Hierna sal die Messiasryk aanbreek
en ewige geregtigheid in Israel heers. Almal van hulle
sal die Messias van harte dien en sy spesiale getuies op
aarde wees (Jer. 31:34; Jes. 27:6).
Hierdie is een van die duidelikste uitsprake in die Bybel
oor Israel se dispensasionele posisie vanaf hulle herstel uit
die Babiloniese ballingskap in die 5de eeu v.C. tot met die
aanbreek van die Messiasryk. ’n Eerste opmerking oor die
70 sewetalle (m.a.w. 70 jaarweke) is dat dit eksakte tydper53
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ke is. ’n Jaarweek is ’n periode van presies sewe jaar: “Ses
jaar lank mag jy jou land saai ... maar in die sewende jaar
moet daar vir die land volkome rus wees, ’n sabbat vir die
here” (Lev. 25:3-4). Ná elke sewe jaarweke word die 50ste
jaar, wat ook die eerste jaar in die volgende jaarweek is, as
’n jubeljaar gevier (Lev. 25:8-10).
Moderne Israel het hulle Bybelse jaarweke weer herstel, en in hierdie siklusse onderhou ortodokse Jode elke
sewende jaar as ’n sabbatsjaar. Israel volg ’n maankalender
waarin elke maand begin met die nuwemaan en elke jaar
op die eerste dag van die maand Tisjri (wat Roosj Hasjana
genoem word). Tisjri, wat die eerste maand op Israel se siviele kalender is, is die sewende maand op hulle godsdienstige kalender (Lev. 23:24) wat begin met die lentemaand,
Nisan, toe hulle uit Egipte getrek het (Ex. 12:2). Omdat ’n
maanmaand net 29½ dae lank is, is ’n maanjaar 354 dae
lank – 11¼ dae korter as ’n seisoensjaar. As gevolg hiervan
het Israel soms skrikkeljare met 13 maande elk om weer
in pas te kom met die seisoensjare, want Tisjri moet altyd
met die noordelike halfrond se herfs saamval wanneer dit
in Israel, wat ’n winterreënvalgebied is, oestyd is. Israel vier
hulle drie oesfeeste in hierdie maand.
Die sewentig jaarweke is egter nie seisoensjare of maanjare nie, maar 490 profetiese jare van 360 dae elk (vgl. Op.
11:2-3, 12:6 en 13:5 waarin daar na die twee helftes van
die 70ste jaarweek verwys word as elk 42 maande en ook
as 1 260 dae, m.a.w. maande van 30 dae elk). In verband
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met hierdie profetiese tydperk van 70 jaarweke moet daar
noukeurig gelet word op:
 die vertrekpunt van die 70 jaarweke wanneer die opdrag uitgaan om Jerusalem weer op te bou;
 die onderbreking daarvan aan die einde van 69 jaarweke wanneer die Messias verwerp word;
 die aanbreek van die 70ste week wanneer ’n verbond
met die valse messias gesluit sal word;
 die verbreking van Israel se verbond met die valse messias in die middel van die 70ste week; en
 die voleinding van die 70 jaarweke wanneer die hele
oorblyfsel van Israel gered sal word en dan al die beloftes sal beërf wat aan hulle gemaak is.
Wanneer daar duidelikheid oor die begin en voleinding
van hierdie tydperk verkry is, verval alle onbybelse toepassings daarvan. Min mense redeneer oor die aanvang van
die 70 jaarweke, naamlik koning Artasásta se toestemming
aan die Joodse ballinge om hulle stad en die tempel te gaan
herbou (Neh. 2:1). Daar word egter baie teenstrydige aansprake gemaak oor die einde van die 70 jaarweke. Sommige mense probeer om die hele tydperk van 490 profetiese
jare by die kruisiging van Jesus af te sluit, en ander sluit
dit by die verwoesting van Jerusalem in die jaar 70 n.C. af.
Ons moet egter let op die volgende twee belangrike omstandighede wat tydens die vervulling van hierdie profesie
sal heers, en dit kan ooglopend eers vervul word ná die we55
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derkoms van die Messias en Israel se nasionale versoening
met Hom:
1. Aan die einde van die 70 jaarweke sal, wat Israel betref,
die goddeloosheid voleindig, die maat van die volk se
sondes vol en die ongeregtigheid versoen wees. Die
werkwoord kala beteken om iets te beëindig en finaal af
te sluit. Israel se sonde en ongehoorsaamheid as volk sal
by die wederkoms van die Messias tot ’n einde gebring
word: “In dié dag sal daar ’n geopende fontein wees vir
die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem
teen sonde en onreinheid” (Sag. 13:1). Die versoeningswerk wat in beginsel reeds op Gólgota gedoen is, sal dan
eers in die praktyk deur die hele Israel in die geloof aanvaar word. Op daardie dag sal die oorblyfsel van Israel
opsien na Hom vir wie hulle deurboor het en rouklaag
oor Hom soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun (Sag.
12:10). “Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend” (Rom. 11:26). Ná hierdie
gebeurtenis sal die oorblyfsel van die volk in sy geheel,
en volkome, met God versoen wees en Hom almal van
harte dien: “En hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir
hulle ’n God wees. En Ek sal hulle een hart en een weg
gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle. En Ek sal ’n ewige verbond met hulle sluit,
dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed
te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat
hulle van My nie afwyk nie” (Jer. 32:38-40). Hierdie situ56
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asie het nog nooit eers naastenby in die geskiedenis van
Israel geheers nie, daarom weet ons dat die 70 jaarweke
nog nie verby is nie. Die huidige herstelde Israel verwerp Jesus nog net so uitdruklik as wat hulle voorvaders dit gedoen het, behalwe vir die relatief klein groep
Messiaanse Jode. Daar moet dus nog ’n groot nasionale
versoening met die Messias plaasvind voordat ook die
volgende profesie oor hulle in vervulling sal gaan: “Kyk,
daar kom dae, spreek die here, dat Ek met die huis van
Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond sal sluit. …
Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle
hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My
’n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en
elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die here; want hulle
sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die
here; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan
hulle sonde nie meer dink nie” (Jer. 31:31-34).
2. Nadat Israel deur die Messias met God versoen is, sal
ewige geregtigheid aangebring word, gesig en profeet
sal beseël wees en wat hoogheilig is sal gesalf word.
Die aanbring van ewige geregtigheid beteken letterlik
dat “die geregtigheid van die eeue” ’n aanvang sal neem.
Die verhouding tussen Israel en God sal geheel en al
deur geregtigheid gekenmerk word. Dit is ’n verwysing
na die duisendjarige vrederyk van Christus (Jes. 60:21;
Jer. 23:5-6). Die beseëling van die profesieë beteken
dat hulle ná die 70 jaarweke vervul, afgesluit en beëin57
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dig sal word. Israel moet dan almal gered en in hulle
land herstel wees, en die Messias moet terug wees en
van die herstelde troon van Dawid af oor Israel én die
hele wêreld regeer. Sy vyande moet ook verdelg en die
duisendjarige vrederyk ten volle gevestig wees. Hierdie
toestand het duidelik nog nie aangebreek nie, want talle
Bybelse profesieë, veral oor Israel en hulle land, is nog
nie vervul nie en dus nog nie afgesluit en verseël nie.
In die tyd wat kom, sal wat hoogheilig is, gesalf word.
Dit sal eers gebeur wanneer die Gesalfde gekom het, sy
diensknegte, die regeringsetel in Jerusalem en ook die
tempel van die vrederyk as heilig aan die Here verklaar
sal wees.
Omdat die jaarweke erkende tydeenhede in Israel se chronologie is, het ons hier met ’n baie spesifieke profesie te
doen. Vandat die woord uitgegaan het om Jerusalem te
herbou, het daar sewe jaarweke verloop totdat die stad,
die tempel en die muur rondom die stad klaar gebou was.
Daarna het nog 62 jaarweke verloop waarin Jerusalem in
tye van benoudheid bewoon en verder uitgebrei is totdat
die Messias gekom het. In totaal het daar dus 69 jaarweke
verloop tot met die uitroeiing van ’n Gesalfde – dit is die
kruisiging van die Messias.
Daar het inderdaad 69 jaarweke (483 profetiese jare)
verloop vandat koning Artasásta op 1 Nisan 445 v.C. aan
Nehemía toestemming gegee het om Jerusalem te gaan
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herbou (Neh. 2:1-8), tot met die kruisiging van die Messias op 14 Nisan 32 n.C. Prof. J.M. Schepers van die voormalige Randse Afrikaanse Universiteit (tans die Universiteit van Johannesburg) het in ’n artikel in Die Basuin (Die
kruisigingsdatum van Jesus eeue tevore geprofeteer) daarop
gewys dat 483 profetiese jare van 360 dae elk, ’n totaal van
173 880 dae verteenwoordig. Wanneer dit deur 365¼ gedeel word, is dit gelyk aan 476,06 seisoensjare op ons Gregoriaanse kalender. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus tussen 23 Maart 445 v.C. en Vrydag 11 April 32 n.C.
verloop, en is beëindig op die dag waarop Jesus gekruisig
is. Al wat hierna in die heilsgeskiedenis van Israel as volk
oorbly totdat die Messiasryk aanbreek, is sewe jaar – die
70ste jaarweek van Daniël, wat deur die volk se verbond
met die valse messias ingelui sal word.
Dit is voor die hand liggend dat die verwerping en kruisiging van die Messias ’n onderbreking in Israel se heilsgeskiedenis tot gevolg sou hê. In Daniël 9:26 staan daar:
“En ná die twee-en-sestig sewetalle sal ’n Gesalfde uitgeroei
word” (klem bygevoeg). Die New King James-Bybel sê:
“And after the 62 weeks Messiah shall be cut off ” (klem bygevoeg). Dit beteken dat Israel Hom nie as Messias-Koning
sou aanvaar nie, Hom van hulle godsdienstige en nasionale
lewe sou “afsny” of “uitroei”, en die pad sonder Hom sou
probeer loop. Dit sou egter verwoestende gevolge vir Israel
én hulle land hê. Jesus het vir die Jode gesê dat hulle huis
(Jerusalem) verwoes sou word omdat hulle Hom as Messias
59
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en Koning verwerp het (Matt. 23:37-38), en dat Hy as gevolg daarvan sou weggaan totdat hulle Hom iewers in die
toekoms wanneer hulle Hom weer sal sien as die beloofde
Messias sal aanvaar (Matt. 23:39). Eers ná lang swerftogte
en bloedige oorloë wat hulle oor hulleself gebring het, sal
hulle weer voor Jesus van Násaret te staan kom en Hom dié
keer al die eer en erkenning gee wat Hom toekom.
Voordat Israel weer as volk in hulle land herstel sou
wees, met ’n eie regering wat ’n besluit oor die herbouing
van die tempel kan neem en namens die hele volk godsdienstige verbonde kan sluit, moes hulle eers vir ’n lang
tyd onder die nasies verstrooi wees terwyl die tye van die
nasies sy loop neem. Jesus het vir Israel gesê: “[Julle sal] as
krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die
nasies vervul is” (Luk. 21:24). Dit impliseer onbetwisbaar
dat Israel in die laaste dae as volk in die land wat die Here
aan hulle vaders gegee het, herstel sal word: “So spreek die
Here here: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen
die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van
alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land”
(Eseg. 37:21). Die Here noem hulle land “Israel” en nie
“Palestina” nie: “Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke
en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en
Ek sal aan julle die land Israel gee” (Eseg. 11:17). Die Joodse bevolking van Israel het in 2016 reeds aangegroei tot 6.7
60

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 60

2016/09/16 1:14:07 PM

Die 70 Jaarweke van Israel

miljoen, wat beteken dat Israel vir die eerste keer sedert die
vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. die grootste konsentrasie Jode in die wêreld het. Volgens ortodokse rabbi’s kan
Israel nou namens die hele Joodse volk op ’n godsdienstig
wettige manier besluite neem en verbonde sluit.
In die sewe jaar direk voor die Messias se wederkoms sal
Israel tydens die 70ste jaarweek ’n verbond met die valse
messias sluit. Jesus het hulle hierteen gewaarsku: “Ek het
gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie
aan nie. As ’n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle
aanneem” (Joh. 5:43). Die verwerping van die ware Messias is die rede vir die onderbreking in die 70 jaarweke,
en hierdie onderbreking sal strek tot op die dag wanneer
Israel ’n verbond met die valse messias sluit; dan sal die
aftelling van die laaste jaarweek begin.
Ons leef nou in die tyd van die progressiewe herstel van
Israel en Jerusalem, waarin die 70ste jaarweek van die volk
se heilsgeskiedenis enige tyd kan begin. Volgens Daniël
9:26-27 sal dit ’n aanvang neem wanneer die vors van ’n
volk wat sal kom (die Antichris, of valse messias) ’n verbond met Israel én baie ander lande sluit. Sy toetrede tot
die wêreldtoneel sal waarskynlik met ’n ernstige oorlogsituasie verband hou (heelmoontlik die Russies-Arabiese
inval in Israel – Eseg. 38/39), en hy sal die krediet vir die
oorwinning opeis. Hy sal dus op ’n kritieke oomblik as ’n
vredevors tot Israel se redding kom, en ook deur al die na61
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sies geloof word omdat hy ’n moontlike derde wêreldoorlog afgeweer en ’n internasionale ekonomiese ineenstorting voorkom het.
Hierdie hoogs dramatiese gebeurtenis sal ’n verreikende
invloed op die Joodse volk, hulle regering en godsdiensleiers hê. Te midde van die heersende opwinding sal dié selfverklaarde “verlosser” aanspraak maak op die troon van
Dawid en op ’n misleidende manier bewys dat hy ’n afstammeling van Dawid is. Israel sal ’n verbond met hom
sluit waarin hulle hom as die beloofde Messias aanvaar. Hy
sal ook aan hulle die reg gee om die tempel te herbou en
weer die offerdiens in te stel, omdat dit die voortgesette
verwerping van Jesus se Messiasskap en sy eenmalige offer
aan die kruis in die hand sal werk.
Gedurende die feestelikhede wat met die inhuldiging
van die valse messias gepaard sal gaan, sal ’n egte geestelike herlewing plaasvind waarin 144 000 Jode hulle van hul
regering se verbond met Satan se “engel van die lig” sal
distansieer en vir Jesus Christus (Yeshua Ha Mashiach) as
die ware Messias sal aanvaar (Op. 7:4). Hulle sal openlik
standpunt teen die valse messias inneem, en dit sal tot hewige vervolging teen hulle aanleiding gee. Die valse vrede
wat die Antichris sal bewerk, sal net 3½ jaar lank hou. In
die middel van die jaarweek van sewe jaar sal hy in die
herboude tempel se Allerheiligste ingaan en homself daar
tot God verklaar (2 Thess. 2:4). ’n Beeld van hom sal in die
tempel geplaas word, en alle mense gedwing word om hom
62
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en sy beeld te aanbid (Op. 13:14-15). Dan sal hy Israel se
nasionale godsdiens en offerdiens verbied: “… gedurende
die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ’n verwoester
wees” (Dan. 9:27).
Israel sal as gevolg hiervan hulle verbond met die valse
messias verbreek en hom as Messias verwerp. Hy sal in
woede op hulle toeslaan en ’n Joodse volksmoord gelas. Op
daardie dag sal die Jode vir hulle lewens moet vlug en geen
oomblik verkwis in hulle poging om van die Antichris se
magte af weg te kom nie (Matt. 24:15-22). Daniël verwys
na hierdie tyd van verskrikking wat in al sy felheid oor Israel sal losbars. Paniek sal heers en baie mense sal nie weet
wat om te doen nie. Sommige van die Jode sal die valse
Messias erken in die hoop om vrede, sekuriteit en ekonomiese voordele van hom te verkry. Die ander sal hom
egter verwerp en as gevolg daarvan hewig deur hom vervolg word (Dan. 11:31-36). Hierdie arrogante leier “sal aan
sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie”
(Dan. 11:45). Die ware Messias sal hom tydens sy wederkoms verdelg (2 Thess. 2:8; Op. 19:19-20). Dit sal die skielike einde van sy sewe jaar lange skrikbewind meebring, en
dus ook die einde van die 70ste jaarweek van Daniël.
Uit die profesie oor die 70 jaarweke van Israel se geskiedenis voor die Messiasryk sien ons hoe hulle die ware
Messias aan die einde van die 69ste jaarweek sou ombring,
hulleself as gevolg daarvan uit God se raadsplan sou bege63
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we, uit hulle land verdryf sou word, en dat hulle uiteindelik
aan die begin van die 70ste jaarweek in groot getalle terug
in hulle land sal wees en met die valse messias ’n verbond
sal sluit. Hierdie feite dui sonder enige twyfel daarop dat
die hele 70ste jaarweek deel van Israel se heilsgeskiedenis
is en derhalwe nie deel van die kerkdispensasie nie. Die tye
van die nasies, wat met die kerkbedeling en die lang internasionale verstrooiing van Israel saamval, moet eers verby
wees voordat die 70ste jaarweek ’n aanvang kan neem.
Aan die einde van die 70ste jaarweek gaan daar ’n baie
dramatiese ingryping van God in die Joodse volksgeskiedenis wees. Dit sal daartoe lei dat hulle van gepoogde uitwissing deur die valse messias gered sal word, en ook almal
geestelik met die Messias versoen sal word. Dan sal ewige
geregtigheid vir hierdie volk aanbreek, en sal almal van
hulle die Here van harte deur die Messias dien. Die hoogtepunt van hulle heilsgeskiedenis as volk sal in die daaropvolgende duisendjarige vrederyk onder die heerskappy
van die Messias aanbreek. Al die nasies sal Israel se guns
soek omdat dit vir almal duidelik sal wees dat die Here met
hulle is (Sag. 8:22-23).
Net so letterlik as wat die eerste 69 jaarweke tot met die
verwerping en kruisiging van die Messias verloop het, sal
die 70ste jaarweek ook in jare, maande én selfs in dae afgetel kan word. Die enigste onbekende faktor is wanneer die
kerkbedeling deur die wegraping afgesluit, die Antichris
geopenbaar en sy sewe jaar lange verbond met Israel en die
64
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nasies gesluit sal word. Die gevorderde stadium van Israel
se herstel in hulle land (die bot van die vyeboom), asook
Jerusalem se staatkundige herstel, is besliste aanduidings
dat dié tyd baie naby is.
Die boek Openbaring bied ’n opsomming van die hele
kerkbedeling in hoofstukke 2 en 3 aan, waarna die verheerlikte kerk in Openbaring 4 en 5 in die hemel aangetref word. Daarna begin die aftelling van die sewe jaar van
verdrukking wat vir Israel en die ongeredde nasies bedoel
is (Op. 6 tot 19). Aan die einde daarvan sal Jesus Christus
met sy verheerlikte kerk terugkeer aarde toe om sy duisendjarige vrederyk hier te vestig met Jerusalem as hoofstad van die wêreld (Op. 19 en 20).
Daar móét ná die kerkbedeling ’n sewe jaar tydperk
aanbreek waarin Israel se heilsgeskiedenis tot met hulle
nasionale bekering kan verloop, en waarin mense uit die
ongeredde nasies ’n laaste kans sal kry om Christus as
Messias aan te neem – al sal dit ook in tye van groot benoudheid wees, wanneer hulle bereid sal moet wees om
die Antichris openlik te verwerp en as gevolg daarvan as
martelare te sterf (Op. 6:9-11; 12:11). Aan die einde van
die verdrukking sal die regverdiges wat ná die wegraping
gesterf het, ook opgewek word en verheerlikte liggame kry
sodat hulle in die heerlikheid van die Messias se duisendjarige vrederyk op aarde kan deel. Johannes sê: “... 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
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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 die duisend jaar lank”
(Op. 20:4).
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HOOFSTUK 6
Israel se Internasionale
Verstrooiing en Herstel
Die Here het aan Abraham (Gen. 13:14-15), Isak (Gen.
26:3) en Jakob (Gen. 28:13) beloftes gemaak dat Hy die
land Kanaän as ’n ewige besitting aan hulle nageslag sou
gee. Hoewel hierdie beloftes onvervreembaar is, was daar
aan hulle veilige bewoning van die land ’n voorwaarde van
getrouheid en gehoorsaamheid aan God gekoppel. Indien
hulle weens volhardende sonde van God afvallig raak, sou
hulle noodwendig sy seën en beskerming verbeur en ook
aan hulle vyande oorgelewer word sodat hulle gestraf kon
word. In ’n uiterste geval kon dit selfs tot ’n lang internasionale verstrooiing na al die lande van die wêreld lei:
“As jy dan goed luister na die stem van die here jou
God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die here jou God jou die hoogste stel
bo al die nasies van die aarde. … Maar as jy nie luister na
die stem van die here jou God, om sorgvuldig te hou al
sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie,
dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. … Die
here sal teen jou ’n nasie bring van ver. … En hulle sal die
67
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vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet totdat jy
verdelg is. … En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou
poorte totdat jou hoë en versterkte mure val waarop jy in
jou hele land vertrou het. … En die here sal jou verstrooi
onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by
die ander einde van die aarde. … En onder dié nasies sal jy
geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek
wees nie; maar die here sal jou daar ’n bewende hart gee
en smagtende oë en ’n kwynende siel” (Deut. 28).
Selfs in hierdie uiterste geval sou God se verbond met
hulle onvernietigbaar bly en sal Hy hulle uiteindelik weer
na hulle land terugbring: “Maar ook dan, as hulle in die
land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek
van hulle geen afsku, sodat Ek ’n einde aan hulle sou maak
en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die
here hulle God. Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die
verbond van die voorvaders wat Ek uit Egipteland voor die
oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ’n God te wees.
Ek is die here” (Lev. 26:44-45; vgl. Jer. 31:20).
Hierdie wêreldwye verstrooiing het eers in Nuwe-Testamentiese tye plaasgevind nadat die volk ook die beloofde Messias verwerp en aan die Romeine oorgelewer het
om gekruisig te word. Jesus het die aanbreek van dié tyd
aangekondig: “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete
doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels
wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar
kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
68
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Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek sê vir
julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat
julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die
Here!” (Matt. 23:37-39).
Die Here Jesus stel dit onomwonde dat sy verwerping
deur die volk die maat van hulle ongeregtighede vol gemaak het (Matt. 23:32), en dat al die vloeke wat oor die stad
en volk geprofeteer is, as gevolg daarvan in vervulling sou
gaan. Omdat die Jode Hom verwerp het, sou hulle huis,
Jerusalem, woes gelaat word. Toe die dissipels na die indrukwekkende geboue van die tempelkompleks gekyk het,
het Jesus vir hulle gesê: “Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die
ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie” (Matt.
24:2). Die Here Jesus was diep ontroerd oor die traumatiese
gebeure wat oor die volk en die stad Jerusalem sou kom:
“En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor
geween en gesê: As jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie
dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is
dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou
vyande ’n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en
jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in
jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip
op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God
jou besoek het, nie opgemerk het nie” (Luk. 19:41-44).
Die Messias het in Matthéüs 23:36 vir die inwoners van
Jerusalem gesê dat hierdie dinge tydens hulle geslag sou
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plaasvind. Hulle was die geslag wat die Messias verwerp
het, daarom sou hulle die verwoesting van Jerusalem beleef, terwyl die oorlewende Jode in ’n internasionale ballingskap sou gaan. Jesus het vir sy dissipels gesê: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet
julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in
Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet
uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat
geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat
swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar
sal ’n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie
volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as
krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die
nasies vervul is” (Luk. 21:20-24).
Groot vyandigheid het in die middel van die eerste eeu
tussen Israel en hulle Romeinse oorheersers opgebou, en
dit het na verskeie opstande, botsings en oorloë gelei. Uiteindelik het keiser Nero bevel gegee dat die Joodse gebiede
verwoes en al die opstandelinge doodgemaak moes word.
Die tempel moes ook afgebreek word. In 70 n.C. het die
beleg, inname en vernietiging van Jerusalem plaasgevind.
Die stad is totaal verwoes, die tempel is aan die brand gesteek en daarna tot op die grond afgebreek. Goue artikels in
die tempel het gesmelt in die brand, asook die goudbeslag
op die mure van die Allerheiligste, en die gesmelte goud
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het deur die krake in die vloer tot op die rotsfondament
van die tempel ingeloop. Elke klip is letterlik afgebreek om
die gesmelte goud te kon buitmaak. Net die westelike muur
van die tempelterrein is nie afgebreek nie omdat dit as ’n
skuiling gebruik is vir ’n garnisoen Romeinse soldate wat
moes toesien dat die Jode nie weer die stad of die tempel
herbou nie. Al die geboue in Jerusalem is afgebreek (behalwe net vir ’n paar torings) en die stad is totaal verwoes.
Gedurende hierdie beleg van omtrent vyf maande in 70
n.C., is ’n groot aantal Jode in Jerusalem dood (volgens Josephus 1.1 miljoen, van wie die helfte weens hongersnood)
en 97 000 van die oorlewendes as krygsgevangenes weggevoer, van wie baie as slawe verkoop is. Die internasionale
verstrooiing van Jode na al die nasies van die wêreld het hiermee begin, en tot in die 20ste eeu voortgeduur. Die afgelope
twee millennia was daar nie ’n land in die wêreld waar daar
nie in een of ander stadium Joodse ballinge was nie. Hierdeur is ’n baie ou profesie in Deuteronómium vervul: “En
die here sal jou verstrooi onder die volke, van die een einde
van die aarde tot by die ander einde van die aarde” (Deut.
28:64). Die verwerpte Messias het ook tydens sy aardse bediening gewaarsku dat die ongelowige Jode krygsgevange
geneem sou word “na al die nasies” (Luk. 21:24).
Met die Here Jesus se aankondiging van die vernietiging
van Jerusalem en die wêreldwye verstrooiing van al die inwoners wat die militêre aanslag teen hulle land en stad sou
oorleef, het Hy dit nogtans duidelik gestel dat hierdie toe71
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stand nie onbepaald sou voortduur nie. Hy het gesê: “...
en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die
tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24; klem bygevoeg).
Die voegwoord “totdat” beteken “tot op die oomblik dat
...”. Daar kom dus ’n besliste einde aan die wêreldwye verstrooiing van Israel en die vertrapping en vernedering van
hulle hoofstad, Jerusalem. Die tyd van die volk se internasionale swerftogte en die vertrapping van Jerusalem was
baie lank omdat dit met die tye van die nasies – dit is die
tyd van wêreldevangelisasie – saamgeval het.
Paulus gebruik ook die voegwoord “totdat” wanneer hy
sê: “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees
nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat
die volheid van die heidene [letterlik die etniese groepe,
of nie-Joodse volke] ingegaan het; en so sal die hele Israel
gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion
kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend” (Rom.
11:25-26; klem bygevoeg).
Die Messias het ook deur die gebruik van die woord
“totdat” aangedui dat Hy nie vir altyd deur die inwoners
van Jerusalem (m.a.w. die Joodse volk) verwerp sou word
nie. Hy het vir die volksleiers gesê: “Julle sal My van nou
af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy
wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:39; klem
bygevoeg). Hierdie seëngroet staan in Psalm 118:26, en
word elke jaar tydens die Loofhuttefees deur die ortodokse
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Jode uitgespreek in afwagting op die koms van die Messias. Die Here Jesus het nadruklik vir Israel gesê dat Hy sou
weggaan en dat hulle Hom vir ’n lang tyd nie sou sien nie,
maar wanneer Hy weer kom en sy voete op die Olyfberg
sit tydens sy wederkoms (Sag. 14:4-5), sal hulle Hom in die
Naam van die Vader as ’n geseënde verwelkom. Daar kom
beslis ’n tyd wanneer hierdie volk geestelik sal ontwaak.
Hieroor is daar baie beloftes in die Bybel, en dié beloftes
wat op Israel se fisiese herstel betrekking het, is reeds besig
om letterlik vervul te word:
“Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here
here: … Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit
al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land
bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein
kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal
Ek julle reinig. ... En Ek sal my Gees in jul binneste gee en
sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land
wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ’n volk
en Ek sal vir julle ’n God wees” (Eseg. 36:22-28).
Voordat dit gebeur, sal Israel egter deur die tyd van benoudheid vir Jakob gaan (Jer. 30:7) om in die verdrukking
geestelik gelouter en van hulle misleiding en dwalings gesuiwer te word. Die Here sê: “Omdat julle almal skuim
geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem
bymekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood
en tin binne-in ’n smeltoond bymekaargemaak word om
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daarteen ’n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek julle
bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle
ingooi en smelt. … [E]n julle sal weet dat Ek, die here, my
grimmigheid oor julle uitgegiet het” (Eseg. 22:19-22).
Volgens Sagaría 13:8-9 sal net ’n derde van die Jode die
louteringsproses van die groot verdrukking oorleef. Op die
dag van Christus se wederkoms aan die einde van die verdrukking, sal die oorblyfsel van Israel met Hom versoen
raak: “Oor die huis van Dawid en oor die inwoners van
Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het,
en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor
’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens
bitterlik ween oor ’n eersgebore kind. In dié dag sal die
rouklag groot wees in Jerusalem” (Sag. 12:10-11).
Dit sal die begin van ’n goue tydperk in Israel se geskiedenis as volk wees, omdat hulle daagliks in die lig van die
Messias sal wandel en Hy in Jerusalem ’n regering van geregtigheid vir die hele wêreld sal vestig. Israel as volk sal
dan nog steeds uit sterflike mense bestaan wat sal trou en
kinders hê, maar almal van hulle – klein en groot – sal die
Here dien en sy spesiale getuies op aarde wees. Diegene wat
reeds vroeër as gelowiges gesterf het, sal tydens die eerste
opstanding saam met gestorwe gelowiges uit alle nasies uit
die dood opgewek word, met verheerlikte liggame beklee
word, en saam met Christus as konings regeer (vgl. Heb.
11:39-40). Hulle sal lede van sy bruidsgemeente wees.
74

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 74

2016/09/16 1:14:07 PM

HOOFSTUK 7
Profesieë oor Jesus
Daar is baie profesieë oor die Messias (Jesus Christus) se
eerste én tweede koms in die Ou Testament. Tydens sy eerste koms was Hy die lydende Messias, maar tydens sy wederkoms sal Hy as Regter en Koning kom om sy vyande te
oordeel en as Koning op die herstelde troon van Dawid te
regeer. Die volgende is die belangrikste profesieë oor Hom.

SY MAAGDELIKE GEBOORTE
“Daarom sal die here self aan julle ’n teken gee: Kyk, die
maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immánuel
noem” (Jes. 7:14). Dit is beslis ’n bonatuurlike, Goddelike
teken indien ’n maagd swanger raak, want dan is daardie
kind nie deur ’n sterflike, sondige mens verwek nie. Dit
verklaar waarom Jesus ook die Seun van God genoem behoort te word. Die engel het vir Maria gesê: “En kyk, jy
sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus
noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste
genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van
sy vader Dawid gee” (Luk. 1:31-32). Josef het ’n soortgelyke boodskap oor sy swanger vrou gekry: “… wat in haar
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verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal ’n seun baar, en
jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van
hulle sondes sal verlos” (Matt. 1:20-21).
Dit het alles gebeur as die vervulling van die profesie
in Jesaja 7:14. Matthéüs sê: “En dit het alles gebeur, sodat
die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet
gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun
baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons” (Matt. 1:22-23).

JESUS SE GEBOORTEPLEK EN
LATERE TUISTE
God het deur die profeet Miga aangekondig dat sy Seun in
Betlehem gebore sou word: “En jy, Betlehem Éfrata, klein
om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar
vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en sy
uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid”
(Miga 5:1). Jesus het as die Woord van God (die Logos) ’n
ewige selfbestaan, maar in die volheid van die tyd het Hy
sy hemelse heerlikheid verlaat, die gestalte van ’n nederige
dienskneg aangeneem, en is in Betlehem as ’n mens gebore
(Joh. 1:1-14). Dit het presies so gebeur. Koning Herodes
was baie ontsteld toe hy by die wyse manne uit die Ooste gehoor het dat hulle eer wou betoon en geskenke gee
aan die Koning van die Jode wat gebore sou word: “En toe
koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom; en hy het al die owerpriesters en
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die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by
hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word.
En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want so is
daar deur die profeet geskrywe: En jy, Betlehem, land van
Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda
nie, want uit jou sal ’n leidsman voortkom wat vir my volk
Israel ’n herder sal wees” (Matt. 2:3-6).
Die Here het die wyse manne in ’n droom gewaarsku
om nie na Herodes terug te gaan en hom te vertel waar
hulle die Kind gekry het nie, daarom het hulle met ’n ander pad huis toe gegaan. Ná hulle vertrek is Josef ook gewaarsku om vinnig uit Betlehem pad te gee met die Kind:
“En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ’n engel van
die here in ’n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die
Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat
ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom
dood te maak. ... En hy was daar tot die dood van Herodes,
sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het
deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep” (Matt.
2:13, 15).
Herodes was baie kwaad toe hy agterkom dat hy deur
die wyse manne mislei is, en hy het opdrag gegee dat in
Betlehem en die hele omgewing alle seuntjies van twee
jaar oud en jonger doodgemaak moes word (Matt. 2:1618). Kort daarna is Herodes self dood en het die Here Josef
beveel om terug te trek: “En ná die dood van Herodes het
daar ’n engel van die Here in ’n droom aan Josef in Egipte
77
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verskyn en gesê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder,
en gaan na die land van Israel; want hulle is dood wat die
lewe van die Kindjie gesoek het” (Matt. 2:19-20).
Hulle terugkeer uit Egipte was ’n verdere vervulling van
’n Ou-Testamentiese profesie wat aanvanklik deur Israel se
uittog uit Egipte vervul is. Die Here sê: “Toe Israel ’n kind
was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun
geroep” (Hos. 11:1). Toe Israel slawe in Egipte was, het die
Here hulle daaruit geroep sodat hulle hul erfenis in die
Beloofde Land kon verkry. Jesus het baie lank daarna ook
in Egipte vertoef; toe het God sy eniggebore Seun daaruit
geroep om na die land Israel te gaan sodat Hy die Verlosser van Israel kon word sodat hulle daardeur hulle roeping
kan vervul om ’n Messiaanse volk te word met Jesus wat op
die troon van Dawid regeer. Josef het egter gehoor dat Archeláüs in die plek van sy vader koning oor Judéa was, en
was bang om daar te vestig omdat die nuwe koning, soos
sy pa, ook ’n kwaai en bloeddorstige diktator was. Archeláüs het van 4 v.C. tot 6 n.C. in Jerusalem regeer. Die Here
het vir Josef gesê om na Galiléa te trek en daar het hulle in
Násaret gevestig (Matt. 2:21-23).

JESUS AS DIE NEDERIGE DIENSKNEG
Israel se Koning sou in ’n baie nederige gedaante verskyn:
“Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter
van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ’n
oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – op ’n jong
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esel, die vul van ’n eselin” (Sag. 9:9). Oor die vervulling van
hierdie profesie lees ons in die Nuwe Testament: “En dit het
alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die
profeet gespreek is: Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ’n esel, ja, ’n
jong esel, die vul van ’n pakdier” (Matt. 21:4-5).
Jesus verwag dieselfde nederigheid en diensbaarheid
van sy volgelinge: “Neem my juk op julle en leer van My,
want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus
vind vir julle siele” (Matt. 11:29). Hy het ook vir hulle gesê:
“En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle
dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom
het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te
gee as ’n losprys vir baie” (Matt. 20:27-28).

JESUS AS DIE LAM VAN GOD
Jesaja 53 bevat een van die treffendste profesieë oor die lydende Messias wat die straf vir ons sonde gedra het: “Wie
het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm
van die here geopenbaar? Hy tog het soos ’n loot voor sy
aangesig opgespruit en soos ’n wortel uit droë grond. Hy
het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou
aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer
nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van
smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n
mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie
geag nie. Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem,
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en óns smarte – dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir
ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het
daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos
skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die here het
die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom”
(Jes. 53:1-6).
Psalm 22 het ook duidelik betrekking op Jesus se lyding
tydens sy kruisiging: “Wees nie ver van my af nie, want die
nood is naby, want daar is geen helper nie. … Hulle het
hul mond teen my oopgespalk soos ’n leeu wat verskeur
en brul. Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak
los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in
my ingewande. My krag is verdroog soos ’n potskerf, en
my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die
stof van die dood. Want honde het my omsingel; ’n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en
my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel; húlle kyk,
hulle sien met welgevalle op my neer! Hulle verdeel my
klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad” (Ps.
22:12-19). Al hierdie profesieë is letterlik vervul tydens die
kruisiging van Jesus.

DIE WEDERKOMS VAN JESUS
Tydens sy eerste koms het Jesus die groot werk van ver80
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soening gedoen, dissipels opgelei en aan hulle die opdrag
gegee om die evangelie wêreldwyd te verkondig nadat hulle
met die Heilige Gees vervul is (Hand. 1:8; Luk. 24:46-49).
Hy het ook belowe om weer terug te kom – hierdie keer nie
as nederige Dienskneg nie, maar in heerlikheid as magtige Koning en Regter van die lewende en die dode. Hy het
ook geweet dat die oorblyfsel van die afvallige Joodse volk
Hom ten volle sal aanvaar wanneer Hy terugkom (Matt.
23:39). Op die dag van sy hemelvaart het twee engele ook
die sekerheid van sy wederkoms bevestig: “Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus
wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos
julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Hand. 1:11).
Hy sal terugkom as Koning van die konings en Here van
die here (Op. 19:16). Die konings van die aarde en hulle leërs sal op daardie dag in Jerusalem ontplooi wees om
teen Christus te veg, omdat hulle deur die Antichris mislei
sal word om die bedreiging van hulle goddelose nuwe wêreldorde te probeer verdedig teen die geprofeteerde vernietiging daarvan deur die Seun van God (Op. 19:19-21;
Sag. 14:12-13; 2 Thess. 2:8). Die Here waarsku in ’n Messiaanse Psalm dat die nasies hulle eie ondergang sal verhaas
as hulle teen sy Seun sal probeer veg net omdat die reëls en
beginsels van die Christelike geloof nie vir hulle aanvaarbaar is nie:
“Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige
dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vors81
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te hou saam raad teen die here en teen sy Gesalfde [die
Messias] en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag;
die here spot met hulle. Dan sal Hy hulle aanspreek in
sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik: Ék
tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil
vertel van die besluit: Die here het aan My gesê: U is my
Seun, vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My, en Ek
wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u
besitting. U sal hulle verpletter met ’n ysterstaf, U sal hulle
stukkend slaan soos ’n erdepot. Wees dan nou verstandig,
o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! Dien
die here met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat
Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want
gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by
Hom skuil!” (Ps. 2:1-12).
Johannes beskryf die lot wat hulle sal tref op daardie
dag: “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” (Op. 19:19-21).
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DIE WEGRAPING
Bybelse profesieë maak melding van twee fases van
Christus se wederkoms, naamlik sy geheime koms soos ’n
dief in die nag om sy bruidsgemeente te kom haal, en sy
openbare koms wanneer elke oog Hom sal sien. Eers kom
Hy vir sy heiliges (Joh. 14:2-3), en by die tweede geleentheid kom hy met sy heiliges (Kol. 3:4).
Uit die gelykenis van die tien maagde kan dit gesien
word dat die Bruidegom in die middernag kom wanneer
min mense wakker is en op Hom wag. Dié wat gereed is
en olie in hulle lampe het (’n lewe onder die leiding van
die Heilige Gees) sal skielik deur Hom weggeneem word
wanneer Hy kom. Hierdeur word ’n baie belangrike Bybelse feit beklemtoon, naamlik dat die oordele van die verdrukking nie vir die ware kerk van Christus bedoel is nie,
daarom moet hulle weggeneem word voordat die uur van
beproewing oor die hele aarde aanbreek. Die Here het vier
duisend jaar gelede al vir Abraham gesê dat die regverdiges nie saam met die onregverdiges geoordeel sal word nie
(vgl. Gen. 18:23-33). In die lig hiervan het God belowe dat
Hy Sodom nie sou oordeel indien daar net tien regverdiges in die stad sou wees nie. Daar was nie tien nie, maar
die Here het gesorg dat Lot en sy gesin vinnig wegvlug
uit die stad voordat Sodom in oordele vernietig is (Gen.
19:12-26). Dieselfde beginsel het ook gegeld in die geval
van Noag en sy gesin. Hulle was veilig in die ark voordat
die sondaars in die vloed verdelg is (Gen. 7:1-24).
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Hierdie twee oordele was ’n profetiese waarskuwing oor
wat weer in die eindtyd gaan gebeur, naamlik die uitredding en beveiliging van die gelowiges voordat die meerderheid van die sondaars in die groot verdrukking van
sewe jaar verdelg sal word tydens God se oordele (Matt.
24:21-22; Jes. 13:9). Paulus sê ons moet God se Seun uit
die hemele verwag, “Jesus wat ons van die toekomstige
toorn verlos” (1 Thess. 1:10). Ons weet ons is nie vir God
se toorn in die poel van vuur bestem nie, maar ons is ook
nie vir sy toorn tydens die groot verdrukking bestem nie.
Die Here Jesus het gesê: “Waak dan en bid altyddeur, sodat
julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom,
te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk.
21:36). “Al hierdie dinge” het betrekking op die rampe en
benoudheid wat die mensdom in die groot verdrukking
sal tref (Luk. 21:8-11, 25-27), asook die intense misleiding
deur die Antichris en sy handlangers (Matt. 24:4-5, 11, 24).
Die Here Jesus vergelyk die eindtyd met die dae van
Noag en Lot toe goddeloosheid, gewelddadigheid, materialisme en homoseksualiteit oral aan die orde van die dag
was. Niemand wou na Noag en Lot se waarskuwings luister nie, en hulle het van kwaad na erger voortgegaan totdat
die Here deur ontsaglike oordele ingegryp het. Sy toorn
het egter nie oor die gelowiges gekom nie, en so sal dit
weer wees wanneer die Here sy bruid kom haal. Dit mag
selfs wees dat binne dieselfde gesin sommige lede gered
en gereed mag wees en die ander nie. Die wat nie gereed
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is as Hy in die geheim kom nie, sal agterbly en deur die
verdrukking moet gaan:
“En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit
ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het
geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die
sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook
gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink,
gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die
dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die
hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die
dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. ... Ek
sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die
een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue
sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat
word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en
die ander verlaat word” (Luk. 17:26-30, 34-36).
“Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie” (Matt. 25:13). Die Here
het ’n wonderlike roeping en bestemming vir alle gelowiges op aarde – Jode én nie-Jode – maar ons moet geestelike
vordering maak sodat ons hierdie bestemming sekerlik sal
bereik. Baie van die Israeliete wat uit Egipte bevry is, het
nooit by hulle bestemming in die Beloofde Land aangekom
nie, omdat hulle langs die pad in sonde en ongeloof verval
het. Paulus sê: “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte
om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal
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blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons
is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar
die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie”
(Heb. 4:1-2). Hulle was vergeetagtige hoorders wat nie
geestelik op die woord gereageer het nie.
Die Woord van die Here moet nie net met die verstand
aanvaar word nie, maar ook met die hart, deur geloof.
Wanneer daar nie ’n geloofsaanvaarding van die Here Jesus en sy beloftes is nie, dan beoefen die betrokke persoon slegs ’n oppervlakkige vormgodsdiens en bely hy die
Here net met sy lippe – sy hart (die setel van die innerlike
mens) is nog steeds koud en onweergebore. Jesus het vir
Israel gesê: “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer
My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar
tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie
van mense is” (Matt. 15:8-9). Gebooie van mense is kerklike dogma en leerstellings wat nie na ’n hartsverandering
en ’n ontmoeting met die Here Jesus as Verlosser lei nie.
Die noodsaaklike element van geloof ontbreek dan nog
steeds.
Die groot probleem van die eindtydse “moderne” mens
is dat hy alles net met sy verstand wil uitwerk. Die godsdiens van sulke mense is net ’n dun lagie wat bo-oor ’n
ongelowige hart en ’n skeptiese gees geplak is, daarom het
hulle net ’n uiterlike gedaante van godsaligheid (2 Tim.
3:5). Dit is waarom die Here Jesus gesê het: “... maar as die
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Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde
vind?” (Luk. 18:8).
Veranderde opinies alleen kan nie ’n mens geestelik verander en van hom ’n ware gelowige maak nie. Hy moet
eers die Here Jesus vra om in sy hart en lewe in te kom
en hom geestelik te vernuwe. Wanneer hy dit doen, sal
die Heilige Gees hom oortuig van die sondes wat skeiding
maak tussen hom en die Here. Die oomblik wanneer hy
hierdie sondes bely en laat staan, verkry hy vergifnis, die
Here reinig sy hart (1 Joh. 1:9) en maak woning by hom
(Joh. 14:23).
Dit is jammer dat baie mense eers ná die wegraping sal
agterkom dat hulle ’n dooie vormgodsdiens sonder geloof
beoefen het, en as gevolg daarvan nie die belofte van ontvlugting verkry het nie, maar inteendeel agtergebly het. Dit
sal hulle niks help om hulle dan op jarelange godsdiensbeoefening en kerkbywoning te beroep as daar geen verhouding tussen hulle en die Here Jesus is nie (Matt. 7:21-23).
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HOOFSTUK 8
Jesus Christus as
Hoëpriester
Godsdiensbeoefening in die Nuwe Testament vereis dat
ons die regte begrip sal hê van Jesus Christus se rol as
Hoëpriester. Om dit te kan doen, moet ons bewus wees
van die rol van die hoëpriester in die Ou Testament; dan
sal dit begryp word hoe Christus dit vervul het. In die ou
tyd moes die hoëpriester benewens al sy ander funksies
een maal per jaar op die Groot Versoendag die Allerheiligste betree om ’n bloedoffer vir die sondes van die volk te
bring. Dit was verbode vir die ander priesters om agter die
voorhangsel tot by die verbondsark in te gaan. Die Groot
Versoendag (Joom Kippoer) was benewens die Pasga die
belangrikste godsdienstige feesdag van die jaar omdat dit
God se voortgesette seën oor die volk verseker het.
Die hoëpriester, asook die hele Ou-Testamentiese orde
van priesters, het as middelaars tussen die volk en God opgetree omdat hulle namens die volk offers gebring en gebe-
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de gedoen het. Onder die leiding van die hoëpriester was
hulle God se spesiale diensknegte en gesante om uitvoering aan die volk se godsdienstige aktiwiteite en pligte te
gee. As sodanig het hulle tussen God en die mens gestaan.
Jesus Christus is die Hoëpriester en Middelaar van
die Nuwe Testament (Heb. 8:1-2). Daardeur het Hy die
priesterdiens in sy geheel vervang. Om hierdie amp te kon
beklee, moes Hy eers mens word en ook versoek word
soos mense, sodat Hy medelye met ons kan hê: “Daarom
moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees ...
om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat Hy
self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek
word. ... Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons
swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte
versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan
met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op
die regte tyd gehelp te word” (Heb. 2:17-18; 4:15-16). Ons
gaan self deur die geskeurde voorhangsel tot by die genadetroon en verkry geestelike reiniging en versoening vir
ons sondes. Geen priester of enige ander “gesalfde” hoef dit
namens ons te doen nie.
Jesus het nie ’n Levitiese priesterskap beklee nie, omdat
die Leviete sterflike mense was wat mekaar opgevolg het,
en ook sondaars wat eers vir hulle eie sondes versoening
moes doen en dán vir dié van die volk. Jesus het ’n ewige
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en volmaakte priesterskap: “Die Here het gesweer en dit sal
Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde
van Melgisédek – in sover het Jesus van ’n beter verbond
borg geword. En hulle het wel priesters geword in ’n groot
aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te
bly; maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ’n priesterskap
wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd
leef om vir hulle in te tree. Want so ’n hoëpriester was vir
ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie
van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;
wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers
vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk
nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself
geoffer het” (Heb. 7:21-27).
Waarom word Jesus as Hoëpriester met Melgisédek
vergelyk? “Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham
tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings
verslaan het, en hom geseën het; aan wie Abraham ook ’n
tiende deel van alles gegee het – hy was in die eerste plek,
volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede; sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae
of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God,
bly hy priester altyddeur” (Heb. 7:1-3).
Melgisédek was ’n tipe van Jesus, of, volgens sommige
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verklaarders, ’n Ou-Testamentiese verskyning van Jesus.
Hy bestaan vir altyd (sonder begin of einde) en is ’n beeld
van die Seun van God. Melgisédek is die priester-koning
van geregtigheid en vrede. Dit is titels van die Here Jesus,
want Hy is ons Geregtigheid en Vrede. Hy het ’n ewige selfbestaan en sal nooit deur iemand anders opgevolg word nie:
“En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand. 4:12).
Om Hom te kan volg, sonder enige ander middelaars tussen ons en Hom, is ’n wonderlike voorreg wat ons het.
Ken jy hierdie getroue Hoëpriester wat medelye met
jou swakhede het en altyd leef om by God vir jou in te
tree? Besef jy jou verantwoordelikheid om in sy voetspore
te volg, heilig en afgesonderd te leef en vir ander by die
genadetroon in te tree deur gebed? Tree jy deur die bloed
van Jesus toe op die nuwe en lewende weg wat Hy deur die
geskeurde voorhangsel tot by die genadetroon ingewy het?
(Heb. 10:19-20). Die voorreg van toegang tot die genadetroon van God was onder die ou verbond net tot ’n beperkte mate vir die hoëpriester beskore, maar in die Nuwe
Testament kan ons enige tyd van die dag of nag die Here se
teenwoordigheid sonder ’n ander middelaar opsoek. Is jy
’n gereelde besoeker aan die genadetroon?
Ons is tot ’n koninklike priesterdom geroep om die deugde
te verkondig van Hom wat ons uit die duisternis geroep het
tot sy wonderbare lig (1 Pet. 2:9). Omdat daar nie meer ’n orde
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van priesters is wat bo die gewone lede van die volk verhewe
is nie, moet alle Christene nou die taak vervul om getuies en
diensknegte vir Jesus Christus te wees. ’n Nuwe-Testamentiese
“priester” (m.a.w. elke gelowige) moet namens God met die
volk praat (preek of getuig) en ook namens die volk met God
praat (voorbidding doen). Hy moet heilig leef omdat God
heilig is, en nougeset teen sonde waak. Indien hy tóg sondig,
weet hy waar om genade te vind: “My kinders, ek skryf hierdie
dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus
die Regverdige. En Hy is ’n versoening vir ons sondes” (1 Joh.
2:1-2). Niemand hoef meer namens iemand anders offers te
bring of sondes te bely nie, want Christus het reeds sy eenmalige offer vir die sonde van die wêreld gebring, en elke sondaar
moet self sy sondes bely en laat staan (1 Joh. 1:9).
In die bedeling van die kerk het ’n prediker nie ’n verhewe rang of eksklusiewe funksies nie, en tree in werklikheid net as ’n lerende ouderling op. Geen mens kan ’n ander
mens salig spreek of sekere rituele beoefen wat vir die ander
verbode is nie. Daar moet ’n opregte broederskap onder gelowiges wees, en die een wat ’n leidende rol wil speel moet
almal se dienskneg wees. Ons enigste Hoëpriester is Jesus
Christus wat deur sy kruisdood vir elkeen van ons die weg
gebaan het na sy genadetroon. Ons kan in ons binnekamer,
en ook op enige plek in die openbaar, op hierdie weg toetree en met die Here in verbinding kom. Hy het belowe om
niemand wat na Hom toe kom, uit te werp nie (Joh. 6:37).
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Onder die leiding en gesag van die Hoëpriester moet
daar gemeentes gestig word sodat die evangelie verder verkondig kan word en jong gelowiges opleiding in dissipelskap kan ontvang om ook aktief en meer doeltreffend in
die Here se diens te wees. Die Bybel sê die volgende oor die
samestelling en doel van ’n gemeente:
• Dit is gebou op die Rots Jesus Christus (Matt. 16:18), dit
bestaan net uit geredde mense (Hand. 2:47) en Christus
is die Hoof daarvan (Ef. 1:22).
• Dit kan in sy kleinste vorm as ’n huiskerk bestaan
(Filem. v.2).
• Ouderlinge en diakens word ter wille van toesig,
pastorale werk en ander dienste aangestel. Hulle is nie
heersers oor die gemeente nie, maar voorbeelde vir die
kudde. Hulle staan onder die gesag van Christus as die
Hoëpriester en Hoof van die kerk (Hand. 14:23; 1 Pet.
5:2-4; 1 Tim. 5:17; 1 Tim. 3:1-5, 8; Hand. 20:28-30).
• Die gemeente se geloof en kennis moet opgebou word
en lidmate moet groei in genade en heiligmaking (Hand.
16:5; 2 Pet. 3:18; Ef. 5:25-27; 1 Pet. 1:15).
• Die gemeente funksioneer soos ’n liggaam waarvan die
lede verskillende maar aanvullende funksies vervul
(1 Kor. 12:26-28; Rom. 12:5-8).
• Gebed is een van die sentrale funksies van die gemeente
(Hand. 12:5; Mark. 11:17), en enige lidmaat behoort in
staat te wees om ’n getuienis te kan lewer of ’n boodskap uit
die Bybel te kan bring (Hand. 1:8; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:15).
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HOOFSTUK 9
Jesus se
Profetiese Rede
Die Here Jesus bespreek in sy profetiese rede belangrike
gebeure wat aan die begin en die einde van die huidige bedeling plaasvind, m.a.w. in die eerste geslag en die laaste
geslag van hierdie dispensasie. Jerusalem is die stad waarin
hierdie gebeurtenisse afspeel. Die eerste geslag is ingelui
deur die geboorte van Jesus en afgesluit deur die verwoesting van Jerusalem en die verstrooiing van Israel. Die laaste geslag is deur die geboorte van die moderne Joodse staat
in Mei 1948 ingelui (die bot van die vyeboom) en sal deur
die wederkoms van Christus afgesluit word, direk ná die
verdrukking van sewe jaar. Tussen hierdie twee geslagte
was Israel in verstrooiing en Jerusalem vertrap deur die
nasies terwyl die bedeling van wêreldevangelisasie sy loop
geneem het (Luk. 21:24; Rom. 11:25-26). Ons is tans in ’n
gevorderde stadium van die laaste geslag.
In sy breedste sin is ’n geslag die totale leeftyd van ’n
persoon, m.a.w. enigiets tussen 70 en 80 jaar: “Die dae van
ons jare – daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar”
(Ps. 90:10). Dit is dus nie ’n eksakte tydperk wat tot op ’n
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dag uitgewerk kan word nie, maar nietemin ’n redelik duidelike aanduiding van tyd. In Israel word volwassenheid
op 30-jarige ouderdom bereik, dan mag ’n persoon eers as
’n priester en volksleier optree. Die volwasse deel van sy
lewe kan dus enigiets tussen 40 en 50 jaar wees.

DIE EERSTE GESLAG
In sy profetiese rede spreek die Here Jesus in die eerste geslag sy tydgenote aan, en verwys na dinge wat nog in hulle
leeftyd sou gebeur. Ons weet ongelukkig nie presies wanneer Hy gebore is nie, maar dit moes beslis voor die begin
van ons huidige jaartelling gewees het. Herodes die Grote
wat ná die geboorte van Jesus die kindermoord gelas het
(Matt. 2:13-18), is in 4 v.C. oorlede. Jesus is dus waarskynlik in 5 v.C., of selfs ’n jaar of twee vroeër, gebore. Dit beteken dat ’n volledige geslag van 80 jaar tot ten minste in 73
n.C. sou duur. Jesus het vir sy tydgenote gesê dat Jerusalem
nog tydens hulle geslag vernietig en ontvolk sou word:
“Maak die maat van julle vaders dan vol! Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes
na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en
kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van
die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom
al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die
bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen
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die tempel en die altaar. Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie
dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy
wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur
is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net
soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak,
en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!”
(Matt. 23:32-38).
Die verwoesting van Jerusalem word spesifiek toegeskryf
aan Israel se geestelike blindheid, en hulle gevolglike verwerping van die Messias – die enigste Een wat hulle kon red
en werklik ’n verskil in hulle persoonlike lewe én volkslewe kon maak. Jesus was innig jammer vir hierdie insiglose
mense en die groot lyding wat hulle besig was om oor hulleself te bring, en het vir hulle gesê dat dit aan hulle geestelike hardheid en blindheid te wyte was (Luk. 19:41-44).
Waarom was die profesieë vir hierdie ortodokse Joodse
leiers bedek? Omdat hulle nie die profetiese woord goed
genoeg ondersoek het en vir Jesus erkenning gegee het as
die beloofde Messias en Redder van Israel én die wêreld
nie. Hy is die sentrale Persoon in die ontplooiing van God
se raadsplan vir die mens, daarom is “die getuienis van
Jesus ... die gees van die profesie” (Op. 19:10). Hy is die
enigste deur waardeur verlore mense kan ingaan om gered te word en toegang tot die koninkryk van die hemel te
verkry (Joh. 10:9). Diegene wat hierdie groot genade verontagsaam deur buite te bly, is verharde sondaars wat op
God se oordele afstuur. Jesus is dus nie net die Redder van
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die wêreld nie, maar ook die Regter wat al die ongereddes
sal oordeel. Die groot mandaat vir wêreldevangelisasie was
om alle mense tot bekering op te roep sodat hulle deur Jesus Christus gered kan word. Indien hulle dit sou weier, sal
hulle deur dieselfde Jesus geoordeel word: “God het dan
die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die
mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ’n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel
deur ’n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan
almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek”
(Hand. 17:30-31).
Die Jode het geen verskoning vir hulle onkunde gehad
nie, want hulle het al die profesieë oor Jesus tot hulle beskikking gehad in die boeke van die Ou Testament. Hulle
het ook al die tekens gesien wat Jesus deur die krag van
sy Vader gedoen het, maar hulle het hulleself teen dit alles verhard omdat hulle hoogmoedig was, gedink het dat
wetsnakoming voldoende was, en wou daarom nie die knie
voor Jesus as Verlosser buig en sy dissipels word nie:
Geboorteplek. Hulle het geweet dat die Messias in Betlehem gebore sou word (Matt. 2:4-6). Toe dit wél gebeur
het, het nie een van die volksleiers daarheen gegaan om
hulde aan Hom te bring en God vir sy koms te dank nie.
Dit was vir hulle verkiesliker om hulleself binne die verband van hulle gevestigde godsdienstige strukture en gebruike salig te spreek.
Maagdelike geboorte. Die Sanhedrin het baie goed ge98
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weet dat die profete voorspel het dat Israel se Verlosser uit
’n maagd gebore sou word (Jes. 7:14), en wel in Betlehem in
Judéa (Miga 5:1). Hulle het trouens die profeet se woorde
uit Miga 5:1 vir koning Herodes aangehaal toe hy by hulle
navraag gedoen het oor waar die Christus gebore sou word
(Matt. 2:1-6). Hulle was ook bewus van die wyse manne uit
die Ooste se besoek, want die hele Jerusalem was saam met
Herodes ontsteld (Matt. 2:3) oor die nuus dat die toekomstige Koning van Israel gebore is. Ook uit Daniël 9:24-27
sou hulle profetiese inligting kon kry oor die Messias se
geboortetyd. Hulle het al die profetiese aanduidings gehad,
asook sterk omstandigheidsgetuienis, maar nogtans het
hulle nie die saak verder ondersoek nie. Hulle nalatigheid
en onkunde het hulle die belangrikste geestelike gawe van
alle tye laat verbeur.
Offerlam van God. Johannes die Doper het vir die
volksleiers reguit gesê dat Jesus die Lam van God is wat
die sondes van die hele wêreld kan wegneem – as hulle net
in Hom wou glo (Joh. 1:29). Hulle het sy getuienis egter
ook nie aanvaar nie, want hulle het uitgekyk vir ’n Messias
wat as ’n magtige koning op die toneel sou verskyn om oor
hulle te regeer en Israel van die juk van Romeinse oorheersing te bevry. Hulle was duidelik nie bekommerd oor hulle
sonde nie en het hulleself na aanleiding van wetsonderhouding geregverdig (vgl. Luk. 18:9-12).
Wonderwerke. Hulle het nie op grond van Jesus se baie
wonderwerke tot insig gekom en besef dat dit God se krag
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was wat aan die werk was nie. Nikodémus, een van die lede
van die Sanhedrin wat besef het dat Jesus wél deur God
gestuur is, was so bang vir sy vyandige kollegas dat hy in
die geheim in die nag na Jesus gegaan en vir Hom gesê
het: “Rabbi, ons weet dat U ’n leraar is wat van God gekom
het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen
as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom:
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer
gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien
nie” (Joh. 3:2-3). Blote kopkennis alleen dat Jesus die Seun
van God is, is nie genoeg nie – jy moet ook tot bekering
kom sodat jou hart deur die weergeboorte vernuwe kan
word. Wanneer dit gebeur, moet jy jou van die sondaars
en vormgodsdienstiges distansieer en in die openbaar ’n
volgeling van Jesus word: “Laat ons dan uitgaan [van Judaïsme en vormgodsdiens] na Hom toe buitekant die laer
en sy smaad dra” (Heb. 13:13). Dit lyk nie of Nikodémus
bereid was om die volle prys vir dissipelskap te betaal nie,
want hy het nie uit die Sanhedrin bedank nie. Hy het nogtans vir Jesus voorspraak gemaak tydens een van die vergaderings, maar nie genoeg gedoen om Hom voor sy ongelowige kollegas te verdedig nie (Joh. 7:50-53). Tydens die
begrafnis van Jesus het Nikodémus en ’n ander geheime
dissipel, Josef van Arimathéa, in die openbaar gesorg dat
Hy ’n eerbare begrafnis kry (Joh. 19:38-42). Daarna hoor
ons nie weer van hulle nie.
Godheid van Jesus. Die Joodse leiers het al Jesus se ge100
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tuienis verwerp dat Hy en die Vader een is, en Hom onder
andere as gevolg hiervan vir godslastering aangekla en op
sy teregstelling aangedring (Joh. 10:32-33; Matt. 26:6266). Jesus se aanspraak op eenheid met die Vader is egter
heeltemal regverdigbaar uit Ou-Testamentiese uitsprake,
en die skrifgeleerdes kon dit maklik vasstel as hulle sou
wou. Die eerste naam wat vir God in die Ou Testament
gebruik word, is Elohim. Dit is ’n saamgestelde woord
waarin El in die enkelvoud is, maar die hele woord is in
die meervoudsvorm. Dit is die rede waarom Elohim kon
sê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, … man en vrou het Hy hulle geskape” (Gen. 1:26-27;
klem bygevoeg). Die drie-enige God kan inderdaad enkelvoudig óf meervoudig aangedui word. Ortodokse Jode
se beswaar dat die Christene in drie gode glo en nie net
in één God nie, is dus heeltemal ongegrond. Jode beroep
hulle dikwels op Deuteronómium 6:4 as ’n bewys dat daar
net ’n enkelvoudige God is: “Hoor, Israel, die here onse
God is ’n enige here [Hoor, Israel, Jahweh ons Elohim is
een Jahweh]”. Die woord wat hier vir “een” gebruik word,
echad, is ’n saamgestelde eenheid en nie ’n absolute eenheid nie. Dieselfde woord word ook gebruik om die saamgestelde eenheid tussen ’n man en ’n vrou in die huwelik
uit te druk: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees” (Gen.
2:24). Dit is steeds twee persone in hulle eie reg, maar saam
vorm hulle ’n enkele egpaar. In Eségiël 37:22 word echad
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gebruik om die saamgestelde eenheid van die Joodse volk
aan te dui – in dié geval twee volke, nl. die tweestammeryk van Juda en die tienstammeryk van Israel wat een volk
word wanneer die Here hulle weer in hulle land herstel.
Ortodokse Jode het geen verskoning waarom hulle nie in
die Godheid van Jesus kan glo nie. Thomas het ook getwyfel dat Jesus werklik God is en dat Hy uit die dood kon
opstaan. Toe hy Hom egter die volgende Sondag sien, het
hy voor Hom neergeval en gesê: “My Here en my God!
[My Jahweh en my Elohim!]” (Joh. 20:28). Toe Paulus op
pad was na Damaskus om Christene te vervolg, het ’n helder lig uit die hemel oor hom geskyn en ’n stem met hom
gepraat: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En hy sê: Wie
is U, Here [Jahweh]? En die Here antwoord: Ek is Jesus
wat jy vervolg. ... En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy:
Here, wat wil U hê moet ek doen?” (Hand. 9:4-6). Hy het
dadelik tot ander insig gekom en Jesus as Verlosser, Koning, Here en God aangeneem. Die Joodse volk sal dit ook
doen as Jesus aan die einde van die verdrukking in mag en
majesteit terugkeer en sy voete op die Olyfberg sit. Sagaría
sê: “Dan sal die here my God [Jahweh my Elohim] kom,
al die heiliges met U!” (Sag. 14:5). Die oorlewende Jode sal
dan bewend voor Hom neerval en Hom as Here en God
aanspreek, soos wat Thomas, Paulus, en al die Messiaanse
Jode en Christene deur die eeue heen gedoen het. Dit is
soveel beter om nou reeds duidelikheid oor die Here Jesus
se Godheid te kry, dan weet jy presies in watter hoedanig102
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heid om Hom te verwag wanneer Hy uit die hemel na die
aarde sal terugkeer. Paulus sê ons moet deurgaans, terwyl
ons die Here dien, “die salige hoop en die verskyning van
die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser,
Jesus Christus” (Tit. 2:13). Daar moenie vrae en twyfel in
ons gemoed wees oor wie Hy werklik is nie. Voordat die
dissipels die volle openbaring oor Jesus gehad het, het hulle uitgeroep: “Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see
Hom gehoorsaam is!” (Mark. 4:41).
Verraad. Die Sanhedrin het beplande verraad teen Jesus gepleeg en aan Judas Iskáriot 30 silwerstukke afgeweeg
om Jesus te verraai (Matt. 26:14-16). Judas het later berou
gehad oor sy daad, die geld teruggebring, dit in die tempel neergegooi en gesê dat hy onskuldige bloed verraai het.
Die owerpriesters het vir hom gesê dit is sy probleem, nie
hulle s’n nie. Judas se berou het egter nie tot bekering gelei
nie, maar tot selfbejammering en selfmoord (Matt. 27:1-5).
Die owerpriesters het toe met die geld ’n begraafplaas vir
vreemdelinge by ’n pottebakker gekoop en sodoende nog
’n Ou-Testamentiese profesie letterlik vervul: “Daarop sê
ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my loon; en
so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg:
dertig sikkels silwer. Hierop sê die here vir my: Gooi dit vir
die pottebakker – die heerlike prys waarmee Ek deur hulle
gewaardeer is! En ek het die dertig sikkels silwer geneem
en dit in die huis van die here vir die pottebakker gegooi”
(Sag. 11:12-13). Die skrifgeleerdes en Fariseërs moes tog
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sekerlik geweet het dat hulle in die duiwel se hande speel,
maar hulle het klaarblyklik toe al reeds die krag van die
dwaling ontvang om hulle eie leuens te glo (vgl. 2 Thess.
2:10-12). Jesus het tereg vir hulle gesê: “Julle het die duiwel
as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy
was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in
die waarheid nie ... omdat hy ’n leuenaar is en die vader
daarvan” (Joh. 8:44).
Jesaja 53. Jesus se kruisiging was so letterlik die vervulling van profesieë in Jesaja 53, dat ortodokse Jode daarna
(en tot vandag toe nog) opgehou het om hierdie hoofstuk
in hulle sinagoges te lees. Hulle verkies om die waarheid
dood te swyg. Organisasies wat onder Jode evangelisasie
doen, bv. Jews for Jesus, maak ruim van hierdie hoofstuk
in die Ou Testament gebruik (sien http://jewsforjesus.org/
publications/issues/v13-n06/isaiah53).
Opstanding. Jesus se opstanding uit die dood was ’n intrinsieke bewys van sy Godheid en ook die vervulling van
profesieë wat Hy self gemaak het (Matt. 16:21). Die getuienis hieromtrent is nie net aan die dissipels oorgedra nie,
maar het ook die Joodse Raad bereik: “En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week,
kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf
te gaan kyk. En daar kom ’n groot aardbewing, want ’n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en
die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En
sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.
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En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies
geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig
is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê
het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; en gaan
haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en
gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk,
ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van
die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit
aan sy dissipels te vertel. En terwyl hulle op weg was om
dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë
en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete
en aanbid Hom. En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie.
Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galiléa moet
gaan; en daar sal hulle My sien. En terwyl hulle op weg
was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel
die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam
met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle
die soldate baie geld gegee en gesê: Julle moet sê: Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan
die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word,
sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is.
Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer
was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe” (Matt. 28:1-15). Omkopery was nog altyd een van
die duiwel se listige wapens om mense aan sy kant te kry
en in ’n leuen te laat lewe. Vandag is daar ook baie leuens
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in omloop dat Jesus net ’n gewone mens was en nie God
nie, dat sy kruisiging net ’n politieke daad in die Romeinse
regspraak was, en dat Hy glad nie uit die dood opgestaan
het nie. Die valse “historiese Jesus” wat sodoende gestalte
verkry, kan geen mens se siel red nie. Hy is ’n “ander Jesus”,
m.a.w. ’n vervalste Jesus (2 Kor. 11:4), en daarom ’n voorloper vir die Antichris.
Getuienis van die vroeë kerk. Ná die hemelvaart van
Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees het die Jode
ook dié getuienis verwerp. Hulle het lasbriewe vir die inhegtenisname van Christene uitgereik en vir die “skuldiges” swaar strawwe opgelê (Hand. 8:1-3). Die Romeine
het die Christene net so fanaties vervolg en doodgemaak.
Stéfanus was die eerste martelaar van die Christelike kerk
en is in Jerusalem gestenig nadat hy die Jode daarvan beskuldig het dat hulle die Messias onregmatig verwerp, vervolg en doodgemaak het (Hand. 6:8–7:60). Paulus is vervolg, vyf keer deur die Jode die maksimum lyfstraf van 39
houe opgelê (2 Kor. 11:24), in Listre gestenig (byna dood)
en uiteindelik in Rome onthoof. Die ortodokse Jode wat
die Messias en die Christene teengestaan en vervolg het,
het deur hulle optrede hulle eie lot verseël wat tydens die
Romeinse inval in die jaar 70 n.C., net voor die einde van
die eerste geslag van die Christelike bedeling, oor hulle
gekom het. Wat het deur hulle gedagtes gegaan toe Jerusalem
totaal verwoes en die tempel afgebrand is? Dié van hulle wat
dit oorleef het, moes sekerlik aan Jesus se profesieë gedink het.
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DIE TUSSENTYDSE PERIODE
Jesus het in sy profetiese rede gesê: “Jerusalem sal vertrap
word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul
is” (Luk. 21:24). In hierdie vers dra die woord “totdat” die
idee oor van ’n einde wat sal aanbreek. Die situasie wat
beskryf word sal dus nie onbepaald voortduur nie, maar
op ’n besliste einde afstuur. Daar is dus ’n lang tydsverloop
tussen die eerste en laaste geslag van die huidige bedeling.
Die eerste geslag het met die vernietiging van Jerusalem
en die verstrooiing van Israel in 70 n.C. geëindig, en die
laaste geslag het met die herstel van Israel en Jerusalem op
15 Mei 1948 begin.
In die eerste geslag het die dissipels nog steeds gedink
dat Israel se koninkryk met die Messias op die troon van
Dawid, dadelik ingestel sou word. Dit kon egter nie toe gebeur nie, want sowel Israel as al die nasies van die wêreld
moes eers ’n billike kans kry om tot bekering te kom en
geestelik deel van God se koninkryk te word, voordat hierdie koninkryk geopenbaar en al die teëstanders daarvan
geoordeel kan word.
Op die dag van die hemelvaart was die dissipels nog
sterk onder die indruk dat die openbaring van die koninkryk op hande was: “Die wat bymekaargekom het, vra
Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk
vir Israel weer oprig? En Hy antwoord hulle: Dit kom julle
nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader
deur sy eie mag bepaal het nie; maar julle sal krag ontvang
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wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde” (Hand. 1:6-8).
Vroeër het Jesus ook deur middel van ’n gelykenis aan
hulle verduidelik dat Hy eers tydens sy wederkoms as Koning sal regeer en ook sy vyande sal oordeel: “En terwyl
hulle na hierdie dinge luister, vertel Hy daar nog ’n gelykenis by, omdat Hy naby Jerusalem was en hulle gedink het
dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Hy
het dan gesê: ’n Man van hoë geboorte het na ’n ver land
gereis om vir homself ’n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy tien van sy diensknegte geroep
het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle: Dryf handel
daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom
gehaat en ’n gesantskap agter hom aan gestuur om te sê:
Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees
nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang
het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat
elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn
en gesê: Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak. En
hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die
minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede”
(Luk. 19:11-17). Ons moet nou, tydens die Here Jesus se
fisiese afwesigheid, in sy verborge koninkryk arbei en dit
verder uitbrei, sodat ons by die openbaring daarvan loon
kan ontvang. Ons moet dus ons Godgegewe vermoëns ge108
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bruik en seker maak dat ons nie eendag met leë hande voor
Hom verskyn nie (1 Kor. 3:11-15). ’n Deel van die beloning
van sy diensknegte sal wees dat hulle saam met Hom in sy
geopenbaarde koninkryk sal regeer (sien ook Rom. 8:17;
2 Tim. 2:12; Op. 5:9-10).

DIE LAASTE GESLAG
Die laaste geslag begin tydens die bot van die vyeboom,
m.a.w. die vroeë begin van die herstel van Israel en Jerusalem. In ’n kort oorsig oor die gebeure van hierdie geslag
het Jesus in Lukas gesê: “En daar sal tekens wees aan son
en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies
in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en
mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die
dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die
mens sien kom in ’n wolk, met groot krag en heerlikheid.
En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel Hy
hulle ’n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome. Net
soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die
somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk
van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie
verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die
aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan
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nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien
beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van
die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want
soos ’n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde
woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag
mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor
die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:25-36).
Lukas se aanbieding van die profetiese rede is nie uit ’n
Joodse perspektief gedoen soos dié in Matthéüs nie, maar
uit die perspektief van die wêreldwye Christendom. Dit is
waarom Lukas (21:24) spesifiek na die tye van die nasies
verwys, net ’n kort oorsig van die gebeure van die verdrukking gee, en glad nie na Israel se vlug na die berge in die
middel van die verdrukking verwys, soos wat Matthéüs
24:15-21 dit doen nie. Lukas bied ook uitdruklik die belofte van die wegraping aan (21:36) terwyl Matthéüs die pad
van Israel déúr die verdrukking bespreek.
Die 70ste jaarweek van Daniël sal ’n tyd van benoudheid
wees vir Israel en die ongeredde nasies – nie vir die kerk
nie. Die ware kerk het die afgelope byna twee duisend jaar
reeds deur tye van groot benoudheid gegaan terwyl hulle
die lig van Christus in ’n goddelose wêreld laat skyn het.
Hulle is deur die Bose en sy trawante vervolg. Die kerk kan
egter nie deur die verdrukking gaan nie omdat dit veral ’n
tyd van Goddelike oordele oor die ongelowiges sal wees
(vgl. Jes. 13:9-11) – daarom die opdrag om geestelik gereed
te wees om hierdie feitlik onleefbare toestande deur middel
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van die wegraping te ontvlug (Luk. 21:36; 1 Thess. 1:10).
Nog voordat die rampe van die groot verdrukking plaasvind wanneer die kragte van die hemel geskud sal word en
mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die
dinge wat oor die wêreld kom, sal daar vroeë tekens van
naderende onheil wees, en veral ook die duidelike teken
van die herstel van Israel. Die vyeboom is ’n simbool van
die nasionale lewe van Israel (vgl. Hos. 9:10; Jer. 24:5-7).
Hierdie vyeboom wat afgekap en waarvan die takke oor die
aarde verstrooi is, het in Mei 1948 weer begin uitbot toe
Israel as ’n onafhanklike volk in ’n gedeelte van hulle eie
land herstel is. Hulle het egter toe nog net beheer gehad
oor die nuwe, westelike deel van Jerusalem. In 1967 tydens
die Sesdaagse Oorlog het hulle eers beheer verkry oor Bybelse Jerusalem (die Ou Stad) wat ook die Tempelberg insluit. Daarna het weer ’n tyd verloop totdat Jerusalem in
Augustus 1980 verklaar is tot die ewige en onverdeelbare
hoofstad van Israel. Kabinetslede van Israel het daarna hulle kantore van Tel Aviv af na Jerusalem verskuif. Die Tempelberg word egter nog steeds deur Moslems vertrap omdat
Israel self aan hulle beheer gegee het oor dié terrein waarop
hulle twee groot moskees gebou het – die Rotskoepel en die
Al Aksa-moskee. Later is ’n derde een bygebou. Jerusalem
is vir die Moslems die derde heiligste plek ná Mekka en Medina in Saoedi-Arabië. Dit is waarom hulle in so ’n fel stryd
teen Israel gewikkel is vir die beheer oor hierdie stad.
Die huidige herstel van Jerusalem is nog net gedeeltelik.
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Voordat die Messias kom, is die stad bestem om ’n smeltoond en plek van groot benoudheid vir Israel te wees,
sodat hulle suiwering en reiniging daardeur in die hand
gewerk kan word (Eseg. 22:18-22). Die ontheiliging en
voortgesette vertrapping van die Tempelberg deur heidense nasies duur regdeur die laaste geslag voort as ’n uiterlike teken van Israel se geestelike blindheid. Selfs die derde
tempel wat gedurende die verdrukking gebou sal word, sal
nie hierdie toestand verander nie (Op. 11:1-2). Die valse
messias sal dié tempel gebruik om Israel se aandag weg te
trek van die eenmalige offer van die Lam van God, en hy
sal ook die herboude tempel ontheilig deur dit in ’n plek
van verpligte afgodediens te omskep. Israel sal eers geestelik herstel word wanneer die Messias aan die einde van
hierdie jaarweek terugkom. Voor die tyd sal daar wél groot
groepe Jode gered word – veral die 144 000 Jode wat aan
die begin van die verdrukking gered sal word (Op. 7:1-8).
Die meerderheid van hulle sal egter die valse messias (die
Antichris) aanhang en Hom as hulle Messias aanbid en navolg (Joh. 5:43; Op. 13:3).
Die Here wil hê ons moet die tekens van die tye bestudeer sodat ons kan sien wat aan die kom is, en ons geestelike lewe betyds in orde kry – ook dié van ons vriende en
familie. Ons moet dus nie wag vir die begin van die verdrukking en die openbaring van die Antichris nie, maar
gereed maak om reeds voor al hierdie dinge te vertrek en
voor Christus te verskyn: “En as hierdie dinge begin ge112
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beur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle
verlossing naby is” (Luk. 21:28). Die woord “verlossing”
in dié teks verwys na die verlossing van ons sterflike liggaam en die ontvang van ’n verheerlikte opstandingsliggaam (1 Kor. 15:51-53). Ons sal ook van hierdie sondige en
probleembelaaide wêreld verlos en weggevoer word na ons
hemelse tuiste (Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-18). Is jy gereed
om “al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun
van die mens te staan” (Luk. 21:36)?
Ons moet ten alle tye ’n Christus-verwagting hê en gereed maak om voor Hom te verskyn – nie ’n Antichris-verwagting nie. Dié mense wat nie in ’n wegraping voor die
verdrukking glo nie, het ’n Antichris-verwagting en maak
gereed om in die moeilike omstandighede van die verdrukking te kan oorleef. Daar is selfs mense wat eensame en
moeilik bereikbare plekke van ontvlugting inruim, en ook
daar genoeg kos, water, medisyne en ander lewensmiddele
opgaar. Hulle gedagtes word hierdeur in beslag geneem,
en dit het ’n nadelige invloed op hulle geestelike lewe. Die
Here Jesus het self gesê dat die mense in die verdrukking in
radeloosheid sal verval, met geen oplossing vir die ernstige
probleme waardeur hulle in die gesig gestaar sal word nie.
Hulle sal selfs hartaanvalle kry weens vrees wanneer die
kragte van die hemele ook nog geskud word (Luk. 21:2526). Natuurrampe van ongekende omvang sal menslike
lewe oral op die planeet bedreig, insluitend meteoriete wat
op die aarde val (Op. 6:13), asook ernstige droogtes en hit113
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tegolwe. Wanneer dit wél weer reën, sal mense deur reuse
haelstene getref word (Op. 16:21). Die meeste van hulle sal
nie hierdeur tot bekering kom en beweeg word om God
te aanbid nie, maar hulle sal God inteendeel laster oor die
plae (Op. 9:20-21; 16:9).
Ons is reeds diep in die laaste geslag. Die heel langste
moontlikheid vir hierdie geslag, wat in Mei 1948 met die
bot van die vyeboom begin het en in 2028 verstreke sal
wees, is 80 jaar, en dit sluit die sewe jaar van die verdrukking in: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae
sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie
gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte
van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van
die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al
die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die
mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag
en heerlikheid” (Matt. 24:29-30).
Moenie wag vir die einde van hierdie geslag nie, want die
hemelse Bruidegom kom op ’n uur wanneer niemand dit
verwag nie, nog lank voor die laaste geslag verby sal wees.
Aan die einde van dié geslag sal Hy na die Olyfberg in Jerusalem terugkeer, en dan sal Israel bitterlik oor Hom ween
terwyl hulle hul sonde en ongeregtigheid bely (Sag. 12:10).
’n Oorblyfsel uit al die ander nasies sal ook dan gered word.
Christus se bruidsgemeente sal saam met Hom terugkeer:
“En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor
Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middel114
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deur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal; en
die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die
ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my
berge – want die dal van die berge sal loop tot by Asal – en
julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die
dae van Ussía, die koning van Juda. Dan sal die here my
God kom, al die heiliges met U!” (Sag. 14:4-5).
Waarom sal die rotsskeure in die Olyfberg ’n veilige plek
van ontvlugting wees vir Jode op die dag van Christus se
wederkoms? Omdat hulle deur die Antichris se leërs agtervolg sal word wanneer hulle van hulle skuilplek in die
berge af na die Olyfberg in Jerusalem optrek om die koms
van die Messias in te wag. Inwoners van Jerusalem sal ook
na veiligheid moet vlug (Sag. 14:2-3). Wanneer die Messias kom om die vyande van Israel – wat ook sý vyande sal
wees – te oordeel, sal dit in die middel van die dag donker
word (Sag. 14:6). Die vyande sal só verward raak dat hulle
mekaar begin doodmaak (Sag. 14:12-13).
Die Jode sal weet wanneer om na die Olyfberg op te trek,
want Daniël het in ’n duidelike profesie vir hulle gesê dat
daar 1 290 dae sou verloop van die dag af dat die valse messias die tempel ontheilig deur ’n afgodsbeeld van homself
daarin te plaas en die offerdiens af te skaf, totdat die ware
Messias se koninkryk geopenbaar sal word (Dan. 11:31;
12:11; vgl. Matt. 24:15-21). Hierdie aantal dae sluit die hele
tweede helfte van die verdrukking in (1 260 dae) plus nog
30 dae. Hulle sal reeds aan die einde van daardie jaarweek
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in Jerusalem saamtrek sodat hulle op die Groot Versoendag
naby die Olyfberg kan wees wanneer hulle hul uitredding
verwag. Die verdere 30 dae sal in beslag geneem word deur
die nasionale roubeklag van Israel wanneer hulle met die
Messias versoen word (Sag. 12:11-14). Dit was gebruiklik
in Israel om 30 dae lank te treur oor die dood van ’n groot
leier (Deut. 34:8). In hierdie geval sal hulle treur oor hulle
en hulle voorvaders se sonde van die verwerping van die
Messias. Dit sal ’n positiewe uitkoms hê, want die Here sê
oor dié tyd: “Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle
verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die here my
God! [Jahweh my Elohim!]” (Sag. 13:9).
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HOOFSTUK 10
Die Profesieë van
Openbaring
Die laaste boek in die Bybel word “Die Openbaring van
Jesus Christus” genoem omdat dié boek belangrike profesieë bevat oor hoe die verheerlikte Seun van God as Regter,
Bruidegom en Koning geopenbaar gaan word in die eindtyd, gedurende die dag van die Here. Die boek is aan die
kerk van Christus gegee as ’n openbaring oor wat die toekoms vir die mensdom inhou, en is dus nie ’n onverstaanbare verborgenheid nie. Indien ons die sleutel tot die regte
verstaan van hierdie boek in die eerste hoofstuk ontdek en
konsekwent toepas, is ons gereed om op ’n opwindende
profetiese reis te vertrek wat ons van baie gevare en verkeerde verwagtings op ons pad deur die lewe sal vrywaar.
Dit sal nie net aan ons ’n suiwer toekomsperspektief op ons
lewenspad gee nie, maar ook op die verval en oordele van
die laaste dae, asook God se beloftes van ’n nuwe hemel en
aarde, en die nuwe Jerusalem wat ons ewige tuiste sal wees.
Die Here Jesus bevestig aan Johannes die chronologiese
aard van gebeurtenisse wat hy in die jaar 95 in sy visioen
gesien het: “Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is
117

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 117

2016/09/16 1:14:10 PM

Bybelse Profesieë Werp Lig op die Toekoms

sowel as die wat gaan gebeur” (Op. 1:19). In hierdie stelling
is ’n verwysing na drie kategorieë gebeurtenisse – dié wat
reeds gebeur het, dié wat eietyds is, en dié wat nog toekomstig is. Dit wat Johannes gesien het, was die verheerlikte Christus tussen die sewe kandelaars: dit stel Christus
voor aan die begin van die kerkbedeling. Die eietydse dinge is die kerkbedeling – Johannes was baie naby aan die
begin daarvan en ons is baie naby aan die einde van dieselfde bedeling. Die periode van die sewe gemeentes wat
na die hele kerkbedeling verwys, is dus nog nie verby nie,
daarom is ons in die chronologie van Openbaring nog aan
die einde van hoofstuk 3 – die kerkperiode van Laodicéa
– die louwarm kerk wat mislei is en hulle verhouding met
Jesus verloor het.
Die woord “Laodicéa” is afgelei van laos (volk of mense)
en dike (menseregte of menslike opinies). Hierdie humanistiese ingesteldheid is nog verder aangeblaas deur groot
finansiële welvaart wat die gemeente in Laodicéa geniet
het, en dit het hulle geestelike bankrotskap verder bevorder. Jesus sê vir hulle: “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” (Op. 3:15-17).
Dit is die laaste kerkperiode, en inderdaad die tyd van
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die groot geestelike afval waarvan die Bybel so dikwels
praat (Matt. 24:12; 2 Thess. 2:3; 2 Tim. 3:1-5). Dit is ironies dat Laodicéa hulleself ’n Christelike kerk noem, maar
die Here Jesus staan buitekant die kerkdeur en klop om
ongeredde en geestelik misleide mense wat binne-in die
kerk is, steeds tot bekering en ware geloof in Hom op te
roep. Hy het Homself van dié kerk gedistansieer weens
hulle halfhartigheid en dooie vormgodsdiens. Jesus skryf
egter nie die lidmate summier af as hulle dwaal nie, maar
roep hulle steeds om oor te kom uit die duisternis tot sy
wonderbare lig.
Uit die brief aan dié gemeente blyk dit dat slegs enkelinge op sy roepstem reageer: “As iemand my stem hoor
en die deur [van sy hart] oopmaak, sal Ek ingaan na hom
toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My” (Op.
3:20). Hier word net in die enkelvoud na ’n sekere persoon of persone in die gemeente verwys. Die groot meerderheid sal egter met hulle gemaksugtige, humanistiese
godsdiensbeoefening en die saligspreking van ongereddes
voortgaan, sonder om ondersoek in te stel of hulle werklik geloof in die Seun van God het en van weergeboorte
kan getuig. Die Here Jesus is van hierdie toestand bewus,
daarom sê Hy: “... maar as die Seun van die mens kom, sal
Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk. 18:8). Dit is
die klaaglike toestand van die eindtydse kerk. Weens hulle
geestelike blindheid en swak kennis van die Bybel (en veral
van Bybelse profesieë) sal hulle ná die wegraping die An119
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tichris vir die ware Christus aansien, hom aanvaar en ook
aanbid (Op. 13:3-4).
Die dinge wat hierna gaan gebeur (die belangrikste tema
van die boek Openbaring), verwys na alles wat bestem is
vir die tydperk ná die kerkdispensasie wanneer die ware
gelowiges in die hemel sal wees. Die gestorwe gelowiges
sal opgewek, die lewende gelowiges verander, en saam in
verheerlikte liggame na die hemel weggevoer word. Kort
daarna sal die verdrukking van sewe jaar onder die Antichris begin (Op. 6 tot 19), gevolg deur die sigbare koms
van Christus op die Olyfberg. Hierna sal die Here Jesus vir
’n duisend jaar as Koning van die konings op aarde regeer
en dan as Regter die eindoordeel voltrek. Grootskaalse
verwarring word geskep indien hierdie volgorde versteur
en die huidige kerkbedeling bv. in die scenario van die
duisendjarige vrederyk van Openbaring 20 geplaas word,
of die huldiging van die siening dat die Antichris reeds in
historiese tye geopenbaar is, en dat die duiwel al klaar in
’n put gebind is sodat hy die nasies nie kan verlei nie. Die
verskillende gebeurtenisse, of tydperke, volg mekaar só in
Openbaring op:
 Die verheerliking van Christus ná sy hemelvaart (hfst. 1).
 Die bedeling van die kerk op aarde (hfst. 2-3).
 Die hemelse gesig, waarvan die verheerlikte kerk ná die
wegraping ook deel is (hfst. 4-5).
 Die sewe jaar van die verdrukking, wat deur die openbare
verskyning van die Here Jesus beëindig word (hfst. 6-19).
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 Die duisendjarige vrederyk op aarde (hfst. 20:1-6).
 Die eindoordeel voor die groot wit troon (hfst. 20:7-15).
 Die nuwe hemel en die nuwe aarde (hfst. 21-22).

DIE KERK IN DIE HEMEL
Die volgende toneel van Openbaring speel in die hemel
af rondom die troon van God. Die inleidende woorde van
Openbaring 4 is: Ná hierdie dinge. Dit kom dikwels in die
boek voor en is ’n verdere bevestiging daarvan dat die inligting chronologies aangebied word. Wanneer Johannes in
Openbaring 4:1 sê: “Ná hierdie dinge ...”, dui hy uitdruklik
daarmee aan dat wat hy nou gaan beskryf, ná Openbaring
2 en 3 se beskrywing van die kerk op aarde volg.
Ons het dus van hoofstuk 4 af te doen met die dinge
“wat gaan gebeur” (Op. 1:19) nadat die bedeling van die
kerk op aarde afgesluit is. Dit word as twee parallelle reekse gebeure beskryf, nl. gebeure rondom die troon in die
hemel waar die verheerlikte kerk ook is (Op. 4 en 5), en
die verskrikking van God se oordele op aarde tydens die
verdrukking van sewe jaar (Op. 6 tot 19).
Johannes is in sy visioen na die hemel opgeroep om ’n
kykie in die heerlike bestemming van die kerk te kry. Hy
het ’n stem soos ’n basuin met hom hoor spreek, wat gesê
het: “Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie
dinge moet gebeur” (Op. 4:1). Dit is ’n soortgelyke geklank
van die basuin van God wat ware weergebore gelowiges sal
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hoor wanneer die Here Jesus weldra sal kom om hulle te
kom haal:
“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n
geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van
die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal
eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam
met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in
die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig
mekaar dan met hierdie woorde” (1 Thess. 4:16-17; klem
bygevoeg).
Die wegvoering of wegraping geskied “in ’n oomblik,
in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal
weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word;
en ons sal verander word” (1 Kor. 15:52). Die wegraping is
die wyse waarop die kerk verander en vanaf sy aardse bestaan in Openbaring 2 en 3 na sy verheerlikte posisie rondom die troon in Openbaring 4 en 5 verplaas sal word. Dit
is die enigste manier om in die hemel te kom, en mense
wat die wegraping uit die Bybel probeer uitskryf, ontneem
hulleself van die feitelike waarheid van die Here se Woord
en belofte.
Die 24 ouderlinge met die krone op hulle hoofde in
Openbaring 4:4 is ’n voorstelling van die verheerlikte kerk
van Christus ná die wegraping. Hulle identifiseer hulleself
bo enige twyfel wanneer hulle in aanbidding voor die Lam
neerval en Hom in ’n lied as Verlosser bely: “U is geslag en
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het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en
volk en nasie” (Op. 5:9). Hulle is die bloedgewaste kinders
van die Here uit alle volke, en het deur die opstanding van
die regverdiges hulle verheerlikte liggame ontvang. As lede
van die liggaam van Christus sit hulle rondom die troon
om saam met Hom die wêreld in die verdrukking te oordeel (1 Kor. 6:2). Hulle sal die Here aanbid en Hom dank
dat Hy sy groot mag as Koning laat geld (Op. 11:16-17).
Die getal 24 het ’n bepaalde Bybelse betekenis. In 1 Kronieke 24 het koning Dawid 24 familiehoofde aangewys om
die priesterlike dienswerk in die tempel te verrig. Elke familiegroep sou in ’n vaste siklus vir twee weke per jaar aan
diens wees. Die 24 families het dus al die priesters ingesluit
wat die Here gedien het. In 1 Petrus 2:9 word alle gelowiges
in die Nuwe Testament tot ’n heilige priesterdom geroep
“om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig”. In die nuwe
bedeling ná Christus is 24 nog steeds ’n inklusiewe getal
wat na ’n hele kategorie van mense verwys, ongeag hoeveel individue daarby betrokke is. In Openbaring 4 en 5
verwys die 24 ouderlinge dus na al die Here se diensknegte
uit alle nasies. Die ouderlinge (gelowiges uit alle nasies) is
nie vir die verdrukking bestem nie, daarom sal hulle in die
hemel wees nog voordat die eerste seël van God se oordele
gebreek word.
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DIE VERDRUKKING VAN SEWE JAAR
Die grootste deel van Openbaring – hoofstukke 6 tot 19
– sal in ’n tydperk van net sewe jaar vervul word. Dit sal
die 70ste jaarweek van Daniël 9:27 wees. Net soos die vorige 69 jaarweke, sal dit ’n eksakte tydperk wees wat in
dae, maande én jare afgetel kan word (vgl. Op. 11:3, 12:6,
14; 13:5). Wanneer dit eers begin het, sal dit deur ’n vaste
profetiese kalender van sewe jaar verloop. In ’n profetiese kalender het elke maand 30 dae, dus het ’n profetiese
jaar 360 dae. Dit is effens langer as ’n Joodse maanjaar van
354 dae, en effens korter as die Gregoriaanse seisoens- of
sonjaar wat 365¼ dae het. Dit is die rede waarom die 42
maande van die twee helftes van die verdrukking elk 1 260
dae lank is, en die vyf maande wat Noag in die ark was
gesamentlik 150 dae verteenwoordig (Gen. 7:11, 24; 8:4).
’n Korreksiefaktor moet dus in berekening gebring word
wanneer Bybelse datums op ander kalenders vasgestel
word, onder andere ook die profetiese jaarweke in Daniël
9:24-27. Daar is geen onduidelikheid oor die lengte van
die verdrukking van sewe jaar nie – dit sal tot op die naaste dag afgetel kan word.
Niemand weet egter wanneer die jaarweek van die verdrukking sal begin nie, want eers moet die teëhouer van
die Antichris (die ware kerk as ’n tempel van die Heilige
Gees – 2 Thess. 2:6-8) weggeneem word, dan kan die Antichris geopenbaar word, op ’n dramatiese wyse en in ’n
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kort tyd aansien in die wêreld verwerf, en vir een week van
sewe jaar ’n verbond met Israel en die nasies sluit (Dan.
9:27). Op daardie dag sal die aftelling van die laaste sewe
jaar begin. Die letterlikheid van die Antichris, asook die
tydperk van sy regering, hang saam met baie ander dinge
wat ook ewe letterlik in dié tyd gaan gebeur.
Wat die simbole in Openbaring betref, moet in gedagte
gehou word dat wanneer daar ’n simboliese voorstelling
van ’n persoon gedoen word, die teëbeeld daarvan altyd
letterlik is, m.a.w. ’n spesifieke persoon. Die simbool moet
dus nie abstrak en onpersoonlik verklaar word as net een
of ander gees of sisteem nie, want dan gaan die betekenis
daarvan verlore. Die doel van die simbool is nie om die
betrokke persoon te versluier nie, maar om ’n bepaalde
rol, karaktertrek of persoonlikheidseienskap van hom te
beklemtoon. So bv. dui die Lam van God op Christus as die
Paaslam wat vir ons sonde geoffer is, die verskeurende dier
dui op die Antichris as militêre diktator, en die mitologiese
slang en draak beskryf die duiwel. Dit is dus almal beskrywende naamwoorde wat ons iets meer van die betrokke
persone of wesens leer. Die konteks waarin die simbool
gebruik word is ook baie belangrik, want daarin verklaar
die Bybel self van wie daar gepraat word. So bv. is die ruiter op die wit perd in Openbaring 6:2 ’n verwysing na die
Antichris as ’n valse vredevors, terwyl die ruiter op die wit
perd in Openbaring 19:11-13 ’n beskrywing is van Jesus
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BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 125

2016/09/16 1:14:10 PM

Bybelse Profesieë Werp Lig op die Toekoms

Christus tydens sy wederkoms. Die twee christusse – die
ware en die valse – sal op die dag van Jesus se wederkoms
in ’n finale konfrontasie teenoor mekaar te staan kom. Dit
sal tot die verdelging van die Antichris en sy meelopers lei
(Op. 19:19-20), en tot die openbaring van Jesus Christus se
vrederyk op aarde. Hy is die ware Vredevors.
Daar is ook ander hoedanighede waarin die Antichris
in Openbaring 6 beskryf word, naamlik as die ruiter op
’n rooi perd (sy rol as ’n militêre diktator), die ruiter op ’n
swart perd met ’n skaal in sy hand (sy rol as die rantsoeneerder van lewensmiddele), en die ruiter op die vaal perd
(sy rol as die doodsengel wat soveel as moontlik mense sal
doodmaak om saam met hom na die verderf te gaan; vgl.
Dan. 11:44). In die vier hoedanighede van die Antichris in
Openbaring 6, naamlik as valse vredevors, militaris, rantsoeneerder en doodsengel, sal hy verantwoordelik wees vir
die dood van ’n kwart van die wêreldbevolking (Op. 6:8).
Daar word dus letterlike wêreldgebeure in Openbaring
beskryf. Sommige van die rampe sal mensgemaak wees,
bv. volke wat teen mekaar oorlog voer, en dit kan die afvuur van missiele insluit wat chemiese, bakteriologiese of
selfs kern plofkoppe het. Ander rampe sal deur die Antichris veroorsaak word in ’n poging om sy teëstanders te
straf en uit te wis as deel van sy poging om die hele wêreld
aan sy eie gesag te onderwerp. Hierbenewens sal die Here
ook groot oordele oor die aarde uitgiet om die goddeloses
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te straf en te oordeel. In Openbaring word hierdie oordele
en natuurrampe bespreek as sewe seëls, sewe basuine en
die sewe laaste plae. Die Here Jesus beskryf die gekombineerde effek van hierdie rampe en oordele só: “Want dan
sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin
van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit
sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou
geen vlees gered word nie” (Matt. 24:21-22). Om ’n begrip
te kry van die erns en enorme omvang van hierdie rampe
en oordele, lees ook Jesaja 13:9-13 en 24:1-23.
Daar sal twee onderskeibare helftes in die verdrukking
wees, elkeen 42 maande of 1 260 dae lank, omdat die Antichris eers as ’n vredevors en multigodsdienstige allemansvriend sal regeer in ’n poging om die wêreld polities, godsdienstig en ekonomies te verenig, en wanneer dit misluk
sal hy in die tweede helfte van die verdrukking as ’n ongenadige militêre diktator regeer en almal laat doodmaak
wat hulle nie aan sy gesag wil onderwerp nie. Die absolute
nabyheid van die groot verdrukking blyk uit die feit dat die
wêreld uit verskeie oogpunte gereed is om die Antichris te
ontvang, die idee van ’n wêreldregering en alliansie van wêreldgodsdienste te aanvaar, en ook vernietigende oorloë te
voer op die skaal waarin dit in Openbaring beskryf word:
Wêreldregering: Die Antichris se wêreldregering sal die
sewende in ’n reeks letterlike wêreldryke wees, waarvan
die eerste een die antieke Babiloniese wêreldryk van Nim127
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rod was, gevolg deur die Assiriese Ryk, die herstelde Babiloniese Ryk van Nebukadnésar, die Medo-Persiese Ryk,
die Griekse Ryk, en die Romeinse Ryk as die sesde een.
Daar kort nog net die Antichris se wêreldryk om die getal
van sewe vol te maak. Johannes sê in Openbaring (toe hy
sy boek geskryf het in 95 n.C.), dat vyf van die wêreldryke
reeds geval het (dit was tot by die Griekse Ryk); die sesde
een, die Romeinse Ryk, was aan die bewind, en die sewende en laaste een nog toekomstig (Op. 17:9-10).
Daar sal binnekort ’n sewende wêreldregering gevestig
word, wat in samewerking met die ekumeniese godsdiensbeweging, finale uitdrukking aan die konsep van globalisme (wêreldeenheid) sal gee. Die Antichris sal die wêreldheerser wees, wat streng geldende regeringsinstellings sal
beheer. Hy sal bv. ’n kontantlose wêreldekonomie instel
waarin mense nie sal kan koop of verkoop sonder sy nommer nie (Op. 13:16-18). Om hierdie nommer te kan kry,
sal mense erkenning aan die Antichris en sy regering moet
gee, ook in sy hoedanighede as politieke en godsdienstige
wêreldleier, en bereid moet wees om hom te aanbid. Wanneer hulle dit doen, sal hulle hul siele aan die Antichris
verkoop vir finansiële gewin en dan ook sy oordeel in die
poel van vuur met hom deel (Op. 14:9-11).
Die Bybel laat geen twyfel oor die verloop van al dié gebeure nie. Johannes beskryf selfs ook die dramatiese oorskakeling in die Antichris se wêreldregering van vennoot128
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skapsregering af na alleenbeheer: “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 ” (Op. 17:11). Die dier sal die verpersoonliking van sataniese mag wees: “... en die draak het
hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (Op. 13:2).
Dieselfde sataniese gees van rebellie teen God wat in die
vorige ses wêreldregerings werksaam was, sal ook uit die
afgrond opkom en oor die Antichris vaardig raak. In sy
wêreldregering (die sewende een in die reeks) sal hy aanvanklik soos ’n “engel van die lig” regeer (vgl. 2 Kor. 11:1415), ’n allemansvriend wees en erkenning aan alle gelowe
gee mits hulle hom as hulle gemeenskaplike wêreldmessias
aanvaar. Wanneer daar egter in die middel van die sewe
jaar opstande teen sy wêreldryk ontstaan en selfs ’n aanval op hom persoonlik gedoen word (Op. 13:3, 12), sal dit
daartoe lei dat hy op absolute mag aanspraak sal maak,
homself tot God sal verklaar, deur militêre dekrete sal regeer en almal summier in die openbaar laat teregstel wat
dit sou waag om hom teë te gaan of net te weier om hom as
God te aanbid. Hierdie militêre diktatuur van die laaste 42
maande sal die agtste wêreldregering wees, omdat dit wesenlik anders as die vennootskapsregering van die eerste
42 maande sal wees.
Wêreldgodsdiens: Daar is op die oomblik onder die leiding van die Verenigde Nasies én ook groot kerke en ekumeniese organisasies ’n beweging aan die gang met die oog
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op die skepping van ’n verenigde nuwe wêreldorde. Ekumeniese doelwitte is daarop ingestel om die verskillende
godsdienste in die wêreld nader aan mekaar te bring en
uiteindelik onder dieselfde beheer te plaas, omdat hulle na
bewering dieselfde God op verskillende maniere aanbid.
Indien hierdie aanname van die universele god van alle
gelowe aanvaar word (vgl. 2 Kor. 4:4), is die pad oop om
dieselfde persoon as multigodsdienstige wêreldmessias te
aanvaar, na te volg en ook te aanbid. Dit sal die Antichris
wees wat homself bo alle gelowe sal verhef, selfs ook bokant God (2 Thess. 2:3-4). Die ganse misleide wêreld sal
hom aanbid (Op. 13:3-4, 8).
Die vrou in Openbaring 17 stel valse godsdienstige mag
voor, en sy was in ’n bondgenootskap met al die vorige wêreldregerings. Sy sal ook met die sewende en laaste wêreldryk saamwerk, daarom word sy voorgestel as ’n ontugtige
vrou wat op die dier se rug ry (Op. 17:1-7). Sy beeld ’n
multigodsdienstige ekumeniese organisasie uit, en sal al
haar lede aanmoedig om die Antichris as wêreldmessias te
aanvaar en uiteindelik ook as God te aanbid. Dit gaan inderdaad gebeur: “En die hele wêreld het verwonderd agter
die dier aan gegaan. En hulle het die draak [die valse god
van hierdie wêreld] aanbid en die dier [die gemeenskaplike messias van alle gelowe] aanbid en gesê: Wie is aan die
dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Later in die hoofstuk sê Johannes: “En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid”
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(Op. 13:8), behalwe net vir ’n relatief klein groep Christene
wat in hierdie tyd ten spyte van hewige teëstand die ware
Messias, Jesus Christus, sal navolg en aanbid.
Die grootste ekumeniese groepe is die Parlement vir Wêreldgodsdienste, die Verenigde Godsdienste Inisiatief en die
Wêreldraad van Kerke (WRK). Laasgenoemde ekumeniese
raad van “Protestantse kerke” nooi gereeld verteenwoordigers van die ander wêreldgodsdienste na sy groot byeenkomste toe uit. Die WRK se huidige standpunt is dat God
Homself nie net deur die Christendom aan die wêreld geopenbaar het nie, maar deur alle gelowe en kulture. Verder
is daar die Rooms-Katolieke Kerk (RKK) wat in sy eie reg
as ’n wêreldkerk funksioneer en ook gereeld hande vat met
ander wêreldgodsdienste om saam met hulle vir wêreldvrede en -eenheid te bid. Die RKK wil nie formeel by die
WRK aansluit nie, ten spyte daarvan dat hulle op baie van
die komitees daarvan saamwerk, omdat hulle van mening
is dat die Protestantse kerke ’n fout gemaak het om teen
die Roomse leer en die pous te “protesteer” en tydens die
Kerkhervorming van Rome af weg te breek. Hulle verwag
dat die Protestantse kerke eerder na hulle “moeder” moet
terugkeer en almal weer die pous se gesag erken. Ekumeniese denke is tans sterk aan die werk, en dit dui daarop dat
daar binnekort ’n groot en inklusiewe alliansie van wêreldgodsdienste onder die leiding van ’n algemeen aanvaarbare
valse profeet kan wees.
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Israel se herstel: Die verdrukking van sewe jaar word
beskryf as “die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom” (Op. 3:10), maar spesifiek ook as die “tyd van
benoudheid vir Jakob” (Jer. 30:7). Hierdie benoudheid sal
veral in die land Israel oor dié volk kom, want die Here sê
dat Hy die Jode binne-in Jerusalem bymekaar sal maak en
daar ’n vuur teen hulle sal aanblaas om hulle geestelik te
louter (Eseg. 22:18-22). Dit beteken dat die kern van die
Joodse volk, wat hulle belangrikste politieke en godsdienstige leiers insluit, terug in die land Israel moet wees wanneer die verdrukking begin. Dit vereis ook dat Israel se bevolking die grootste enkele groep Jode in die wêreld moet
wees, want dan alleen kan hulle bindende besluite namens
die internasionale Jodedom neem. Die belangrikste besluit
sal in verband met die aanvaarding van die Messias-Koning wees wanneer Hy op die toneel verskyn. Volgens die
Bybel sal hulle die ernstige fout maak om die valse messias (die Antichris) vir hulle ware Messias aan te sien (Joh.
5:43), en dit sal spoedig vir hulle op ’n groot ontnugtering
en groot benoudheid uitloop.
Die skaal is vinnig besig om te swaai wat betref Israel se
vereiste posisie as die grootste enkele groep Jode in die wêreld. Teen die middel van 2016 was daar 6.7 miljoen Jode
in Israel, en daar word aanvaar dat hulle reeds die grootste enkele groep Jode ter wêreld is. Dit is egter nie seker
presies hoeveel Jode daar in Amerika is nie – die huidige
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raming is tussen 5.7 en 6.8 miljoen. Die totale aantal Jode
in die wêreld is omtrent 15 miljoen. Israel is dus demografies op die punt om sy geprofeteerde rol gedurende die
verdrukking te kan vervul. Feitlik elke dag kom daar nog
steeds nuwe groepe Jode uit die buiteland in Israel aan om
daar te vestig.
Die tegnologie vir ’n kontantlose finansiële stelsel.
Volgens Openbaring 13:16-18 sal daar in die tweede helfte van die verdrukking ’n verpligte kontantlose stelsel van
fondsoorplasing in die wêreld wees, wat deur ’n nommerstelsel bedryf sal word. Niemand sal kan koop of verkoop
sonder die nommer van die Antichris nie. Vir beter beheer
sal elke houer se nommer onder sy of haar vel ingeplant
word op die regterhand of voorkop. Daar sal dus nie meer
net los kaarte uitgereik word nie, omdat dit kan wegraak,
gesteel of vervals kan word. Die tegnologie bestaan ’n geruime tyd reeds om ’n mikrorekenaartjie op ’n silikonskyfie te monteer en dit dan in ’n glaskapsule te plaas wat
onder ’n persoon se vel ingeplant kan word. Hierdeur sal
alle finansiële transaksies gemonitor en beheer kan word,
asook al die bewegings van die houer daarvan (m.a.w.
waar transaksies aangegaan word). Sonder die Antichris se
PIN-nommer sal niemand in die komende nuwe wêreldorde kan koop of verkoop nie – ook nie salaris kan verdien
en die geld kan gebruik nie. Hierdeur sal die Antichris met
sy “pot lensiesop” miljoene mense se siele koop.
133
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Oorbevolking en die oorbenutting van hulpbronne.
In Openbaring word ’n feitelike beeld geskep van ’n oorbevolkte wêreld, grootskaalse hongersnood, asook die
besoedeling, oorbenutting en vernietiging van natuurlike
hulpbronne. Die wêreldbevolking het reeds die kerf van
7.4 biljoen verbygesteek, en daar is geweldige druk op die
voldoende beskikbaarheid van vars water, kos, brandstof,
hout en minerale. Neem ook in ag dat dit in die eerste helfte van die verdrukking in sekere lande (dalk in die hele wêreld) nie gaan reën nie (Op. 11:6). Dit sal voedselproduksie
spoedig tot ’n stilstand bring en die prys van kos oral die
hoogte laat inskiet. Die gevolge hiervan teen die agtergrond van die huidige wêreldbevolking is ondenkbaar.
Volgens Openbaring 6:6 gaan kos later só skaars en duur
word dat ’n persoon met sy hele dagloon net genoeg kos
vir daardie dag sal kan koop – niks meer nie. Die see is ’n
belangrike voedselbron, maar in ’n stadium gaan dit so besoedel word deur die storting van afvalstowwe, oorlogvoering (missiele wat in die see ontplof), asook hemelliggame
(meteore, meteoriete en asteroïdes) wat in die see val, dat ’n
derde van die skepe gaan sink en ’n derde van die seelewe
gaan vrek (Op. 8:8-9). Teen die einde van die verdrukking
sal alle lewe in die see uitsterf en dus hierdie voedselbron
totaal uitwis (Op. 16:3). Selfs varswaterbronne sal so besoedel raak dat dit giftig en onbruikbaar sal wees (Op. 8:10-11).
Al hierdie rampe saam sal ’n totale ekologiese ineenstor134
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ting op aarde veroorsaak (Op. 8:7), en hongersnood en
pessiektes sal op die voetspoor daarvan volg. Lugbesoedeling sal ook baie erg wees weens brande, oorlogvoering,
vulkaniese uitbarstings en ander natuurrampe. Die sonlig
sal verduister word totdat die son later soos ’n harige sak
sal lyk en die maan soos bloed (Op. 6:12; 8:12; 16:10). Huidige besoedelingsvraagstukke en die groot druk op hulpbronne is reeds só erg dat menslike lewe op die planeet op
verskillende plekke bedreig word, en die verdrukking het
nog nie eers begin nie. China se bevolking het reeds die
peil van 1.37 biljoen bereik, en hulle het al geleer om selfs
skerpioene en slange te eet om te kan oorleef. Die Chinese
se belangrikste bron van proteïen is varkvleis, en hulle slag
tans 735 miljoen varke per jaar. Hulle eet feitlik die hele
vark op, insluitend sy ore, tong, snoet, pote en derms. Daar
is kommer in China dat daar meer as die jaarlikse aanteel
van varke geslag word, en dit spel ook toekomstige hongersnood in dié land uit. Die Chinese bevolking van 1.37
biljoen, saam met die 1.3 biljoen Indiërs (ook in Asië), verteenwoordig saam 36.5% van die wêreldbevolking. Geen
wonder nie dat veral die Chinese toenemend in ander
lande gaan vestig. Die aarde is vinnig besig om té klein te
word vir sy inwoners. Die Chinese sê egter solank daar genoeg varke en graan in die wêreld geproduseer word, sal
die mensdom nie in gevaar van uitwissing verkeer nie.
Daar is ’n profesie in Openbaring 9:13-21 wat lui dat
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200 miljoen (twee maal tienduisend maal tienduisend)
Oosterse soldate tydens die groot verdrukking deur die
Eufraatrivier sal trek om die Midde-Ooste en Europa in te
val en oor te neem (Op. 9:16; 16:12). In die jaar 95 n.C. toe
hierdie profesie geskryf is, was daar nie veel meer as 200
miljoen mense op die hele aarde nie (in elk geval minder
as 300 miljoen), gevolglik sou daar vir baie eeue daarna
nie so ’n groot mag in die Ooste gemobiliseer kon word
nie. Tans is China alleen in staat om meer as 200 miljoen
weerbare mans en vroue te mobiliseer. Dit is ’n verdere bewys dat die verdrukking voor die deur is. Die dodetal wat
hierdie Oosterse opmars na die Weste teweeg sal bring, sal
’n derde van alle mense op aarde wees (Op. 9:15). Dit is
beslis nie ondenkbaar nie, want daar is vandag al soveel
wapens in die wêreld opgegaar (insluitend groot hoeveelhede kernwapens) dat die hele wêreldbevolking vier keer
na mekaar uitgewis kan word. Die mens kán dus homself
én sy leefwêreld vernietig as hy aanhou om buite beheer
aan te was en ook voortgaan om wapens van massavernietiging te vervaardig en op te berg.
Die Midde-Ooste as ’n internasionale oorlogsterrein.
Volgens die Bybel sal die Midde-Ooste, en spesifiek Israel, die terrein wees waar die groot oorloë van die eindtyd
gevoer sal word. Vir baie lank was die woestynagtige en
yl bewoonde gebiede van die Midde-Ooste van min strategiese, politieke en ekonomiese belang vir die wêreld,
136
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maar toe word Israel in 1948 herstel en dit laat dadelik die
eeue oue konflik tussen Israel en sy Arabiese bure (afstammelinge van Esau en Ismael) weer opvlam. Spoedig is die
supermoondhede by die konflik ingesleep, met Amerika
en Engeland wat Israel ondersteun en bewapen, en kommunistiese Rusland wat hom agter die Arabiese opstandelinge skaar en hulle van wapens voorsien. Verder het daar
ook nog ’n hoogs emosionele godsdienstige dimensie by
hierdie stryd gekom, en dit is die feit dat Israel se vyande sedert die sewende eeu n.C. tot die Moslem geloof toegetree het. Hulle is hierdeur aansienlik geradikaliseer en
het sommer gou ’n heilige oorlog (jihad) teen Israel en sy
bondgenote verklaar. Talle oorloë is sedert 1948 tussen Israel en sy vyande gevoer, en dit word verder aangeblaas
deur ’n voortgaande terroristestryd wat die afgelope meer
as 20 jaar deur Hamas, Hezbollah en die Islamitiese Jihad
teen Israel en sy ondersteuners gevoer word.
Die erns van die konflik in die Midde-Ooste, asook die
intensiteit daarvan, het aansienlik toegeneem nadat groot
olievelde in hierdie streek ontdek is. Dit het van Iran (die ou
Persië) en talle van die Arabiese state in die Persiese Golfgebied skatryk olieuitvoerlande gemaak, met groot somme
geld om hulle weermagte met die modernste wapentuig toe
te rus. Hierdie verwikkeling het die Midde-Ooste ook polities en ekonomies een van die belangrikste plekke op aarde
gemaak. Verder het daar ernstige verdeeldheid binne-in
137
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Islam ontstaan as gevolg van strydende faksies onder die
volgelinge van Mohammed (Soenniete en Sjiïete), en groot
oorloë het as gevolg hiervan gewoed tussen Iran en Irak,
in Egipte, Libië, Libanon, Pakistan en Afghanistan, en tans
woed daar ’n baie ernstige burgeroorlog in Sirië. Dit trek
die aandag tydelik weg van hulle “jihad” teen Israel, maar
dit bly hulle einddoel om Israel te vernietig en dié land (met
Jerusalem as hoofstad) in ’n Moslem wêreldstaat te omskep
waarin ’n afstammeling van Mohammed as koning (kalifa)
sal regeer.
Israel is besig om al hoe meer ondersteuners in die
wêreld te verloor, en die Moslem lande met hulle geld
en olie verkry al hoe meer steun. Uiteindelik gaan al die
lande teen Israel draai, en dit gaan van die Midde-Ooste
die brandpunt van die wêreld maak. Die stryd gaan egter
verder as net teen Israel – dit gaan ook teen die God van
Israel, teen sy Woord, teen sy Nuwe-Testamentiese volgelinge én teen die belofte van die Messias wat sal terugkeer,
sy voete op die Olyfberg in Jerusalem sal sit en Israel se
vyande sal verdelg.
Een van die groot oorloë wat in Israel gevoer gaan word,
sal die Russies-Arabiese inval in Israel wees (Eseg. 38 en
39) wat waarskynlik tot die openbaring van die Antichris
en die begin van die verdrukking sal lei. Die ander groot
oorlog sal die slag van Armagéddon wees waardeur die
verdrukking afgesluit sal word tydens die wederkoms van
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Christus (Sag. 12:2; 14:2-5, 12-13; Op. 19:19-20). Soos wat
die vyandskap teen Israel opbou, word die wegraping en
die openbaring van die Antichris elke dag ’n groter moontlikheid – so ook die Russies-Arabiese inval.
Rusland het reeds ’n sterk militêre bondgenootskap met
Iran en Sirië gesluit, en baie onlangs sy verhouding met
Turkye herstel en versterk. Rusland is diep betrokke by die
stryd teen die sogenaamde Islamitiese Staat (IS), maar hulle noue verbond met Iran maak ook van hulle ’n vyand
van Israel. Volgens Eségiël se profesieë sal Rusland (Gog in
die land Magog) uiteindelik ook bondgenootskappe met
ander vyande van Israel sluit, en dit alles dui daarop dat
die oorlog teen Israel wat Eségiël 2 600 jaar gelede geprofeteer het, op die punt is om uit te breek. Israel het groot
oliebronne en gasvelde ontdek en dit maak hulle vyande –
benewens die groot godsdienstige en ideologiese verskille
met Israel – nog meer vasbeslote om die Joodse staat heeltemal te vernietig, soos in Psalm 83 beskryf:
“o God, hou U nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God!
Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die
hoof op. Teen u volk smee hulle listig ’n plan en hou onder
mekaar raad teen u verborgenes. Hulle sê: Kom, laat ons
hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan
die naam van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle
het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ’n verbond: die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die
139
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Hagareners, Gebal en Ammon, en Ámalek, Filistéa saam
met die inwoners van Tirus. Ook het Assur [Assirië] by
hulle aangesluit ... wat sê: Laat ons die woninge van God
vir ons in besit neem! [die Tempelberg en die Berg Sion].
My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die
wind. Soos vuur wat ’n bos verbrand, en soos die vlam wat
berge aan die brand steek – vervolg hulle só met u storm
en verskrik hulle met u stormwind ... sodat hulle kan weet
dat U, wie se Naam here is, alleen die Allerhoogste is oor
die hele aarde” (Ps. 83:1-19).
Hierdie bose sameswering teen Israel, asook die God
van Israel en sy “woninge” (die Joodse tempel), is al lankal
aan die gang en het reeds tot verskeie oorloë teen Israel
gelei. Dit is terselfdertyd die godsdienstige en ideologiese beweegrede vir die voortgaande jihad teen Israel en sy
ondersteuners, want die Christendom word beskou as nou
verwant aan Israel.
Wanneer die Russies-Arabiese oorlog teen Israel uitbreek, sal dit aan die Antichris die geleentheid bied om as
valse vredevors op die toneel te verskyn. Hy sal vir homself
’n regeringsetel en militêre basis in die noordelike dele van
die Arabiese wêreld vestig, wat in die gebied van die ou
Babiloniese provinsie sal wees – waarskynlik in Irak of Sirië. In Daniël 11:31-45 word hy beskryf as “die koning van
die Noorde” (noord soos vanuit Israel gesien), en in Jesaja
10:12-14 as “Assirië se koning”.
Die Antichris sal egter ook ’n groot belangstelling in Je140
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rusalem hê en by tye van dié stad af regeer. In die middel
van die verdrukking sal hy homself in die herboude tempel
in Jerusalem tot God verklaar (2 Thess. 2:4), en spoedig
daarna almal laat teregstel wat weier om hom in hierdie
hoedanigheid te erken en te aanbid (Op. 13:15). Sy opgang
van valse vredevors tot militêre diktator sal vinnig en meedoënloos wees.
Op die dag van Christus se wederkoms sal die Antichris se wêreldregering vernietig word, en daarmee saam
ook sy verpligte afgodediens (Sag. 13:2), en dan sal hy en
die valse profeet wat sy tweede in bevel sal wees, lewendig
in die poel van vuur gegooi word (Op. 19:19-21). Daarna sal Jesus Christus se vrederyk ingestel word, en aan die
einde daarvan sal die tweede opstanding en eindoordeel
plaasvind. Hierdie apokaliptiese gebeure sal die huidige bedeling van menslike lewe op aarde afsluit en gevolg
word deur die skepping van ’n nuwe hemel en aarde, asook
die nuwe Jerusalem as die ewige tuiste van alle gelowiges.
Geen sonde en ongeregtigheid sal ooit in dié stad inkom
nie (Op. 21:1-8).
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HOOFSTUK 11
Die Duisendjarige
Vrederyk van Christus
Nadat die Here Jesus die Antichris en sy magte verdelg het,
sal alle oorlewende mense op aarde Hom erken en geestelik
met Hom versoen word: “... dan sal al die stamme van die
aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die
wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt.
24:30). Hy sal die koninklike troon van Israel in Jerusalem herstel en dit sal die setel van sy wêreldregering wees:
“Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid
weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en
dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan
soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek
die Here wat al hierdie dinge doen” (Hand. 15:16-17).
Die verheerlikte Christene wat tydens die wegraping
uit die dood opgewek is, sal saam met die Here Jesus as
konings regeer: “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
143
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en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank”
(Op. 20:6). Die martelare wat eers gedurende die verdrukking gered is, sal ook voor die vrederyk opgewek word om
saam in sy regering te deel: “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 die duisend jaar
lank. En die ander dode [die ongereddes] het nie herlewe
totdat die duisend jaar voleindig was nie” (Op. 20:4-5).
Hierdie regering van geregtigheid sal die vervulling
wees van talle Ou-Testamentiese profesieë. Jesaja beklemtoon spesifiek die feit van Jesus se Israelse verband as hulle
Messias-Koning: “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun
is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy
word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige
Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy
en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor
sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg
en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer
van die here van die leërskare sal dit doen” (Jes. 9:5-6).
Jesaja noem spesifiek ook die feit dat die Messias se koninkryk ’n wêreldregering sal wees wat so ’n volkome vrede
op aarde sal verseker dat daar nêrens meer militêre opleiding aangebied sal word nie: “En aan die einde van die dae
144
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sal die berg van die huis van die here vasstaan op die top
van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en
sê: Kom laat ons optrek na die berg van die here, na die huis
van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in
sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die
woord van die here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen
die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul
swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer
sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie
meer leer om oorlog te voer nie” (Jes. 2:2-4).
Besoekers uit die nasies wat vroeër vyande van Israel
was, sal jaarliks die Loofhuttefees in Jerusalem vier waarin die fokus op die Messias en sy wêreldregering sal wees:
“En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem
aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die
Koning, die here van die leërskare, en om die huttefees te
vier” (Sag. 14:16).
Die hele Israel sal met die Messias versoen wees en
Hom van harte dien (Sag. 12:10; 13:9). Almal van hulle sal
veranderde (weergebore) harte hê: “Kyk, daar kom dae,
spreek die here, dat Ek met die huis van Israel en die huis
van Juda ’n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond
wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle
hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie – my
verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor
hulle was, spreek die here. Maar dit is die verbond wat Ek
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ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die here:
Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle
hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n
volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen
sy broer leer nie en sê: Ken die here; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die here; want
Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie
meer dink nie” (Jer. 31:31-34).
Die stad Jerusalem sal tot ’n wêreldstad herbou word:
“Kyk, daar kom dae, spreek die here, dat die stad vir die
here herbou sal word” (Jer. 31:38). “Ontwaak, ontwaak,
beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o
Jerusalem, heilige stad!” (Jes. 52:1). Daar sal ruimte moet
wees vir al die nasies wat gereeld afvaardigings na Jerusalem sal stuur om die Here te dien, te vereer en te raadpleeg:
“So sê die here van die leërskare: Nog sal volke aankom
en die inwoners van baie stede. En die inwoners van die
een stad sal gaan na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan om die aangesig van die here om genade te smeek en
die here van die leërskare te soek. Ek wil ook gaan! So sal
dan baie volke en magtige nasies kom om die here van die
leërskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die here
om genade te smeek. So sê die here van die leërskare: In
dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip
van ’n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met
julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is”
(Sag. 8:20-23).
146
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’n Belangrike rede vir die ongekende vrede in die koninkryksbedeling sal wees dat die duiwel en sy demone in ’n
put gebind sal wees “sodat hy die nasies nie meer sou verlei
totdat die duisend jaar voleindig is nie” (Op. 20:1-3). Jeremia sê: “In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van
die here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë
die Naam van die here in Jerusalem; en hulle sal nie meer
wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17).

DIE EINDOORDEEL
Die rede waarom die duiwel nie saam met die Antichris
en die valse profeet in die vuurpoel gewerp word nie, is
omdat hy aan die einde van die duisendjarige ryk aangewend sal word om die latente boosheid van die ongeredde
mense na vore te bring. Sodoende sal hulle werklike karakter
geopenbaar word, en sal daar skeiding tussen die gereddes
en die ongereddes gemaak word. Die skokkende feit hieromtrent is dat miljoene mense selfs in die dispensasie van
die koninkryk, wanneer Christus ten aanskoue van almal
in geregtigheid op die troon van Dawid sal regeer, met hulle vormgodsdiens sal voortgaan en nalaat om aan die eis
van weergeboorte te voldoen.
Telkens in die mens se geskiedenis was diegene wat die
smal weg gekies het, ver in die minderheid. Dit sal ook vir
die komende bedeling van die vrederyk geld. Die sluimerende boosheid in die ongereddes sal dadelik na vore kom
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wanneer die Satan losgelaat word om sy bose invloed op die
vleeslike natuur van onweergebore mense te laat uitgaan.
Hierdie mense sal soos spelde na ’n magneet toe deur die
duiwel aangetrek word, en hy sal hulle vir ’n verdere groot
rebellie teen God aanhits. Johannes sê:
“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. 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” (Op. 20:7-10).
Ná die duisendjarige ryk en Satan se laaste opstand aan
die einde daarvan, sal daar ’n groot wit troon in die hemel
verskyn. Die tweede opstanding sal plaasvind, en almal
wat sonder Christus geleef en gesterf het sal tot die ewige
verdoemenis veroordeel word. Die smal en die breë weg
sal dan elkeen sy finale bestemming bereik het – die een in
die nuwe Jerusalem met sy pêrelpoorte en goue strate, en
die ander een in die poel van vuur: “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” (Op. 20:15).
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HOOFSTUK 12
Dae van ’n
Duisend Jaar
Dit is opvallend dat daar in die Bybel na verskillende
tydskale verwys word om korter of langer tydperke mee
aan te dui. As gevolg hiervan is daar in die Bybel ’n hele
paar toepassings van die begrippe “dag” en “week”:
 Daar is ’n week van dae bestaande uit dae van 24 uur
elk. Dit is die mees algemene tydeenheid (vgl. Lev. 23:3).
 Daar is ’n week van weke, naamlik 50 dae (vgl. Lev.
23:15-16). Volgens die Jode se inklusiewe tydsberekening is daar 50 dae in sewe weke omdat beide die
eerste én laaste dag as volle dae getel word. Die Pinksterfees (die Fees van die 50ste dag) word van die Sondag ná die Paasfees getel tot by die agtste Sondag, sewe
weke later, toe die Heilige Gees in die jaar 32 n.C. uitgestort is.
 Daar is ’n week van jare, waarin sewe jare saam as ’n jaarweek gereken word (Lev. 25:2-8). In Daniël 9:24 word
jaarweke as “sewetalle” beskryf. Die komende verdrukking sal ook ’n jaarweek lank duur. Die 50ste jaar ná
sewe jaarweke word ’n jubeljaar genoem (Lev. 25:8-11).
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 Dan is daar ’n week van millennia waarin elke dag ’n
duisend jaar lank is. Die hele menslike bedeling van
Adam af tot aan die einde van die vrederyk kan binne
die raamwerk van só ’n week ingepas word. “... een dag
by die Here [is] soos duisend jaar en duisend jaar soos
een dag” (2 Pet. 3:8).
Wat die laaste “week” betref, is dit opvallend dat daar twee
millennia was tussen Adam en Abraham, twee millennia
tussen Abraham en Christus, gevolg deur twee millennia
van die kerkbedeling, en dan uiteindelik die millennium
van die duisendjarige vrederyk. Saam is dit naastenby sewe
millennia.
Dit is belangrik om van hierdie tydskaal bewus te wees,
want soms word daar na die kerkbedeling en die tyd van
Israel se internasionale verstrooiing as “twee dae” verwys,
bedoelend twee millennia. Die kerk het in die jaar 32 n.C.
ontstaan, en die lang tyd van Israel se geestelike verharding
ná die verwerping van die Messias het ook in dieselfde jaar
begin. Israel se internasionale verstrooiing het weliswaar
eers in 70 n.C. met die Romeinse inval begin, maar dit was
die direkte gevolg van wat in 32 n.C. gebeur het. Die “twee
dae” van Israel se geestelike blindheid verloop dus tussen
hulle nasionale verwerping van die Messias en sy wederkoms, wanneer die hele oorblyfsel van die volk met Hom
versoen sal word. Hierna volg die sewende dag van hierdie
week van millennia, naamlik die duisendjarige vrederyk
150
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van Christus. Daar word dikwels hierna verwys as “die dag
van die here” of soms net as “dié dag”.
Wat die kerkbedeling betref, het Jesus self daarna verwys as twee dae: “Kyk, Ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is Ek klaar”
(Luk. 13:32). Toe Hy dit gesê het, het Hy vir nog baie
meer as twee dae van 24 uur elk met sy aardse bediening
voortgegaan om siekes gesond te maak en duiwelbesetenes te verlos. Trouens, Hy het die afgelope twee duisend
jaar nog met sy verlossingswerk voortgegaan om mense
van hulle krankhede te genees en van duiwelse bindinge te bevry. Hy sal hiermee voortgaan totdat Hy in die
derde duisend jaar tydens die vrederyk sy bestemming
as Koning sal bereik; dan is Hy eers klaar met die aktiwiteite van die voorafgaande “twee dae”. Die Griekse woord
wat in ons Bybel as “klaar” vertaal word, teleioo, beteken
volgens die Strong’s Konkordansie “om af te handel, af te
sluit, te vervolmaak”. Die King James-Bybel vertaal dit as:
“... the third day I shall be perfected”, (so ook die NKJV);
die NIV sê: “... on the third day I will reach my goal”. Die
Here Jesus is nie net Profeet en Hoëpriester nie, maar ook
Koning. In die derde duisend jaar ná sy eerste koms sal
Hy sy bestemming as Koning bereik en van die troon van
Dawid af oor die aarde regeer. Dit was van die begin af
sy doel, daarom het die engel nog voor sy geboorte aan
Maria gesê: “... die Here God sal aan Hom die troon van
sy vader Dawid gee” (Luk. 1:32).
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Sagaría verwys ook na “dié dag” waarin Jesus as Koning
sal regeer: “En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en
die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en
winter sal dit so wees. En die here sal Koning wees oor
die hele aarde” (Sag. 14:8-9). In hierdie “dag” sal daar dus
somers en winters wees, m.a.w. baie jare. Die een helfte van
die stroom water van die Tempelberg af sal na die Dooie
See in die ooste loop. Dit sal die water van die Dooie See
weer lewendig maak sodat groot hoeveelhede visse daarin
sal voorkom (Eseg. 47:1-12). Die ander deel van die stroom
sal wes vloei na die Middellandse See. Dit sal alles in die
“derde dag” gebeur.
Die twee dae van die kerkbedeling word ook met die
geestelike blindheid en diaspora van Israel in verband gebring. In ’n Messiaanse profesie sê die Here vir Israel dat
hulle as volk eers ná twee dae (twee millennia), te midde
van die ellendes van die groot verdrukking, tot besinning
sal kom en ernstig na hulle verwerpte Messias sal soek:
“Want Ek is soos ’n leeu vir Efraim, en soos ’n jong leeu
vir die huis van Juda; Ek, Ek verskeur en gaan heen, Ek
dra weg sonder dat iemand red [Jesus het weens die Joodse leiers se openlike vyandskap en verwerping van Hom
geen ander keuse gehad as om die verwoesting van Jerusalem en die internasionale ballingskap van die volk aan te
kondig nie]. Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek
terug [die hemelvaart van die Messias], totdat hulle skuld
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beken en my aangesig soek. In hulle nood [in die groot
verdrukking] sal hulle My soek. Kom en laat ons terugkeer
tot die here; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy
het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons
voor sy aangesig kan lewe” (Hos. 5:14–6:2). Dit is uit die
aangehaalde gedeelte duidelik dat die Here Jesus sy teenwoordigheid in Israel verbreek het toe Hy na sy woning
in die hemel teruggekeer het. Die Jode in Israel sal Hom
eers weer in Jerusalem sien wanneer Hy ná “twee dae” op
die Olyfberg verskyn tydens sy wederkoms aan die einde
van die verdrukking. Dit is wanneer hulle nasionale versoening met Hom sal plaasvind.
Die twee dae van Israel se geestelike en fisiese ballingskap het dus begin toe die Messias van die Olyfberg af opgevaar het hemel toe. Daarna het hulle nie meer die lig van
die wêreld in hulle midde gehad nie, en toe het dit skielik
ook baie slegter met hulle gegaan weens botsings met die
Romeinse owerheid. Net die Messiaanse Jode wat die Heilige Gees in hulle harte gehad het, het in ’n donker wêreld
van die lig getuig. Hulle is egter ook uit Jerusalem verdryf
(Hand. 8:1-4). Dit het van Israel ’n maklike teiken vir die
koninkryk van die duisternis gemaak, daarom het hulle
onwrikbaar op die groot oordeel van 70 n.C. afgestuur toe
Jerusalem en die tempel afgebreek en die oorlewende Jode
oor die aardbol verstrooi is.
Dit is tog wonderlik dat Israel gedurende die groot be153
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noudheid van die verdrukking weer sal besin oor die ernstige foute wat hulle voorvaders twee millennia gelede
gemaak het, en dat hulle dit sal bely en met die Messias
versoen sal word. Dit sal daartoe lei dat die oorblyfsel van
Israel op die derde dag, die dag van die Here tydens die
vrederyk, as volk almal gered sal wees en met vreugde voor
die aangesig van die Messias sal lewe. Hulle sal Hom almal
van harte dien en nooit weer afvallig raak nie.

KENMERKE VAN DIE DAG VAN DIE HERE
Dit is belangrik om die begrip “die dag van die Here” elke
keer reg te verstaan in die verband waarin dit gebruik word.
Dit verwys na die lang tydperk van God se eindtydse openbarings aan die mensdom deur Jesus Christus, en sal strek
van die wegraping af tot by die oordeel van die groot wit
troon aan die einde van die vrederyk, asook die skepping
van ’n nuwe hemel en aarde. Sommige profesieë oor hierdie
tyd verwys net na die ontmoeting tussen Jesus Christus en
sy bruidsgemeente, ander (die meeste daarvan) verwys na
die oordele van God tydens die groot verdrukking, sommige na Christus se Koningskap en ander aspekte van die
vrederyk, terwyl sommige van hulle net na die eindoordeel
en vernuwing van die skepping verwys. Alles is egter onderdele van dieselfde “dag van die Here”. Die volgende is
van die belangrikste toepassings van hierdie begrip (klem
word bygevoeg om aan te toon waar die uitdrukkings “die
154
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dag van die here”, “dié dag”, of “die groot dag van sy toorn”
in tekste voorkom):
 Koms van die Bruidegom. Die eindtydse openbarings
van Jesus Christus begin op die dag wanneer Hy as die
hemelse Bruidegom aan sy aardse bruid sal verskyn,
hulle sal verheerlik en na die hemel wegvoer (Joh. 14:23). Daar sal hulle voor sy regterstoel genadeloon ontvang. Paulus het reikhalsend na hierdie “dag” uitgesien:
“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die
regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my
alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het” (2 Tim. 4:7-8).
 Die groot verdrukking. Baie van die profesieë oor die
dag van die Here verwys na die oordele van die groot
verdrukking: “Want die dag van die here is groot en
uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? ... Die son
sal verander word in duisternis en die maan in bloed,
voordat die groot en deurlugtige dag van die here
kom” (Joël 2:11, 31; vgl. Jes. 13:9-13). Johannes sê: “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
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’n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande
is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde
en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend
en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het
hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die
berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en
verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon
sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag
van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op.
6:12-17). Tydens die hoogtepunt van hierdie rampe en
oordele sal Christus op die Olyfberg verskyn: “In dié
dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant” (Sag. 14:4).
 Israel sal geestelik gereinig wees om waarlik God se volk
te wees. “In dié dag sal daar ’n geopende fontein wees
vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. En in dié dag, spreek
die here van die leërskare, sal Ek die name van die
afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle nie meer
gedink sal word nie; en ook die profete en die onreine gees sal Ek uit die land laat wegtrek” (Sag. 13:1-2).
Soos wat die kerk nou die taak van wêreldevangelisasie
het, sal dit in die vrederyk die geredde Israel se taak
wees om die evangelie aan alle nasies te verkondig: “In
die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei
en uitbot, sodat hulle die wêreld vol vrugte sal maak”
(Jes. 27:6). Paulus het van Israel gesê: “Het hulle mis156
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kien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur
hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om
hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van
die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid [in die vrederyk]
dit nie wees nie!” (Rom. 11:11-12). Die dissipels het
die opdrag gekry om die evangelie wat deur Israel verwerp is, na alle nasies uit te dra sodat hulle in die olyfboom van God se koninkryk ingeënt kon word. Dit is
nou ons taak om die Messias en die God van Abraham,
Isak en Jakob só te dien dat ons Israel jaloers sal maak
sodat sommige van hulle gered kan word – al is dit net
’n klein minderheid. Wanneer Israel in die vrederyk
as ’n volk almal gered is, sal hulle nog meer as in die
verlede ’n seën vir die hele wêreld wees. Hulle sal hoog
in aansien wees by al die nasies (Sag. 8:22-23; lees ook
Jesaja 60:10-22).
 Die koningskap van Jesus in die vrederyk. “... die here
van die leërskare sal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees”
(Jes. 24:23). “En in dié dag sal die nasies vra na die
wortel van Ísai [verwysende na Jesus, die Messias] wat
daar staan as ’n banier van die volke, en sy rusplek sal
heerlik wees” (Jes. 11:10). “In dié dag sal die mens kyk
na sy Maker, en sy oë sal sien op die Heilige van Israel”
(Jes. 17:7). “En die here sal Koning wees oor die hele
aarde; in dié dag sal die here een wees, en sy Naam
157

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 157

2016/09/16 1:14:12 PM

Bybelse Profesieë Werp Lig op die Toekoms

een” (Sag. 14:9). Hy sal uit Jerusalem oor al die nasies
regeer (Hand. 15:16-17).
 Vrede en harmonie in die Midde-Ooste. Dit is nie net
die oorblyfsel van Israel wat tydens Jesus se wederkoms
gered sal word nie, maar ook die oorblyfsel van al die
ander nasies (Matt. 24:29-30). As gevolg hiervan sal
die nie-Christelike gelowe verdwyn, en vrede en harmonie sal tussen alle nasies heers. Daar sal nie meer
godsdienstig gemotiveerde oorloë (sg. “heilige oorloë”)
gevoer word nie, en dit sal veral opvallend wees in die
verhoudings tussen volke in die Midde-Ooste: “En die
here sal Hom aan die Egiptenaars bekend maak, en
die Egiptenaars sal die here ken in dié dag; en hulle
sal Hom dien met slagoffers en spysoffers en geloftes
doen aan die here en dit betaal. En die here sal die
Egiptenaars slaan, slaan en genees; en hulle sal hul tot
die here bekeer, en Hy sal hulle verhoor en hulle genees. In dié dag sal daar ’n grootpad wees van Egipte na
Assirië, en Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in
Assirië; en Egipte sal saam met Assirië die here dien.
In dié dag sal Israel die derde wees naas [saam met]
Egipte en Assirië, ’n seën in die midde van die aarde,
omdat die here van die leërskare hom geseën het, met
die woorde: Geseënd is my volk Egipte en my maaksel
Assirië en my erfdeel Israel!” (Jes. 19:21-25).
 Jerusalem sal die onbetwiste hoofstad van die wêreld
wees. “En aan die einde van die dae sal die berg van
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die huis van die here vasstaan op die top van die berge
en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal
daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê:
Kom laat ons optrek na die berg van die here, na die
huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer
en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet
uitgaan en die woord van die here uit Jerusalem. En
Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie
volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van
hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die
swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog
te voer nie” (Jes. 2:2-4).
 Herskepping aan die einde van die dag van die Here.
“Maar die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die
nag, waarin [aan die einde waarvan] die hemele met
gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig
moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie?
– julle wat die koms van die dag van God verwag en
verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en
die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag
volgens sy belofte nuwe hemele en ’n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle
hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos
en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede”
(2 Pet. 3:10-14).
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Ons het alle rede om op die kort termyn ’n verwagting
te hê vir die aanbreek van die sewende dag in die “week”
van menslike geskiedenis. Eers aan die einde daarvan sal
die “eerste dinge” verbygaan en “alles” nuut gemaak word
(Op. 21:4-5).
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SLOT
Bekering en die Teken
van Jona
Mense soek dikwels na ’n teken (of bewyse) voordat hulle
’n sekere stelling aanvaar. Die skrifgeleerdes wat al reeds vir
Jesus verwerp het ten spyte van al die tekens wat Hy gedoen
het, het Hom gevra om nog een verdere teken te doen:
“Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs en sê: Meester, ons wil graag ’n teken van U sien. Maar
Hy antwoord en sê vir hulle: ’n Slegte en owerspelige geslag
soek na ’n teken, en geen teken sal aan hom gegee word
nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos
Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis
was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in
die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in
die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer,
en – meer as Jona is hier!” (Matt. 12:38-41).
Jesus het nie aan hulle versoek voldoen nie, maar net
aan hulle die teken van Jona gegee. Hierdie teken is die feit
van sy Messiasskap, sy dood en opstanding op die derde
dag, gevolg deur die verkondiging van die evangelie deur sy
dissipels aan Israel én al die nasies van die wêreld. Sy dood
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en opstanding is die kern van die evangelie, want sonder sy
plaasvervangende dood vir sondaars, en sonder sy opstanding as ’n fisiese bewys dat hy die graf en die dood oorwin
het, sou die redding van sondaars nie moontlik gewees het
nie. Jesus het vir sy dissipels gesê: “So is dit geskrywe, en
so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode
opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam
verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur
die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die
stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die
hoogte” (Luk. 24:46-49).
Die mense van Ninevé het hulle op grond van Jona se
prediking bekeer. Hulle het die boodskap van God geglo,
die koning het ’n tydperk van vas, gebed en bekering uitgeroep, en die hele volk het hulle in sak en as voor God
verootmoedig. Dit was vir God welbehaaglik, en Hy het
sy toorn van hulle afgewend sodat Hy hulle gespaar het
(Jona 3:5-10).
Jesus Christus is oneindig groter as Jona, en Hy het Israel tot bekering opgeroep. Hy het ook die straf vir hulle sonde op Homself geneem, aan sy dissipels die Heilige
Gees belowe en aan hulle opdrag gegee om heel eerste die
inwoners van Jerusalem tot bekering op te roep voordat
hulle die boodskap ook aan ander nasies verkondig. Het
Israel hulle bekeer op grond van die dissipels se prediking
ná die uitstorting van die Heilige Gees? Net ’n baie klein
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minderheid het dit gedoen, omdat hulle hul harte verhard
en nie op die teken van Jona ag geslaan het nie.
Wat is ons reaksie op die evangelie? Ons het die bewyse
van die hele Bybel tot ons beskikking, die lesse uit bykans
twee millennia se kerkgeskiedenis, die getuienisse van
duisende geredde Christene, die talle profesieë wat letterlik vervul word, en boonop leef ons in ’n moreel en geestelik vervallende wêreld wat vinnig op die oordele van God
en die openbaring van die Antichris afstuur. Wat moet
daar nog verder gebeur om ons geestelik te laat ontwaak
en tot aksie te laat oorgaan? Wanneer die basuin van die
Bruidegom se skielike koms blaas, sal dit té laat wees om
vir die wegraping gereed te maak. Sulke persone kán nog
gered word, maar sal die donker dae van die verdrukking
moet trotseer omdat hulle nie geestelik gereed was om dit
te ontvlug nie.
Soos wat Jona die inwoners van Ninevé weens hulle volhardende sonde teen God se oordele gewaarsku het, word
die eindtydse wêreld nóg ernstiger gewaarsku om hulle tot
God te bekeer sodat hulle die komende toorn oor sonde kan
ontvlug en voor die Seun van die mens staan. Die noodsaaklikheid van bekering het deur die eeue heen vasgestaan
vir alle mense: “Soek die here terwyl Hy nog te vinde is;
roep Hom aan terwyl Hy naby is. Laat die goddelose sy weg
verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot
die here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot
onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik” (Jes. 55:6-7).
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Soek jy nog die Here, bestudeer jy sy Woord, ken jy
Hom in al jou weë en vra jy sy raad voordat jy belangrike
besluite neem? In Hom is alle skatte van wysheid en kennis verborge (Kol. 2:3), en tog maak so min mense daarvan gebruik. “Die koningin van die Suide sal in die oordeel
opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle
veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde
af om die wysheid van Salomo te hoor, en – meer as Salomo is hier!” (Luk. 11:31).
Die Here Jesus en sy Woord is tot ons beskikking – amper
net met die druk van ’n knoppie – en tóg is so baie van ons
nog onkundig oor wat Hy daarin vir ons sê. Dit is elkeen van
ons se plig om toe te sien dat die Here nie ook vir ons sal sê
wat Hy vir die oningeligte Israeliete gesê het wat salig onbewus was van die gevolge van hulle dade nie: “My volk gaan
te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis
verwerp het, sal Ek jou verwerp, ... omdat jy die wet van
jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. Hoe
meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen
My gesondig. Ek sal hulle heerlikheid in skande verander”
(Hos. 4:6-7). Onkunde en geestelike verduistering maak
altyd die deur oop vir sonde.
Godsdiens moet eg wees en nie op valse fondamente
gebou word nie. Vormgodsdiens en menslike werke wat
net op vertoon en misleiding berus, sal nie die toets deurstaan nie: “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here,
het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels
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uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan
sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg
van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matt. 7:2223). Waak dus ook teen misleiding wat selfs in die Naam
van Jesus aan jou opgedis word, maar wat nie die waarheid
is nie: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal
onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal
baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Die Antichris sal ook sy
geloofwaardigheid aan die Bybel probeer koppel juis om
mense makliker te kan mislei.
As ons die waarheid van die Woord ondersoek en ter
harte neem, sal ons vind dat dit ’n vrymakende krag het
(Joh. 8:32). Die Woord van die Here is soos ’n tweesnydende swaard wat skeiding bring tussen dit wat waar en dit wat
vals is (Heb. 4:12). As jy die waarheid ontdek het, neem dit
aan en bêre dit in jou hart. Die psalmis het gesê: “Ek het u
Woord in my hart gebêre dat ek teen U nie sal sondig nie”
(Ps. 119:11). Verbind jou hele hart en lewe aan die Woord,
sodat dit ’n lamp vir jou voet en ’n lig vir jou pad kan wees.
Slaan ook ag op die lig van die profetiese Woord wat in
donker plekke skyn om die weg vorentoe deur ’n verwarde
wêreld aan te wys. Weldra sal die basuin blaas, dan sal dit
vir ons die einde van die pad wees in ’n bose wêreld wat
onwrikbaar op die openbaring van die Antichris en sy misleiding en skrikbewind afstuur – ook op die oordele van
God oor ongelowiges en vormgodsdienstiges.
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Ons is in die aandskemering van die kerkbedeling. Almal van ons moet ook kan sê: “Ek moet die werke doen
van Hom wat my gestuur het, so lank as dit dag is; die nag
[van God se oordele] kom wanneer niemand kan werk
nie” (Joh. 9:4). Werk want die nag kom nader. Moenie ledig op die “markplein” rondstaan terwyl siele rondom jou
verlore gaan nie (vgl. Matt. 20:1-7), want ons sal ook verantwoordelik gehou word vir dit wat met mense naby aan
ons gebeur. Elke mens wat die verkeerde pad bewandel, is
op ten minste een ernstige waarskuwing geregtig:
“Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel
aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy
hulle van my kant waarsku. As Ek aan die goddelose sê: Jy
sal sekerlik sterwe – en jy waarsku hom nie en spreek nie
om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom
in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy
ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand
eis. Maar as jý die goddelose waarsku, en hy hom nie van
sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan
sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jý het jou siel
gered. En as ’n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer
en onreg doen, en Ek ’n struikelblok voor hom gooi, dan
sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy
deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek
van jou hand eis. Maar as jý die regverdige waarsku, dat
die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan
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sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy
het jou siel gered” (Eseg. 3:17-21). Ons moet die lig van die
evangelie laat skyn, sodat diegene wat in geestelike duisternis wandel, kan ontwaak om in Christus se teenwoordigheid te lewe: “Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die
dode, en Christus sal oor jou skyn” (Ef. 5:14).
Te midde van al die eindtydse oordele waarop die ongeredde mensdom afstuur, moet die boodskap van redding
nog steeds helder opklink, want dit is God se hoogste begeerte vir die mensdom: “So waar as Ek leef, spreek die
Here here, gewis, Ek het geen behae in die dood van die
goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer
van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?” (Eseg. 33:11). In die Nuwe Testament gaan hierdie
oproep tot bekering wêreldwyd uit na alle nasies op aarde
(Hand. 17:30; Matt. 28:19).
Hoe langer die kerkbedeling duur, hoe meer word God
se genade en lankmoedigheid beklemtoon: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie,
maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige
moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom”
(2 Pet. 3:9). Genadetyd gaan egter ook verby, dan sal almal wat nie daarvan gebruik gemaak het nie, deur groot
benoudheid oorval word. Daar is net een oplossing vir die
mens se probleme, en dit is Jesus Christus: “Hy wat die
Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het
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nie die lewe nie” (1 Joh. 5:12). Enige vorm van godsdiensbeoefening sonder ’n persoonlike verhouding met Jesus
Christus is ’n nuttelose oefening. Dit is waarom ons getuies
van Christus moet wees (Hand. 1:8), en nie propagandiste
vir een of ander godsdiensvorm of denominasie nie.
Ons word ook, soos Paulus en al die dissipels van Jesus,
gered sodat Hy ons kan gebruik om die belangrike boodskap van sy reddende genade aan ’n verloregaande wêreld
te verkondig. Die Here het vir Paulus gesê: “... terwyl Ek jou
verlos uit die volk en die heidene na wie Ek jou nou stuur,
om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die
lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat
hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ’n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand. 26:17-18).
Selfs in die verdrukking van sewe jaar sal daar nog ’n laaste
ronde van wêreldevangelisasie wees voordat die koninkryk
van die hemel tydens die wederkoms van Christus op aarde
geopenbaar sal word: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuienis
vir al die nasies; en dan sal die einde kom” (Matt. 24:14).
Die einde van die kerkbedeling kom elke dag nader, so
ook die wegraping wanneer Christus sy bruidsgemeente
kom haal, en daarna die openbaring van die Antichris en
die begin van God se oordele oor ’n ongeredde wêreld. Die
meeste mense is egter swak ingelig oor hierdie belangrike
gebeurtenisse, en gevolglik ook swak voorberei op dit wat
spoedig op aarde gaan gebeur. Dit is ’n aanklag teen die
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“maagde” in die koninkryk van die hemel dat hulle wakker geskud moet word wanneer die Bruidegom kom (Matt.
25:5-6). In hulle besondere omstandighede in die middernaguur van ’n geestelik donker wêreld moet hulle waak en
bid en sorg dat hulle geestelike lewe in orde is. In die gelykenis in Matthéüs 25:1-13 was die helfte van hulle glad nie
gereed om die Bruidegom te ontmoet nadat hulle uit die
slaap wakker gemaak is nie. Terwyl hulle teruggegaan het
huis toe om hulle gebroke geestelike lewe in orde te kry en
vir die eerste keer of opnuut met die Heilige Gees vervul te
word, het die Bruidegom met sy bruid vertrek en het hulle
agtergebly.
Ons moet waaksaam en biddend wees sodat ons geestelik waardig kan wees vir die ontmoeting met die hemelse
Bruidegom. Hy het Homself nie net oorgegee aan die
kruisdood om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, “sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik,
sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig
en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27).
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OOR DIE OUTEUR
Johan Malan was vir 28 jaar lank professor in antropologie
aan die Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit
van Limpopo) naby Pietersburg. Hy het sy belangstelling
in die kulture van ander volke op sendingstasies gekry terwyl sy pa sendeling van die NG Kerk was op verskillende
plekke in die destydse Transvaal en Swaziland. Later het hy
en sy gesin agt jaar lank in Namibië gebly, waar hy vir twee
jaar lank in die noordelike dele van Kaokoland navorsing
oor die kultuur van die Himba gedoen het.
As Christen het Johan veral belanggestel in wat die Bybel oor die verlede, hede en toekoms van die volk Israel sê.
Hy het ’n boek oor Israel geskryf, wat verskeie kere herdruk en ook in Engels en Russies vertaal is. Sy studies oor
die herstel van Israel het hom vertroud gemaak met wat
die Bybel oor ander aspekte van eindtydse wêreldtoestande sê, veral in sover as wat dit Israel en hulle bure in die
Midde-Ooste raak. Daarna het hy publikasies oor profetiese Bybelboeke die lig laat sien – naamlik oor Openbaring, Daniël, Sagaría, Jesaja en Thessalonicense. Dié boeke,
saam met ’n groot aantal artikels, kan gratis op sy webblad
gelees word in Afrikaans en Engels, en sommige daarvan

171

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 171

2016/09/16 1:14:13 PM

Bybelse Profesieë Werp Lig op die Toekoms

ook in verskeie ander tale: www.bibleguidance.co.za/.
Terwyl hy en sy vrou, Wilma, op ’n studietoer in Israel was, het Johan navorsing gedoen in die biblioteek van
die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem, op verskeie kibboetse, en ook onderhoude gevoer met ortodokse sowel as
Messiaanse Jode in Israel. Op ’n latere besoek aan Estland,
wat tot in 1991 deel van die voormalige Sowjet-Unie was,
het Johan ’n groot groep Estniese Jode toegespreek oor wat
die Bybel oor Israel se herstel sê, asook oor die Messias en
die toekomstige heroprigting van die koninklike troon van
Dawid in Jerusalem.
Terug in Suid-Afrika is praatjies en preke in verskillende dele van Suid-Afrika en Namibië gelewer oor die eskatologie, en verskeie nuwe publikasies het die lig gesien –
later ook deur Lux Verbi in Kaapstad, en daarna een boek
(Die Laaste Dae) deur FaithEquip, ook in Kaapstad. Johan
en Wilma het in 2009 na Mosselbaai verhuis en tans konsentreer hy hoofsaaklik op die instandhouding van sy webwerf.

172

BOOK PRINT READY Bybelse profesiee werp lig op die toekoms.indd 172

2016/09/16 1:14:13 PM

In sy profetiese rede lig Jesus Christus gebeure toe wat in die eerste
geslag ná sy eerste koms vervul sou word (hulle is almal letterlik vervul),
asook gebeure wat gedurende die laaste geslag voor sy wederkoms sal
plaasvind (hulle word reeds ewe letterlik vervul).
Die herstel van Israel in hulle land (die bot van die vyeboom in 1948) is
die groot teken dat die wêreld in die laaste dae voor die openbaring van
God se koninkryk op aarde is.
Die kompleksiteit van laaste geslag gebeure word verhoog deur die
feit dat daar terselfdertyd voorbereidings getref word vir ’n sataniese
nuwe wêreldorde wat onder die beheer van die Antichris en die valse
profeet sal staan.
Hierdie erg misleidende, alternatiewe koninkryk word deur die vinnige
toename in ekumeniese denke bevorder. In terme hiervan aanbid alle ge
lowe dieselfde universele “God”, en sal hy sy koninkryk openbaar onder
die gesag van die universele “Christus” van alle gelowe.
Die Antichris sal finale gestalte gee aan politieke globalisme, of wêreld
regering; ekonomiese globalisme met ’n kontantlose wêreldekonomie wat
deur ’n nommerstelsel bedryf sal word; asook godsdienstige globalisme
in die vorm van ’n alliansie van wêreldgodsdienste wat almal erkenning
aan dieselfde valse “messias” sal gee, en hom uiteindelik ook as God
sal aanbid.
JOHAN MALAN het ’n groot aantal ondersteunende publika
sies op sy webwerf waarin verskeie eindtydse onderwerpe in
diepte bespreek word: www.bibleguidance.co.za. Ons groot
opdrag is om gereed te wees
vir die skielike verskyning van
PROFESIE
die hemelse Bruidegom
(Matt. 25:13).
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