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OPSOMMING 

In hierdie studie is as doelwit gestel 'n nuwe benadering tot 
die verklaring van die boek Openbaring. Die rede hiervoor is 
dat sornrnige verklaringsrnetodes nie by 'n duidelike forrnulering 
van die boodskap van Openbaring uitkorn nie. Sornrnige rnetodes 
is kunsrnatig, terwyl ander weer so ingewikkeld is dat dit die 
boek onverstaanbaar rnaak. 

In die werkshipotese van die studie word die herrneneutiese 
presupposisie gestel dat die boek self riglyne oor sy 
verklaring gee, veral in sy eerste hoofstuk. Die terna en die 
strekking van die boodskap wys uit hoe die boek verklaar rnoet 
word. Die heerskappy van God is die hoofrnotif van Openbaring 
en die vertrekpunt van die uitleg daarvan. Dit word ontplooi 
deur Christus wat op aarde heers. Prinsipieel gesien beteken 
sy heerskappy dat Hy besig is om te korn as verlosser van sy 
uitverkorenes en as regter wat sy vyande oordeel en straf. Sy 
karns is nie slegs eindgebeure nie, maar dis nou reeds aan die 
gang (so is die hoofrnotif dan ook 'n eskatalogiese motif) en 
sal die voorui thepaalde voleinding dan gebeur soos God di t 
wil. Dit rnaak dat die hoek nie as 'n suiwer apokalips 
geklassifiseer mag word nie, maar wel 'n egte profesie, hoewel 
met apokaliptiese trekke. 

Wanneer die struktuur van die hoek wetenskaplik ondersoek 
word, word gevind dat hierdie wyse van verklaring as geldige 
een ondersteun word deur die struktuur. Eers word byvoorbeeld 
die nabyheid van Christus geleer, dan sy heerskappy oor die 
geskiedenis en die voleinding daarvan en hoe dit die kerk en 
die wereld raak. 

Die volgende aspek wat in die studie ondersoek is, is die 
hegrip "heerskappy van God". Nadat die sisternaties-teologiese 
forrnulering van die begrip vasgestel is, word gekyk na wat 
Openbaring daaroor te se het. 

Ten slotte word 'n paar hoofstukke ui t die boek Openbaring 
ondersoek om vas te stel of dit die aannarnes en persepsies oor 
die motif ondersteun. Aangesien die hetrokke hoofstukke 
herekende capita selecta is wat 'n goeie oorsig bied oor wat 
in hoofsaak in Openharing gelees word, is dit belangrik om te 
let op hoe die inhoud van die hoek telkens die hoofrnotif van 
God se heerskappy uitspel en beklerntoon. 
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In die laaste hoofstuk van hierdie studie word die boodskap van 
die boek Openbaring uiteengesit. Met die proklamering van die 
heerskappy van God wat deur Christus op aarde uitgevoer word, is 
die boodskap van die boek duidelik en verstaanbaar met die troos: 
God regeer en Christus beheer alles op die aarde tot aan die 
einde, daarom hoef die kerk nie te vrees nie, maar kan voortgaan 
om te groei en te lewe tot die eer van God die almagtige. 
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SUMMARY 

The objective of this study was to establish a new approach to 
the interpretation of the book of Revelation. This was 
undertaken because some of the methods used to interpret the 
book, did not succeed in delivering an acceptable or even a 
comprehensible message. Some methods are superficial, while 
others are so complicated that the book becomes more of a 
mystery. 

As a working hypothesis for this study the hermeneutical 
presupposition is posed that John's Revelation has its own 
guidelines as to its interpretation, as it is given primarily 
in its first chapter. The theme and message of the book 
clearly shows the way to its interpretation. The supremacy of 
God and his power as the Almighty proclaims his rule over this 
world and this forms the basis for the message to his people. 
Christ is given the authority as king of this world and He 
maintains the governing of this world till the end. This 
means that He as ruler over this world reveals his coming as 
happening in the sal vat ion of his chosen people and in the 
judging and punishing of his enemies. His coming is already 
underway and now is the eschatological time in progress. He 
is already the Redeemer of his people and the judge of his 
enemies. But this motif is further developed in the fact that 
the end will come according to the will of God. In the light 
of this prophetic revelations the book is not a pure 
apocalypse in the apocalyptic tradition, but it is genuine 
prophecy although there are apocalyptic terms and trends used 
in the book. 

When the structure of the book is analysed, it is found that 
this method of interpretation is really plausible. The first 
overall message being the assurance of the presence of Christ 
in his church under all circumstances and his controlling of 
the history and bringing this world to its end according to 
God's will, thus revealing the effect this has on the church 
and the world at large, all this is sustained by the structure 
of the book. 

Another aspect researched in this study is the meaning of the 
term ··the supremacy of God··. First a survey of the systematic 
theological formulation of this concept is done and then a 
systematic summary of this concept in the book of Revelation 
is made. 

A selection of a number of chapters from the book of 
Revelation is studied with the purpose of showing how this 
motif is proved by the contents of the book. These capita 
selecta are specially selected for this purpose, but they do 
give an overall view of the book's message. 
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The last chapter of this study formulates the message of the book 
of Revelation. With the proclamation of the supremacy of God as 
illustrated by the reign of Christ as Lord of this world, this 
paranesis is given to his people clear and simple: God is the 
Almighty and through Christ He has everything under his control, 
therefore the church must never fear but can continue serving Him 
and growing to his glory as his kingdom. 
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HOOFSTUK 1 

'n HERMENEUTIESE SLEUTEL VIR DIE VERKLARING VAN DIE 

OPENBARING AAN JOHANNES. 

1.1 INLEIDENDE OPMERKINGS. 

Die hoek Openbaring is op 'n verskeidenheid van 

maniere verklaar. Dit is egter nie nodig om hier 'n 

historiese oorsig te gee van die ontwikkeling en 

voorkoms van die verskillende verklaringswyses nie. 

Fiorenza (1985: 12-26) asook Du Rand (1989: 219-252 

en 1990a: 231 249) bespreek hierdie saak baie 

breedvoerig en volledig. Die feit dat daar so baie 

metodes aangewend is om die boek te verklaar, is 'n 

aanduiding dat daar baie moeilik 'n afdoende metode 

te vinde is wat algemeen bevredig. 

Daar is metodes wat hoofsaaklik rondom die historiese 

gewentel het: Zeitgeschichtlich, kerk- en 

wereldgeskiedenis, godsdiens- en tradisiehistoriese 

verklarings, histories filosofiese verklarings en 

eindhistoriese en futuristiese verklarings. Maar 

daar is ook teksverwante wyses van verklaring: 

letterlike, allegoriese, literer-kritiese, redaksie

en bronhipotese, rekapitulasie- en progressiewe 

parallelisme, om maar enkeles op te noem. 
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Meer resent is die metodes wat die aandag toespits op 

die leser en dan in die besonder die eerste lesers. 

Omdat sogenaamde 'Readers Response' as fokuspunt en 

perspektief by die Skrifverklaring sterk op die 

voorgrond staan, is dit nodig dat aan enkele aspekte 

in hierdie veelvlakkige interpretasie metode aandag 

gegee word. 

LESERVERWANTE VERKLARINGSMETODES 

Vasstelling van SITZ-IM-LEBEN met besondere aandag 

aan sosio-ekonomiese en politieke situasie 

Hierdie metode is 'n newe-aspek van die tydhistoriese 

verklaringsmetode. By die sosio-ekonomiese en poli

tieke aspekte word die aksente egter anders gele, en 

wel meer op die mens van die eerste eeu, sy maatskap

like en ekonomiese en politieke omstandighede, terwyl 

minder klem gele word op die historiese. Die Bybel 

moet dan sy lig laat val oor hierdie omstandighede en 

help dan om die mens van sy tyd te verstaan, en dit 

word dan weer gebruik om die Woord te verstaan. So 

beweer Vander Waal (1971: 8 en 10) dat die 

Openbaringboek steeds geplaas moet word binne die 

konteks van sy besondere omstandighede, soos die 

geval was met die Ou Testamentiese profete wat aan 

mense binne 'n konkrete situasie geskryf word. 

Schmidt (1989: 117 en 121) toon aan hoedat die 

sosiologiese ondersoek ontwikkel het, en toon verder 

aan (:125-126) waarom die Christendom as maatskaplike 

realiteit bly voortbestaan het. Aangesien hy langs 

blote sosiololgiese lyne redeneer, beskou hy die 

gemeentes as blote sosiologiese verskynsels en moet 

die oorlewing van die gemeentes aan sosiologiese 

faktore toegeskryf word. Openbaring is 'n teologies 

gerigte boek met 'n geopenbaarde inhoud en geskryf 

vir mense wat in Christus glo (Openbaring 1:1 - 2). 

Dit gaan dus in die boek om veel meer as sosiologiese 

ontwikkeling. 
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As mens die retoriek in Openbaring wil verstaan, is 

die besondere omstandighede, histories, sosiaal, 

godsdienstig, baie belangrik as konteks waarbinne die 

taal van Openbaring ontspring het. Teen hierdie 

agtergrond is dit moontlik om uitsprake beter te 

begryp. Dit is altans die betoog van Du Rand (1990b: 

354), en hy verwys na Perrin (1974: 12v) en Fiorenza 

(1986: 126). So het apokaliptiese geskrifte ontstaan 

na aanleiding van een of ander krisis, soos in die 

geval van die Apokalips van Ezra en die Siriese 

Apokalips van Baruch. Die eerste lesers van 

Openbaring was waarskynlik oak in so 'n krisis, en hy 

noem dan enkele elemente wat hiertoe kon bygedra het, 

soos vervolging (:354), konflik met Judaisme (:355), 

konflik met heidene (:355), grater konflik met Rome 

(:356) en sosiale verontregting (:357). (Vergelyk oak 

duRand 1990b: 354-7; kyk oak Collins 1984: 141). 

Daar word groat klem gel~ op 'verdrukking' wanneer 

Openbaring verklaar word. Thompson (1986: 169) toon 

aan watter belangrike rol verdrukking in Openbaring 

speel. Sosiale en politieke verhoudings met nie

Christene was gespanne omdat op grand van die optrede 

van die res van die bevolking het die Christene gely 

onder die vervolging van die Romeinse owerheid. Die 

getrouheid van die Christen-gelowiges teenoor die 

Romeinse aandrang tot die keiserkultus het die 

Christene aan vervolging blootgestel. Dit was 'n 

resep vir 'verdrukking' (:170). Hierdie verdrukking 

het die Christene herinner aan die lyding van hul 

Here en aan sy oorwinning, en dit het hulle 

aangespoor om Hom hierin te volg. Hiertoe het 

Johannes se Openbaringsboek hulle grootliks 

aangespoor. 

'n Saak wat hier van wesenlike belang is en waaraan 

Collins (1984: 85 en 89) tereg aandag skenk, is dat 

die houding van die Jade gelei het tot 'n sosiale 

krisis en 'n groat gevoel van verwerping. Oak die 
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groot gaping tussen die Joodse rykes en die arm 

Christene was nog 'n verdere aanleiding tot krisis 

(:88). Dit maak die boek tot 'n geskrif met 

duidelike politieke implikasies (:94). Dis duidelik 

dat Johannes diep geraak is deur hierdie dinge, en 

dit het 'n impak op sy boek gehad (:98). Daarom moet 

by die verklaring met hierdie instansies wel deeglik 

rekening gehou word. 

Fiorenza (1985: 68) meen dat begrippe in Openbaring 

soos bevryding en verlossing deur die outeur beskou 

word as politieke terme. So word bevryding beskou as 

vrymaking uit knegskap, en verlossing bring groter 

waardigheid m.b.t. politieke mag en kerklike 

outoriteit. Die Christelike gemeente is die 

alternatiewe gemeenskap vir die Romeinse ryk. So is 

die vrymaking en verlossing ook die voorlopers tot 'n 

nuwe wereld. 

Hierop kan mens se dat dit nie nodig is om Openbaring 

so te verstaan nie. Selfs die woorde wat vir hierdie 

begrippe gebruik word (soos bevryding en verlossing) 

leen hulle nie tot so 'n opvatting nie. Fiorenza gee 

self nie 'n aanduiding van welke Griekse woorde sy 

hiervoor gebruik nie. 'Redemption' en 'salvation' is 

skaars begrippe in Openbaring. 

Boesak (1987: 11-12) wil hierdie boek verklaar in die 

lig van die politieke omstandighede, wat ook die 

aanleiding was tot die skrywe van die boek. Johannes 

skryf oor die politieke situasie in Klein-Asie in 

daardie tyd en wat die kerk se reaksie daarop was 

(:32). Daarom moet die boek gelees word binne die 

politieke konteks van sy tyd. Boesak sien 'n baie 

treffende ooreenkoms tussen die beskrywing van die 

situasie in daardie tyd en die situasie in ons tyd. 

En so het die Apokalips geword 'n bron van hoop vir 

die kerk van vandag, en is ook die basis vir 'n 

Christelike bevrydingsteologie (:24). Die swart kerk 
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in RSA ly ook onder politieke verdrukking en 

onderdrukking. Daarom moet Openbaring as 

protesliteratuur verstaan en gelees word (:32). 

Psigologies-terapeutiese verklaring met die oog op 

katarsis deur simboliese universum 

1 .2.2.1 Wat is Psigologies-terapeuties? 

Dit behels 'n boodskap van vertroosting en hoop oor 

te dra aan die eerste lesers sodat hulle die skerp 

kontrasterende werklikhede kan verwerk van die 

onvolmaakte werklikheid van die hede teenoor die 

ideale beloftevolle toekoms. Deur die daarstelling 

van 'n simboliese universum wat deelname verseker aan 

'n ander wereldse bestaan, word 'n katarsis bewerk 

(DuRand 1988: 71; vgl. ook Barr 1986a: 245). 

Eers moet ons kennis neem van wat Du Rand (1988: 72) 

vermeld van die eksperimentele psigoterapeutiese 

eksegetiese model van Lurvey (1983: 102v). Hy noem 

sy model 'the hermeneutic of displacement' en pas dit 

toe in drie stadia: Die eerste stadium werk met die 

teks van Openbaring met die gebruikmaking van gewone 

eksegese op die histories-kritiese wyse om hierdie 

gegewe te verryk met historiese en biografiese 

voorlopers en parallelle. Die fokus van die teks is 

die belangrike vertrekpunt. Die tweede stadium noem 

hy die 'act of displacement' (:103) waar die verborge 

betekenisse van die teks gesoek word, wat dan die 

onbewuste psigologiese prosesse binne die 

persoonlikheid blootle. Dit bring mee dat die 

apokaliptiese konteks van Openbaring verplaas word 

deur 'n antropologiese en psigologiese 

verwysingsraamwerk. Daar moet aanvaar word dat 'n 

ander wereld hierdie een transendeer (:105). Die 

hoer werklikheid is dan oorheersend oor die laer een, 

maar beide is bronne van openbaring, soos die 

apokalips self as drome, beelde en oordenkings. Die 
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derde stadium van die hermeneutiek van 'displacement' 

is om sekere integrale simbole te identifiseer. Die 

simbole het die funksie om bewuste en onbewuste 

polariserende konflik op te los, en so kom dit tot 

die ideale model vir toekomstige ontwikkeling. 

Johannes en die Christelike gemeenskappe is teen die 

einde van die eerste eeu vasgevang tussen Christendom 

en die sterk sinkretiserende energie van die Romeins

Hellenistiese kultuur. As die Christendom homself 

kan sublimeer deur hom los te maak van die hier en 

nou, sal 'n nuwe model veranderde christen self te 

voorskyn kom (Lurvey 1983: 286; vgl. ook Du Rand 

1988a: 73) 

Collins (1984: 21-22) meen dat die boek Openbaring 

deur 'n psigologiese verklaring benader moet word, 

want daar is baie gegewens wat Openbaring mooi kan 

toelig as die psigologiese teorie oorweeg word. Dit 

dan net by wyse van inleiding. 

1 .2.2.2 Dinamiese deelname aan die Dramatiese Lering sodat 

Emosies wakker gemaak word. 

Daar is die persepsie dat Openbaring nie net 

voorgelees is nie, maar as 'n drama opgevoer is (Aune 

1986: 91; DuRand 1990: 245). Blevins (1980: 405) het 

die drama-kwessie op die spits gedryf deur Openbaring 

te vergelyk met die Griekse tragedie, en beweer dat 

Openbaring is 'n een-akter drama (met koor). 

Hierteen bring Vorster (1988; 116) gewigtige besware 

in. Volgens hom sal mens Openbaring in so 'n genre 

moet forseer. Hy verwys na die baie himnes wat 

beslis nie geskik is vir die liriese rol wat die koor 

in die tragedies gespeel het nie. Verder is 

Openbaring ook nie in dialoogvorm geskryf nie 

(Vorster 1988: 116; teenoor Blevins 1980: 405). 

Tog is daar verklaarders wat be1ndruk is deur die 

dramatiese effek wat die inhoud van die boek 

Openbaring op sy luisteraars en lesers het wanneer 
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dit voorgedra of voorgelees word (Collins 1980: 152; 

Aune 1986: 87; Fiorenza 1985: 167). Die doel van die 

dramatiese voorstelling of voordrag is om emosies op 

te werk, wat dan die luisteraars help om van hulle 

frustrasies ontslae te raak. So moes daar soms eers 

spanning geskep word, wat weer later corwin word 

(Collins 1980: 141). Tog beskou Collins die boek as 

'evocative' d.w.s. deur sy woorgebruik manipuleer hy 

die gedagtes van die luisteraars, sodat hulle in 

hulle gedagtes deelneem en dus intens meeleef (:144). 

So word die emosies wakker gemaak. 

Dit is hierdie dinamiese deelname wat hom afspeel 

wanneer die boek voorgedra word, wat Du Rand (1988a: 

70) performatief noem. (Vgl. ook Du Rand 1990b: 353 

en 1990a: 244). Die leser word opgeroep om aktief 

deel te neem aan die gebeure. So raak hy almeer weg 

in 'n verbeeldingswereld waar daar 'n denkbeeldige 

lewe van geluk is. Dit is dan die voorloper tot die 

katarsis soos ons dit in die Griekse tragedies 

aantref. 

1 .2.2.3 'n Simboliese Universum. 

'n Simboliese wereld of universum hang saam met die 

simbole wat gebruik word. Dit help die mens om uit 

te styg bokant sy werklike omstandighede. Net soos 

die Lam in 5:5 en 6, ook tegelyk die Leeu van Juda 

is, en die dood van die Lam is nie sy neerlaag nie, 

maar sy grootste oorwinning, so ook kan die 

leser/hoorder oorgeplaas word in die simboliese 

universum. Hier is Satan corwin en die gelowige kan 

deel in hierdie oorwinning, want Christus se 

oorwinning word nou reeds ook sy volgeling se 

toekoms. Dit hef hom ook bo die tydelike, die 

voorlopige, na die ewigheid, die volmaakte op (Du 

Rand 1990b: 359). Dit beteken nie blote ontvlugting 

van die werklikheid nie, maar dit is 'n manier om die 

huidige knellende situasie te verwerk en in 
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perspektief te plaas - in die perspektief van die 

Goddelike bedoeling. Die lesers se vrese en 

gegriefdheid ten opsigte van Rome word nie onderdruk 

of weggedink nie, maar gekanaliseer en versimboliseer 

(DuRand 1990a: 245). 

Die taal van Openbaring word deur Gager (1975: 49v) 

getipeer as 'mythic therapy' (DuRand 1990b: 358). 

Deur die voordra van die mite word die gelowige 

verplaas na die 'ideal time'. Dit beteken dat die 

ruimte en tyd as beperking oorkom word en die 

gelowige word deel gegee aan 'an experience of 

millennia! bliss as a living reality' (Gager 1975: 

55; vgl. Barr 1984: 47). 

Johannes se gebruikmaking van simboliese taal word 

deur Du Rand gesien as transformasie wat ten doel het 

om in te pas in sy simboliese universum. In hoofstuk 

5:5 word gese dat die Leeu van die stamme van Juda is 

die wortel van Dawid en het oorwin. Johannes sien 

dan ook ''n Lam staan wat lyk of Hy geslag is' (vers 

6). Die 'sterk' simbool van die Leeu met sy 

betekenis word getransformeer na die 'swak' simbool 

van die Lam. Hiermee se Johannes in werklikheid: 

Jesus is die Messias deur sy dood, 'therefore the 

Lamb is the Lion'. Die Lam se dood is nie sy 

neerlaag nie, maar waarborg sy oorwinning. Saam met 

die Lam (14:1) is elke hoorder/leser wat ly, die 

werklike oorwinnaar. En dit is in hierdie opsig dat 

die simboliese transformasie plaasvind. 

Die outeur van die Apokalips kon 'n doodgewone brief 

van aanmoediging geskryf het aan die onderdrukte 

gemeenskap, maar deur 'n spesifieke gebruik van sy 

taal skep hy 'n simboliese universum binne die 

raamwerk van 'n profetiese herderlike brief (vgl. 
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Fiorenza 1986: 130). Die visioen van 'n simboliese 

wereld help om die Christene te bemoedig en om die 

moeilike vervolgings die regte perspektief te gee te 

midde van die vervolgings (DuRand 1990b: 359). 

Collins (1980: 154-155) kom tot die volgende slotsom: 

'There is a certain analogy between the creative 

imagination of the schizophrenic and the vision of 

the Apocalypse'. Wat nodig is, is 'n kreatiewe 

verbeelding, en soos die skisofreen trek hy hom terug 

vanuit die empiriese realiteit, uit die werklike 

belewenisse in die alledaagse wereld. Wie egter 

Openbaring met onderskeiding lees, sal sien dat 

hierdie bewerings van Collins nie waar is nie. Daar 

is nie sprake van 'n verbeeldingsvlug na 'n fiktiewe 

wereld nie. Dit gaan vir Johannes om realiteite, en 

selfs sy simboliese taal is 'n poging om realiteite 

te verduidelik. So is die Christus van 1:10- 16 'n 

werklikheid, so werklik dat Johannes kan voel hoe Hy 

met sy regterhand aan hom raak (1 :17). Hoofstukke 2 

en 3 is ook geen droombeelde nie, maar harde 

werklikhede wat deur die geskiedenis gestaaf is. So 

kan op elke bladsy na die werklikheid verwys word. 

Die plae is werklikhede, die oorloe is werklike 

feite, dus geen verbeeldingsvlugte nie. Wanneer ons 

dan kom by hoofstukke 21 en 22 sien ons nie 'n 

profeet wat hom oorgee aan sy verbeelding nie, maar 

die afronding op 'n logiese wyse van die realisering 

van die beloftes van God. Daarom dan die hele idee 

van die Lam, en dit is nie skyn nie, maar werklikheid 

omdat dit aspekte van die wese van Christus 

versinnebeeld. Die Regter en die Verlosser is 

dieselfde, en Hy tree tegelyk op as Regter en 

Verlosser. Sy oordele kan gesien en gevoel word. 

Maar sy reddingsdade kan ook gesien en gevoel word. 

Dus geen emosionele transformasie nie, maar geloof 

wat triomfeer en 'n geloofslewe wat nie terugdeins 

nie. Die opgestane Christus is die geheim: Hy kom, 

en dit is 'n werklikheid. En Hy kom na sy gemeentes, 
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na sy strydende kerk. Hy kom hulle red en Hy kom 

hulle haal. Hy kom tegelykertyd afreken met sy 

vyande en die vyande van sy kerk. Dit is die 

werklikheid, so is die geskiedenis en so is die lewe 

vandag. Maar dit is deel van 'n Goddelike plan om 

uiteindelik sy kerk in heerlikheid geklee rondom Hom 

te versamel in 'n nuwe hemel en aarde. 

1.2.2.4 Retoriek, Historiese Retoriek en 'Fitting Response', 

Retoriese Situasie 

Die taal van Openbaring verteenwoordig 'n poeties

retoriese konstruksie van 'n alternatiewe simboliese 

universum, wat beteken te wees die respons (antwoord) 

op 'n spesifieke histories-retoriese situasie. Die 

retoriese taal van Openbaring kan op sy beste 

verstaan word binne die konteks van die moontlike 

retoriese situasie wat so 'n taal te voorskyn gebring 

het. Die sosio-historiese en godsdienstige situasie 

van die tyd van Johannes in Klein-Asie is juis die 

ideale konteks vir so 'n respons (Du Rand 1990b: 354; 

vgl. 1990a: 206). 

In die retoriese situasie is gewoonlik opgesluit 'n 

noodsaak en dringendheid, en dit is die nood wat die 

wyse van spreke bepaal en aandui watter verandering 

nagestreef moet word (Fiorenza 1986: 135). Die 

retoriese karakter word dus ge1nspireer deur die nood 

en dringendheid van die situasie wat ten grondslag 

le. In die geval van Openbaring le die nood in die 

feit dat die Christene ekonomies en sosiaal bedreigd 

is, ontneem van voorregte en inspraak, omdat hulle 

die merk van die dier geweier het (Op. 13). (Vgl. Du 

Rand 1990b: 354). 
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Die retoriese taalgebruik wat gegroei het uit 'n 

spesifieke retoriese situasie is funksioneel, d.w.s. 

die hoorders/lesers word beweeg vanaf vyandigheid na 

reiniging en suiwering en so tot bevryding (Du Rand 

1990b: 357); (vgl. Fiorenza 1986: 141). Die funksie 

van die taal is om die spanning te oorkom tussen die 

verwagting van die gelowiges en die werklikheid 

(Collins 1984: 141, veral die uiteensetting random 

'cognitive dissonance'). Natuurlik word die rede vir 

die spanning en nood nie so verwyder of reggestel 

nie, maar die retoriek help om die skadelike effek 

van die faktore wat die nood veroorsaak, teen te 

werk. Die lesers of hoarders word deur die taal 

gehelp om hul vrees te bedwing, om hul uitsig op die 

toekoms te behou en om hul geloof in die Lam vaster 

te maak (DuRand 1990b: 357). 

Ons het in bostaande 'n ongeldige vermenging van 

emosies en sogenaamde verandering van emosies. 

Emosies soos vyandigheid, spanning, nood, vrees en 

moedeloosheid kan tog nie verander word deur die 

blote dramatisering daarvan nie. Deur die 

daarstelling van 'n simboliese voorstelling wat 

uiteindelike oorwinning en afrekening met die vyand 

voorspel, beteken nog nie dat die antwoord gegee word 

wat die nodige suiwering of bevryding bring nie. Dit 

bly fantasie, want dis 'n mensgemaakte 

verbeeldingsvlug. 

Anders gestel kan ons se dat die simbolies-poetiese 

beeldspraak die leser nie bloat informatief aanspreek 

nie, d.w.s. om inligting te verskaf nie, maar ook 

performatief, dit wil die leser betrokke maak. Dus 

moet die simboliese taalgebruik van Openbaring nie 

net taalkundig-semanties verstaan word nie, maar ook 

sosio-kommunikatief dit wil se die taal het 'n 

besondere funksie in die.sosio-historiese situasie 

van die histories eerste lesers van Openbaring. Sy 

besondere simboliek en taalgebruik is dus die 
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antwoordgewing (respons) op die situasie wat om 'n 

antwoord roep (retoriese situasie) meen Du Rand 

(1990a: 244). 

Die histories eerste lesers sou 'n spanning beleef 

tussen hulle teologiese oortuigings dat hulle saam 

met Christus oorwinnaars is en die werklike sosio

historiese situasie waarvolgens hulle bedreig, 

verneder, en vervolg is. Op hierdie situasie moes 

hulle 'n antwoord vind. In so 'n retories-historiese 

situasie skep die besondere taalgebruik van 

Openbaring 'n funksionele proses van betrokkenheid by 

die leser. Dit roep die leser op tot deelname om ook 

d.m.v. taal aan sy historiese situasie deel te neem. 

Na vorm is Openbaring 'n vertelling oor 

openbaringsvisioene, verskynings en gesprekke met 

hemelwesens. Die funksie van oorskakeling tussen 

prosa en poesie en tussen aardse en bonatuurlike, dra 

by tot die betekenis van Openbaring se boodskap. Dit 

is simbolies-poeties om die leser se verbeelding te 

aktiveer en betekenisperspektiewe te open, en 

andersyds apokalipties-retories, omdat dit in gesprek 

tree met die leser om hom te vermaan, te oortuig en 

te bemoedig se DuRand (1990a: 244). Al sou die 

Christene dan sosiale, politieke, ekonomiese en 

godsdienstige benouing ervaar, beleef hulle dit deur 

hulle deelname aan die literer geformeerde simboliese 

universum dat God vir hulle instaan en aan hulle kant 

is. Ja, dat God hulle op grond van die offer van die 

Lam nou reeds in 'n nuwe wereld laat lee£ (:244). Ek 

herhaal dat hierdie wyse van redenering onaanvaarbaar 

is en wel om die volgende redes: 

a. Al beweer Du Rand (1990a: 219) dat die boek 

Openbaring 'n pastorale geskrif is en daarom 'n 

troosboodskap bring aan die christene in Klein

Asie in simboliese vorm (asook vir die kerk van 
alle tye) om hulle deel te laat word van hierdie 

simboliese wereld wat ook sy eindbestemming is, 
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dan verduidelik dit nog nie oortuigend waarin 

presies die troos opgesluit is nie. Deur die 

blote daarstel van 'n simboliese voorstelling van 

die historiese situasie word geen troos bewerk 

nie. Want dit doen niks aan die werklikheid nie. 

Sy opmerking (:219) dat die simboliek van 

Christus (Op. 1) wat in die midde van die kerk 

beweeg, of wat aan die regterhand staan van Hom 

wat op die troon sit (Op. 4 en 5) of wat 

triomferend sy magte aanvoer (Op. 19), het die 

Christenlesers van alle tye ge1nspireer en gedra, 

is waar. Maar dit is omdat hulle dit gelowig 

aangeneem het. Die blote simbolies-poetiese taal 

op sigself kan wel die verbeelding aktiveer 

(:220), maar as die woorde nie as egte profesie 

aangeneem word nie, as die woorde van Christus 

self wat beloftes maak wat Hy self in vervulling 

sal laat gaan nie, dan bly die woorde van die 

boek niks meer as mooi woorde wat die verbeelding 

aangryp nie. 

b. Die retories-historiese situasie (:221) word wel 

korrek voorgestel in die werklikheid van 

vervolging en bedreiging van die christene. Maar 

dat dit hulle geloof in die heerskappy van God 

sou aantas en so spanning tussen hulle 

'teologiese oortuigings' en hulle sosio

historiese belewenisse sou skep, is beslis nie 

korrek nie. Die geloofstaal van Openbaring 1: 4-

6 getuig van 'n ander gesindheid. Ook die lof 

aan die gemeente van Efese (Op. 2:2) oor hulle 

onvermoeide arbeid en hulle volharding, en die 

feit dat hulle nie moeg geword het nie (2:3), 

asook Pergamus se getrouheid (2:13), oor die feit 

dat Tiatire nog meer doen as tevore (2:19), is 

maar enkele voorbeelde van geloofsvolharding en 

nie twyfel nie. Die feit dat die martelare vra 

na die wraak van Christus as Heerser (6:9), 

getuig van hulle volgehoue geloof in God se 
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heerskappy. Die verwysing na die 144000 in Op. 

14: 1-5 is ook betekenisvol: hulle aardse lewe 

was een van toewyding en geloofsvolharding wat op 

voorbeeldige wyse uitgeleef is op aarde. 

c. Dat daar spanning is tussen 'wat is' en 'wat 

behoort te wees' word ook nie oortuigend 

aangetoon nie (:221). DuRand se verwysing na 

die teologiese verwagtings van soos wat dit 

behoort te wees (in 1:8, 3:21, 5:5, 19:16) dui 

nie op 'n apokaliptiese retoriek nie. Dit verwys 

wel na 'geopenbaarde vertellings' (:222), maar 

dan is dit nie blote simbole nie. Dit plaas 

waarhede wat deur 'n profeet aan die volk 

oorgedra word. Dit plaas juis die hoorder/leser 

se voete stewig op die aarde omdat dit sin gee 

aan sy stryd in die verdrukking, want die Heerser 

(hier geteken) gee hom die besieling vir wat hy 

moet deurmaak. Die verwagting van die Christene 

word nerens in Openbaring so voorgestel dat hulle 

enige sosiale, politieke of ekonomiese 

veranderinge moes verwag nie (:221), maar wel dat 

Christus sou afreken met sy en sy kerk se vyande 

en dat dit reeds spoedig sal begin,moes hulle 

verwagting wees (Op. 22:12). Net soos die 

verlossing van hulle sondes, so was hulle reeds 

priesters in sy Koninkryk (Op. 1:6). Ons moet 

Op. 5:10 verstaan as verwysende na die hede as 

die tyd waarin hulle 'n Koninkryk van dienende 

priesters sal wees, maar dat hul trone waarop 

hulle as konings sal sit, in die hemel is, 

(20:4). Die Koninkryk van God het nog nooit 

politieke mag of sosiale status beteken nie. 

d. Du Rand (1990a: 222) gee 'n lys van retoriese 

tegnieke en beweer dan dat deur hierdie tegnieke 

die lesers gehelp word om hul historiese situasie 

beter te verstaan, ook dat dit by die leser 'n 

bewussyn opwek om oorwinning en verlossing te 
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verwag. Die boodskap van Openbaring is egter 

oorwinning oor die bose en verlossing uit die mag 

van Satan in eerste en belangrikste instansie. 

Hoewel hierdie feite 'n uitwerking kan he op die 

sosiale, ekonomiese en politieke situasie (al se 

hy nie hoe nie), kan dit nie politieke oorwinning 

of verlossing uit 'n bepaalde maatskaplike 

situasie bewerk nie. 

Fiorenza (1986: 25) is 'n sterk voorstaander van 

die gedagte van 'n simboliese universum, maar dit 

gaan eerder vir haar om die nood wat roep om 'n 

antwoord, en dan moet die poeties-retories 

konstruksie 'n simboliese universum daarstel wat 

pas op die historiese retoriese situasie, sodat 

dit kan lei tot 'n 'fitting response'. 

Die simboliese universum moet dus dien as 'n 

paslike reaksie op die historiese situasie. Die 

retoriek kan nie die omstandighede verander nie, 

maar dit kan die vernietigende effek van die 

sosio-politieke nood en godsdienstige spanninge 

beheer, weer nuwe uitsig gee en hoop opwek 

(Fiorenza 1985: 97-98). Daarom het die hoek 

Openbaring betekenis ook vir toekomstige lesers. 

Want oral waar en wanneer 'n noodtoestand in 

ooreenstemming met die retoriese situasie sou 

ontstaan, sal die hoek dieselfde respons opwek 

met dieselfde uitwerking (Fiorenza 1985: 99). 

Fiorenza (1991: 26v) brei verder uit op die 

funksie van die retoriek in Openbaring. Die hoek 

se brief-raamwerk en sy oproepe aan die gemeentes 

om tot beredeneerde beslissings te kom, 

funksioneer as redenaarsretoriek in die 

veranderde gemeente. Sy aanklagte, waarskuwings 

en narratiewe simbolisering van goddelike cordele 

sowel as sy beloftes en beskrywings van belonings 

en straf, gaan deur as forensiese retoriek. En 
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sy visionere beskrywings van hemelse liturgie en 

sy himniese lofprysings bevestig dit as 

seremoniele retoriek. Retoriese styl is bedoel 

om die verlangde effek of 'pathos' op die gehoor 

te he (:30). Johannes bereik die retoriese krag 

van sy werk deur tradisionele simbole en 

mitologiese beelde te neem uit hulle 

oorspronklike kontekste en hulle dan te plaas 

soos mosaiekstene in die nuwe literere komposisie 

van sy simboliese narratiewe mededeling ( :31). 

Die krag van sy mitiese simbolisering en wereld 

van visieone le dus primer nie in sy teologiese 

beredenering of in sy historiese mededeling nie, 

maar in die evokatiewe oortuigingskrag van sy 

simboliese taal wat deelname via die verbeelding 

afdwing. Op hierdie manier stem die 'mythopoetic 

language' van Openbaring ooreen met poesie en 

drama (:31). Daarom is die boek Openbaring 

oorspronklik geskrywe as 'n dramatiese gedig wat 

hardop gelees moet word en gehoor is in die 

aanbiddingsbyeenkomste van die Asiatiese 

gemeentes (:31). Want die mito-poetiese 

oortuigingskrag van Openbaring se wereld van 

visioene kan beste beleef word as jy luister 

wanneer die boek gelees word (:32). 

Dit is waar dat die woorde van Openbaring ons 

oproep tot performatiewe deelname, maar met 'n 

ander beklemtoning as wat ons hier by Fiorenza 

kry. Ons word opgeroep om ons te bekeer, om te 

hoor, om te oorwin, om te neem wat ons aangebied 

word. Hierin le die krag van die geopenbaarde 

waarheid, want dis die Heilige Gees wat roep, dis 

oor Christus wat die getuienis gelewer word. Ons 

moet so luister dat ons kan hoor wat die Gees vir 

die gemeentes se. As dit retoriek is, dan kan 

ons dit so aanvaar. 
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Katarsis 

Die gedagte aan katarsis wat bewerk sou word deur 

die dramatiese voorstelling in Openbaring word 

deur Collins (1980: 152v) aangevoer. Dit gee 

aanleiding tot ander verwante wyses van 

verklaring, soos ons hierbo gesien en behandel 

het. Sulke metodes soos 'n psigologiese 

verklaring, dramatiese aanpak met performatiewe 

effek by die luisteraars, emosies wat moet 

opgewek word, en die gevolglike gedagte aan 'n 

retoriese situasie met 'n 'fitting response' 

kulmineer almal in die katarsis op een of ander 

wyse. 

Collins (1980: 152) sien 'n bepaalde ooreenkoms 

tussen die uiteensetting van Aristoteles oar die 

funksie van die Griekse tragedie en wat volgens 

haar die funksie van Openbaring is. In beide 

gevalle word sekere emosies opgewek en dan word 

'n katarsis van hierdie emosies behaal. Die 

tragedie werk met die emosies van vrees en 

jammerte. Openbaring weer werk met vrees en 

afkeer (haat). 

Volgens Aristoteles word vrees en jammerte in die 

daaglikse lewe beleef as ontstellend, omdat mense 

onbewustelik vrees aanvoel vir dinge wat hulle 

bedreig, en hulle is jammer vir ander wat in 'n 

soortgelyke situasie oak vrees beleef. Hierdie 

emosies word in die gehoor uitgesuiwer deur hulle 

gevoel van vrees en jammerte hoer op te jaag en 

positiewe uitdrukking te gee deur dit aan 

spesifieke objekte te koppel. So word die 

emosies dan tot bewustheid gebring, dan voel dit 

nie meer so dreigend nie. (Aristoteles het dit 

natuurlik nie presies so gese nie, maar dit is 'n 

hedendaagse afleiding van wat hy sou bedoel het. 

Eintlik se hy self baie min oar die saak, (vgl. 
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sy De Arte Poetica 1449b. 28}). Nou meen Collins 

dat Openbaring ook so werk. Vrees vir die 

Romeinse mag word opgewek en hewiger gemaak. Dit 

word gedoen o.a. deur die simboliese vertellings, 

waarin konflik beskrywe word, en wat 'n voorbeeld 

is van die hoarder se eie situasie. So bv. in 

hoofstukke 11 en 12, waar die dier en die draak 

gesimboliseer word en met vrees vervul en as 

bedreiging nou vrees meet aanjaag en verhoog. As 

die konflik egter voorgestel word as kosmiese 

gebeure, het dit 'n katarsis-effek deurdat die 

konflik verduidelik word en geobjekteer word. 

"Fearful things are vented by the very act of 

expressing them, especially in this larger-than

life and exaggerated way", aldus Collins (1980: 

152). Openbaring bewerk dan 'n katarsis nie 

slegs deur individuele simboliese verhale nie, 

maar deur die hele boek se struktuur. Emosies 

van vrees en afkering of haat selfs word verydel 

deur die boek se voortdurende 

vernietiging van die hoarder 

elemente van vervolging stel 

konflik gevulde en bedreigde 

skrywer wil dat die hoarders 

aanbieding van 

se vyande. Die 

die huidige met 

situasie voor en 

hulleself hierin 

die 

die 

sal 

herken. Die volgende twee elemente in die 

voortgaande plot, nl. oordeel en verlossing, stel 

die oplossing van die dreigingsituasie voor: die 

vervolgers word vernietig deur die Goddelike 

wraak en die vervolgdes word verhoog tot 'n nuwe 

en heerlike wyse van bestaan (:154). 

Volgens Du Rand (1990b: 359} bewerk die taal van 

Openbaring 'n katarsis deurdat die onverstaanbare 

nou verstaanbaar word. Die gelowiges word op 'n 

reis geneem wat hulle wegneem vanaf die eksotiese 

werklikheid waarin hulle leef (Barr 1984: 48), en 

hulle verstaan dat deur hul elke dag se lyding as 

martelare, neem hulle deel aan die proses van 

verlossing en oordeel te bring aan die wereld. 
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Die taal van Openbaring het 'n katarsis-effek nie 

net as katarsis van die emosies van vrees en haat 

teen Rome nie, maar wel in die sin van 

eskatologiese identifikasie. Hulle beleef nou, 

op die huidige, dat slagoffers in werklikheid 

oorwinnaars is. Hulle ly nie maar as magtelose 

slagoffers van die wreedheid van Rome nie, maar 

hulle neem deel aan die oorwinnaarsoptog van God 

om sy vyande en die kwaad te oorwin en sy 

koninkryk te vestig. So los die katarsis nie 

enige probleme op nie, maar stuur die 

psigologiese emosies van vrees en wrok in die 

rigting van teologiese perspektiewe. Die 

hoarders word oortuig van die feit dat Jesus, die 

Lam, tog die wereld se bestemming beheer (Op. 5) 

(DuRand 1990a: 244). Dus die feit dat Godse 

oordeel voltrek word oor die bose en dat Hy 

verlossing bring vir diegene wat volhard in die 

geloof, bring dus 'n katarsis by die 

hoorders/lesers, 'n katarsis wat teologies 

gefundeer is maar tog ook psigologiese effek het. 

Die uitleg van Openbaring mag egter nooit 

uitgelewer word aan die psigologiese effek nie, 

omdat die lesers gewortel is in die geloof dat 

Jesus Christus gesterf en opgestaan het. Die 

werklike emosies van vrees en vernedering by die 

lesers is deur die teologiese inhoud van die 

literere opvoerings psigoterapeuties ontlaai. 

Hulle beleef keer op keer, volgens Openbaring se 

vertelling, dat die bose magte en ongeregtigheid 

die onderspit delf teen God (vgl. Op. hoofstukke 

12, 17-18). Die Christene se perspektief op 

hulle bestemming in die hemelse Jerusalem is 

egter nie maar net psigologiese kompensasie nie, 

maar Goddelike vervulling. En as sodanig het die 

Goddelike vervulling ook psigologiese effek in 

hulle gegewe sosio-historiese situasie (:244). 

Dit is duidelik dat Du Rand iets anders verstaan 

onder katarsis as Collins. By hom kom die 
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katarsis daarop neer dat die gelowiges bulle 

vertroue op die Here stel, en dit bring die 

bevryding. Maar waarom dan praat van 'katarsis'? 

Waarom nie maar die skriftuurlike term 'hoop' 

gebruik i.p.v. psigiologiese of 

psigioterapeutiese bevryding nie? 

Ons kan ook net weer die gedagte van Fiorenza 

(1986: 142) in herinnering roep, nl. dat die 

oomblik wanneer die retoriese situasie soos in 

Openbaring beskryf, ooreenstem met die huidige 

belewenis, dan sal die dramatiese voorstelling 

van Openbaring ook weer sy katarsis-effek he. 

Die dramatiese voorstelling wek by die hoorder 

die regte reaksie op en dit bring mee 'n 

identifisering met die verhaal in Openbaring, wat 

nie net 'n meelewing met die verdrukking bring 

nie, maar ook 'n meelewing met die bevrydende 

oordele van God, wat die Vyande aan bande le, en 

die gelowiges bevry. Dit bewerk 'n verandering 

(katarsis) in die gemoed. 

Teen die katarsisbenadering pleit 'n paar dinge. 

In die eerste plek het ons reeds aangetoon dat 

Openbaring nie as drama verstaan kan word nie en 

daarom moeilik, indien ooit, opgevoer kan word. 

Tweedens is dit glad nie seker of die boek so 

anti-Romeins is as wat voorgegee word nie. 

Derdens word nie direk 'n aanslag gemaak in 

Openbaring op mense se emosies nie. Dog die 

gelowiges word van meet af gerusgestel om nie te 

vrees nie ( bv. 1 : 1 7, 2: 1 0) . 

Vierdens word nooit direk verwys na vrees of haat 

of afkeer spesifiek m.b.t. die Romeinse ryk nie. 

Die emosies wat wel genoem word, is vrede, 

liefde, blydskap, aanbidding, dankbaarheid, en 

daarom is vrees nie nodig nie. In die vyfde plek 

is daar nog die vraag of Openbaring ooit opgevoer 
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kan word? Hoofstukke 8 en 9 asook 12 en 13 is 

onmoontlik om soos in 'n drama opgevoer te word 

(hoewel dit voorgedra of gelees kan word). Ten 

slotte kan ons meld dat Openbaring se boodskap 'n 

boodskap van hoop en vertroue is, en die boodskap 

bring sy eie versterking mee, en dus is katarsis 

nie nodig nie. Die aandrang van die boek is op 

bekering tot Christus. Dit bring 'n ander soort 

reiniging en bevryding. 

ANDER VERKLARINGS (wat nie by 'n groep inpas nie) 

Die Bbek verklaar homself. 

Johannes h~t as pastor hierdie boek geskryf, en dit 

was vir hom belangrik dat die gewone mense sou 

verstaan wat hy aan hulle wou meedeel, en hy moes 

geglo het dat bulle wel in staat sou wees om te 

verstaan. Al sou dit ook 'n bietjie moeite van hulle 

kant gevra het, want as openbaring moes dit anders 

wees as bulle vorige kennis, maar dit moes tog binne 

hulle vermoe wees om te verstaan. Ons moet ons dan 

ook in die plek stel van die Asiatiese Christene dan 

sal ons agterkom wat Johannes wou se. En aangesien 

hy presies se wat hy bedoel, moet ons aanneem dat 

Johannes sy eie beste verklaarder is. Dit is die 

standpunt van Caird (1971: 3). Johannes se eerste 

lesers sou ook die simbole verstaan, want hulle het 

die Ou Testament geken en ook soos dit in die Griekse 

Literatuur voorgekom het. Maar as hulle nie die boek 

mooi verstaan nie, moes hulle, net soos ons, die 

antwoord in die boek self gaan soek ( :6-7). (Vgl. ook 

Charles 1950: clxxxiv). 

Reeds voor Caird het Greijdanus (1949: Deel 2, 378) 

'n soortgelyke verklaringswyse voorgestaan. Die wyse 

van verklaring moet aan die boek self ontleen word. 
Dan is dit (volgens 1 :1) 'n boek wat sinnebeelde 

spreek (12:1,3 15:1). Dit is ook profesie (1 :3). 
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Maar dit het wel te doen met die geskiedenis (1:1). 

Hierby sluit Northrop Frye (1988: 69 72) aan, wanneer 

hy die beelde sien as antitipes van wat in die Ou 

Testament meegedeel word. Johannes gee op sy eie 

wyse weer wat hy in o.a. Esegiel en Sagaria gesien 

het. Daarom le die verklaring in sy eie weergawe 

opgesluit. 

Ons kan hierdie metode beskryf as 'n natuurlike wyse 

van verklaring. Laat die boek Openbaring toe om 

homself te .verklaar. Die beginsels hiervoor moet uit 

die boek self verkry word. 

Openbaring as bowe-historiese eskatologiese 

perspektief op die historiese gebeure 

Dit gaan oor die verhouding tussen geskiedenis en 

eskatologie. Hier word veral gehandel met standpunte 

waar 'n eskatologiese perspektief die vertrekpunt is 

vanwaar die geskiedenis beskou word. Dit dek dus 'n 

ander faset en vra 'n ander soort vraag aan die teks 

as waar die belange van en perspektiewe op die eie 

tyd of die geskiedenis van die kerk of selfs die 

heilshistoriese voorop staan. Dit beteken onder 

andere dat die suiwer futuristiese beskouing 'n ander 

perspektief openbaar, wat 'n moontlike faset van die 

globale waarheid kan uitmaak. 

Volgens Lohmeyer (1953: 194v) is die ekatologiese 

perspektiewe in Openbaring tydloos, omdat dit alles 

saamgevat is in Christus. Op sy beurt berus dit op 

die teologiese aksioom (deur die geloof aanvaar en 

gelegitimeer) dat die historiese dokumente van die 

Nuwe Testament ewige universele waarhede bevat. In 

hierdie perspektief is die eindtyd vir die christene 

slegs die manifestasie van wat deur die dood en 

opstanding van Christus vermag is (sien Du Rand 

1990a: 241). Daar is dus eintlik nie 'n wesenlike 
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verskil tussen gister, vandag en die toekoms nie. 

Ons kan dit dus noem 'n 'bowe-historiese beskouing' 

(Vander Waal 1971 :8). Die beginsels van gister is 

dieselfde as wat aan die einde bepalend is, en so kan 

die eindgebeure voorspel word, lig werp op die 

huidige situasie (Lohmeyer 1953:195). 

Die bedding waaruit hierdie wyse van redenering 

groei, is natuurlik die Joodse apokaliptiek. 

Hiervolgens word die hede en die toekoms verstaan 

vanuit die perspektief van die verlede. Die Jode het 

hulself beskou as die eskatologiese volk van God. 

Hulle hede en toekoms is bepaal deur hulle verlede, 

omdat hulle lank gelede reeds uitverkies is as die 

verbondsvolk. So kan die Joodse geskiedenis en 

eskatologie by mekaar uitgebring word, omdat 

dieselfde God van die verlede ook in die hede en 

toekoms die verlossing bring. Om 'n profesie oor die 

toekoms geloofwaardig te maak, was dit nodig om die 

toekomsgebeure te grond op die heilsgebeure van die 

verlede (vgl. Du Rand 1990a: 240). Die hede en die 

toekoms is bepaal deur die verlede. Uit die 

benaderings ten opsigte van die geskiedenis en 

eskatologie deur Feuillet (1959:426) en Conzelmann 

(1964: 116-127, 5de uitgawe) kan die geskiedenis wat 

reeds gebeur het, geteken word as toekomstige 

geskiedenis (wat nog moet gebeur). In so 'n 

beskouirig van die geskiedenis kan die eietyd beskryf 

word as toekomstige tyd. Verlede en hede is dus 

verbind as op pad wees na die eskatologiese toekoms. 

Volgens Feuillet (1959:426) het die outeur van 

Openbaring wat in Domitianus se tyd (81 - 96 nC) 

geskryf het, sy werk so geskryf asof hy dit in die 

tyd van Vespasianus (69 79 nC) gedoen het. So kon hy 

die val van Jerusalem (70 nC) en die verwagte val van 

Rome (onder Nero Redivivus met die hulp van die 

Partiese leer) as toekomstige gebeure beskryf (vgl. 

Fiorenza 1984:41). In die apokaliptiek word die rede 

vir die ontberings waaraan God se volk in die hede 



24 

onderwerp word, verduidelik deur te wys op 'n 

goddelike plan vir die geskiedenis, dus terwyl die 

hede 'n tyd is van swaarkry, is dit deel van die 

raamwerk vir 'n toekomstige bedeling soos deur God 

bepaal. In die apokaliptiek word die gebeure in die 

verlede as toekomstig voorgestel, en dit word gedoen 

deur die tegniek van pseudonimiteit, waar die naam 

van 'n bekende figuur uit die verlede gebruik is om 

die skrywer te plaas aan die begin van die gebeure. 

Ons kan hierby oak nag voeg die standpunt van Ladd 

(1972:13) wat verwys na die Ou-Testamentiese 

profetiese geskrifte. Hiervolgens het die profetiese 

perspektief twee fokuspunte gehad, naamlik die hede 

en die onmiddelike toekoms, teenoor die uiteindelike 

eskatologiese gebeure. Hierdie twee aspekte word in 

'n dinamiese spanning met mekaar verbind wat die 

kronologiese oorspan, want die hoofdoel van profesie 

is nie om 'n program vir die toekoms te verskaf nie, 

maar om die lig van die eskatologiese voleinding te 

laat val op die hede. Dus kan die nabye historiese 

oordeel gesien word as 'n tipe van voorspel tot die 

eskatologiese oordeel, want dit is dieselfde God wat 

in onmiddelike toekomstige oordeel optree, wat oak 

handelend sal optree om sy enigste verlossingsdoelwit 

te bereik. So byvoorbeeld kan die dier 

geinterpreteer word as Rome sowel as die 

eskatologiese antichris, en oak enige demoniese 

kragfiguur wat die Kerk in sy geskiedenis mag 

ontmoet. Die groat verdrukking is primer 'n 

eskatologiese gebeure maar dit behels alle 

verdrukking wat die Kerk mag beleef deur die hand van 

sowel die Romeine van die eerste eeu as van bose 

magte wat daarna mag optree (Ladd 1972: 14). Die 

klem in Openbaring is op die toekoms, maar so dat 

geloof in die vervulling van die belofte 'n mens kan 

help om die verlede te aanvaar wat dan sy benadering 

tot die hede kan versterk en ondersteun tot beter 

aanvaarding, aldus May (1988:142). 
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Die kritiek van Fiorenza (1984:42v) kom daarop neer 

dat die vertrekpunt van Openbaring is die verhoging 

van Christus (5:6 en 12:5), en aan die ander kant 

word voortdurend beklemtoon dat die tyd na die einde 

toe 'kort' is. Daarom kan Feuillet se standpunt van 

terugdatering (en pseudonimiteit wat daarmee 

saamgaan) nie gehandhaaf word nie. Die auteur wil 

dan ook nie 'n historiese opeenvolging weergee nie, 

en hy wil ook nie die toekoms aflei uit die 

geskiedenis nie. Hy verstaan sy boek eerder as 'n 

profesie vir die huidige wat sy regverdiging ontvang 

uit die toekomstige, naamlik vanuit die karns van 

Christus (22:20), aldus Fiorenza. Met hierdie 

kritiek stem DuRand (1990a: 240-241) saam. Volgens 

hom is die fokusmoment van die auteur van Openbaring 

dan nie die tydvakke van die verskillende Romeinse 

keisers nie, maar die dood en die opstanding van 

Jesus Christus. Dit is die afsluiting van die ou era 

maar ook die waarborg van die nuwe. God se dade in 

die verlede (die sterwe en opstanding van Jesus) is 

die borg vir sy dade in die toekoms (die wederkoms 

van Christus), aldus DuRand. 

Tyd en geskiedenis het vir Openbaring betekenis in 

soverre as wat dit die kort fase voor die finale 

einde aandui, is die betoog van beide Fiorenza 

(1984:42) en DuRand (1990a:242). DuRand redeneer 

dan verder dat die geskiedenis as sodanig volgens 

Openbaring ondergeskik is aan die eskatologie omdat 

dit sy betekenis hoofsaaklik vanuit die toekoms 

aflei. Dit is juis hierdie eskatologiese boodskap 

van Openbaring as interpretasie-moontlikheid wat aan 

die verdrukte gemeenskappe moed moes gee. Die 

progressie in die verhaalgang van Openbaring toon aan 

dat alles op pad is na die finale voltrekking van God 

se oordeel en dat slegs die gelowige gemeenskap gered 

sal word (vgl. 7: 1-8 en 11 :11vv). Die dood en 

lyding van die martelare kan byvoorbeeld slegs 

gewreek word deur God se finale voltrekking van die 
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oordeel. Daarom probeer Johannes nie die betekenis 

van die geskiedenis as sodanig uitspel nie, maar 

eerder die betekenis en duur van die vervolging van 

die Christelike gemeenskap probeer aanspreek. Die 

antwoord hierop word verkry deur na die toekoms te 

kyk. Dit beteken dat dit nie net daaroor handel dat 

God in die verlede dinge gedoen het en dit oak nou in 

die hede sal doen nie (vgl. die Joodse siening), maar 

dat God nou in die hede in die hemel regeer en dit 

oak so op aarde sal deurvoer. Die christelike 

. gemeenskap se hoop en geloof berus nie op die afwag 

van 'n einde wat moet plaasvind volgens 'n berekende 

skema nie. Dit setel in die persoon van Jesus wat 

verlede en hede en toekoms saambind. Die gemeenskap 

verwag dus nie 'n onpersoonlike 'Eschaton' nie, maar 

die persoonlike 'Eschatos', Jesus Christus (vgl. 

1:17, 2:8, 22:13). Openbaring vertroos dus nie net 

die christelike gemeenskap deur net na God se plan 

vir die geskiedenis te verwys nie, maar wil die 

onmiddelike karns van Christus self beklemtoon. Die 

huidige tyd van die eerste historiese lesers word as 

die 'kart tydjie' beskryf voordat die 'einde 

aanbreek' (:243). 

Fiorenza (1984:45) stem hiermee baie ooreen in haar 

redenasie wat daarop neerkom dat die mense alreeds 

onder die regering van God is, maar hierdie regering 

sal eers ten volle uitgevoer word in die 

eskatologiese toekoms. Die belangrikste saak in 

Openbaring is nie d 

eindtyd, dit wil se, 

geskiedenis nie, maar die 

die deurbreek van God se 

koninkryk en die verwoesting van die vyandige godlose 

magte. Die auteur van Openbaring is bewus van tyd, 

maar hy ken net die 'kart tydjie' voor die eschaton. 

Dit beteken dat 'geskiedenis' in Openbaring volkome 

ondergeskik is aan eskatologie en ontvang sy 

betekenis vanuit die toekoms (:46}. Die beskrywing 

van God se oordeel neem so 'n groat stuk in 

Openbaring in beslag, dat sy hele eskatologiese 
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weergawe kulmineer in oordeel en verlossing. 

Openbaring beskryf nie 'n aaneenlopende ontwikkeling 

van gebeurtenisse wat loop vanaf die begin tot die 

finale oordeel en verlossing nie. Eerder bestaan 

Openbaring uit stukkies wat soos mosaiek steentjies 

gerangskik is in 'n sekere patroon wat 'n klimaks 

bereik in die beskrywing van die finale eskatologiese 

gebeure (:47). Die christelike gemeenskap se 

situasie van lyding en verdrukking vereis en verseker 

God se oordele. Dus gaan dit nie om die betekenis 

van die geskiedenis nie, maar ook die beeindiging van 

die christelike gemeenskap se lyding (:48). 

Openbaring vertroos die gemeenskap dus nie met 'n 

verwysing na God se plan met die geskiedenis nie, 

maar wel met die versekering van die onmiddelike koms 

van hul Here om die w~reld te oordeel (:49). 

Fiorenza sowel as Du Rand trek egter die lyne nie ver 

genoeg deur na God nie. God regeer en beheer die 

geskiedenis (vgl. 1:1, 4:1, 4:11, 5:1) en Hy gee 

hierdie heerskappy oor aan Christus (1 :5, 5:8-10, 

5: 1 3 1 6: 1 6 1 11 : 1 5 1 17: 1 4, 19: 16) . Maar Jesus 

Christus is reeds op die aarde (1 :7, 1:13, 1 :17). En 

Hy tree nou reeds op in sy heerskappy, as Heerser 

(vgl. 2:5, 5:9, 6:16, 7:14, 22:7, 22:12, 14, 22:20). 

Dus is Hy as Here nou reeds by die mense betrokke, as 

Verlosser en as Regter. Sy verlossingswerk is nou 

reeds aan die gang en sy oordele begin nou reeds 

(vgl. hoofstukke 6 en 7). Die klem val dus nie in 

die eerste instansie op die eskatologiese nie 1 maar 

die klem in Openbaring 1 tot 11 val op die op weg 

wees na die einde, die aanloop tot die voleinding, 

dus die metgeselle van Christus saam met Hom op pad 

tot die laaste oomblikke. Ook word met sy vyande 

afgereken, nou reeds, van tyd tot tyd, met sporadiese 

rampe en oordele wat tref 1 tot die finale oordeel. 

Die sewe sterre is nou nog in sy regterhand en Hy 

beweeg nou nog tussen die sewe lampe (1 :20}. Hy 
1 kom', en sy 'koms' is om te kom red en om te kom 
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straf: Hy kom met sy loon in sy hande (22:12). Die 

'gou' beteken binnekort, 'soon' (vgl. LouwiNida I 

67.56), en 'soon', in a short time' (Bauer I Arndt I 
Gingrich 1958:807), dus daar is nie tyd om te mars 

nie, binnekort gebeur die dinge. Vir ons is dit 

reeds lankal aan die gang. Vir die auteur kan dit al 

'more' begin. Christus wat besig is om te kom 1 is 

reeds op aarde (1: 12-13), en Hy is reeds besig om 

dinge gou te laat gebeur. God se heerskappy is 

alreeds 'n werklikheid, soos blyk uit sy almagtige 

dade : Christus wat verlos en wat straf. 

'n Du Rand-model as moontlikheid 

Aan die einde van sy weergawe van ander 

interpretasiemetodes kom Du Rand (1990a:246v) tot 'n 

eie interpretasiemodel. Sy uitgangspunt is dat geen 

enkele interpretasie-model aan die krag en betekenis 

van die inhoud kan laat reg geskied nie. Daarom is 

'n 'meervoudige metodologiese' benadering nodig. Om 

hierdie rede behandel hy die volgende: 

1.3.3.1 Genre en Tekssoort 

Volgens Du Rand is Openbaring 'n apokaliptiese 

geskrif in verhaal- vorm met profeties-eskatologiese 

gerigtheid in die vorm van 'n pastorale brief. 

Daarom kan dit nie as enkelstaande teksverse uitgele 

word nie, maar altyd in die verband van sy geheel. 

Die boodskap van Openbaring as vertelling kom self 

tot spreke deur na die verhaal as geheel te luister. 

1 .3.3.2 Historiese Komponent 

Openbaring kan nooit buite sy historiese kader 

verstaan word nie. Daarom is die bevindinge van die 

godsdiens-historiese en tradisie-historiese modelle 

baie belangrik. So moet die ontstaanswereld van die 

teks, soos dit voorkom in die sosio-historiese 
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situasie van die auteur en eerste lesers, in ag 

geneem word. Dit moet dus gelees word in die konteks 

van die tyd waarin dit geskryf is. Dit sal meebring 

dat kontemporere geskrifte, soos apokaliptiese, altyd 

in gedagte gehou moet word. Verder moet daar kennis 

wees van die Griekse mitologie en ook van die antieke 

Oosterse wereld. Met Judaisme en die Ou 

Testamentiese profetiese en apokaliptiese geskrifte 

moet ook deeglik rekening gehou word. 

Die heersende maatskaplike en politieke toestande van 

die laaste helfte van die eerste eeu speel 'n 

belangrike rol as agtergrond vir die verstaan van 

Openbaring. Die omstandighede van die Jode in 'n 

Hellenistiese omgewing, asook die politieke situasie 

onder die Romeinse oorheersing het sy invloed gehad. 

Vervolging van die Christene, met sy ekonomiese en 

sosiale spanninge kan as 'n krisissituasie beskryf 

word. Johannes help sy historiese lesers om te 

verstaan dat hul ervaringe binne die konteks van God 

se handelinge in die geskiedenis val. Soos God in 

die verlede die magte wat sy volk bedreig het, oorwin 

het, so is Hy steeds in beheer van die geskiedenis 

van die gelowiges en van die wereld. Openbaring moet 

egter nie net tydhistoriese verstaan word nie, maar 

ook die fururistiese eindhistoriese voltrekking van 

God se bevryding en oordeel moet in berekening 

gebring word. 

1 .3.3.3 Eskatologiese Komponent 

Dit is duidelik dat Openbaring veel meer as die 

geskiedenis behandel. Volgens die apokaliptiese 

geskiedbeskouing word die wereldgeskiedenis in 

afgeronde periodes verdeel. Die hede word dan 

verklaar as die einde van die tydvak waarop die nuwe 

era moet volg. Hierby moet egter die eskatologiese 

perspektiewe ook verreken word. Daarvolgens leef die 

Christelike gemeenskap met 1 n visie op die toekoms. 
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Die wederkoms van Jesus Christus maak juis die hede 

sinvol. Die huidige tyd van die gelowiges is die 

'kort tydjie' voordat Christus weer kom. 

In die tyd vestig Christus sy heerskappy oor die 

w~reld deur die voltrekking van die eskatologiese 

plae, maar ook deur die Christelike gemeenskap, as 

verteenwoordiger waar sy heerskappy reeds erken en 

beleef word. God se koninkryk is dus 'nou reeds' 

teenwoordig in en deur die Christelike gemeenskap, 

die kerk. 

1 .3.3.4 Christologiese Onderbou (p247) 

Die histories-eskatologiese interpretasie van 

Openbaring wentel om die Christusgebeure. Dit is die 

dood, opstanding, en verhoging van Christus wat hede 

en toekoms beskou. Die eerste koms van Christus en 

die tweede koms vorm die histories-eskatologiese 

verstaansraamwerk van die hele boek. Die wederkoms 

kan slegs verstaan word vanuit die eerste koms en die 

eerste koms word eers werklik afgerond deur die 

wederkoms. Verlossing sowel as oordeel ontplooi op 

grond van die eerste koms met 'n 'gelade' gerigtheid 

op die tweede koms. Die eerste koms word dus 

voorvereiste gemaak vir die tweede koms. Die 

Christusgebeure onderskei die Openbaring van ander 

apokaliptiese geskrifte en dit vorm die agenda 

waarvandaan die res van die boodskap van Openbaring 

gelees en verstaan kan word. 

1 .3.3.5 Retoriese aanslag (p248) 

Deur middel van die gebruikmaking van simboliek, 

beeldspraak, en verteltegnieke word 'n retoriese 

situasie geskep en word die spanning intellektueel 

ontlaai deur 'n proses wat katarsis genoem word. Die 

katarsis is inhoudelik en as psigologiese dinamiek 

bepaal deur die sterwe, opstanding en verhoging van 
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Jesus Christus. En die taalkundige aanbieding 

daarvan (retoriek) het op die lesers 'n bepaalde 

uitwerking, nl. dat dit sekere emosies ontlaai en so 

kanaliseer dat dit die leser intellektueel betrokke 

maak by die Christologies gevulde verwagtinge. 

Volgens die simboliese universum is God en die Lam in 

beheer van die historiese verloop van kerk en kosmos, 

en aan die lesers word die versekering gegee dat in 

wat ookal voorle, God se oordeel sowel as sy 

verlossing besig is om te ontplooi. As apokaliptiese 

retoriese geskrif wil Openbaring nie maar net 'n 

psigiese kalmeringsgeskrif wees wat spanning verlig 

nie, maar juis teologiese en histories- eskatologiese 

insig verskaf. 

Op formele vlak moet gelet word op die 

psigoterapeutiese effek, want Openbaring is nie net 

bloat informatiewe teks nie, maar dit moet 

performatief gelees word sodat dit die leser kan 

uitlok om betrokke te wees om iets te gaan doen. 

Deur assosiasie as uitwerking van die simboliese 

universum, identifiseer die gelowiges met die 

vertelling oor die navolgers van die Lam wat die 

draak en sy helpers corwin (12:14). 

1.3.3.6 Aktuele Interpretasie (p249) 

Openbaring het 'n definitiewe boodskap ook vir die 

moderne leser. Die krag van sy simboliese en 

beeldryke taalgebruik se iets aan die kerk van alle 

tye, ook van die toekoms. Daarom moet altyd gewaak 

word teen fantasiee of wereldontvlugting, maar vanuit 

die tydhistoriese gegewenhede moet die boodskap van 

Openbaring vandag nog aktueel wees. 

Die Christelike gemeenskap wat vashou aan die 

oorwinning wat God deur sy Seun behaal het, moet dit 

sigbaar maak in die geskiedenis. Wat vir die 
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historiese eerste lesers gegeld het, geld ook vandag 

nog vir die kerk, naamlik om nie die huidige tyd en 

wereld te verwerp ter wille van die toekomstige nie, 

maar eerder 'nou reeds' God se bedoeling dsur 

belydenis en lewe as getuieteken in hierdie wereld 

sigbaar te demonstreer. 

1 .3.3.7 God as die Transendente in die Boodskap van 

Openbaring 

Die 28ste nommer van Neotestamentica, bevat 'n 

artikel van DuRand (1994: 557-571) waarin hy die 

stelling maak dat die klem in die boodskap van 

Openbaring oorwegend op die transendensie van God val 

(:557). Die narratiewe skema van die Apokalips 

reflekteer 'n spesifieke narratiewe rigting van die 

teks om die storie inhoud oor te dra. Die 

rangskikking van die materiaal word aangebied volgens 

'n sekere plan of plot waarin die teologiese 

perspektief op God baie duidelik oorheersend 

funksioneer. Die verteller van die Apokalips gebruik 

die oorheersend God-perspektief vanuit 'n besondere 

gesigshoek om sy boodskap aan die leser oor te dra. 

Hierdie perspektief sentreer om die funksionele 

posisie van God in die verhaal en word gereflekteer 

deur die hele narratief van die Apokalips (:557). In 

sy ernstige paging om sy lesers betrokke te kry sodat 

hulle met hul eie bestaan sal worstel, wil Johannes 

dat die lesers deur assosiasie en bewondering 

katarsis sal ervaar deur God se doel met hierdie 

wereld te verstaan (:558). 

Volgens DuRand (:558) kan die plot van die Apokalips 

in drie bedrywe ingedeel word wat as literere 

raamwerk kan dien vir sy teologiese boodskap: 

TEMA van die plot: Die ontplooiing van God se 
Koninkryk op aarde soos in die hemel. 
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Eerste Bedryf: In die KERK as gevolg van die 

Christusgebeure (Hoofstuk 1 - 3) 

Tweede Bedryf: In die KOSMOS deur redding en oordeel 

op grand van die Christus gebeure (Hoofstuk 4- 11). 

Derde Bedryf : In die GESKIEDENIS as gevolg van die 

Christus-gebeure (Hoofstuk 12- 22). 

Die volgende stelling van DuRand (:561) vat sy 

standpunt mooi saam: 'Die teologiese boodskap van die 

Apokalips moet gelees word vanaf die perspektief van 

die teosentriese ontplooiing van God se koningskap op 

aarde soos dit in die hemel is, wat die dominante rol 

van die transendensie (en immanensie) van God as 

teologiese raamwerk beklemtoon. Dus die teologiese 

inhoud is die ontplooiing van sy koningskap en die 

teologiese raamwerk is die transendensie en 

immanensie van God. Johannes wil 'n transendente 

perspektief op hierdie wereld voorstel. Die lesers 

moet hulle wereld sien in die perspektief van 'n 

transendente Skepper en Regter wat sy eie doel het 

met hierdie wereld. Hulle het geleer om hulle eie 

wereld te sien vanuit 'n hemelse perspektief. Hulle 

moes die geskiedenis en hulleself sien vanuit die 

perspektief van die finale beslissing. Dit het hulle 

in staat gestel om sinvol te leef in die perspektief 

van die transendente goddelike doel' ( :567). 

Volgens DuRand (:569) korreleer Johannes se 

voorstelling en begrip van God met die kontekstuele 

omstandighede van sy .lesers wat die pretensieuse 

soewereiniteit van die Romeinse ryk beleef. Die dier 

uit die see (Op. 13) en die hoer (Op. 17 18) 

simboliseer die politieke en ekonomiese mag, wat die 

magtige middele is waarmee die Romeinse gesag 

opgetree het, ook om religieuse mag te verkry. 

Johannes gebruik die beeld van die troon om die 
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transendensie van God na vore te bring en oak om die 

lesers te laat besef hul eie bestemming is by die 

transendente God (:570). Deur hul getuienistaak om 

God se koninklike heerskappy te verkondig, word die 

lesers betrek in die transendensie-misterie van God, 

nie deur enige vergoddeliking van menslike krag (soos 

Rome) nie, maar deur liggaamlik deel te word van die 

getuienis aangaande God se offerande-betrokkenheid in 

die wereld deur die Lam sowel as die Gees se 

teenwoordigheid in die gelowiges. 

In die boodskap van die Apokalips tree die Lam op as 

die wyse waarop God sy transendensie ver-aards, en so 

vernuwe Hy oak die skepping en bring alle dinge tot 

God se gewilde eskatologiese voltooiing. Die 

transendente God het immanent geword en sigbaar 

geword deur die Lam. Die Lam wat geslag is, is die 

sleutelgebeure in God se oorwinning van die bose en 

die vestiging van sy koningskap op aarde. Daarom is 

die verlossing en oordeel die sigbare uitwerking van 

God se omkeer van die wereld wat regeer is deur die 

bose tot die koninkryk van die Here en die Messias 

(Op. 11 :15). (:571 ). Die gelowiges wat aan God die 

transendente verbonde is deur die Lam, het 'n 

onvervangbare rol te speel in die bekering van d 

nasies van die wereld (Op. 15:2). Die valle doel van 

die transendente God, naamlik sy koningsheerskappy op 

aarde te vestig, word verder bereik deur die Gees se 

werksaamheid in en deur die getuienis van die 

christene van die wereld (:571). 

God as Transendente is oorheersend. Deur God se doel 

te verstaan in die lig hiervan, bewerk 'n katarsis in 

die leser/hoorder. So 'n reaksie is alleen moontlik 

wanneer die leser/hoorder 'n gelowige is. By die 

ongelowiges sal dit geen uitwerking he nie. As ons 

dan aanneem dat ons te doen het met gelowiges, kan 

ons aanvaar dat hierdie wete (van die transendensie) 

'n sekere uitwerking sal he. Dit moet egter met die 
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wete saamgaan dat God dit goed bedoel met die 

betrokkenes, en dit weer is 'n sekerheid wat alleen 

gegrond is op die geloof in Jesus Christus wat die 

leser/hoorder in die regte verhouding tot God stel, 

anders moet God gevrees word vanwee die sonde. 

Die persepsie dat Openbaring as narratief 'n plot met 

drie bedrywe is, is aanvaarbaar. Maar dan moet met 

bogenoemde rekening gehou word en moet die plek wat 

Christus inneem, behoorlik verreken word. In verband 

met die TEMA is dit noodsaaklik dat Openbaring 5 hier 

ter sprake gebring word in die opsig dat daar 

duidelik uitgespel word dat die Heerser op die troon 

die heerskappy op aarde oorgee aan die Lam. Vir die 

ontplooiing van God se Koninkryk op aarde is Christus 

dus die handelende Persoon (vgl. ook Op. 1 :6). In 

die EERSTE BEDRYF weer moet die klem tog val op die 

teenwoordigheid van Christus wat besig is om te kom 

as Verlosser, en sy verlossingswerk voortsit, daarom 

word die gemeentes opgeroep tot bekering, volharding 

en oorwinning. Oak sy waarskuwings aan die 

dwaalleraars is gegrond op sy karns as Regter om af te 

reken met sy vyande. Dus word God se Koninkryk 

ontplooi in die kerk deur Christus wat in die kerk 

teenwoordig is (Op. 1: 12-13). Ook in die TWEEDE 

BEDRYF tree Christus handelend op. Dit gaan hier 

juis oor hoe Christus die Koninkryk van God ontplooi 

deur sy verlossing en sy oordeel. Die kerk kan in 

die wereld bly voorbestaan as oorwinnend en as 

volhardend teen die verdrukking en vervolging in. 

Tussenin is daar oak die strawwende hand van God wat 

met sy vyande afreken. In die DERDE BEDRYF word wel 

geleer hoedat die koninkryk van God in die 

geskiedenis ontplooi word, maar die klem moet val op 

die feit dat die geskiedenis op pad is na sy 

voleinding. Die heerskappy van God moet hier sterk 

op die voorgrond staan, want dit gaan oar die toekoms 

en op grand van die it dat die transendente God oak 
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die Pantokrator, die Almagtige is, kan Hy nou reeds 

vooruit aankondig wat aan die einde gaan gebeur. 

Hier weer tree Christus op die voorgrond as die 

Verlosser van sy uitverkorenes en as die Regter wat 

sy vyande finaal oordeel. Dus in aldrie die bedrywe 

is dit die transendente God wat sy Koninkryk ontplooi 

deur Christus as die Verlosser en die Regter wat 

afreken met sy vyande. Dus moet die klem steeds val 

op Christus deur wie God se heerskappy gevoer word en 

voltooi word: op aarde, in sy kerk, in die 

geskiedenis. 

As verder kritiek op die standpunt van Du Rand moet 

dan opgemerk word dat hy die ontplooiing van die 

Koninkryk van God nie duidelik genoeg aan Christus se 

optrede koppel nie. Die 'Christus-gebeure' is 'n 

vae term wat vir meer as een interpretasie vatbaar 

is. Ons het hier te doen met die opgestane Christus 

wat sy plek op die troon van God gaan inneem het (Op. 

3:21), maar wat besig is om te kom as Verlosser en as 

Regter. Hy maak die Koninkryk van God werklikheid in 

die kerk, in die wereld en in die geskiedenis. Dit 

is dus die Christus wat nou by ons is, wat saam met 

die mense die pad sal loop totdat dit tyd is om alles 

te voleindig. In Openbaring is dit soos 'n verhaal 

(= plot) wat ontwikkel in drie bedrywe met 'n 

wonderlike slot: Christus kom na die wereld en is 

besig met sy regeringstaak van verlossing en oordeel. 

Hy is besig om sy uitverkorenes soos gerwe in 'n 

skuur te versamel totdat die volle getal ingebring 

is, dan moet die laaste cordele voltrek word. En 

wanneer die Koninkryk van God volkome afgehandel is, 

dus wanneer die Nuwe Jerusalem gereed is, dan kom die 

nuwe hemel en die nuwe aarde. 

Natuurlik het die christene 'n getuienistaak, maar 

hulle getuienis moet Christus as inhoud he en moet 

gerugsteun word deur Christus self. So vind 

immanensie van die transendente God plaas: in en deur 
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Christus. Die Gees is die krag of die Een wat 

instrumenteel is in die handelinge van Christus op 

aarde. Die transendente God is immanent deur 

Christus wat op aarde optree deur sy Gees. So heers 

God op die aarde. 

1.3.3.8 Kritiek 

a Dit word deur DuRand (1990a:246) aanvaar dat 

Openbaring 'n narratief is, hoewel dit in die 

vorm van 'n bri gegiet is. Hierd pastorale 

brief word as 'n profetiese geskrif deur die 

auteur aangebied. Daar word egter van Du Rand 

verskil as hy beweer dat Openbaring as 'n 

apokaliptiese geskrif ingedien is. Hoewel in die 

boek bepaalde ooreenstemmings is, (veral met 

betrekking tot sommige beelde) is die verskille 

so groot dat dit eerder as 'n vroeg-christelike 

profesie beskou moet word (kyk onder andere die 

argumente van Fiorenza 1980:120). Sy besondere 

wyse van die Ou Testament te gebruik (wat hy nie 

probeer uitle of aantoon as gesaghebbende 

Skrifgetuienis nie) wys dat hy egte vroeg

christelike profesie weergee (Fiorenza 1984:36). 

Daarom moet, volgens Fiorenza (1985:149) 

Openbaring se aanspraak om profesie te wees, 

ernstig opgeneem word, want hy wil werklike 

profetiese mededelinge aan die sewe gemeentes in 

Klein-Asie oordra. Hoewel die eskatologie 'n 

belangrike deel van die boek (veral vanaf die 

12de hoofstuk) uitmaak, bly die voorafgaande 

geskiedkundige verloop ook belangrik. Die 

aanloop na die eskatologiese gebeure ontvang net 

soveel klem. 

b Die historiese komponent is baie belangrik. Maar 

dat die mitologie en selfs die Oosterse wereld 



38 

enige direkte invloed gehad het op die boek, kan 

ek nie aanvaar nie. Daar is geen enkele beeld 

wat van Griekse of Oosterse oorsprong is nie. 

Die Ou Testament is die bron van al die beelde, 

en daarom is die apokaliptiese en profetiese 

geskrifte veral hier belangrik. Die konteks van 

die tyd waarin Openbaring g.eskryf is, is 

natuurlik ook belangrik. So speel die 

maatskaplike en politieke toestande van die 

laaste helfte van die eerste eeu 'n belangrike 

rol as agtergrond vir die verstaan van 

Openbaring. Dat God in beheer is van die 

geskiedenis van die gelowiges en van die wereld, 

is ook 'n belangrike komponent van die boek se 

inhoud, en word nie genoeg deur Du Rand verreken 

nie. 

c Die eskatologiese komponent word na my mening nie 

voldoende weergegee deur Du Rand nie. Die 

aanloop na die eskatologiese gebeure, die 

geskiedenis vooraf, neem in Openbaring 'n 

belangrike plek in. Daarom gaan dit nie net om 

die 'kort tydjie' voordat Christus weer kom nie, 

maar wel oor hoe Christus in en deur sy kerk die 

pad loop, as hul Here wat saam met hulle op weg 

is na die einde. Sy heerskappy bestaan daarin 

dat Hy uitvoer wat moet geskied. Dat God se 

koninkryk gebou word en dat strawwe die goddelose 

mense tref, is duidelike tekens van Christus se 

heerskappy. God se heerskappy, God se koninkryk, 

is 'nou reeds' sigbaar in die christelike 

gemeenskap, in die kerk, maar ook in die wereld. 

Daarom moet ons aanvaar dat die geskiedenis 'n 

deurlopende lyn is wat ononderbroke deur Christus 

en sy kerk saam geloop word tot aan die 

voleinding. Dus nie 'wederkoms' nie, maar 

parousia, teenwoordigheid van Christus nou en 

verder en so tot aan die voleinding van alle 
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dinge. Daarom is die boom wat lewe gee in die 

nuwe Jerusalem tot genesing van die nasies 

(22:2), en kan die uitnodiging gerig word deur 

die Gees en die bruid om te kern en die water van 

die lewe te neem om die dors te les wanneer daar 

dors is, want die water van die lewe is nou daar 

in die nuwe Jerusalem (22:1 en 17)~ 

d Die Christusgebeure is kenmerkend die onder

skeidende faktor wat Openbaring anders as ander 

apokaliptiese geskrifte maak. Maar dis oak 

belangrik om daarop te let dat die 

Christusgebeure nie net op die eskatologiese 

betrekking het nie. Dit wil juis die gemeente in 

die tyd van verdrukking vertroos (vgl. Op. 2, 3, 

en 12). 

e Die Christologiese onderbou vorm duidelik die 

struktuur waarbinne die boek se inhoud ontplooi 

word. Soos uit hierdie ondersoek sal blyk, 

beklemtoon Du Rand nie genoeg die heerskappy van 

Christus en veral die uitvoering daarvan in die 

instandhouding van die gemeentes totdat die einde 

aanbreek nie. Die 'tussentyd' word tog gevul met 

die manifestering van Christus se verlossingsdade 

hoe anders het die mense in die nuwe Jerusalem 

gekom? Nou reeds word die tyd gevul met die 

almagswerke van Christus. 

f Wat betref die retoriese aanslag word verwys na 

my bespreking van katarsis onder paragraaf 

1 .2.2.5 hierbo. Ek wil net die volgende 

beklemtoon: ek kan nie saamstem dat Openbaring so 

naby aan 'n drama kom dat dit die effek van 

katarsis op die toevallige hoorder/leser sal he 

nie. 'n Vergelyking met die ou Griekse dramas 

sal dit baie gou uitwys. Openbaring se inhoud is 

te beperk wanneer 'n visioen beskryf word. Die 

verwysing na Christus se dood en opstanding is in 
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die eerste hoofstuk slegs twee kort tekse, en in 

hoofstukke 4 en 5 ook slegs twee pare van twee 

kort tekse elk. In hoofstuk 7 is daar slegs vers 

14. In hoofstuk 12 is daar slegs vers 11. Na 

die verhoogde Jesus word verwys in 1: 12-18 (6 

verse), 5: 6-14 (8 verse), 14: 14-16 (2 verse), 

1 7: 14 ( 1 vers), 19: 11-21 ( 10 verse). Vergelyk 

hiermee die dramas met die kore daarby ingesluit 

wat met dramatiese effek lang uitgerekte monoloog 

of dialoog met koorsang of -voordrag gebruik. 

Wanneer daarenteen 'n gelowige hoorder/leser die 

boek Openbaring se inhoud verneem, is die effek 

nie katarsis nie, maar bekering en 

geloofsvertroue. 

As Openbaring geskryf is aan gelowiges (vgl. Op. 

1: 1 4), dan is 'n simboliese universum nie nodig 

nie. Wanneer Du Rand (1990a:248) self opmerk dat 

Openbaring nie maar net die psigiese 

kalmeringsgeskrif wil wees nie, dan weerspreek hy 

myns insiens die sinvolheid van 'n simboliese 

universum. Christus praat in Op. 2 en 3 sonder 

simbole, en selfs in die simbole gaan dit om 

realiteite. 

Du Rand verduidelik nie duidelik genoeg wat dit 

beteken om die geskrif performatief te lees nie. 

Om as leser/hoorder jouself te identifiseer met 

byvoorbeeld wat in 17:14 oor die Lam en sy 

volgelinge gese word, se nog nie wat moet die 

volgelinge van Jesus nou gaan doen nie. Moet 

hulle in opstand kom, of is lydelike verset die 

aangewese optrede? Om performatief te lees, lok 

volgens Du Rand (1990a:248) die leser uit om iets 

te gaan doen maar hy se nie wat meet hy gaan 

doen nie. 

g Om die boek Openbaring aktueel te interpreteer, 

is essensieel. Maar dan moet in plaas van die 
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oorwinning wat God deur sy Seun behaal het 1 

eerder dien die heerskappy van God 1 wat die 

sekerheid sal bring en sekuriteit bied aan die 

strydende kerkvolk 1 dat naamlik die uitslag nooit 

in die weegskaal is nie 1 maar dat God se wil 

altoos geskied. Wat moet gebeur 1 gebeur 

inderdaad. Dan moet met toegespitste aandag 

geluister word na wat God oor sy wil bekendmaak 

by wyse van openbaring. Met so 'n benadering 

word die boodskap aktueel ook vir die kerk van 

alle eeue. As Christus nou reeds besig is om die 

wil van God te ontplooi in die alledaagse verloop 

van sake 1 dan is die aktuele juis om vas te stel 

hoe raak dit die mense in die huidige tyd en wat 

hou die toekoms in. 

'N EIE MODEL VIR DIE VEKLARING VAN OPENBARING 

So 'n model is nodig 

Die wye verskeidenheid van verklaringswyses kan nie 

maar geignoreer word nie. Daar is veel te leer uit 

elkeen. Maar juis die verskeidenheid dui aan dat nie 

een op sigself volkome bevredig nie. As agtergrond 

vir 1 n eie model word die volgende as basiese 

gebruik: 

1 .4.1 .1 ons kan Openbaring beter verstaan teen die agtergrond 

van sy historiese konteks. Die politieke 1 sosiale, 

ekonomiese en godsdienstige situasie teen die einde 

van die eerste eeu is belangrik vir die verstaan van 

die boek. Ook die geskiedenis van die voorafgaande 

vier of vyf dekades is belangrik. Maar ook die 

geskiedenis van die tweede 1 derde en vierde eeue in 

besonder en die verdere geskiedkundige ontwikkeling 

tot vandag toe 1 kom onder die loep 1 want Openbaring 

se profetiese insigte en boodskap eindig nie aan die 
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end van die eerste eeu nie. Die skopus van die 

boodskap word gerig op die wereld- en kerkgeskiedenis 

tot aan die voleinding. 

1.4.1 .2 Die boek is 'n narratief wat ingeklee is in die vorm 

van 'n brief. Maar tog is die inhoud in simbole 

voorgestel en kan dus nie letterlik verstaan word 

nie. Maar 'n allegoriese verklaringswyse is ook nie 

aanvaarbaar nie, omdat dit te subjektief is en 

indruis teen alle hermeneutiese verklaringsbeginsels. 

En tog is Openbaring nie maar voorspellings wat moet 

uitkom nie, maar eerder beloftes wat in vervulling 

gaan. 'n Een tot een aanwysing van voorspellirtgs wat 

uitgekom het, moet afgewys word, want profetiese 

gedeeltes gaan meermale in vervulling deur die eeue 

heen. 

1 .4.1 .3 Struktureel vorm die boek 'n eenheid wat duidelik die 

werk van een outeur is. Binne die struktuur word 

egter nie 'n liniere of kronologiese verloop van die 

geskiedenis gegee nie. Daar is 'n mate van 

rekapitulasie maar dit word eerder genoem 

progressiewe parallellisme. Daar is egter progressie 

in die aanbieding van die gebeure, bv. in die 

septette: die sewe gemeentes se lotgevalle word 

herhaal deur die sewe seels, wat weer aanleiding is 

vir die sewe trompette en die voltooiing kom onder 

die sewe wraakbakke wat op die aarde uitgegooi word. 

Die rekapitulasie kom voor by voorbeeld in die 

gebeure rondom die sewe trompette en die sewe 

wraakbakke: in eersgenoemde word slegs 'n derde elke 

keer geraak, met die totale verwoesting in 

laasgenoemde. Die sewe seels hou verband met die 

hele wereldgeskiedenis, netso die sewe trompette, so 

ook die 11de en 12de en 13de hoofstukke. 

Christus is Verlosser, en sy verlossingswerk gaan 

voort. Maar Hy is ook die Regter wat oordeel en 

straf. Soos die kerk groei, neem die vyandskap toe. 
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Dit het tot gevolg dat Christus optree teen sy 

vyande. So word Christus se heerskappy op aarde 

gemanifesteer. 

1 .4.1.4 Die boodskap van die boek is 'n boodskap van 

oorwinning oor die vervolging en die aanslag van die 

bose op vele terreine. Jesus Christus verseker sy 

gemeente van oorwinning en verseker hulle ook dat die 

stryd nie tevergeefs is nie, maar dat daar 'n 

heerlike einde wag wat die stryd die moeite werd 

maak. Daarom word die gelowiges opgeroep tot grater 

vertroue, hartgrondige bekering en volkome toewyding. 

As daar dan van retoriek sprake is, word dit gebruik 

om tot hierdie geloofsekerheid te oorreed of daartoe 

aan te spoor (soos 1:17, 2:7, 2:9 en 11, 2:16 en 17, 

2:19 en 24 en 26 - 28, 3:2 en 4 - 5, 3:8 en 10 - 12, 

3:19- 21, om maar enkeles te noem). 'n Simboliese 

universum is nie nodig nie. Die boodskap van die 

boek het sy eie psigologies-terapeutiese waarde omdat 

dit die geloof versterk en aanspoor tot grater 

vertroue. Ek meen dat bekering 'n pasliker woord is 

as katarsis en in Openbaring beter pas. 

1.4.1 .5 Die boek Openbaring verskaf self die nodige riglyne 

waaruit 'n hermeneutiese sleutel gevorm kan word. 

Sulke riglyne soos dat die boek 'n profesie is,· 

waarvan die inhoud daarop fokus dat God as Almagtige 

Heerser sy wil laat geskied, dat Christus hierdie wil 

ontplooi in die wereld, dat onder die regering van 

Christus die kerk sigself handhaaf teen vyandskap in, 

dat daar oordele voltrek word oar die vyande van 

Christus en sy kerk, is die onderdele van 'n 

hermeneutiese sleutel na my mening. 
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OPSOMMING 

In hierdie studie is as doelwit gestel 'n nuwe benadering tot 
die verklaring van die boek Openbaring. Die rede hiervoor is 
dat sommige verklaringsmetodes nie by 'n duidelike formulering 
van die boodskap van Openbaring ui tkom nie. Sommige metodes 
is kunsmatig, terwyl ander weer so ingewikkeld is dat dit die 
boek onverstaanbaar maak. 

In die werkshipotese van die studie word die hermeneutiese 
presupposisie gestel dat die boek self riglyne oor sy 
verklaring gee, veral in sy eerste hoofstuk. Die tema en die 
strekking van die boodskap wys uit hoe die boek verklaar moet 
word. Die heerskappy van God is die hoofmotif van Openbaring 
en die vertrekpunt van die uitleg daarvan. Dit word ontplooi 
deur Christus wat op aarde heers. Prinsipieel gesien beteken 
sy heerskappy dat Hy besig is om te kom as verlosser van sy 
uitverkorenes en as regter wat sy vyande oordeel en straf. Sy 
koms is nie slegs eindgebeure nie, maar dis nou reeds aan die 
gang (so is die hoofmotif dan ook 'n eskatalogiese motif) en 
sal die voorui tbepaalde voleinding dan gebeur soos God di t 
wil. Dit maak dat die boek nie as 'n suiwer apokalips 
geklassifiseer mag word nie, maar wel 'n egte profesie, hoewel 
met apokaliptiese trekke. 

Wanneer die struktuur van die boek wetenskaplik ondersoek 
word, word gevind dat hierdie wyse van verklaring as geldige 
een ondersteun word deur die struktuur. Eers word byvoorbeeld 
die nabyheid van Christus geleer, dan sy heerskappy oor die 
geskiedenis en die voleinding daarvan en hoe dit die kerk en 
die wereld raak. 

Die volgende aspek wat in die studie ondersoek is, is die 
begrip "heerskappy van God". Nadat die sistematies teologiese 
formulering van die begrip vasgestel is, word gekyk na wat 
Openbaring daaroor te se het. 

Ten slotte word 'n paar hoofstukke ui t die boek Openbaring 
ondersoek om vas te stel of dit die aannames en persepsies oor 
die motif ondersteun. Aangesien die betrokke hoofstukke 
berekende capita selecta is wat 'n goeie oorsig bied oar wat 
in hoofsaak in Openbaring gelees word, is dit belangrik om te 
let op hoe die inhoud van die boek telkens die hoofmotif van 
God se heerskappy uitspel en beklemtoon. 

( i v) 



In die laaste hoofstuk van hierdie studie word die boodskap van 
die boek Openbaring uiteengesit. Met die proklamering van die 
heerskappy van God wat deur Christus op aarde uitgevoer word, is 
die boodskap van die boek duidelik en verstaanbaar met die troos: 
God regeer en Christus beheer alles op die aarde tot aan die 
einde, daarom hoef die kerk nie te vrees n , maar kan voortgaan 
om te groei en te lewe tot die eer van God die alrnagtige. 

( v) 



SUMMARY 

The objective of this study was to establish a new approach to 
the interpretation of the book of Revel~tion. This was 
undertaken because some of the methods used to interpret the 
book, did not succeed in delivering an acceptable or even a 
comprehensible message. Some methods are superficial, while 
others are so complicated that the book becomes more of a 
mystery. 

As a working hypothesis for this study the hermeneutical 
presupposition is posed that John's Revelation has its own 
guidelines as to its interpretation, as it is given primarily 
in its first chapter. The theme and message of the book 
clearly shows the way to its interpretation. The supremacy of 
God and his power as the Almighty proclaims his rule over this 
world and this forms the basis for the message to his people. 
Christ is given the authority as king of this world and He 
maintains the governing of this world till the end. This 
means that He as ruler over this world reveals his coming as 
happening in the salvation of his chosen people and in the 
judging and punishing of his enemies. His coming is already 
underway and now is the eschatological time in progress. He 
is already the Redeemer of his people and the judge of his 
enemies. But this motif is further developed in the fact that 
the end will come according to the will of God. In the light 
of this prophetic revelations the book is not a pure 
apocalypse in the apocalyptic tradition, but it is genuine 
prophecy although there are apocalyptic terms and trends used 
in the book. 

When the structure of the book is analysed, it is found that 
this method of interpretation is really plausible. The first 
overall message being the assurance of the presence of Christ 
in his church under all circumstances and his controlling of 
the history and bringing this world to its end according to 
God's will, thus revealing the effect this has on the church 
and the world at large, all this is sustained by the structure 
of the book. 

Another aspect researched in this study is the meaning of the 
term ··the supremacy of God... First a survey of the systematic 
theological formulation of this concept is done and then a 
systematic summary of this concept in the book of Revelation 
is made. 

A selection of a number of chapters from the book of 
Revelation is studied with the purpose of showing how this 
motif is proved by the contents of the book. These capita 
selecta are specially selected for this purpose, but they do 
give an overall view of the book's message. 

(vi) 
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1 .4.2 Riglyne uit die eerste hoofstuk van Openbaring 

1.4.2.1 Opskrif van die Boek 

In hierdie verband is dit belangrik om te let op die 

betekenis van die woord arroKaAUWl~ en die werkwoord 

arroKaAurrl:ELV. 

Volgens Smith (1983: 9-19) is die werkwoord 

arroKaAurrl:ELV gedurende die laaste paar eeue voor 

Christus algemeen gebruik in die betekenis van 

geheime onthul ('revealing secrets'). Gedurende 

dieselfde tydperk het daar 'n al groter bewussyn 

gekom dat gode ook baie belangrike geheime gehad het 

om bekend te maak, geheime omtrent die toekomstige 

wereld om aan diegene wat die geheime ken, die 

geleentheid te bied om aan die aanstaande krisisse te 

ontsnap. Dit is egter opmerklik dat hierdie woorde 

so skaars is in die werke wat nou algemeen bekend 

staan as Apokalipse. Smith (1983:14) merk op dat hy 

nie bewus is van enige teks wat vroe~r as Nuwe

Testamentiese apokalips ontstaan het, homself as 

'apokalipsis' beskryf of selfs die werkwoord 

arroKaAUrrl:ELV gebruik vir die hele openbaring nie. 

Dit is dus eers laat in die eerste eeu CE dat 

Apokalips as titel gebruik word. 

Apokalips het die betekenis van 'n bekendrnaking van 

wat voorheen bedek was, soos met die wegneem van 'n 

gordyn of 'n sluier. Moulton-Milligan (1949:63) 

verwys na 'n gebruik in die papiri met betrekking tot 

die landbou, waar naamlik die grond eers bewerk kan 

word as die water verdwyn het. (Vgl. ook Visser 

1965:17; van Schaik 1971:10). 

Daarom kan met Groenewald (1986:29) saamgestem word 

dat ons van 'openbaring' kan praat, omdat daar 'n 

geheirn was wat nou aan die lig gekom het. Ons weet 

dan uit hierdie boek dat dit 'n geheimenis is van die 
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komende Koninkryk van God en die Raadsbesluite van 

die Almagtige wat in die loop van die geskiedenis tot 

uitvoering moet kom (Caird 1971:12). Die NAV omskryf 

soos volg: 'Wat hier volg, is deur Jesus Christus 

geopenbaar'. 

1 .4.2.2 Belangrikheid van 1:1-3 

Sowel die manuskripgetuienis in verband met die 

Griekse teks as die taalgebruik van Openbaring dui 

daarop dat 1:1 - 3 'n belangrike en integrerende deel 

van die boek Openbaring is. Die verse bevat 

kernagtige inligting oor die auteur en die inhoud van 

die boek as geheel (Engelbrecht 1980:19). 

Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. 

God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, 

aan Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. 

Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes 

dit alles te laat sien by wyse van tekens (£an~avev). 

Of soos Engelbrecht (1980:23) dit stel: Jesus 

Christus het sy engel gestuur en die openbaring deur 

middel van sy engel aan sy dienskneg Johannes op 

simboliese wyse getoon. 

arrOK~AUWL~ is onthulling deur wegneem van 'n sluier 

oor wat verborge was. Die verborgene is die toekoms. 

Dit word bekendgemaak deur Christus, maar is tegelyk 

ook Selfopenbaring (Greijdanus 1938:22, Lenski 

1973:26). Vol gens Reisner (1949:18) is die boek in 

dubbele sin openbaring van Jesus Christus: 

Eerstens die openbaring wat van Jesus Christus 

uitgaan, en tweedens die openbaring deur wie Hy 

sigself openbaar as die Koning van die Konings aan 

wie al die mag in die hemel en op die aarde gegee is. 

Van Schaik (1971 :10) se dat 'Openbaring nog nie die 

tegniese term is om die literatuursoort aan te dui 

nie. God gee aan Jesus Christus kennis van sy 
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geheime, en nou is die openbaring afkomstig van Jesus 

Christus'. 

Johannes is die getuie van wat God gese het (dus van 

God se Woord) en ook van die getuienis aangaande 

Jesus Christus. Wat hy dus gesien het, kom as Woord 

van God (dus soos in die Ou Testament) en die 

hoofinhoud daarvan is Jesus Christus. Jesus Christus 

is dus die inhoud van die openbaring soos in. die boek 

beskrywe. 

Die diepste bron van hierdie Openbaring is God self. 

Jesus het hierdie openbaring getoon (6e1~aL), sy 

betekenis met tekens gewys (2an~avev) en Johannes het 

gesien (Lenski 1943:27- 28; Terlaak Poot 1967:34). 

Volgens Beasley-Murray (1983:51) wildie profeet dit 

duidelik stel dat hy nie foto's van die hemel en 

beskrywings van gebeure gee nie. Hy gebruik 'sign 

language' om die onsigbare werklikheid van die hede 

en die toekoms van mense en hul geskiedenis te teken. 

In ooreenstemming met die gebruik van daardie tyd sal 

die boek voorgelees gewees het. Daarom word 'n 

seenbede uitgespreek oor sowel die een wat lees as 

oor diegene wat dit aanhoor. Dan volg 'n belangrike 

tipering: die woorde wat gehoor word, is profetiese 

woorde, die boek is dus 'n profesie. Daarom moet die 

woorde ook ter harte geneem word, dus nie net aanvaar 

word, maar ook vasgehou word, in die hart gebere 

word. 

Wat moet gebeur, sal gou gebeur en gewis, want die 

koninklike wil van God het dit so verorden (Schlatter 

1980:128). Die inhoud van die boodskap is: 'wat 

binnekort moet gebeur' . Dit gaan om die toekomstige 

gebeure. Hulle moet kom. Hierdie woord (6e1) wat 

agtkeer in Openbaring voorkom, word gebruik om 

uitdrukking te gee aan 'n gebeurtenis wat volgens die 

raadsbesluit van God onafwendbaar moet kom 
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(Groenewald 1986:30). En wat gaan gebeur, sal 

binnekort gebeur, dus in die onmiddellike toekoms. 

Die tyd is naby. Oor die woorde 'wat gou moet 

gebeur' het ek reeds onder paragraaf 1 .4.2 gehandel 

en tot die slotsom gekom dat dit beteken 'binnekort 

gebeur dinge', dus 'gou' dan binnekort ('soon'). 

Volgens NAV en Groenewald (1986:31) is die tyd 

eintlik eindtyd. Dis egter nie nodig om dit so te 

verstaan nie. Die tyd van Jesus se optrede soos nou 

geopenbaar word, is naby. Katp6~ word in 11:18 

gebruik van 'die tyd om die dooies te oordeel', in 

12:12 van die draak wat besef dat 'hy min tyd het' en 

in 12:14 word die verblyftyd van die vrou in die 

woestyn aangedui as 'tyd, tye en 'n halwe tyd'. En 

in 22:10 weer die herhaling dat naamlik 'die tyd naby 

is'. Die boek Openbaring het tog met veel meer te 

doen as net die eindtyd, en daarom is dit nie nodig 

om dit hier te wil laat slaan op die eindtyd nie. 

KaLp6~ sien hier op die tyd van Jesus se optrede, wat 

dadelik begin. 

1 .4.2.3 Die Briefaanhef: 'n groet aan die sewe gemeentes 

(1:4- 6) 

Vers 4: Met 'n briefaanhef en 'n briefslot (22:21) 

kry die hele boek die vorm van 'n brief gerig aan die 

sewe gemeentes wat in 1:11 genoem word, maar wat 

verteenwoordigend is van die hele kerk van Christus 

(Groenewald 1986:33). 

Die skrywer is Johannes. Die indruk word gewek dat 

hy nie nadere bekendstelling nodig het nie. Almal 

sou weet watter Johannes bedoel word. Die ontvangers 

is die sewe gemeentes in die provinsie Asie, 

bedoelende die gemeentes in daardie deel van die 

huidige Klein-Asie wat destyds 'n Romeinse provinsie 

was. Daar was voor die tyd heelwat meer as sewe 

gemeentes, soos o.a. Kolosse, Hierapolis, Troas. 

Johannes noem hier egter die sewe wat van Efese af 
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uit in 'n wye kring le. Hoofsaak is die sewetal wat 

ook hier 'n simboliese betekenis het en die 

geheelheid of volkomenheid aandui (Beasley-Murray 

1983:53; Groenewald 1986:34). (Vgl. ook Ladd 1972:24) 

In lyn met die gebruike van daardie tyd word die 

groet by wyse van 'n seenbede oorgedra. By die 

gelowiges onder mekaar word die wens uitgebrei tot 'n 

'genade en vrede'. Die nuwe bedeling word in gedagte 

gebring deur die woord 'genade', terwyl die 

kenmerkende seenbede was 'vrede' (shalom) (Beasley

Murray 1983:54). 

Al sou die kerklike leerstuk van die Goddelike Drie

eenheid eers later geformuleer word, is die 

grondelemente daarvan reeds hier te onderskei. Die 

genade en vrede kom eerstens 'van Hom wat is en wat 

was en wat kom'. Die benaming van God kom nog 'n 

paar keer voor (1 :8, 4:8, 11:17, 16:5) en word 

waarskynlik herlei van die naam waarmee God Hom aan 

Moses bekend gestel het: "Ek is wat Ek is' (Ex. 

3:14). Hy is die Ewige en daarom ewig teenwoordig. 

So was dit en so is dit, maar daar word nie gese 'en 

wat sal wees nie', maar 'wat kom'. Hoe God sal kom 

in Christus is die tema van die profesie (Beasley

Murray 1983:54). Hy sluit aan by die uitsprake van 

die profete en dui God aan as die Een wat sal kom om 

alle dinge te voleindig (vgl. Lenski 1943:40; Wall 

1991:57). 

Die sewe geeste kan verstaan word as benaming van die 

Heilige Gees in sy veelvuldige en omvattende werking. 

Daar is 'n gedagte uitgespreek dat hulle die sewe 

gawes verteenwoordig wat genoem word in Jes. 11:2 

(kyk Beasley-Murray 1983:55). Dit kan nie sewe 

engele wees nie (8:2), want die teks praat van geeste 

en nie van engele nie. Dit word eerder verstaan as 

benaming van die Heilige Gees in sy veelvuldige en 

omvattende werking (Groenewald 1986:35). 
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Die sewe geeste as titel vir die Heilige Gees 

veronderstel die totale lewe wat God steeds meedeel 

deur die Parakleet in die geloofsgemeenskap, aldus 

Wall (1991 :57). Of die sewe geeste is die sewe 

aartsengele wat uitgestuur word oor die hele aarde 

(Op 5:6) volgens Van Hartingsveld (1991 :18). Dit is 

ook moontlik dat Js 11:2 in gedagte gehou moet word 

waar die Gees van die Here volgens sy ses (sommige 

meen sewe) werkinge of eienskappe genoem word meen 

Groenewald (1986:34). Die visioen uit Sagaria 4 sal 

hier wel 'n rol gespeel het, meen Caird (1971:13). 

Ons kan volstaan met die Gees in sy omvattende en 

veelvuldige werking. 

Vers 5: Die genade en vrede word ook deur 'n derde 

instansie geskenk, naamlik deur Jesus Christus. Dit 

is die derde keer dat hierdie Naam hier verskyn, maar 

dis ook opvallend dat dit nie weer in dieselfde 

verbinding voorkom nie. Dan word slegs die Naam 

Jesus gebruik (in 22:29 'Here Jesus'). Van Hom word 

drie dinge gese: Eerstens dat Hy die geloofwaardige 

getuie is. Hy getuig van die waarheid (Jh 18:37), sy 

getuienis is getrou aan die waarheid (Jn 5:31, 8:13-

14), en Hy het tot die dood getrou gebly (1 Tm 

6:13)(Beasley-Murray 1983:56). Tweedens is Hy die 

eerste wat uit die dood opgestaan het (Kol 1 :18), en 

deur sy opstanding het Hy die weg tot opstanding 

geopen vir hulle wat aan Hom behoort (vgl. 15:20) 

(Groenewald 1986:35). Derdens is Hy die Heerser oor 

die konings van die aarde omdat alle mag in die hemel 

en op aarde aan Hom gegee is (Mt 28:199, Flp 2:11, Ef 

1 :20). Dit is moontlik dat Johannes hier die woorde 

van Ps 89:27 in gedagte gehad het. Ons vind hier dus 

reeds die kern van die geloofsbelydenis: Hy het 

gesterf, is opgewek uit die dood en is verhoog as 

Here van alle heersers en Koning van alle konings 

(kyk by Groenewald 1986:35 en Beasley-Murray 

1983:57). 
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Die 6 apxwv (heerser) was in oud-Athene die hoogste 

magistraat. In oneindig hoer sin is Jesus die 

Owerste van alle aardse maghebbers, wereldlike en 

demoniese, hoe gedug hulle ookal mag wees: hulle sal 

sy almag leer ondervind (Terlaak - Poot 1967:36). Hy 

is eersgeborene (npw~6~0KO~) dus na aanleiding van 

sy opstanding uit die dode. 'n Tweede betekenis is 

die seun wat die Vader se eer en mag geerf het, dus 

die een wat die eerste plek beklee (vgl. Kol 1 :15): 

eersgeborene as Heer oor die heelal (Barclay 1965:40, 

VanderLaan 1992:16, Van Hartingsveld 1991 :18). Hy 

word die Owerste oor die konings van die aarde genoem 

om aan te dui dat ook alle dinge van die aardse, 

menslike lewe, die hele mensdom ook in sy ordening 

van volke en ryke en owerhede, aan Hom behoort, aan 

Hom onderworpe is, dus ook Hom behoort te dien en te 

eer, se Greijdanus (1938:29), (Wall 1993:58). 

Dan word gese wat Jesus Christus vir die gelowiges 

gedoen het en nog steeds doen. Weer word drie dinge 

genoem: In die eerste plek het Hy ons deur sy bloed 

van ons sondes verlos. In Textus Receptus is die 

lesing A00aav~L, dus Hy het ons sondes afgewas met sy 

bloed, maar die tekslesing Auaav~L soos gesteun deur 

die betroubaarste manuskripte is hier verkiesliker 

(vgl. Nestle/Aland 1979). Sedert die eerste paasnag 

in Egipte waar die bloed van die paaslam die volk van 

God beskerm het teen die straf van God en hulle 

verlossing of loskoping uit slawerny bemiddel het, 

word die verlossing verbind met die bloed, en 'sonder 

die vergieting van bloed vind daar geen vergewing 

plaas nie' (Hb 9:22). Omdat die mens nie self 

daardie prys vir die loskoping kon betaal nie, het 

Christus plaasvervangend gesterf sodat ons deur sy 

bloed bevry kan word. Omdat Hy vir ons sondes 

gesterf het, het Hy ook die losprys betaal vir ons 

bevryding uit die knegskap van die sonde. 
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Vers 6: In die tweede plek het Hy ons sy Koninkryk 

gemaak. Jesus maak die wat Hy deur sy bloed verlos 

het, tot 'n Koninkryk. Dit vorm 'n aaneengeslote, 

goedgeordende en funksionerende gemeenskap met 'n 

koning aan die hoof, en daardie koning is Jesus 

Christus. Hierdie koninkryk vorm die aardse teebeeld 

van die hemelse Koninkryk, die nuwe Jerusalem (21 :2, 

10- 14) (Groenewald 1986:35). In hierdie verband is 

Ex 19:5 - 6 waarskynlik die oorsprong van die 

uitdrukking 'koninklike priesterdom', omdat 'n 

koninkryk wat My as priesters dien' hier voorkom. 

In die derde plek maak Jesus ons priesters vir God sy 

Vader. Hier weer die teebeeld van die hemelse tempel 

(21 :22), waar die gelowiges as priesters diens doen. 

Volgens Ladd (1972:27) beteken dit dat gelowiges 

direkte toegang tot die teenwoordigheid van God het 

en hulle vervul die priesterlike funksies van offers 

van dank, eer en losprysing aan God te bring. 

Mense wat deur Jesus verlos is, is sy koninkryk hier 

op aarde, en in hierdie koninkryk is al die onderdane 

van die Koning sy priesters. Hier op aarde leer 

hulle om die Vader te eer en aan Hom offers van lof 

en dank en toewyding te bring. Hulle hele lewe 

bestaan uit priesterlike diens aan God tot eer van 

God. 

Hierdie vers 6 verbind ook die kerk en die Ou

Testamentiese Israel in 'n band van voortsetting, 

d.w.s. die kerk is die nuwe en ware Israel wat die 

geestelike voorregte van die Ou- Testamentiese volk 

van God geerf het. Veral is die woorde van Jes 61:6 

hier van belang: 'Julle sal genoem word: Priesters 

van die Here, Dienaars van ons God'. (Kyk by Caird 

1971:17, Pohl 1973:75- 6) (Wall 1993:59, Van 

Hartingsveld 1984:18). 
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Die gedagte aan d weldade van Christus lei vanself 

tot lofprysing. Die heerlikheid n 66~a onderstreep 

sy verhewendheid, majesteit en glorie. Sy krag is 

God se krag, en dit beteken absolute heerskappy; en 

dit ook nie net vir 'n tyd nie, maar vir altyd. 

(Groenewald 1986:36). 

1.4.2.4 Die tema van die Boek (1:7) 

Volgens Van Hartingsveld (1984:18) kombineer Johannes 

hier twee tekse uit die Ou Testament, naamlik Dn 7:13 

en Sg 12:10v. Met die wederkoms sal die Jode Jesus 

sien, wat hulle as 'n valse Messias laat kruisig het 

en wie deur 'n Romeinse soldaat toe met 'n spies in 

die hart gesteek is. Wanneer die Seun van die Mens 

as Regter verskyn, is dit te laat om hulle te bekeer. 

Jode en heidene sal spyt he omdat hulle te laat is om 

hulle te bekeer. Die rouklaag sal oor hulleself 

wees. (Vgl. ook Wall 1993:59). 

Dit is opvallend dat geen kommentaar wat ek 

geraadpleeg het, iets gemaak het van die feit dat ons 

in £pxe~aL 'n praesens het nie. Die betekenis 

hiervan is: Hy is besig om te kom, en dis 'n 

handeling wat voortduur. Mens kan dus aanvaar dat 

Hy selfs vandag nog besig is om te kom. Dit is 

duidelik uit die verse wat aan Mt 24:30 voorafgaan, 

dat ons in laasgenoemde teks met eindgebeure te doen 

het, want KaL TOTE hier dui op 'n kronologiese 

volgorde van gebeure. Ook die owe~aL en K6wov~aL 

van die ¢uAal in Openbaring 1:7 volg dan saam met die 

'koms' van Christus. Dit gaan dus hier oor die 

toekomstige gebeure. Dieselfde geld vir Mk 13:26, 

wat 'n parallelle teks is en in die eie konteks 

dieselfde boodskap oordra as Mt 24:30. Uit bostaande 

is dit dus duidelik dat Openbaring hier afwyk deur 

tpxe~aL in die teenwoordige tyd as voortgaande 

gebeure we~r te gee. Dat 'elke oog' Hom sal sien, 

dui op die voortgaande werk van Christus as 
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Verlosser en Regter, wat eers voltooi is wanneer die 

evangelie aan al die mense verkondig is as 'n 

getuienis aan aldie nasies (vgl. Mt 24:14), en 

wanneer al sy vyande deur Hom veroordeel is, want dan 

sal ook die K6wov~aL voltooi wees. 

~e~a ~wv ve¢eAwv het hier nie spesiale eskatologies 

gelaaide betekenis nie. In die woordeboeke van 

Abbott-Smith (1944), Bauer/ Arndt/Gingrich (1958) en 

Louw/Nida (1989) word ook geen eskatalogiese 

betekenis geheg aan die woord ve¢£A~ nie. In die Ou 

Testament (vgl. Eks 16:10,19:9, 34:5, 40:34 - 38, Num 

11:25, Js 19:1 en Dn 17:13) word die wolke as teken 

van goddelike teenwoordigheid gebruik. In Ps 104:3 

word wolke die 'wa van God' waarop Hy ry. So word 

dit ook in die Apokaliptiek gebruik. Hier in Op 1:7 

kan ons dus beide betekenisse daaraan heg: dit dui op 

Goddelike teenwoordigheid maar ook is dit die 

'vervoermiddel' van Christus (vgl. die belofte aan 

dissipels in Hd 1:11 ). Lenski (1943:49) en Pohl 

(1973:80) meen wolke is simbool van mag en 

heerlikheid, en so 'n interpretasie is heeltemal 

aanvaarbaar hier. 

Hierdie verskyning sal sodanig wees dat al die mense 

Hom sal sien. Hy sal so optree in die wereld dat 

almal van Hom sal moet kennis neem. 'Sien' het hier 

sekerlik 'n dieper betekenis as net met die oog sien. 

Dit het die dieper betekenis van ervaar, beleef, soos 

in die uitdrukking: 'iemand sal die dood nie sien 

nie'. Na my mening het ons hier eerder 'n verwysing 

na Mt 24:14 en Mk 13:10, dat naamlik die evangelie 

aan al die nasies in die hele wereld verkondig moet 

word, dan eers sal die einde kom. So sal elke oog 

Hom sien, almal sal van hom moet kennis neem. (kyk 

ook Hendriksen 1952:57). 

Dus word twee groepe mense genoem. Daar is hulle wat 

Hom deurboor het. Die verwysing is in eerste 
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instansie na die soldaat wat die spies in Jesus se sy 

gesteek het (Jn 19:37), maar hier is hy 

verteenwoordiger van die Jade wat Jesus laat kruisig 

het, en trouens van alrnal wat deur hulle verwerping 

van die versoening as't ware Jesus weer kruisig 

(Groenewald 1986:37). Verder is daar 'aldie volke 

van die aarde', dit is die ongelowige heidene. Hulle 

alrnal sal weeklaag, maar nie om rou te bedryf nie, 

maar van selfverwyt, orndat hulle nog nie ag geslaan 

het op die boodskap van versoening deur Jesus 

Christus nie. Die verwysing is na Sg 12:10. Volgens 

Ladd (1972:29) is. die weeklaag vanwee die 

verskriklike oordele van Christus oor die 

onbekeerdes. Beasley-Murray (1983:58) rneen dat in 

die lig van 15:3 - 4 is berou en skulderkenning nie 

uitgesluit nie. (Greijdanus 1938:32; Barclay 

1965:46; Caird 1971 :19). 

Dus alrnal sal noodwendig van die Verlosser kennis 

neern. Sornrnige sal Horn aanneern met blydskap. Ander 

sal weeklaag orndat hulle sy vyande gebly het en vrees 

vir sy cordele. 

(Vgl. VanDerLaan 1992:17 -Die terna wat soos 'n 

draad deur die hele boek loop, is: Jesus Kom, almal 

sal Horn sien) . 

1 .4.2.5 Die diepste Grand (1 :8) 

As God Homself noem die Alfa en die Omega, is dit 

asof Hy vir ons se: 'Ek is die A en die Z'. In 22:13 

word die uitdrukking uitgebrei tot 'die eerste en die 

laas , die begin en die einde' . Hierdie gebruik van 

die letters van die alfabet was tipies van die 

antieke wereld, soos bv. deur die Jode (alef en tau), 

wat o.a. sou aandring op gehoorsaamheid aan die wet 

van 'alef tot tau', waardeur aangedui word: die 

eerste en die laaste gebooie en almal wat tussenin 

kom. Johannes se bedoeling hier is dus: 'Ek is die 
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begin van die geskiedenis en die end van die 

geskiedenis, en Here oor alles wat tussenin le'. God 

is dus soewereine Here oor al die tye en oor al die 

eeue se Beasley-Murray (1983:59). Hy is die Here oor 

alles wat in die mens se geskiedenis gebeur (Ladd 

1972:29). Dit is in die Ou Testament 'n benaming vir 

God (Jes 41:4, 44:6, 48:12) en in Hb 12:2 weergegee 

as die 'Begin en Voleinder'. Dus word hiermee 

verklaar dat God die Skepper en die Voleinder is, dat 

volstrek alles van A tot Z onder sy beskikking staan 

en dat niks aan sy mag kan ontglip nie meen 

Groenewald (1986:38). {Vgl. Lohse 1960:16). 

God se almag strek ook oor die hele verloop van die 

tyd deur die eeue heen, want Hy is die Een wat is, en 

wat was en wat kom (1:4). Sy Naam is rrav~oKp&~wp, 

die Almagtige. Hierdie Naam wat in die Ou Testament 

as 'Here Sebaot' van God gebruik word (vgl. Am 3:13 

en 4:13 waarop juis hier gesinspeel word) beteken die 

Almagtige wat volstrekte heerskappy het oor alle 

menslike gesagsinstansies. Hy spreek die eerste 

woord en ook die laaste (Groenewald 1986:38) (vgl. 

ook Ladd 1972:29, 'The Almighty can be better 

translated 'the All-Ruler"') (Visser 1965:25). 

1 .4.2.6 Johannes geroep (1 :9- 11) 

'Ek Johannes' kondig aan wie die skrywer is. Die 

feit dat hy nie 'n amp of titel byvoeg nie, wys dat 

hy by sy lesers goed bekend is, daarom hoef hy nie 'n 

amp of titel by te voeg om sy gesag te bewys nie. 

Verder noem hy homself 'julle broer', wat in die NAV 

word 'julle mede gelowige', en daardeur stel hy die 

band van die geloof voorop as die primere skakel wat 

die gelowiges tot 'n gemeenskap saambind. Hy het 

hulle 'deelgenoot' geword in die stryd van die 

gelowiges, dus was hy saam met hulle in die 

verdrukking, en het hy dieselfde swaarkry as al die 
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ander ondervind. 11 In Jesus John shares with other 

believers the tribulation and the kingdom and the 

patient endurance', is die formulering van Beasley

Murray (1983:63). Die NAV vertolk 2v ~ryao0 as ons 

'verbondenheid met Jesus' maar tv kan ook beteken ter 

wille van. 

Hulle verbondenheid aan Jesus het hulle deelgenote 

gemaak aan die verdrukking en koninkryk en 

volharding. Elkeen van hierdie drie dinge het ten 

nouste in verband gestaan met hulle wat verder in die 

boek 'n belangrike rol sal speel. Van 'verdrukking' 

sal ons verneem o.a. in 2:9, 10, 22 en 7:14. Die 

'koninkryk' word nog sewe keer vermeld in 5:10, 

11 : 1 5, 1 2: 1 0, 1 6: 1 0 en 1 7: 1 2, 1 7, 1 8 waarvan slegs 

drie keer verwys na die Koninkryk van God. 

'Volharding' word nog ses keer genoem, in 2:2, 3, 19, 

3:10, 13:10, 14:12 (dus altesaam 7 keer). Die hede 

word weer herhaal in die toekoms (Groenewald 

1986:39). 

Johannes het sy roepingsvisioen beleef op die eiland 

Patmos. Daar is in die Romeinse geskrifte 

aanduidings dat hierdie eiland gebruik is as plek 

waarheen veral politieke gevangenes verban is (Ladd 

1972:30). 

Die vraag is hier waarom het Johannes hom op Patmos 

bevind? Hy se self dat hy daar was 'ter wille van 

die Woord van God en die getuienis van Jesus 

Christus'. Daar is drie moontlike verklarings: 

eerstens dat hy daarheen gegaan het om die Woord te 

verkondig, die tweede moontlikheid is dat hy dit sien 

as 'n goddelike beskikking dat hy daarheen moes gaan 

sodat hy die visioene kon ontvang wat hy in die hoek 

beskryf; die derde moontlikheid is in ooreenstemming 

met die kerklike tradisie; naamlik dat Johannes na 

die eiland verban is omdat hy 'n Christen is. Wat 

die eerste moontlikheid betref, is daar geen 
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tradisionele getuienis daarvoor nie. Algemeen word 

aanvaar dat Patmos 'n strafkolonie was vir veral 

politieke misdadigers, en om 'n christen te wees in 

daardie tyd, is beskou as 'n politieke misdryf (vgl. 

Ladd 1972:30). Wat betref die tweede moontlikheid, 

word dit ondervang deur wat Johannes verklaar van 

homself in Op 1:10. Wat die 1aaste moontlikheid 

betref, vat Caird (1971 :20 23) die hele wetlike 

situasie mooi saam, en kom dan tot die slotsom dat 

Johannes die slagoffer was van verbanning deur 'n 

goewerneur, die sg. 'relegatio in insulam' wat ook 

deur Tertullianus bevestig word (soos aangehaal by 

Caird 1971: 20- 23). 

Johannes het sy roeping ontvang op 'die dag van die 

Here'. Belangrik is hier die standpunt van Beasley

Murray (1983:64) dat 'die dag van die Here' hier bete 

ken Sondag, die dag waarop die kerk die opstanding 

van Jesus Christus vier. Hy verwys o.a. na die 

argument van Deissmann wat hierdie feit oortuigend 

bewys. 

Die byvoeglike naamwoord KUpLaKn word nie so van die 

'grate Dag van die Here' gebruik nie (Van der Laan 

1992:18). 

In die res van die Nuwe Testament word van die 'dag 

van die Here' gepraat in eskatologiese sin en word 

n~epa met die genitief (~00 6eo0) gebruik (vgl. Hd 

2 0: 3, 1 Kor 1 : 18, 1 Kor 5: 5, 2 Kor 1 : 1 4, Flp 1 : 6, 

1 : 1 0, 2: 16, Tes 5: 2, 2 Tes 2: 2, 2 Pt 3: 1 0 en 3: 1 2) . 

Wanneer egter in Op 16:14 die woord n~£pa hier saam 

met ~o0 6eo0 gebruik word, dui dit ook op die laaste 

dag van cordele. KupLaKn kom voor slegs hier in Op 

1:10, en 1 Kor 11:20 (maar waar dit gebruik is van 

die 'eetmaal' van die Here). Dus is KUpLaKD n~epg 

anders en is dit geregverdig om dit te laat sien op 

Sondag. 
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Di~ skrywer was tv nve6~a~L, d.w.s. volkome onder 

die mag en heerskappy van die Gees. Dit was nie die 

belewing van die toestand van ekstase waarin iemand 

bewusteloos raak nie, maar eerder die werk van die 

Gees waardeur die gees van die mens verskerp word om 

dinge te sien en te hoar wat andersins buite die 

bereik van die mens le. Dit strook ook met Johannes 

se eie getuienis (vgl. vers 17). Van so 'n 

ondervinding getuig Paulus ook (vgl. Hd 2:17, 2 Kor 

12:1 vv) (Groenewald 1986:40; Wall 1991:61). 

In so 'n toestand hoar Johannes agter hom 'n harde 

geluid soos van 'n trompet. Die woordjie 'soos' wat 

verder dikwels voorkom, dui daarop dat die siener die 

dinge wat hy sien of hoar nie behoorlik onder woorde 

kan bring nie. Hy kan slegs deur vergelykings 'n 

beskrywing probeer gee en deur 'soos' die naaste 

beeld byhaal om as toeligting te dien (Groenewald 

1986:40). 

Sewe gemeentes word genoem. Met Efese as beginpunt 

volg die gemeentes soos die draer van die brief hulle 

op sy roete sal kry. Ons het alreeds (in 2.2.3) 

uitgemaak dat die sewe gemeentes verteenwoordigend is 

van die hele kerk. 

1 .4.2.7 Christus, die Seun van die Mens (1 :12 - 16) 

Eers sien Johannes die visioen van die sewe 

lampstaanders. Algemeen word aanvaar dat Johannes 

sewe afsonderlike op sigself staande lampe gesien 

het, dus anders as die visioen van Sagaria (4:2), nl. 

een kandelaar met sewe lampe. Beide Ladd (1972:32) 

en Caird (1971 :24) asook in mindere mate Beasley

Murray (1983:66) sien in die sewe afsonderlike 

lampstaanders die teenstelling met die visioen in Sg 

4:2 waar die eenheid van Israel beklemtoon word, dat 

elke gemeente afsonderlik hier as volledige kerk van 

Christus voorgestel word, terwyl die saambindende 
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faktor Jesus Christus is. Die belangrike boodskap 

hier is dat Jesus naby sy gemeentes is. Hy is 

trouens binne-in sy kerk, naby elke gemeente. Dit is 

dan ook die vertrekpunt van sy boodskap. As Jesus 

kom, dan beteken dit dat Hy kom na sy kerk vanuit die 

versekering dat Hy reeds hier is, naby is. So kry 

ons in die briewe aan die sewe gemeentes telkens die 

woord dat Hy ingryp in bepaalde omstandighede om 

dinge te verander. Dit kan gebeur omdat Hy naby is 

(DuRand 1992:18; Caird 1971:25). 

Die Een tussen die lampstaanders is remand 'soos die 

Seun van die Mens'. Hier is dit nie die benaming wat 

Jesus in die Evangelies aan Homself gee nie, maar 

verwys dit eerder na Dn 7:13, die beskrywing van Hom 

aan wie alle mag en heerskappy gegee is (Groenewald 

1986:41; Wall 1991:62; Beasley-Murray 1983:66). 

Die lang kleed was duidend op iemand van hoe rang, 

hoewel dit hier eerder dui op die priesterskleed 

(vgl. Ex 28:4v, 29:5). Die goue band om sy bors was 

die teken van koninklike waardigheid. Dus dui die 

klere op die koning- en priesterskap van Jesus 

Christus (Groenewald 1986:41; Ladd 1972:32; Terlaak

Foot 1967:38). 

Sy wit hare was nie 'n teken van sondeloosheid of sy 

heiligheid nie, maar sy verbintenis met die ewige God 

van Dn 7:9, dat Hy self ook God is, se Ladd 

(1972:33). 

Sy oe soos 'n vuurvlam of wat soos vuur gevlam het 

(Dn 10:6) getuig van groot krag en wakkerheid. Sy 

vlammende oe kan alles deurdring sodat niks vir Hom 

verborge is nie (Groenewald 1986:41 ). 

Sy voete was soos blink koper wat gloei soos in 'n 

oond. Die betekenis van xaXKOXLP6v0 is onseker, 

hoewel dit ook 'n moontlike verwysing bevat na Dn 
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10:6. Dit moes in elk geval die oorweldigende 

geheelindruk verhoog (kyk Groenewald 1986:41). 

Die magtige stem word vergelyk met die gedruis van 'n 

watermassa, net soos die stem van God in Esg 43:2 

(Ladd 1972:33). 

Die sewe sterre in sy regterhand word volgens vers 20 

verklaar as die boodskappers van die sewe gemeentes. 

Die feit dat Hy hulle in sy regterhand hou, is die 

versekering van beskerming deur sy mag. Niemand ~al 

hulle uit sy hand ruk nie. As die boodskappers 

veilig is, is die boodskap ook veilig (Ladd 1972:33; 

Lenski 1943:68). 

Die skerp tweesnydende swaard (vgl. Louw/Nida) wat 

uit sy mond uitgaan, is teken van die tong wat o.a. 

kan doodmaak (Jes 49:2). Die woorde van die tong kan 

so skerp wees soos 'n swaard (Spr 5:4) en word dan 'n 

beeld van die woord wat uitgaan uit die mond van God 

(Hb 4:12). As daardie swaard twee snykante het, maak 

hy skeiding na twee kante toe. Dit skyn te dui op 

die woord of uitspraak van 'n regter wat 'n finale 

oordeel uitspreek. Met daardie swaard kan die Seun 

van die Mens ook al sy vyande corwin (vgl. 19:15, 21) 

(Groenewald 1986:41; Vander Laak 1992:20; Ladd 

1972:33). 

Sy gesig was by wyse van vergelyking soos die son wat 

op sy helderste skyn. Sy glansrykheid oortref alle 

ander ligte en dring deur tot die verste hoek van die 

skepping (Groenewald 1986:42). Hierdie visioen staan 

in skerpe kontras teenoor die voorkoms van Jesus as 

vernederde voor en tydens sy kruisiging. Die 

verhoogde Here is nou toonbeeld van krag en 

heerlikheid (Ladd 1972:34). Ook hierdie beeld is 

geklee in woorde uit die Ou Testament (Rigt 5:31) 

(Van der Laak 1992:20; Wall 1991 :62). 
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1 .4.2.8 Christus praat met Johannes (1:17 20) 

Voor die heiligheid van God kan geen mens op sy voete 

bly staan nie. Daarom kan ook Johannes nie voor die 

verheerlikte Christus bly staan nie. Oorweldig deur 

die heerlikheid van die glansverskyning van die 

verheerlikte Goddelike Wese kan hy alleen maar 

neerval op die grond, soos dit ook met Paulus op die 

Damaskusweg gebeur het. So val Johannes ook neer, 

nie soseer as gebaar van huldebetoning nie, maar 

omdat hy eenvoudig oorweldig is en daarom val hy neer 

soos een wat dood is. Uit hierdie toestand kan hy 

net deur Goddelike aanraking opgerig word, en dit 

gebeur wanneer die Seun van die Mens hom aanraak met 

die regterhand (Groenewald 1986:42; Caird 1971 :25-6). 

Die vraag hoe die regterhand wat die sewe sterre 

vashou (vers 16 en 20) in staat is om ook Johannes 

aan te raak, hoef ons nie te kwel nie. In 'n visioen 

is so iets nie 'n probleem nie. Wat belangriker is, 

is die feit dat Jesus vanuit sy ewige bestaan 'n mens 

wil oprig en hom wil gebruik, daarom die woorde 

'moenie bang wees nie'. Vanuit die ewigheid buig Hy 

neer en raak Hy die mens op aarde aan. Op Patmos, te 

midde van ellende, word Johannes aangeraak en 

aangespreek. Dit is 'n aanduiding van hoe Christus 

die sewe sterre in sy regterhand wil koester, naamlik 

deur hulle aan te raak en op te rig (Beasley-Murray 

1983:66). 

Dan volg 'n 'Ek is' uitspraak, wat teruggaan op Ex 

3:14. Die Spreker noem Homself oak die Eerste en die 

Laaste. Dit is dieselfde as die Alfa en die Omega, 

wat die benaming van God is in vers 8. Ook wat 

verder van Jesus gese word, is begrippe wat op God 

van toepassing is. Hy is die Lewende, net soos God 

(4:9, 10:6, 15:7). Met verwysing na Jesus se sterwe 

en opstanding verklaar Hy dat Hy dood was, maar net 

soos God tot in ewigheid lewe (Ladd 1972:34). 
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Die Een wat oor die sleutel van die dood en doderyk 

beskik, is die Oorwinnaar en Heerser oor die dood. 

Hy het mag oor die doderyk, die verblyfplek van die 

gestorwenes, dan het Hy mag om na die doderyk te 

stuur wie Hy wil en wanneer Hy wil. Daarom kan die 

gelowiges verseker wees dat hulle geen vrees vir die 

dood of die doderyk hoef te he nie (Du Rand 1992:20; 

Groenewald 1986:42; Ladd 1972:34; Lenski 1943:75). 

Na hierdie bekendstelling weet Johannes nou dat hy in 

die visioen 'n verskyning sien van Jesus Christus, 

die opgestane en verheerlikte. Nou is hy ook gereed 

om van Hom sy opdrag te ontvang (Groenewald 1986:43). 

Hy word beveel om alles op te skryf wat hy gesien 

het. Die werkwoord in die aoristus imperatief 

beteken nie dat Johannes net die een visioen wat hy 

so pas gesien het, moet opskryf nie. Daar word gese 

wat die inhoud van sy skrywe moet wees, naamlik wat 

nou daar is en wat hierna gebeur. Groenewald 

(1986:43) laat 'dit wat nou daar is' slaan op 

hoofstukke 2 en 3, 'wat jy sien' het betrekking op 

die visioen, en dit het te doen met die verklaring 

van die verlede en die hede met verwagting vir die 

toekoms. Ladd (1972:34) weer meen 'wat jy sien' is 

die visioen van die verheerlikte Christus, 'wat is' 

het betrekking op die sewe gemeentes, en 'wat hierna 

gebeur' sien vooruit op die volvoering van alles, en 

op die koms van die Koninkryk van God. Dit begin met 

die verbreking van die sewe seels en gaan voort tot 

die einde van die boek (:34). Beasley-Murray meen 

ook dat die uitspraak dek die hele boek, omdat daar 

voortdurende beweging is tussen verlede, hede en 

toekoms in die visioene. Ek handhaaf dat ons dit so 

moet verstaan: 'wat jy gesien het' is die geheel van 

die visioene, en dit dek die verlede sowel as die 

hede (wat nou is) en die toekoms (wat sal wees). 

Dan gaan Christus daartoe oor om die ~ua~~PLOV van 

die sewe sterre en die sewe lampstaanders te 
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verklaar. Eerstens dan wat die sewe sterre betref: 

Dit sluit aan by die Ou Testament waar sterre en 

mense aan mekaar verbind word (Gen 15:5). In Jud 13 

word dwaalsterre (planete) vergelyk met mense wat 

afgedwaal het. Tussen die sterre staan die lig van 

die morester helder uit en word aangeneem dat sy lig 

ook die ander sterre random hom verlig. So word 

Christus ook genoem die Morester (Op 2:28, 22:16). 

Daarom is dit.heel natuurlik as sterre hier in vers 

20 verwys na mense. Botha (1965:56 - 68) bespreek 

breedvoerig die vraag random die betekenis van die 

ayyeAOL. Die moontlikheid van sg. beskermengele word 

bespreek, maar verwerp (vgl. ook Groenewald 1~86:43). 

Sy slotsom is dat ons hier met mense te doen het, die 

leiers van die gemeentes. Die grondbetekenis van 

ayyeAo~ is ook boodskapper, en in die Ou Testament 

word ook van menslike boodskappers gepraat as engele 

(Ml 2:7, Jes 44:26, Hg 11:13). Daar bestaan dus 

goeie rede om die 'engele van die gemeentes' in die 

konteks van hoofstukke 2 en 3 te verstaan as die 

voorgangers of leraars van die gemeentes. Hulle word 

vasgehou soos die sterre in die regterhand en kan 

altyd verseker wees van die beskerming deur Christus 

(Groenewald 1986:44). (NB. kyk standpunt van 

Beasley-Murray 1983:69 

is). 

70 wat egter te gedronge 

Ek meen dat die 'engele' en 'sterre' deel is van die 

simboliek in Op 1:20. Dit is nie die engele as 

sodanig nie, want briewe word nie aan engele geskryf 

nie. Maar dit gaan hier wel om boodskappers. En as 

ons aanvaar dat die sewe briefboodskappe meer is as 

net op die e tyd gerig, dan is die boodskappers ook 

meer as net gemeentelike voorgangers. Dit hoef nie 

noodwendig identifiseerbare persone te wees nie, maar 

eerder 'simboliese' persone. 

Ook oor die kandelaars het Botha (1965:50 - 56) 'n 

uitvoerige bespreking. Die kandelaars of staanlampe 
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is afsonderlik en in 'n sirkel gerangskik met 

Christus in die middel. Die gemeentes in die nuwe 

bedeling vind hulle geestelike eenheid in Christus 

wat onder hulle teenwoordig is, werksaam is in en 

deur die Heilige Gees. Maar as lampe het hulle ook 

'n funksie: hulle is daar om die evangelie te 

versprei (Groenewald 1986:44). 

1 .4.2.9 Gevolgtrekkings hieruit m.b.t. die verklaring van die 

Boek 

Uit bostaande kan die volgende RIGLYNE gekonstateer 

word: 

a. Die boek is 'n anoKaAUWL~, dit is 'n openbaring 

van dit wat verborge was. Dit is egter nie 'n 

apokalips in die sin van deel van Apokaliptiek 

nie (v 1). Dit toon wel ooreenstemmende trekke 

met apokalipse, en daar is sogenaamde 

apokaliptiese materiaal in aan te tref, maar dit 

het ook duidelike trekke van 'n profetiese 

geskrif te wees. Trouens, hoewel dit in die vorm 

van 'n brief geskryf is (v 3- 4), word dit 

aangebied as 'n profesie (v 4). 

b. Dit is God wat openbaar. Hy gee hierdie 

openbaring aan Jesus Christus, sodat dit deur 

Jesus Christus by wyse van tekens of simbole aan 

sy dienaars meegedeel kan word (v 1 ). Maar die 

inhoud van die openbaring is Jesus Christus (v 

2). Hierdie openbaring is woord van God (v 2). 

c. Die Openbaring behels die besluite van God, dus 

wat MOET gebeur (v 1 ): dit gaan oor gebeure in 

die onmiddelike toekoms (v 1), d.w.s. wat in 

Johannes se tyd sal gebeur, maar ook wat daarna 

sal gebeur (v 19). Die tyd waarin die dinge gaan 

gebeur, is naby (v 3), dit bly dus aktueel tot 

aan die einde (v 8, 17). Godse Raadsbesluite 
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sal (oe1) (= moet) gebeur en dit bepaal die loop 

van die geskiedenis. 

d. Dit gaan hier in allereerste instansie oor die 

optrede van Jesus Christus in die geskiedenis. 

Sy optrede word opgesom in die tema van die boek 

(v 7): Kyk, Hy kom! Hy kom op so 'n wyse dat die 

mense in die loop van die geskiedenis almal 

weldeeglik van Hom sal kennis neem. Sy optrede 

behels aan die een kant dat Hy vir Hom 'n kerk, 

'n koninkryk bou deur mense te verlos (v 5-6). 

Maar ook sy vyande, hulle wat nie in Hom glo nie, 

sal deeglik van Hom kennis neem, maar vir hulle 

lei dit tot roubedryf en weeklaag (v 7). Sy 

verlossing beteken dat sy kerk deur Hom beskerm 

sal word (v 20), maar sy optrede teensy vyande 

sal oordeel en straf inhou (v 18). 

e. Hy tree op uit 'n posisie van mag en gesag, as 

verheerlikte Here (v 12- 14). Maar Hy tree op 

vanuit sy teenwoordigheid in sy kerk. Hy is 

midde-in sy gemeentes. Sy nabyheid word verder 

ge1lustreer deur sy aanraking van Johannes 

wanneer hy op die grand neerval (v 17). 

f. Christus kan doen wat gedoen moet word, want hy 

beskik oor die heerlikheid, die krag, die 

heerskappy, die vermoe (v 14-16). Hy is die Here 

(v 17-18) en Hy beslis oor alles en Hy beheers 

alles en almal tot met die voleinding. 

In antwoord op die vraag na wat my eie model is 

na aanleiding van die riglyne uit die eerste 

hoofstuk van Openbaring, voorlopig die volgende: 

Ons het 'n profesie wat apokalipteise stof bevat 

en dit maak bekend dat God aan Jesus Christus die 

heerskappy oorgee om te laat gebeur wat God wil. 

Wat moet gebeur, is alreeds besig om te gebeur 

omdat Christus besig is om te kom om sy 
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heerskappy te ontplooi deur die verlossing en 

versorging van sy kerk en deur die veroordeling 

van sy vyande. As hermeneutiese sleritel: vra na 

die BOODSKAP van wat MOET gebeur, dus die OPTREDE 

van Christus, vra hoe RAAK dit sy kerk, sy 

vyande, sowel in die LOOP van die geskiedenis as 

in die VOLEINDING daarvan. 

1. 4. 3 Openbaring is nie 'n apokalips nie 

1 .4.3.1 Apokaliptiek 

Daar is 'n afgrensbare en definieerbare verskynsel in 

die literatuur wat ons kan noem apokaliptiek (Collins 

1973:3). Dit het te doen met die dekinhoud van 'n 

sekere groep geskrifte, genoem apokaliptiese 

geskrifte (Du Rand 1990:164). Omdat daar apokalipse 

as literere verskynsel bestaan, kan ons die 

oorkoepelende term apokaliptiek gebruik (Du Rand 

1989:220). Dit kan getipeer word as 'n denkproses 

o.a. van die verontregte minderheid (bv. die Jode 

onder Romeinse druk of die Christene in die Romeinse 

provinsies veral teen die einde van die eerste eeu) 

teenoor die meerderheid (bv. die Romeinse owerheid). 

Daar is 'n gemene deler wat aan die literere 

groepering 'n eie karakter gee. Dit is die 

omskrywing van 'n bepaalde krisisverskynsel soos dit 

verteenwoordig word in die onderskeie apokalipse. 

Apokalips weer dui op die literere vorm van 

literatuursoort. Hierdie literatuursoort openbaar 

sekere kenmerke wat dit moontlik maak om dit tot 'n 

bepaalde genre te kategoriseer (DuRand 1989:221 ). 

So word dan aan die hand van 'n lang lys van 

besondere eienskappe 'n uitgebreide definisie gegee 

van hierdie literatuursoort deur Collins (1979:6v). 

Ook by Du Rand (1989:221v) vind ons 'n volledige 

uiteensetting van die tipiese eienskappe van 

apokalipse. Dit dek geskrifte uit die tydperk 
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ongeveer 2 eeue voor Christus tot die einde 2de eeu 

CE. 

Smith (1983:19) wys daarop dat apokalips as 

betiteling maar eers laat in die eerste eeu en vroeg 

in die 2de eeu CE gebruiklik word. Voorheen het die 

woord arroKaAUWL~ wel bestaan, maar is nooit gebruik 

om 'n bepaalde literatuursoort aan te dui nie. 

Vir ons doel is dit oak belangrik om 'n lyn te trek 

tussen profesie en apokaliptiek. Uit 'n studie van 

Lombard (1981 :20-40) blyk dat Joodse apokaliptiek 

ontwikkel het uit die profesie, dus 'n 'nuanced form 

of prophecy' (:24). Die verdeling het gekom t.o.v. 

die beskouing oar die geskiedenis en die eskatologie 

wat hieruit voortvloei. Die apokaliptiese tendens 

begin kop uitsteek by die na-eksiliese profete soos 

Trito-Jesaja, Esegiel, Sagaria en Joel. Daniel speel 

natuurlik 'n heel besondere rol in hierdie opsig. 

Dus die oorsprong van die laat-Joodse apokaliptiek 

moet gesoek word in die Ou Testamentiese profete. 

Maar dan het die spesifieke omstandighede, politieke, 

sosiologiese, godsdienstige en teologiese faktore 

vanaf post-eksiliese tyd tot die einde van die eerste 

eeu CE hul invloed gehad. Dit was bedoel om 

teleurgestelde verwagtings by mense te besweer, om 

die spanning tussen geloof en die harde werklikheid 

van die lewe asook die vrae random die onvervulde 

profesiee aan te spreek, dat die apokaliptici aan die 

gelowiges van hulle tyd geskrywe het (Lombard 

1981:36). Met die oog hierop het hulle die 

profetiese woorde geinterpreteer deur 'n 

transendentale eskatologie met kl~m op die aanstaande 

einde, daaraan te heg. 

Volgens Le Roux (1981:54-55) het die post-eksiliese 

pro fete na die toekoms gekyk vir die openbaring van 

God a an die einde. Die apokaliptici het verwag dat 

God Homself sal openbaar aan die einde van die 
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geskiedenis. Nou word die aandag verskuif vanaf die 

verlede en die hede na die einde van die wereld. 

Apokaliptiese eskatologie begin by 'n punt waar die 

huidige bedeling sy betekenis verloor en daar word 

ontvlug na die verwagtings wat eers aan die einde 

realiseer wanneer dit as bedeling beeindig word. 

Profetiese eskatologie konsentreer dus op 'n toekoms

verwagting binne die geskiedenis, d.w.s. God sal 

dinge herstel op aarde nog in hierdie geskiedenis. 

Die apokaliptiek verwag 'n nuwe wereld in 

bonatuurlike tyd en ruimte. God se oordeel en 

verlossing is dus nie bloat vervulling van beloftes 

in die geskiedenis nie, maar juis die verlossing uit 

die geskiedenis en die oordeel oor die goddeloses in 

die hiernamaals wat beklemtoon word (Du Rand 

1990:165). 

1 .4.3.2 Eienskappe van Apokaliptiek 

Dit is die bevinding van Lombard (1981 :22-23) dat die 

inhoud van die geskrifte hoofsaaklik openbaring van 

toekomstige gebeure vertoon. Dit moet by wyse van 'n 

openbaring geskied, soos in 'n visioen of 'n droom of 

'n orakel. Dit openbaar geheimenisse wat slegs vir 

die apokaliptici toegangklik is. Dit was verder 

kenmerkend dat onder 'n pseudoniem geskryf is om 

meerdere gesag aan so 'n geskrif te verleen en ook 

die indruk van ouderdom daaraan te verleen. So word 

in die mond van 'n vroeere profetiese persoonlikheid 

gele gebeurtenisse wat later plaasgevind het. Dit is 

die tegniek wat VATICINIA EX EVENTU genoem word, en 

dit moet meer geloofwaardigheid aan so 'n uitspraak 

gee om meer vertroue in God se beloftes op te wek 

(vgl. ook Le Raux 1981 :55-56). 

Daar is nog etlike ander eienskappe wat kenmerkend is 

van apokaliptiek {vgl. DuRand 1990:170 175 wat nie 

minder as sestien verskillende eienskappe noem). Vir 
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ons doel is dit egter nie op hierdie stadium nodig om 

dit so breedvoerig te bespreek nie. 

1.4.3.3 Genre Apokaliptiek 

wat is 'n literere genre? Collins (1979:1-2) gee 

hierop 'n antwoord wat daarop neerkom dat dit bestaan 

uit 'n groep geskrifte wat duidelik onderskeidende 

gereeld voorkomende karaktereienskappe het, en dit 

bring mee 'n herkenbare en behoorlike tipe van 

geskrif, wat dus as 'n eenheid of groep getipeer kan 

word. Dit moet uit onafhanklike geskrifte bestaan, 

selfs al sou dit duidelik herkenbare eenheid binne 

groter werke wees. 'n Genre word uitgeken aan die 

eendersheid van die geskrifte. 

Daarom kan daar gepraat word van 'n genre 

apokaliptiek of apokalipse wat 'n bepaalde genre 

uitmaak. Collins (1979:2) verwys na Kock wat reken 

dat as 'n geskrif eienskappe vertoon wat hom laat 

kwalifiseer as 'n apokalips, dan maak dit nie saak 

uit watter kring of in welke taal dit geskryf is nie. 

Daarom skryf Attridge (1979:159v) oor Griekse en 

Latynse apokalipse, terwyl Saldarini (1979:187v) 'n 

artikel wy aan Rabbynse mistisisme. 

Belangrik vir ons doel is ook die feit dat die 

opskrif of titel van 'n werk nie noodwendig 'n 

aanduiding gee van die genre nie. So bv. is die 

sogenaamde 'Apokalips van Moses' verskillend van die 

hoofstroom van apokalipse. Daarteenoor is daar baie 

werke wat nie apokalipse genoem word in die tekste 

nie, maar wel ingesluit moet word by die bespreking 

van die genre (vgl. Collins 1979:2). Daarom is dit 

volgens Aune (1986:67) noodsaaklik om die inhoud van 

die teks self te bestudeer om van hieruit te besluit 

of dit 'n apokalips is. 
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Rondom die ondersoek na 'n genre apokaliptiek is daar 

indringend navorsing gedoen. So was daar die 

"Apocalypse Group" van die Society of Biblical 

Literature (SBL) se werk op hierdie terrein wat 

gepubliseer is in Volume 14 van SEMEIA (1979). 

Tweedens was daar die "International Colloqium on 

Apocalypticism" wat gehou is in Uppsala in 1979, wat 

uit 34 referate bestaan het waarvan twaalf op die 

kwessie van genre gefokus het. Hierdie werke is 

gepubliseer onder die redaksie van Hellholm met die 

titel 'Apocalypticism in the Mediterranean World and 

the Near East' {1980). Voortgesette navorsing op die 

kwessie het daartoe aanleiding gegee dat by die 

jaarlikse byeenkomste van SBL vanaf 1983 tot 1987 

seminare gehou is oor die kwessie van genre en die 

bestudering van sosiale agtergrond en funksies van 

die onderskeie apokalipse. Die resultate van hierdie 

besprekings verskyn in Volume 36 van 1986 van SEMEIA 

onder redaksie van A Y Collins {vgl. ook Aune 

1986:67v). 

Ten slotte merk Collins (1979:vi) op dat die 

vasstelling van 'n genre 'apokalips' 'n poging is om 

orde te skep in 'n andersins chaotiese studieveld. 

Om reg te interpreteer is dit belangrik om die 

spesifieke genre te onderskei. 

1.4.3.4 Definisie van Genre Apokalips 

'n Definisie gegrond op 1 n "Master Paradigm" word 

gegee deur Collins {1979:9) wat die volgende behels: 

Apokalips is 'n genre van openbare literatuur met 'n 

verhalende raamwerk 1 waarin 1 n openbaring meegedeel 

word deur 1 n anderwereldse wese wat sowel temporeel 

is in soverre dit eskatologiese verlossing in die 

vooruitsig stel 1 as wat dit insluit 'n ruimtelike 

aspek wat 'n ander bonatuurlike wereld impliseer. 

Hierdie definisie behels egter nog meer soos blyk uit 

Collins se 'master paradigm 1 wat bestaan uit 1 n lang 
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lys van die samestellende kenmerke van apokalipse. 

Hierdie kenmerke het hy ingedeel in hoofkategoriee 

wat 'n aspek van die vorm of inhoud beskryf van 

apokalipse: 

i) Wyse van openbaring (=vorm) 

ii) Inhoud Temporele as (tydsaspek) 

iii)Inhoud Ruimtelike as (bowe-aardse, 

bonatuurlike) 

iv) Paranese (vermaning. Inhoud) 

v) Voltooiingselemente (vorm) 

Hierdie paradigma bevat nie minder nie as dertien 

onderskeie eienskappe elk met onderafdelings. 

Daar is een gemeenskaplike eienskap wat by alle 

apokalipse voorkom, nl. 'n anderwereldse boodskapper 

en 'n menslike ontvanger. En die inhoud bevat altyd 

'n eskatologiese verlossing wat in die toekoms te 

wagte is en anderwereldse werklikhede voorstel. Die 

verlossing hou die belofte in van 'n persoonlike lewe 

na die dood, en die anderwereldse werklikhede het te 

doen met engele en demoniese wesens. Hemelse 

geografie word in fynere besonderhede beskryf. 

Hierdie ander wereld is altyd toegangklik vir die 

mens (Collins 1979:9). 

Daar word nog verder twee hooftipes onderskei: 

Apokalips wat nie 'n anderwereldse reis bevat nie 

(Tipe I) en die wat wel so 'n reis bevat (Tipe II). 

Maar binne elkeen van hierdie tipes kan aan die hand 

van die eskatologiese inhoud onderskei word: 

a) die 'historiese' tipe wat 'n historiese oorsig 

bevat, met 'n eskatologiese krisis en kosmiese 

en/of politieke eskatologie; 

b) apokalips wat geen historiese oorsig bevat nie 

maar wel kosmiese en/of politieke eskatologie in 
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die vooruitsig stel (hierdie tipe ontbreek die 

oorsig van die geskiedenis wat tipe (a) 

onderskei, maar behou een of ander publieke aspek 

in sy eskatologie as teenoorgestelde van die 

suiwer individuele belang in tipe (c); en 

c) apokalips wat nog 'n historiese oorsig nog 

kosmiese transformasie bevat maar net oor 

persoonlike eskatologie handel. So het ons in 

werklikheid ses tipes binne die genre: Ia, b en 

c. Ook gee Collins (1979:14-15) 'n heel 

breedvoerige uiteensetting van hoe hierdie 

onderskeie apokalipse onder hierdie tipes 

ingedeel word. 

Belangrik is die opmerking van Fiorenza (1983:296) 

dat volgens die tipologiese indeling onder genre 

apokalips die verskynsel apokaliptiese literatuur 

eers laat in die vroee Christendom voorkom en dit is 

nie baie prominent nie. In die Nuwe Testament kan 

net Openbaring as 'n apokalips geklassifiseer word. 

Volgens haar word van die 36 tekste wat as vroee 

Christelike apokalipse beoordeel is, 24 as egte 

apokalips en 12 as verwante werke uitgewys omdat een 

of ander element van die 'master paradigm' daarin 

ontbreek. van die 24 apokalipse kan volgens haar 

opinie slegs 6 Christelik genoem word en met 'n 

redelike mate van sekerheid binne die eerste twee 

eeue CE gedateer word. Vyf van die apokalipse kan as 

behorend tot die historiese tipe ingedeel word. 

Hulle bevat wel algemene ('public') eskatologie, maar 

slegs een behoort aan die hemelse reis, tipe II. 

Waar die Joodse apokalipse uitgeken word aan die 

sistematiese oorsig oor historiese gebeure, is dit 

heeltemal afwesig in die 5 Christelike werke. 

Daarteenoor word weer die paranese deur die 

boodskapper feitlik alleen by die Christelike 

apokalipse gevind. Verder bevind sy dat die boek 

Openbaring nie aan die 'historiese' nog aan die 
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'hemelse reis' tipes behoort, aangesien Openbaring 

geskryf is in die vorm van die apostoliese brief, 

hoewel dit hoofsaaklik visioene bevat (:298). 

1.4.3.5 Kritiek op die Definisie 

Heelwat kritiek word uitgespreek op die definisie. 

So o.a. beweer DuRand (1990:163) tereg dat dit 

vandag nie meer moontlik is om 'n lys eienskappe op 

te noem en dan daarmee 'n be~krywing van 'n 

apokaliptiese geskrif te gee nie. Eienskappe soos 

simboliek, pessimisme, pseudonimiteit en dualisme, om 

maar enkeles te noem, kom sekerlik voor in 

apokaliptiese geskrifte, maar dit kom ook voor in 

ander geskrifte wat nie sonder meer as apokalipties 

gedefinieer kan word nie. Lyste van eienskappe is 

nie meer die enigste maatstaf om 'n geskrif as 

apokalips te identifiseer nie. Hy noem dan enkele 

faktore soos die studies oor die sosiologiese 

karakter en agtergrond waarteen so 'n geskrif 

ontstaan het. Die linguistiek en die 

literatuurwetenskap wat retoriese tegnieke uitwys, 

die uiteindelike daarstelling van 'n simboliese 

universum is faktore wat tans moet meespreek. Nuwe 

vertalings het ook apokaliptiese tekste tot 

beskikking gestel van 'n wyer groep lesers en 

navorsers. 

Fiorenza (1983:299-300) verwys na die noodsaaklikheid 

van 'n ander tipe van analise. So haal sy Hartman 

aan wat met sy navorsing 'n sogenaamde apokaliptiese 

patroon vasgestel het wat vyf elemente (of 'motif

clusters') uitwys: toenemende sondige of korrupte 

gedrag en stygende aantal katastrofes wat die laaste 

tye beklemtoon (A), en dan 'n ingryping of deur God 

of deur 'n verlossersfiguur soos die Messias of die 

Seun van die Mens (B). Hierdie ingryping sal uitloop 

op 'n veroordeling (C) met straf vir kwaaddoeners (D) 

en verlossing vir getroue gelowiges (E). Hierdie 
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patroon word aangetref nie net in Joodse geskrifte 

nie, maar kom ook voor in Babiloniese mitologiee. 

Ook in Dn 7:23-27 en Jes 59:1-21 word dit aangetref. 

Vroeg- Christelike geskrifte verbind die 

apokaliptiese patroon van eskatologiese gebeure met 

paranese. Hierdi~ beklemtoning van paranese wys dit 

uit dat die vroeere Christelike apokaliptiek 'n 

uitdrukking was van Christelike profesie. So bv. 

sien die outeur van Openbaring sy werk as 'n 

profetiese boek, en vergelyk ook Q, Matteus en 

Didache wat vroeere Christelike profetiese tradisies 

weerspieel. So het Paulus waarskynlik homself gesien 

na analogie van die Ou-Testamentiese profete en gee 

aan vroeg-Christelike profesie die karakter van 

apokaliptiek·. Vroee Christelike profesie en vroee 

Christelike apokaliptiek behoort skynbaar tot 

dieselfde religieuse verskynsel (:300-301). Sy 

bespeur ook 'n verskuiwing wat betref die 

apokaliptiese perspektief by die vroeg-Christelike 

apokaliptiek. Die Joodse apokaliptiese verwagtings 

was gerig op 'n spoedige ingrype van God, terwyl die 

vroeg-Christelike verwagtings in apokaliptiek lewe 

vanuit die geloof dat die eindgebeure alreeds 

ingebring is deur die persoon van Jesus Christus wat 

dood was en weer lewe. Dieselfde Jesus wat in die 

verlede gespreek het en wat sal terugkeer as die 

eskatologiese Regter in die nabye toekoms, is nou aan 

die werk in die Christelike gemeenskap deur sy spreke 

deur die apostels en profete tot hulle. Aangesien 

die vroee Christelike apokaliptiek nie slegs hoop op 

'n eskatologiese verlossing in die nabye toekoms nie, 

maar ook weet dat die eindtyd reeds aangebreek het 

met die verhoging en opstanding van Jesus Christus, 

word daar nie langer gedink in terme van twee 

opeenVolgende aeone en w~relde nie, maar ook die 

gelyktydigheid van hierdie w~reld en die toekomstige 

w~reld gehandhaaf met betrekking tot Jesus Christus 

en die Christelike gemeenskap. Daar is nou slegs een 

tyd, die eindtyd (:312). Die klem verskuif dus na 
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die eskatologiese verwagting met die verskil dat die 

eindtyd is nou die eietyd. 

Daar is ook nog die kritiek van Hellholm (1983:33v) 

wat glo dat die definisie van Collins onvolledig is, 

en behoort ook funksie in te sluit. Aune (1986:70v) 

het probleme met die toepassing van die beginsels 

soos neergele deur Hellholm. Sy eie benadering is 

dat die ou kulturele stelsels soos gereflekteer in 

sodanige literatuur baie meer in aanmerking geneem 

word. Die mondelinge oorlewering sowel as die 

verhouding tussen die literatuur en retoriek, d.w.s. 

die verband tussen die geheel en die dele in literere 

tekste, en die moontlike verband tussen geskrif en 

godsdienstige gebruike moet in berekening gebring 

word (:76). 

Die persoon wat die visioene beleef, se belewenis en 

die besonderhede met betrekking tot die plek en 

wesens daarby betrokke, moet volgens Himmelfarb 

(1986:109) 'n baie meer beduidende rol speel by die 

kategorisering van apokalipse. 

Volgens Osiek (1986:113) is die funksie van 'n 

apokalips van deurslaggewende betekenis en behoort 

dit meer prominent 'n rol te speel by die beoordeling 

daarvan. Die funksie beteken dat elke apokalips 'n 

krisis van een of ander aard aanspreek, en hierin 

moet die onderskeiding gemaak word. 

Kritiek van heeltemal 'n ander aard kom van Vorster 

(1983:1-3). Volgens hom is dit verkeerd om 

sogenaamde apokaliptiese literatuur as 'n aparte 

genre te klassifiseer. Om hierdie tekste te 

verstaan, is dit die ideologie en teologiese 

perspektiewe wat belangrik is. Sy probleem is dat 

nie die teks-tipes in aanmerking geneem is nie, maar 

op bepaalde ~ienskappe gelet is wat die klem laat val 

op minder relevante dinge (:4). In verband met die 



76 

teks-tipes merk hy op dat die informasie weergegee 

word op een van vyf maniere: 'narration, exposition, 

argumentation, description and listing'. Daarom is 

daar ook net 'n beperkte aantal tekstipes: 

'narrative, exposition, argumentative texts, 

descriptions and lists'. As nou 'n tekstipe 

bestudeer word, moet dit gaan oor die bestudering van 

die karaktertrekke wat tiperend is van 'n besondere 

tekstipe. So moet bv. in die geval van 'n narratiewe 

teks die eienskappe soos plot, karakteruitbeelding, 

plasing, omgewing en sulke oorwegings, en in elke 

geval die eienskappe en tipes van die retoriek van 

sulke genres oorweeg word. In narratiewe tekste kan 

bv. op grond van eskatologiese perspektiewe soos 

apokaliptiese eskatologie onderskeiding of 

groeperings gemaak word (:11). Volgens hom is daar 

net twee tekstipes in die Nuwe Testament: diesulkes 

waarin die materiaal georden is in die vorm van 

'narrations' (vertellings) en die waarin die 

'argument' (beredenering) die ordeningspatroon 

voorskryf. So bv. is die Evangelies, Handelinge en 

Openbaring narratiewe tekste, terwyl die briewe (Hb 

ingesluit) argumentatiewe tekste is (:11). Tekste 

wat geskryf is vanuit 'n apokaliptiese perspektief 

vorm nie aparte genre of tekstipe nie, omdat die 

materiaal wat dit bevat, al is dit apokalipties, tog 

narratief is (:12). 

Vyf jaar later skryf Vorster (1988:104v) na 

aanleiding van o.a. Derrida se standpunt oor teks en 

interteks, dat hy tot die slotsom kom dat daar twee 

opsies is vir Nuwe Testamentici met die oog op die 

bestudering van die genre van Openbaring (en dit geld 

ook vir apokaliptiek in die algemeen), naamlik of om 

voort te gaan met die bestudering van 'n teoretiese 

genre wat die probleme kan ondervang wat bestaan 

wanneer genre bestudeer word vanuit die interpretasie 

van tekste, 6f om die uitdaging van dekonstruksie te 

aanvaar en die dood van genre in die gesig te kyk en 
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die geboorte van intertekstualiteit te erken. Beide 

opsies is wel werkbaar en lewensvatbaar op 

verskillende epistemologiese grande (:119). Dus lyk 

dit of die genre-vraagstuk as literere verskynsel nag 

nie heeltemal uitgeklaar is nie (vgl. Du Rand 

1990a:163 in hierdie verband). 

1.4.3.6 Moontlike uitbreiding van die Definisie 

In die lig van die kritiek op die definisie van genre 

apokaliptiek, is dit nodig om nou gedagtes uit 

gespreek oar moontlike verandering of uitbreiding van 

die definisie in oenskou te neem. 

Dan behoort volgens Vorster (1983:9v) die narratiewe 

aspekte in aanmerking geneem te word. Dit bring 

noodwendig mee dat die perspektief van apokaliptiese 

eskatologie bepalend is vir die inhoud van die 

vertelling. Sulke tekste regverdig nie 'n aparte 

genre nie, omdat meeste apokaliptiese tekste 

narratiewe tekste is (:12). 

Collins {1986:6) vat die resultate van die 

studiestukke in SEMEIA 36 saam en lig dan die 

aanbevelings uit van o.a. Himmelfarb wat pleit 

daarvoor dat 'otherworldly elements' oak as 

onderskeidende eienskap moes beklemtoon gewees het; 

Hellholm se standpunt dat 'function' oak by die 

definisie moes ingesluit gewees het; Aune se 

instemming met die standpunt van Hellholm, sodat 'n 

ander formulering noodsaaklik word. Aune (1986:87-

89) wil dan byvoeg dat die funksies van 

openbaarmaking van die boodskap wat verskuil is, 

daartoe meewerk dat die ontvangers van die boodskap 

hul ingesteldheid sal laat ooreenstem met die 

transendente perspektiewe. Collins (1986:7) doen dan 

self in die lig hiervan 'n toevoeging tot die 

definisie aan die hand wat neerkom op 'n omskrywing 

van die funksie, wat daarop gerig is om gedagtes, 
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begrip en gedrag van die gehoor te verander op grond 

van bonatuurlike gesag. 

Daar word verder gepleit vir insluiting van die 

sosiale agtergrond en Sitz im Leben by vasstelling 

van die definisie van genre apokalips, deur 

Himmelfarb (1986:97) en Osiek (1986:113). Wat dit 

alles sal meebring, nl. dat op die doel en die 

uitwerking gelet sal moet word, omdat beide deel 

uitmaak van die funksie, word onderstreep deur Aune 

(1986:89). 

Du Rand (1990a:169) pas dan sy definisie van genre 

apokalips soos volg aan: 

'Dit is 'n teks met 'n verhaal, wat 'n boodskap van 

God deur middel van 'n boodskapper uit 'n ander 

wereld aan 'n beroemde figuur bevat en wat nou in 'n 

situasie van 'n krisis en snelle verandering bekend 

gemaak word. Die boodskap word in die vorm van 

visioene met ryk en swaar simboliek geopenbaar. Die 

boodskap handel oor 'n wereld anderkant die bestaande 

werklikheid, wat deur God geskep en in stand gehou 

word en/of oor die einde van die tyd wanneer God die 

huidige chaotiese tyd gaan beeindig. Die funksie van 

apokalipse is om die situasie van die lesers in te 

lig van die bonatuurlike wereld en die toekoms te 

interpreteer en die insig en optrede van die lesers 

deur Goddelike gesag te bepaal. Daarmee word aan die 

tradisionele boodskap in die apokalips 'n aktuele 

karakter gegee'. 

Dan is dit ook goed om weereens daarop te let dat by 

enige definisie van die apokalips as genre ook die 

vorm, inhoud, funksie verreken moet word. Na sy VORM 

is 'n apokalips 'n vertelling in prosavorm, 'n 

outobiografiese vorm van openbaringsvisioene wat deur 

'n auteur waargeneem is. Sy INHOUD is die 

kommunikasie van die transendente (dikwels 
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eskatologiese) perspektief op menslike ervaring. Met 

FUNKSIE word gewoonlik literere (hoe die teks werk) 

en sosiale verhoudings tussen teks en sy sosiale 

situasie bedoel. Dit dui ook aan die transendente 

gesag om die boodskap te wettig: om deur literere 

tegnieke, strukture en simboliek die 'verborge' 

boodskap so te 'onthul' dat die leser dit beleef dat 

hy self daaraan deelneem en om die lesers te bemoedig 

in hul krisis om hulle leefstyl so aan te pas dat 

hulle die straf mag ontduik (vgl. DuRand 1990a:169). 

Verder kan ons die aandag vestig op die 16 eienskappe 

wat volgens Du Rand (1990a:170-175) tiperend of 

beskrywend is van apokaliptiese geskrifte. 

Ons het reeds gewys op die beswaar van Vorster 

(1983:11, vgl. 1988:117) om apokaliptiek as 'n aparte 

genre te wil vasstel. Hy gee tog toe dat die 

verhaalvorm ('narrative') 'n genre kan wees, en 

hoewel hy dit eers nie wou erken nie, is hy tans tog 

gewillig om apokaliptiek as 'n subtipe of 'n subgenre 

van die 'narrative' te aanvaar. Dus word toegegee 

dat daar 'n groep geskrifte is wat gemeenskaplike 

eienskappe besit, of 'n tekstipe kan onderskei word 

wat saamgestel is vanuit die gesigshoek van 

apokaliptiese eskatologie (:119). Al sou ons die 

apokaliptiek dan nie as volwaardige genre beskou nie, 

is dit tog 'n subtipe of subgenre van literatuur. En 

vanuit hierdie perspektief is dit tog 'n belangrike 

oorweging dat Openbaring ook ingesluit moet word 

onder die apokaliptiese geskrifte. 

1 .4.3.7 Is Openbaring 'n Apokalips? 

1 .4.3.7.1 Enkele menings oor wat Openbaring is 

Ons kan weer begin met Vorster (1983:11 ), wat 

meen dat Openbaring 'n 'narrative' (vertelling) 

is, of meer volledig gestel, 'n narratief wat 

aangedien word as 'n omsendbrief ('circular 
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letter'). Behalwe die brief-raamwerk (1:19 en 

22:21) is die materiaal gerangskik in narratiewe 

styl en aangebied vanuit 'n apokaliptiese

eskatologiese perspektief. Kleiner vorms soos 

briewe en visioene is ingebed in die 

hoofvertelling, wat weer ingebed is in 'n brief 

raamwerk. Hy skryf verder (1988:114-115) dat dit 

'n vraag is of die sg. briefvorm (Op 1:4vv, 

22:21) en die feit dat die teks sewe briewe aan 

die gemeentes van Klein-Asie insluit, nie die 

genre-kode van Openbaring verander nie. Is dit 

dan wel 'n brief? Maar dan weer is die briewe 

wat ons in die Nuwe Testament kry, beredenerings 

('argumentative text') en nie narratiewe tekste 

nie. Dus is die enigste korrelasie met 

betrekking tot genre tussen die sogenaamde 

apostoliese brief en Openbaring in die briefvorm. 

Die wyse van skrywe in Openbaring is vertelling 

('narrative'). Dit begin met vertelling in die 

derde persoon, en dan die hoofvertelling wat in 

die eerste persoon is, en dit word gedoen binne 

die raamwerk van 'n brief-aanhef en -slot. 

Vorster (1988:116) kritiseer ook nog die 

standpunt van Blevins dat Openbaring 'n drama sou 

wees. Openbaring is tog duidelik nie in dialoog

vorm geskryf nie. Daar kan 'n sterk saak 

uitgemaak word dat Openbaring beslis nie 'n 

aangepaste Griekse tragedie-drama is nie. 

Die mening van Fiorenza (1985:151) is dat 

Openbaring wel die formele karakter het van 'n 

omsendbrief aan die gemeentes van Klein-Asie, 

want die sender en die ontvangers word duidelik 

vermeld. Dat daar sewe gemeentes is, toon aan 

dat hulle die hele Christelike gemeenskap 

verteenwoordig. Dat die briefvorm gebruik word, 

gee aan Openbaring die karaktereienskap van 'n 

profetiese geskrif bedoel vir die kerke van 
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Klein-Asie. Die outeur is minder bekommerd oor 

die weergawe van die apokaliptiese visioene as 

wat hy is oor die oordra van die profetiese 

boodskap aan die Christelike gemeentes. Die 

skrywer se besorgdheid oor die teenswoordige 

situasie van die gemeente eerder as om die 

geskiedenis te verstaan, word ook en vera! 

duidelik uit die feit dat die profetiese oordeel 

van Christus oor die Christelike gemeente in die 

sewe briewe die plek inneem wat normaalweg gegee 

sou word aan die oorsig oor die geskiedenis in 

die Joodse apokalipse. 

Daarom moet Openbaring verstaan word as 'n 

literere produk van die vroeg-Christelike 

profesie. Dit moet as sodanig geplaas word binne 

die teologiese konteks van Klein-Asie, wat 

grootliks bepaal is deur Pauliniese en na

Pauliniese teologie. 

Du Rand (1988:225) omskryf die aard van die boek 

Openbaring as profeties-eskatologies wat 

apokalipties aangebied word. Dit is tegnies nie 

'n suiwer apokalips nie, maar Christelike 

apokaliptiese profesie met die funksie om die 

Christelike gemeenskap nou te bemoedig vanuit die 

Christus-gebeure. 

Daarom kan Openbaring 'n Christelike, profeties-

apokaliptiese geskrif genoem word met 'n 

eskatologiese gerigtheid. Dit is nie soos die 

Joodse apokaliptiese teologie wat nou maar net 

ver-Christelik is nie, maar is egte Christelike 

profesie met 'n apokaliptiese basis. Wat sy 

teologiese inhoud betref, is Openbaring 'n 

Christelike profeties-apokaliptiese geskrif. Wat 

teksmodus betref is dit dramatiese narratief 

binne 'n bri raamwerk. Ten opsigte van vorm en 

funksie moet dit as 'n apokalips benader word. 
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DuRand (1990:181) skryf later dat Openbaring 

grotendeels tot die generiese raamwerk behoort 

wat apokalips genoem word, wat vorm, inhoud en 

funksie betref. Openbaring wil nie net 

herinterpretasie wees van die Ou-Testamentiese 

geskrifte nie. Dit wil ook nie net die 

berekening van die eindgebeure gee nie, maar dit 

is profetiese kommunikasie van die Woord van God 

en die getuienis aangaande Jesus Christus aan die 

gemeentes van Klein-Asie. Dit is verkondiging en 

paranese. Openbaring kan dus nie beskou word as 

verchristelike weergawe van Joodse apokaliptiese 

teologie nie (soos Bultmann en Dodd gese het), 

maar 'n egte uitdrukking van Christelike profesie 

waarvan die basis apokalipties is (:181). 

'n Ander perspektief word gestel deur De Villiers 

(1988:13), nl. dat Openbaring wel behoort tot die 

genre apokaliptiese literatuur. Dit is 'n 

vertelling ('narrative') waar die skrywer 

kommunikeer met sy leser deur 'n 'narrative 

world' gevul met spesiale wesens soos engele, 

demone, diere, God, Lam en die vrou. Baie van 

hierdie karakters kom ook voor in die tipe boeke 

bekend as apokalipse, waar 'n boodskap van God 

aan 'n menslike ontvanger deurgegee word deur 'n 

boodskapper wat gewoonlik 'n engel is. Die 

boodskap oor 'n nuwe wereld en 'n nuwe tyd word 

in ryke simboliese visioene oorgedra. Die 

geadresseerdes bevind hulle in 'n veranderde 

situasie en die boodskap wil hulle help om die 

verandering te verwerk deur hulle aandag te 

vestig op 'n nuwe simboliese universum. 

Openbaring is formeel 'n brief, hoewel die boek 

self 'n apokalips is waarin die briefvorm 

ligtelik bygevoeg is sodat die boek gelees kan 

word tydens die erediens volgens die gebruik van 

die tyd (vgl. Kol 4:16). Apokalipse vertoon 'n 

spesiale verwantskap aan profesiee. In Open-
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baring noem die outeur sy werk 'n profesie (1:3), 

wat 'n aanduiding is van die spesiale verbinding 

tussen die genres van profesie en apokalips. 

Albei hierdie genres kom voor in 'n groep 

geskrifte wat gewoonlik genoem word 'revelatory 

writings'wat aandui dat hulle 'n boodskap bevat 

vanaf 'n bonatuurlike wereld wat meegedeel word 

aan mense op aarde. Daar is egter ook weer 

belangrike verskille tussen die twee, soos elke 

leser van die klassieke Ou Testamentiese 

profesiee kan agterkom. 'n Apokalips verskil van 

'n profesie in so verre as wat karakter in die 

vertelling gewoonlik bonatuurlik is. Die gebeure 

vind plaas in plekke weg van die aarde af, en as 

dit tog op die aarde plaasvind, is bonatuurlike 

figure soos engele en demone betrokke daarby. 

Dit is veral duidelik in Openbaring, waar die 

kerakters baie anders is as wat normaalweg aan 

mense bekend is (:13-14). De Villiers se 

afleiding is hier nie korrek nie. Johannes se 

visioene stem ooreen met baie van die Ou

Testamentiese profete. 

Uit bostaande word 'n paar dinge vir mens 

duidelik. Openbaring word beskou as behorende 

tot die genre apokaliptiese literatuur. Dit is 

egter ook in 'n verhaalvorm ('narrative'), d.w.s. 

die inhoud word oorgedra in die vorm van 'n 

vertelling. Dit kan ook beskou word as 'n 

outobiografiese narratief, hoewel dit tog 'n 

vraag is of Johannes enige rol speel behalwe om 

die boodskap oor te dra. Christus is tog die 

hooffiguur in die boek. Die inhoud is profeties, 

aangebied vanuit 'n apokalipties-eskatologiese 

perspektief. 'n Christelike profeties 

apokaliptiese geskrif, dus met 'n eskatologiese 

gerigtheid. Dit is ook Christelike profesie 

waarvan die basis apokalipties is. 
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Verskille met betrekking tot ander Apokalipse 

Ons het reeds agtergekom dat Openbaring verskil 

van ander apokalipse. So is daar 'n duidelike 

onderskeid aan te toon tussen Openbaring en die 

Joodse apokalipse. Vander Waal (1981 :113-116) 

verklaar dat Openbaring homself 'n profesie noem 

(1:3, 10:11, 19:10,22:7,9,10,18,19). Verder is 

dit nie pseudoniem aangebied nie, maar dra die 

naam van Johannes. Dit gee nie 'n oorsig oor die 

geskiedenis om te gebruik as 'n vaticinium ex 

eventu nie. Verder word dit gelei deur die 

geloof dat verlossing daar is deur Jesus 

Christus. In ooreenstemming met die verband word 

vertroosting gehoor, maar dan is die oproep tot 

bekering baie duidelik. Daar kan gepraat word 

van 'n antitese tussen Openbaring met sy 

belydenis van Jesus Christus en die Joodse 

apokalips wat 'n toekomstige Messiaanse bevryding 

verwag ten opsigte van die Joodse volk en sy 

tempeldiens. 

Verder wys Fiorenza (1983:298) op die feit dat 

die oorsig oor die geskiedenis wat so dominant in 

die Joodse apokalipse in die vyf Christelike 

werke ontbreek, terwyl die paranese deur die 

boodskapper feitlik alleen in die Christelike 

apokalipse aangetref word. Verder behoort 

Openbaring ook nie tot die 'historical' of die 

'heavenly journey'-tipe nie, aangesien die boek 

geen oorsig oor die geskiedenis bevat nie, nie 

pseudoniem is nie, en ook nie 'n hemelse reis 

aanbied nie. Ook die briefraamwerk verskil 

aansienlik van ander apokalipse. Verder hoop die 

vroee Christelike apokaliptiek nie net op 

eskatologiese verlossing in die nabye toekoms 

nie, maar weet ook dat die eindtyd reed~ 

aangebreek het met die verhoging en opstanding 

van Jesus Christus, en daar is gelyktydigheid 
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tussen hierdie wereld en die toekomstige wereld 

omdat albei onder die heerskappy van Jesus 

Christus staan. Daar is slegs een tyd en dit is 

alles reeds eindtyd. Die Christelike gemeente se 

perspektief op die tyd is dat dit die eindtyd is. 

Daarom het eskatologiese visoene en paranese in 

Openbaring dieselfde funksie. Hulle voorsien die 

visioen van 'n alternatiewe wereld en koninkryk 

om so die Christene te versterk in hul 

voortdurende weerstand teen die onderdrukkende 

kragte en vervolgings deur die Romeinse ryk 

(:312). 

Daar is volgens DuRand (1990a:176-177) tien 

opvallende verskille tussen Openbaring en die 

buite-Bybelse apokalipse. Behalwe wat reeds hier 

genoem is, soos die gebrek aan pseudonimiteit, 

brief-raamwerk, en dat die tipiese pessimisme op 

die huidige tydvak by Openbaring ontbreek, noem 

hy nog ander. So bv. verskil die 

geskiedenissiening van Openbaring daarin dat waar 

die huidige era boos en sonder groot betekenis 

is, is dit in Openbaring begin by die 

Christusgebeure as fokuspunt. Daarom is die 

huidige geskiedenis nie bloot voorbereiding op 

God se eskatologiese eindgebeure nie, maar reeds 

eindgebeure self waarin die gelowiges hul 

verlossing deur die Lam beleef en waarin die 

goddelose reeds die oordele van God ervaar. 

Verder het die visioene van die Siener 'n 

Goddelike oorsprong, wat die transendente 

beklemtoon en dit gee gesag aan die Siener en sy 

boodskap. Die briefraamwerk beklemtoon verder 

die profetiese karakter van die boek. Die 

boodskap van die boek moet in teenstelling met 

die apokalipse nie geheim gehou word nie (22:18). 

Verder word die visioene nie soos in die 

apokaliptiek deur 'n tussenganger op gereelde 

basis verduidelik nie. Openbaring bly ten spyte 
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van dje vreemdheid van die apokaliptiese stof nog 

op ecn lyn met die Bybelse boodskap en Bybelse 

tra6.i.sies. 

Ander eienskappe as Tipering aangedui 

Daar is uitgewys deur Vander Waal (1981:113v) 

dat in baie Joodse apokalipse die haat teen Rome 

baie duidelik is. Maar volgens hom is Openbaring 

nie anti-Rome nie, maar profeteer die val van 

Jerusalem. Om dit te kan handhaaf, meet 

aangeneem word dat Openbaring reeds voor die jaar 

70CE geskryf is. Dit laat onwillekeurig die 

vraag ontstaan of die sake aangeroer in 

hoofstukke 6, 8-9, 16 om maar enkele te noem, 

genoeg tyd gegun is om te gebeur. 

Ons het 'n heeltemal ander benadering met 'n 

buitengewone resultaat by Collins (1983:729). Sy 

toets die boek Openbaring aan die algemene 

aanvaarding i.v.m. apokaliptisisme: dat dit 

naamlik ontspring in die sosiale situasie van 

krisis en vyandigheid. Volgens haar is hierdie 

teorie op Openbaring van toepassing, maar die 

krisis is meer 'n kwessie van perspektief as van 

objektiewe realiteite. Sy kom tot die slotsom 

dat die apokaliptiese taal meer die sosiale 

krisis op die vlak van die verbeelding oplos. 

Die krisis is die gesindheid van haat en 

vyandskap teen Rome, gegrond op persoonlike 

ervaring van konflik. As agtergrond dien die 

verwoesting van Jerusalem, Nero se vermoording 

van Christene in Rome, verder die dood van 

Antipas en die verbanning van Johannes. Verder 

is daar die sosiale omstandighede soos die 

armoede van die Christene, die voorregte van die 

provinsiale elite en die gewone mense van Klein

Asie. Ook die onregverdige bevoorregting van die 

Jade (:746). Die krisis is dan vererger deur die 
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feit dat die idee dat God cordele fel, nie die 

mense se haat en begeerte vir wraakneming 

bevredig nie. Al sou dan die verkeerde dade van 

die Romeine swaarder weeg as die goeie dade, dan 

bly dit 'n vraag of gebede dat jou vyand 

vernietig moet word, nie aangemoedig kan word nie 

(:746-747). Een manier om uit hierdie dilemma te 

kom is om die beelde van Openbaring van 

toepassing te maak op kollektiewe menslike 

realiteite soos inrigtings, stede, korporasies, 

nasies, regerings en selfs die kerk. Dit was die 

uitweg van o.a. Ellul en Stringfellow, se 

Collins. Die voordeel van hierdie benadering is 

dat dit die belangrike aspek van die bedoeling 

van Openbaring behou, terwyl dit die ooglopende 

teologiese probleme vermy. 'n Gebrek van hierdie 

benadering is dat die beelde baie van hulle 

doelgerigtheid verloor en dus ook hul krag. Die 

eintlike punt is dat nie langer slegs 'n 

besondere stad of nasie die hoer is nie, maar dat 

almal hiervoor kwalifiseer. Die boodskap dan van 

Openbaring is dat die oorspronklike kragte van 

verwoestingsmag en dood van tyd tot tyd in 

besondere instellings beliggaam is (:747). 

Openbaring se oproep om vergelding en moontlike 

loslaat van vyandigheid gee aan die boek 'n 

potensiaal vir werklike psigologiese en sosiale 

kwaaddoenery. Daarom moet hierdie kwaad 

raakgesien word en aandag kry. En tog het 

hierdie elemente 'n relatiewe en beperkte waarde. 

Dit is nie altyd moontlik om jou vyande lief te 

he of jou in hulle voorspoed te verbly nie. Dan 

is dit goed dat Openbaring sy wraak en haat 

beperk tot die verbeelding en so dade van geweld 

keer. Die boek Openbaring mag dien as 

herinnering aan die it dat die bevoorregte moet 

onthou dat d stelsel wat hulle bevoordeel, die 

oorsaak mag wees van swaarkry by ander mense. 



88 

Haar uitgangspunt is verkeerd. Dit is nog lank 

nie 'n uitgemaakte saak dat Openbaring net teen 

Rome gemik is nie. Haar beoordeling van sos~ale 

omstandighede is ook nie korrek nie. Die kwessie 

van sosiale ongelykheid was nog nooit 'n probleem 

by die Christen self betrokke nie, veral nie in 

die vroegste tye toe almal arm was nie. Daar was 

ook nie nywerhede of 'n werknemersituasie soos 

vandag nie. Bevordering of om mag en gesag te 

besit, was toe nie so belangrik nie. Die 

belangrikste sien sy nie raak nie, naamlik God se 

toorn oor sy vyande. Die verwerping van Christus 

en die sondigheid van die mens is die rede vir 

God se toorn, en die vervolging van die kerk 

skreeu om optrede. Dus gaan God se oordele oor 

meer dieperliggende dinge as net die optrede van 

die Romeine. Alle vyande van die kerk, van die 

gelowiges, en veral die Jode word hierby 

ingesluit. Dit gaan wesenlik oor die bose en die 

gehoorsaamheid aan die mag van Satan teenoor 

Christus en sy volgelinge. Rome word nerens by 

die naam genoem nie, en soos ons hierbo gesien 

het, het Collins ook haar bedenkinge of slegs 

Rome bedoel word (1983:747). Die Jode word wel 

genoem en was inderdaad ook verantwoordelik vir 

die lyding van die Christene. Hulle het 

voortdurend die Christene by die Romeinse 

owerhede verdag gemaak, wat noodwendig gelei het 

tot optrede teen die gelowiges. Daarom lees ons 

reeds in die Evangelies en Handelinge van hierdie 

optrede en dit het hom waarskynlik ook herhaal in 

Klein-Asi~, soos die geval was in Rome in die 

sestigerjare (vgl. o.a: Thompson 1986:169 en 

Caird 1971:20,22, 52-53). Verder is Openbaring 

nie net bedoel vir die tydgenote van Johannes 

nie, maar is dit baie duidelik op gebeurtenisse 

gerig wat nog gaan kom. Daarom kan Rome nie as 

sy enigste vyand uitgesonder word nie. 'n Ander 

belangrike feit is dat in die hele Openbaring 
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geen enkele plek aangetoon kan word waar die 

Christene gebid het om wraak nie. Telkens is dit 

God se besluit om te oordeel soos wat aangekondig 

word. Selfs in 6:15 word slegs gevra hoe lank 

nog, sonder wraakbegeerte. 

Die standpunt van Fiorenza (1985:48) sluit hierby 

aan. Die Christelike gemeenskap se situasie van 

lyding vereis God se oordeel. Die vraag wat die 

outeur kwel, is nie wat die betekenis is nie, 

maar eerder wat is die bedoeling van en hoe word 

dit beeindig m.b.t. die lyding van die Christene. 

Maar dit is ook 'n eensydige siening van 

Openbaring. Daar moet onthou word dat die kerk 

se vyande ook God se vyande is en dat God se 

oordele oor die goddelose ook die kerk se vyande 

tref. Maar dan wys Openbaring juis op die 

optrede van Christus met daarteenoor die reaksie 

van sy vyande en die noodwendige gevolge vir 

hulle, nl. Christus kom as Verlosser en Hy kom 

haal wat syne is, dan kom Hy ook as Regter wat 

kom afreken met sy vyande en die van sy 

volgelinge. As daar sprake van wraak is, dan is 

dit God wat regverdige wraak uitoefen. Die 

oordele is altyd God se oordele oor die sondaar 

wat nie sy genade-aanbod aanvaar nie (vgl. 6:16, 

9:20-21, 14:7). Daarom is dit nie nodig vir die 

gelowiges of die kerk om te bid om vergelding 

nie. Of die gelowiges daarom bid of nie, God sal 

die goddelose straf. 

Daar bly nog drie belangrike eienskappe oor om te 

bespreek, nl. die gebruik van simbole in 

Openbaring en daarmee saam die apokaliptiese 

retoriek met ten slotte die gevolglike simboliese 

universum (Fiorenza 1986:23). Vir Fiorenza is 

die simboliese en poetiese ongeveer die keersye 

van dieselfde saak. Maar dan beweer sy verder 

dat in Openbaring die poetiese ook deur retoriese 
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strategie~ ingespan word wat oploop tot 'n 

simboliese universum (:129-130). Dus is simbole 

altyd daar met 'n spesifieke doel waarna gestreef 

word. Die beskrywing van die Bybelse openbaring 

of bekendmaking van God word nie as een of ander 

'interne ervaring' geteken nie, maar word altyd 

bemiddel deur 'n konkrete ervaring in hierdie 

wereld. Deur 'n uiterlike sigbare teken, die 

simbool, word die menslike bewussyn in beweging 

gebring. Simboliek is 'n paging om die Goddelike 

kommunikasie verstaanbaar voor te stel. 

Simboliek ontlok betekenis (vgl. Du Rand 

1990a:212-213). DuRand (:213) vermeld oak wat 

die agtergrond van simbole in Openbaring is, die 

sfere waaruit die simbole kom (:214), drie 

kategorie~ simbole (:214-215), hoe die simbole 

verstaan moet word (:216-217), en die motivering 

vir die gebruik van simbole (:218-219). 

Die apokaliptiese retoriek as 'n taalgebruik word 

verduidelik deur Du Rand (1990a:219) as 'n 

taalgebruik met betekenis en krag tot oortuiging 

in 'n bepaalde sosio-historiese situasie. 'n 

Po~tiese werk probeer om die verbeelding op te 

wek en te stuur in 'n bepaalde rigting, terwyl 

die retoriek in gesprek tree met mense om hulle 

te oortuig wat die regte optrede is (vgl. oak 

Fiorenza 1986:129). Die gebruik van retoriese 

strategie~ sluit aan by 'n historiese situasie. 

Die lesers word aangespreek in 'n bepaalde 

sosiale, ekonomiese of politieke situasie en moet 

gehelp word om die spanning tussen wat is (soos 

hulle dit ervaar) en wat behoort te wees (soos 

hulle dit verwag) te oorkom. Die 'apokaliptiese 

retoriek' voer sy sosiale funksie uit wanneer die 

leser deur sy deelname aan die teks sy sosio

historiese situasie beter begin begryp en verwerk 

(DuRand 1990a:220). Die metode het 'n 

psigoterapeutiese effek op die leser. Die 
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emosies van vrees en gegriefdheid word ontlaai in 

die literere opvoerings daarvan wat moet lei tot 

'n katarsis. Met behulp van simbole £n 

beeldspraak het die auteur van Openbaring 'n 

denkwereld geskep waarin die lesers bemoediging 

en berusting vind. Deur simboliese transformasie 

of omvorming kan die leser intellektueel uit sy 

haglike situasie tree om in 'n wereld te beweeg 

waar 'n Lam oorwin en waar verdruktes oorwinnaars 

is. Dit is die SIMBOLIESE UNIVERSUM wat die 

leser help om daaruit te leef dat naamlik die 

sosio-historiese en politieke gebeure waarin 

hulle leef, ondergeskik is aan 'n Goddelike 

kosmiese orde van geregtigheid. Dit is dan 'n 

transformasie vanaf 'n leefsituasie in Klein-Asie 

tot die wereld van betekenisvolle simbole en 

beeldspraak (DuRand 1990a:224). 

Hierdie uiteensetting van Du Rand stem ooreen met 

die van Fiorenza. Maar 'n mens kan tereg vra na 

die goeie sin van dit alles. Was dit nodig dat 

die profetiese boodskappe van die Ou Testament 

opgevoer word? En is die boodskap van Openbaring 

dan anders as die van die Ou-Testamentiese 

profete? Verder is slegs die laaste ongeveer 

drie hoofstukke van Openbaring geskik om as 

simboliese universum voorgehou te word. Watter 

ander hoofstuk het genoeg dramatiese effek om die 

mens se verbeelding so aan te gryp? Dit is 

opvallend dat nog Du Rand nog Fiorenza enige 

spesifieke gedeeltes as voorbeelde aanhaal om 

hulle teoriee te staaf. Die verwysing na die Lam 

as Oorwinnaar kry ons in die Sde hoofstuk terwyl 

in die sesde sy taak is om die seels te verbreek. 

In die 7de hoofstuk word na Hom verwys in 

dieselfde terme as in die Sde. Daar is in 12:11 

'n verwysing na die Lam. Ook in 17:14 word na 

die Lam verwys as Oorwinnaar en in die 21ste en 

22ste hoofstukke verwysings na die bruid van die 



1.4.3.7.4 

92 

Lam en die apostels van die Lam. Vir my lyk dit 

nie moontlik om in elke van hierdie verwysings 

genoeg dramatiese of retoriese oorredingstof te 

kry wat by die leser 'n simboliese universum kan 

skep nie. Hoofstukke 21 en 22 vertel ons wel van 

'n heerlike wereld wat anders is as wat ons hier 

op aarde ken, maar dis nie 'n wereld waarvandaan 

mens weer terugkeer na die harde werklikheid nie. 

Dit is nie 'n denkbeeldige 6ntsnappingsroete na 

'n droomwereld nie. Inteendeel word juis na die 

Nuwe Jerusalem verwys as iets wat nou alreeds 'n 

werklikheid is. Johannes kon dit reeds sien en 

hy kon verneem van die heerlike bestaan van die 

mense daarin en ook dat daar vandaar uit na die 

aarde hulp en lafenis en genesing stroom (22:2, 

14, 17). Opvallend is hier die praesens van die 

werkwoorde. Ons het dan hier 'n suiwer 

troosboodskap wat vertel van realiteite en as 

sodanig aan die gemeente oorgedra word, en die 

luister na die Woord bring sy eie helende krag 

mee. En met die versekering van die 

teenwoordigheid van die magtige Christus (1 :12-

13) en sy intieme kennis van die omstandighede 

van die kerk (2:2,9,13,19, 3:1,8,15) en dat Hy 

wat op die troon sit, alles onder beheer het 

(hoofstukke 4 en 5) en nog ander soortgelyke 

uitsprake, was of is 'n reis na 'n simboliese 

universum wat moet lei tot 'n katarsis nie nodig 

nie. Dit is geloofstaal wat hier gepraat word, 

en dit het geloofsmoed by die hoorders/lesers 

opgewek. 

Openbaring is dus nie 'n Apokalips nie 

Uit hierdie ondersoek blyk dit dat Openbaring nie 

beantwoord aan die vereistes wat gestel word vir 

'n apokalips nie. Ons kan hier net weer verwys 

na die uiteensetting van Fiorenza (1985:151). 

Ons kry nog wel by De Villiers (1988:13) 'n 



93 

paging om die boek formeel as apokalips af te 

maak, maar dan erken hy self dat die inhoud baie 

sterk verwantskap vertoon met die profesiee. Dan 

is dit mos nie suiwer apokalips nie. Daar word 

'n tiental verskille aangetoon deur Du Rand 

(1990a:176-177). Maar daar is tog verwantskap 

met die apokaliptiek. Daarom probeer Du Rand 

(1990a:180-181) tog 'n soort middeweg inslaan. 

Hy volstaan met drie stellings: 

* Openbaring is 'n Christelik-profetiese 

apokaliptiese geskrif wat sy teologiese inhoud 

betref; 

* Openbaring is wat teksmodus betref, 'n 

dramatiese narratief binne 'n brief raamwerk; 

* Openbaring hoort grotendeels tot die generiese 

raamwerk wat apokalips genoem word, wat vorm, 

inhoud en funksie betref. 

Ons kan by die laaste stelling begin. Die 

ooreenkomste tussen Openbaring en buite-Bybelse 

apokalipse is wel aan te toon, maar dis so 

algemeen dat dit ook in vele ander geskrifte wat 

nie apokalips is nie, aangetoon kan word (vgl. 

Vorster 1988:116v). Daar is wel vergelykbare 

ooreenkomste, maar nie genoeg om Openbaring uit

en-uit as apokalips te tipeer nie. Daarby is 

daar baie duidelik aanwysbare verskille tussen 

Openbaring en die apokalipse. Du Rand noem nie 

minder nie as tien sulke verskille (Du Rand 

1990a:176-177). Dit is juis ook wat funksie 

betref, waar Openbaring skerp verskil van 

apokalipse. Openbaring verkondig Christus, en 

ook juis die Triomferende Christus wat kom as 

Verlosser en as Regter, en wat hiermee besig is. 
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Wat die teksmodus of vorm betref, is dit juis die 

briefvorm wat dit onderskei van die apokaliptiek, 

en wat dit eerder by die profesiee laat groepeer. 

Daarom gee De Villiers (1988:13) toe dat ons hier 

te doen het met profetiese kommunikasie, daarom 

die briefvorm. Dat dit nie 'n egte briefvorm is 

nie, omdat meeste kenmerke van 'n tipiese brief 

ontbreek, moet toegegee word. Maar juis omdat 

dit 'n vertelling (narratief) is, pas die 

briefvorm beter hierby in. Met 'n bietjie 

verbeelding kan dit selfs outobiografiese 

vertelling genoem word. Die persoonlike 

betrokkenheid van die auteur gee miskien 

dramatiese effek, maar dit verdwyn agter die 

oorweldigende boodskap, want dit gaan nie in die 

eerste instansie om die lotgevalle van Johannes 

nie. Om aan die anderkant op voetspoor van 

Fiorenza (1986:129) die boek 'n dramatiese 

narratief te noem, kan nie maklik gehandhaaf word 

nie. Die gedagte aan 'n simboliese universum is 

vreemd aan Openbaring. Ons het te doen met 

realiteite en simbole verduidelik die 

werklikheid, soos bv. in 1:12-16, waar die 

verheerlikte Christus praat met Johannes en Hy 

raak hom selfs aan (vers 17)(vgl. 1 Jn 1 :1). 

Aardbewings, oorloe, hongersnode en pessiektes is 

alledaagse verskynsels, werklikhede. Net so is 

Christus en wat Hy doen, werklikheid. Ons het te 

doen met geskiedenis, met werklike gebeure. 

Alhoewel Openbaring geskryf is teen die 

agtergrond van die eerste eeu CE, hou dit 'n 

boodskap in ook vir die eeue wat kom. 

Dit bring ons by die tipering van die inhoud. 

Dit is profeties. Fiorenza (1985:151) noem dit 

die eerste eg-Christelike profesie. Dat die 

boodskap eskatologies gerig is, is net die helfte 

van die waarheid. Die boodskap is gerig op die 

geskiedenis wat dan nog aan die ontwikkel is, die 
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huidige teenswoordige bedeling. Dit wys wel die 

uiteindelike bestemming aan, maar dui dan aan hoe 

die pad loop vanaf die tyd van Johannes tot aan 

die einde. Daar is dus 'n sterk paranese, juis 

vir die mense in verdrukking. Daarom moet 'n 

vraagteken agter die 'apokalipties' geplaas word. 

Die onthullings stem meer ooreen met die Ou

Testamentiese profetiese geskrifte as met die 

apokalipse. 

Dit is dan die volgende saak aan die orde, 

naamlik om te bewys dat Openbaring egte pro ie 

is. 

1.4.4 Wat is Profesie? 

1.4.4.1 Ou-Testamentiese Perspektiewe 

1.4.4.1.1 Definisie van 'n profeet 

Om ons gedagtes aan die gang te kry, is dit nodig 

om eers te let op 'n interresante definisie van 

'n profeet soos geformuleer deur Boring 

(1973:147): 'A prophet is an immediately

inspired spokesman for the (or a) Deity of a 

particular community, who receives revelations 

which he is impelled to deliver to the 

community'. 

Dan bied hy ook die nadere omskrywing van sekere 

begrippe. 'Profeet' beteken dat die persoon 

gekoppel is aan 'n sekere aktiwiteit met 'n 

sekere produk tot gevolg. Om te 'profeteer' is 

die aktiwiteit van die profeet, en 'profesie' is 

die produk wat hy tot stand bring. Die woorde 

'immediately-inspired' verwys na 'inspirasie' wat 

bedoel is om die aanspraak op direkte aanraking 

deur 'n krag of gees wat vanaf die Godheid kom of 

identies met Hom is, wat dan die profeet laat 
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praat. Hierdie aanspraak op inspirasie is 'n 

sine qua non met betrekking tot profesie. Die 

betekenisvolle hier is dat die profeet daarop 

aanspraak maak dat hy slegs uitspreek dit wat 

direk aan hom geopenbaar is om te se. Met 

'spokesman' word bedoel (:148) dat die praat

funksie 'n noodsaaklike deel is van profeet wees. 

Hy kan egter dit wat hy moet uitspreek, op ander 

maniere oordra na gelang van omstandighede. Hy 

kan dit skryf, of soos by geleentheid 

dramatiseer, en so duideliker oorbring. 'Deity' 

is of godheid of bonatuurlike wese namens wie die 

profeet praat. 'n Gemeenskaplike element is dat 

die godheid verstaan kan word kragtens sy 

verbondenheid soos uitkom in sy boodskap, wat 

altyd gerig is aan 'n besondere gemeenskap of aan 

individue binne so 'n gemeenskap. Verder beteken 

die woorde 'impelled to deliver' dat daar 'n 

dringende boodskap is, maar dis nie bedoel vir 

die profeet self nie, want hy is wesenlik net 'n 

boodskapper. Daarom is die gemeente of 

gemeenskap ('community') 'n belangrike onderdeel 

van die beskrywing van 'n profeet. 

Zimmerli {1983:100v) sluit hierby aan wanneer hy 

bepaalde kenmerke van die Ou-Testamentiese 

profeet noem. Belangrik is dat 'n mens 'geroep' 

word om 'n profeet te wees. Aangesien dit 'n 

besluit van Yahweh is wanneer iemand geroep word, 

is dit ook te begrype dat profete kan beweer dat 

hulle 'uitverkies' is deur Yahweh vir hierdie 

amp. Oor die rol van die 'Gees van Yahweh' word 

daarop gewys dat dit nie skielike intellektuele 

begaafdheid meedeel nie, maar die 'Gees van 

Yahweh' is 'n dinamiese krag wat van Yahweh af 

uitgaan, en dit gryp die profeet en maak hom 

dinge doen wat in sy alledaagse lewe nie moontlik 

sou wees nie. Die uitdrukking 'die hand van 

Yahweh' beteken dieselfde krag. 
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Daar was vroeere aanduiding van die man van God 

as die siener (:102) wat ons dan vertel dat 

visioene 'n groat rol gespeel het in die 

profetiese belewing van die Godheid. Dit kan 

selfs ontwikkel in drome as openbaringswyse. 

Vanaf Bileam tot Elisa tot die grater profete was 

hierdie wyse van openbaring steeds 'n 

werklikheid. 

En tog selfs in die vroeere profesie, maar ook en 

veral in die klassieke Skrifprofete, was die 

toneel gedomineer deur die 'Woord van Yahweh'. 

Boring (1973:72) wys daarop dat die gebruiklike 

aanhef tot profetiese redes is: 'So se Yahweh' I 

want 'n woord van die profete is 'n woord van God 

af. Hierdie formule is altyd aan die begin van 

'n profetiese boodskap. Die 'Woord van Yahweh' 

word volgens Zimmerli (1983:102) altyd ontvang by 

wyse van 'n direkte aanspreke ('audition') van 

God af. Dan word die profeet gestuur as 

boodskapper, en hy dra nie sy eie boodskap oor 

nie, maar spreek die woorde uit soos Yahweh dit 

aan hom meegedeel het. Dit dui op 'n baie nou 

band tussen Yahweh en sy boodskapper, sodat 

Yahweh se boodskap suiwer oorgedra kan word. Om 

God se boodskapper te wees, maak die profeet se 

optrede eg en geloofwaardig (Esg 2:3). Die 

gevaarlikste aanslag op 'n profeet is om te kan 

se: 'Yahweh het jou nie gestuur nie' (:103). 

Wanneer aan die boodskapper 'n boodskap oorgedra 

word, ontvang hy 'n 'Woord'. Volgens Jes 18:18 

word 'n profeet waarlik gestuurde as hy 'n 

'woord' het. Om nie meer 'n 'woord' te he nie, 

beteken die boodskapper se taak het tot 'n einde 

gekom. 'Woord' en 'visioen' kan met mekaar 

ge1dentifiseer word, soos in Jes 2:1: 'die woord 

wa t Jesaja gesien het ... ' ( vgl. 1 : 1 ) . Dus is 

die gebrek aan 'n visioen ook aanduidend dat die 

profeet se taak as boodskapper uitgeloop het. 
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Verder wys Zimmerli (1983:105) op die belofte dat 

daar vir die volk van Yahweh nooit 'n tyd sal 

aanbreek wanneer hulle sander 'n profeet sal wees 

nie. Wat hiermee verband hou, is egter die vraag 

hoe die egte profeet uitgeken kan word, en dan 

word geantwoord dat die uitkom van sy 

voorpellings die egtheid van die profeet waarborg 

(:105). Yahweh se woord is altyd gerig aan sy 

volk (Deut 18). Ook is die feit dat profete nie 

op menslike wyse deur suksessie, of uit 'n 

familie-afstamming of enige ander menslike 

uitvinding gekies word nie, maar deur God self 

uitgekies en geroep word, die waarborg dat die 

amp suiwer gehou word. Dit is wel waar dat daar 

opeenvolging (succession) van profete is (soos 

Elia en Elisa), maar dan is dit God self wat elke 

nuwe profeet uitkies en roep (:105). Daarby moet 

ons weet dat die enigste maatstaf vir egte 

profesie is (volgens Deut 18) die feit dat sy 

voorspellings waar word. Maar volgens Jer 23:14 

en 29:13 word 'n profeet se egtheid geweeg op 

grand van sy gehoorsaamheid aan God se opdrag. 

'n Profeet wat homself skuldig maak aan owerspel 

byvoorbeeld, kan nie 'n ware profeet van Yahweh 

wees nie. Net so kan 'n profeet wat die 

goddeloses in hulle sondigheid gerusstel, ook nie 

van God gestuur wees nie (:106). Eintlik is daar 

geen objektiewe kriterium nie, maar is dit 

uiteindelik Yahweh wat self moet uitsluitsel gee 

oor wat die 'Woord van Yahweh' is. 

Bostaande is slegs 'n baie kort weergawe van wat 

ons moet verstaan onder die begrip 'profeet'. 

Die bedoeling is nie om hier 'n lang 

gedetaileerde uiteensetting te gee nie, want dit 

gaan hier net om die raaklyne aan te toon wanneer 

die profetiese al dan nie van Openbaring 

beoordeel word. Hier is tog wel sulke raakpunte: 

die inspirasie wat ook saamhang met die roeping, 
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gerig aan spesifieke mense, die toerusting deur 

die Gees, die woorde as Woord van God, die 

mededeling geskied deur visioene, die feit dat 

die hede aangespreek word maar ook vooruit gekyk 

word na die toekoms, veral ook God se beheer oor 

die geskiedenis, die verband tussen oordeel en 

hoop op verlossing. Die ondersoek hier gaan nie 

oor die profetiese amp as sodanig nie, maar wel 

of Johannes kwalifiseer as profeet. 

Wall (1993:12 13) wys tereg daarop dat Openbaring 

meer is as 'n apokalips en ook ten spyte van 

ooreenkomste tog ook weer verskil van ander 

apokaliptiese geskrifte. Volgens hom moet sterk 

oorweeg word dat Johannes 'n profeet is (Wall 

1993:9, vgl. ook Groenewald 1986:20). 

Profete is Digters 

Ons kry by Hayes (1973:67) eers die verwysing na 

Gunkel se opmerking dat profete lief is vir 

poetiese styl. Hulle is dus digters en maak 

gebruik van vorme uit Israel se ryk liriese 

tradisies (:68). Hayes (1973:72) verwys ook na 

Gressmann se bespreking van die profete se 

gebruik van liriese Gattungen, wat (soos hy dit 

stel) deur die profete oorgeneem en met besondere 

gees 'n goeie beslag daaraan gegee het. By die 

Skrifprofete kry ons voorbeelde van die mooiste 

poesie. 

Profete is Predikers 

Profete het kragtens hulle amp en wyse van 

optrede geleidelik ontwikkel tot predikers. As 

predikers het hulle die onderwysers of 

leermeesters van die volk geword. Dit het ook 

daartoe gelei dat hulle die groot denkers van 

hulle tyd geword het. Veral Gunkel soos 
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aangehaal deur Hayes (1973:69), le klem op 

hierdie aspek. 

Zimmerli (1983:103) beklemtoon die gedagte dat 

die 'woord' wat oorgedra word, veral meer is as 

net die weergawe van 'n gedagte of 'n idee. Hy 

praat selfs van 'n 'event', d.w.s. die 

woordgebeure is 'n ernstige saak vir die profeet 

en daarom vir die volk. Daarom is die 

gebruiklike formule waarmee die profete hulle 

boodskap aankondig: 'en die woord van Yahweh het 

na my gekom ... '. Jesaja (9:8) gebruik sel die 

uitdrukking dat die woord 'op Israel sal val'. 

Groenewald (1986:20) wys ook daarop dat die 

profeet brenger is van 'n boodskap wat hy van God 

ontvang het, en hy dra die boodskap oor in die 

vorm van 'n plegtige aankondiging of prediking. 

Sy spreke is gegrond op wat God aan hom 

geopenbaar het. 

Die feit dat Johannes apokaliptiese uitsprake 

maak, maak nog nie dat Openbaring 'n apokalips is 

nie. Sy woorde is ook deurdrenk van 

geinspireerde profetiese denke en uitsprake. 

Daar is vele ooreenkomste met die Ou 

Testamentiese profete en hulle woorde en 

gedagtes. Johannes spreek nie sy eie gedagtes 

uit nie, maar skryf neer wat hy hoor en sien. En 

Christus is die inhoud daarvan. 

1.4.4.2 Profetiese stof 

1.4.4.2.1 Twee Groepe Profesi 

Hayes (1973:67) klassifiseer profetiese uitsprake 

in twee groepe: 'visions and auditions', dus wat 

gesi~n en gehoor is, dit is die verskynings en 

die woorde. Die aankondigingsformule is 
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gewoonlik: 'So het Yahweh aan my getoon' en 'So 

het Yahweh met my gespreek'. Hayes (1973:71) 

haal ook Gressmann aan wat profetiese Gattungen 

verdeel in twee bree kategoriee, nl. 'visions (or 

appearances) and auditions (or words)'. Zimmerli 

(1983:102) wys ook uit dat visioene aanvanklik by 

die siener maar ook by die profeet 'n belangrike 

rol gespeel het. Maar daarteenoor het die 'woord 

van Yahweh' 'n dominante rol gespeel, soos deur 

hulle gehoor (='audition') is. Dit het 'n 

besondere verhouding veronderstel; die 

boodskapper wat 'n boodskap ontvang het wat hy 

moes gaan aflewer. 

In Openbaring word hierdie twee (visioen en 

woord) van meet af aan mekaar verbind in 

Openbaring 1:10 en 1:12. 

Profetiese Styl 

Dit word baie algemeen gestel en saamgevat deur 

Hayes (1973:67): 

'To summarize Gunkel's characterization of the 

oldest prophetic style and prediction, one might 

say that the original prophetic addresses were 

short, future oriented, ecstatically coloured, 

poetic, metrical, mysterious, sometimes jumpy, 

passionate, and dominated by certain syntactical 

constructions'. 

Hiermee stem Mowinckel saam (soos aangehaal deur 

Hayes 1973:77) as hy beweer: 

'The self-contained prophetic message was very 

brief, poetic and metric and introduced by the 

messenger or some corresponding formula of 

introduction'. 
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Die eenvoudigste weergawe was of 'n voorspelling 

van wat gaan gebeur, of leiding ten opsigte van 

die regte optrede in 'n konkrete situasie. Dit 

bevat 'n opdrag, taak of 'n samevatting van 

albei. Andersins was daar nog 'n tipe met twee 

elemente, nl. 'n voorspelling gekoppel aan 'n 

motivering (vgl. ook aanhaling op :80 waar verwys 

word na Balla se resultate van 'n studie van 

Amos). 

Dus het die tipiese profesie 'n uitsig op die 

toekoms bevat, met 'n waarskuwing ten opsigte van 

die regte optrede, en dan 'n opdrag of 'n taak 

gestel na aanleiding daarvan. Hierdie boodskap 

is poeties ingeklee en met gloed oorgedra as 'n 

ernstige boodskap wat van God kom. 

Zimmerli (1983:104) laat weer die klem val op die 

woordgebeure, met die byvoeging van die 

toekomsvoorspellings as kenmerkend, maar voeg dan 

by dat nie net gespreek of geskryf word nie, maar 

soms word die boodskap ook gedramatiseer. Die 

boodskap word op simboliese wyse oorgedra. Onder 

dit alles bly die profete boodskapdraers, en 

slegs in besondere situasies met 'n opdrag 

uitgestuur word (:103 veral). Die fokuspunt van 

die boodskap bly die bestemming van Israel, met 

die klem op dit wat die Here spoedig of in die 

nabye toekoms wil laat gebeur. 

Beloftes wat in vervulling gaan, is egter nie aan 

eie tyd gebonde nie eh bly vir altyd van krag. 

Beloftes en Waarskuwings 

Ons kry met betrekking tot nog 'n onderskeidende 

eienskap, wat die profetiese styl betref, dit wat 

deur Gunkel genoem word soos aangehaal by Hayes 

(1973:67) die vorm van 'n belofte (Verheissung) 
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en dreiging (Drohung). Gressmann word ook deur 

Hayes aangehaal, en volgens hom word die profesie 

verdeel in twee groepe, nl. die belofte 

('promise') en dreiging ('threat'). 

As gevolg van die profete se dialoog en gesprekke 

met hulle hoorders en opponente (soms opponerende 

profete) het die sogenaamde 'controversy 

speeches' (Streitgesprache) of twisgesprekke 

('disputations') by latere profete te voorskyn 

gekom (vgl. Hayes 1973:70). In hierdie 

twisgesprekke het oordele en beloftes mekaar 

afgewissel. 

Verlossings en Oordeelsprofesie 

a) Die oordeelsprofesiee het die dreigings bevat 

(Hayes 1973:67). Dan haal Hayes vir Balla 

aan wat na aanleiding van Amos die 'doom 

oracle' (Onheilsorakel) bespreek, wat hy 

aanvanklik beskou het as onafhanklik van 

dreiging- of oordeelsprofesie. Volgens 

Gressmann (soos aangehaal deur Hayes :71) is 

verwyte of beskuldigings saam met dreigemente 

gebruik as rede (Begrundung) vir die 

aankondiging van die oordeel. Die 

gebruiklike aankondigingsformule was: 'Wee!' 

Soms kom dit tot uiting in die 

oordeelsgesprek (Gerichtsrede) van Yahweh met 

Israel.Dit was nodig dat die volk hulle sonde 

sal ken en erken. Slegs dan kan vergifnis 

ter sprake kom. 

b) Die uiteindelike doel van die profete was 

egter die bekering van die volk. Daar was 

dan die vermanings en aansporings tot 

bekering, weg van die verkeerde en bose weg 

af terug na Yahweh. Gunkel noem dit 'Mahnen' 

of 'Mahnenrede' (Hayes 1973:70). 
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c) As deel van die profetiese verkondiging was 

daar altyd weer die terugblik in die 

geskiedenis. So het die geskiedkundige 

oorsig 'n tweeledige doel gehad:Eerstens om 

vanuit die verlede te wys op die gevare van 

afdwaling en watter slegte gevolge dit vir 

die volk ingehou het. Maar tweedens was die 

feite van die geskiedkundige oorsig om die 

geloof van die volk te versterk. Die 

geskiedkundige oorsig het meer konkreetheid 

aan die prediking gegee (Hayes 1973:70). Dit 

het aan die profeet ook meer 

geloofwaardigheid binne.sy eie historiese 

konteks gegee. So kon hy met meer gesag sy 

eie tydsomstandighede aanspreek (Zimmerli 

1983:105). 

1 .4.4.3 Samevatting 

a) 'n Profeet is 'n ge1nspireerde boodskapper met 'n 

geopenbaarde boodskap gerig aan 'n spesifieke 

gemeenskap. Dit was veral die gerigtheid van die 

boodskap wat dit besonders gemaak het. Dit is in 

eerste instansie gerig aan 'n bepaalde groep wat 

in bepaalde tydsomstandighede geleef het. Dit 

het dan die optrede van die profeet na vore 

geroep. Die latere geslagte kon uit hierdie 

gebeure hulle eie lesse leer. 

b) 'n Profeet is 'n geroepene van God. Volgens 

selfgetuienis van die profeet roep God 'n sekere 

persoon, wat Hy self uitkies tussen ander. Deur 

sy Gees word hierdie roeping oorgedra aan die 

geroepene. En deur dieselfde Gees word die 

profeet toegerus en gereedgemaak vir sy taak. 

Die Gees stel hom in staat om te doen wat gedoen 

moet word. 
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c) Die profeet verklaar dat hy 'n geopenbaarde 

boodskap ontvang, dus van God af. Hierdie 

openbaring word gesien of gehoor. Dus speel 

visioene 'n baie belangrike rol in die ontvang 

van die boodskap. Visioene kan soms by wyse van 

drome geskied. Maar dan word die profeet self 

aangespreek sodat hy hoar wat die Gees vir hom 

se. 

d) Die boodskap word steeds getipeer as 'woord van 

God'. So word dit ontvang en so word dit 

afgelewer. 

Duidelik word onderskei tussen die profeet se eie 

woord en die woord wat van Yahweh ontvang is. 

e) Profete is predikers en sien hulleself steeds as 

boodskappers. Hulle het 'n boodskap ontvang en 

moet hierdie spesifieke boodskap gaan aflewer. 

Dit gaan om die geopenbaarde boodskap en nooit 

oor sy eie insigte of voorkeure nie. So het die 

Here gespreek en s6 word dit aan die volk namens 

God meegedeel. 

f) Daar was altyd 'n tweeledige gerigtheid in die 

boodskap. Dit het die aandag bepaal by die hede, 

maar dit word ook gerig op die toekoms. En die 

toekoms word aangespreek vanuit die hede. 

Weliswaar word die hede weer verstaan vanuit die 

perspektief van die verlede. 

* Die profete is midde-in krisissituasies 

geplaas. Amos het gepraat op 'n tydstip toe 

finansiele welvaart en godsdienstige 

formalisme 'n vloedgolf van maatskaplike 

verval en permissiwiteit veroorsaak het (vgl. 

Am 3 : 1 5- 4 : 1 ; 4 : 4- 5 ; 2 : 6- 8 ) . he t 

opgetree in 'n era toe die gevestigde sosiale 

vorme besig was om te disintegreer. Jesaja 
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moes vir 'n volk preek wat deur sy boodskap te 

verwerp, alle hoop op redding sou verbeur 

(vgl. Js 6:9vv). Jeremia het opgetree in die 

hewigheid van die finale stryd om Jerusalem, 

en Esegiel in die eerste traumatiese periode 

van ballingskap. 

* Hulle het gepraat in die Naam van God wat nog 

'n waarnemer uit die verte nog 'n besoeker by 

geleentheid is, maar die aktiewe heerser oor 

die geskiedenis. Die profete het daarom ook 

nie net die verlede verduidelik nie (Am 4:6) 

en die tendense van die hede geopenbaar nie 

(Js 5:11-13), maar veral die dinge wat God in 

die afsienbare toekoms sou doen. 

* Toekomsvoorspellings was 'n wesenlike gevolg 

van hulle gemeenskap met die Here van die 

geskiedenis (Am 3:7). In sy teenwoordigheid 

het hulle verplig gevoel om te vra: 'Hoe lank, 

Here?' (Js 6:11 ), en om te wag op die 

antwoord. Maar wanneer hulle daardie antwoord 

verkondig het, was dit nie om die mens se 

nuuskierigheid oor die toekoms tevrede te stel 

nie. Hulle sekerheid oor wat voorle, was 'n 

middel om die volk tot inkeer en berou te 

bring. 

* 'n Aansienlike deel van die toekomsvoor

spellings word in beslag geneem deur die 

vooruitskouing op die Messiaanse koninkryk 

(vgl. Js 54:10; Jr 31:31-34; Esg 37:26-27) 

(Alexander e.a. 1977:372-373). 

g) Die inhoud van die boodskap was steeds vol 

beloftes en waarskuwings. Die beloftes was 

beloftes van verlossing en uitredding. Die 
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waarskuwings het gewys op die oordele van God. 

God red maar Hy straf ook. Hy is die 

Verlosser, maar Hy is ook die Regter. 

1 .4.5 Openbaring is 'n Profesie 

1 .4.5.1 Dit vertoon kenmerke van die Ou Testamentiese 

Profesie 

Die profete van die Ou Testament het hulle boodskap 

begin met die woorde: 'So spreek die Here', wat deur 

Septuaginta gewoonlik weergegee word met ~66e AEYEL 

Kup L oc: ( bv. Am 1 : 3, 6, 9, 11 , 1 3; Hag 1 : 2, 5, 7 en 

Jes 17:3, 6, 19:4; Hag 1 :9). 'Tade legei' ~66e A£yeL 

kom sewe keer in Openbaring voor (2:1, 8, 12, 18, 

3:1, 7, 14) en in die plek van 'Kurios' kom daar net 

telkens 'n ander aanduiding van Jesus. Hiermee word 

die boek Openbaring op een lyn gestel met die Ou

Testamentiese profesie, verklaar Botha (1970:131) 

(vgl. Engelbrecht 1980:44). Van belang is 'n verdere 

opmerking van Botha (1970:132) dat naamlik die 

kenmerkende van die ou profete was om die sluier te 

lig oor die toekomstige gebeurtenisse, en vandaar die 

groter beklemtoning van die eskatologie in die Nuwe

Testamentiese profesie. Die profete van die Nuwe 

Testament het die swaartepunt van hulle prediking op 

die vermaning en bemoediging gele, terwyl daar by die 

Ou-Testamentiese profete 'n groter openheid na die 

toekoms is. In die opsig sluit die boek Openbaring 

beter aan by die Ou-Testamentiese profesie. Dit laat 

ook meer klem val op die eskatologie (Engelbrecht 

1980:43-44). 

Die opmerking van Botha moet verduidelik word. Botha 

verklaar in die algemeen dat profesie nie louter of 

blote toekomsvoorspelling is nie, en tog is 

toekomsvoorspelling 'n wesenlike deel daarvan. Die 

profeet wil die sluier lig oor toekomstige gebeure. 

Daarom dra die Ou-Testamentiese profesie 'n swaarder 
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eskatologiese klem, terwyl profetiese uitsprake in 

die Nuwe Testament meer gerig is op vermaning en 

bemoediging. Waar die Ou-Testamentiese profete dus 

'n grater openheid na die toekoms het, sluit 

Openbaring nouer hierby aan deur ook meer klem op die 

eskatologiese gebeure te laat val. Openbaring 

vertoon dus spesifieke kenmerke wat hom op dieselfde 

lyn stel as die profesiee van die Ou Testament. Al 

is Openbaring die enigste volledige profetiese boek 

in die Nuwe Testament, moet sy profetiese uitsprake 

op dieselfde wyse benader word as die profetiese 

boeke van die Ou Testament. 

Die werkwoord tan~avEv (wat slegs eenkeer, naamlik in 

Op 1:1 voorkom), se betekenisse word onder andere 

soos volg aangegee: Liddell/Scott (1948: Vol 2, 

1593): 'show by a sign, indicate, point out, give 

signs, signify, indicate, declare'. Moulton/Milligan 

(1949:572): 'indicate, signify', en van Delfiese 

Orakel: 'te kenne gee'. Bauer/Gingrich/Arndt 

(1958:747): 'make known, report, communicate. In 

relation to the future, indicate'. Abbott/Smith 

(1944:405): 'To give a sign, signify, indicate'. The 

Analytical Greek Lexicon (S.D.: 168 + 365): 'to 

indicate by a sign, to signal, to indicate, intimate, 

to make known, communicate'. Louw/Nida (1989: Vol 2, 

406): 'to make clear, to cause something to be both 

specific and clear, to indicate clearly, to make 

clear'. Veral ouer woordeboeke soos die van Robinson 

(1839:749) en Muller (1933:714) lei die betekenis af 

van an~a (= 'n teken). Alles in ag genome, is dit 

geregverdig om tan~avEv in Op 1:1 te vertaal met 

'deur tekens te kenne gegee', veral wanneer dit volg 

op OEL~aL (om te toon), en dat die engel wat God 

gestuur het, juis die een sal wees wat aan Johannes 

dit moet te kenne gee. 
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Met betrekking tot ary~ELOV is dit so dat die woord 

sewekeer voorkom in Openbaring. Mens sou dit nie as 

argument kon gebruik dat die hoek Openbaring op 

stekte van die voorkoms van ary~ELOV nou as simbolies 

verklaar moet word nie, maar dit is tog betekenisvol 

dat sewekeer gemeld word van tekens wat duidelik 

buitengewoon, anders as die normale is, en van buite

menslike oorsprong is. Die woord beteken 'simboliese 

teken' in 12:1 en 3 en 15:1, en dis van God 

afkomstig. In 13:13 en 14 en 19:20 is dit die 

sogenaamde wondertekens wat deur die valse profete of 

deur demone verrig word. Oak laasgenoemde tekens is 

simbole, hoewel dit vertel van die vyande van 

Christus en sy gemeente. 

Johannes ontvang die opdrag om as profeet op te tree 

(Op 10:11 ), nadat hy soos in die geval van Esegi~l 

eers die boekrol moes eet voordat hy met die volk 

praat (Esg 3:1-2). Die woorde van Op 19:10 kan ook 

aangesien word as 'n opdrag aan Johannes om die 

getuienis aangaande Jesus soos 'n profeet te gaan 

verkondig, want Jesus stel die getuienis beskikbaar 

en die Gees stuur die profeet. Verder moet die 

profesie volgens Op 22:10 nie toegemaak word nie, 

maar dit moet juis verkondig word. Johannes se 

profetiese taak word al dringender. 

Johannes vertel van sy roeping en opdrag wat hy 

ontvang het in Op 1:9-10, waar netsoos aan Amos (Am 

7:14-15) by sy roeping 'n opdrag gegee word. Hoeweld 

nie identies nie, is daar tog ooreenkomste wat 

genoegsaam is om Johannes as brenger van 'n 

profetiese boodskap te identifiseer. 

Verder verklaar Johannes volgens Op 1:10 dat hy 

tyEv6~ryv tv nvEu~a~L wat beteken dat hy onder die 

mag van die Heilige Gees verkeer het (vgl. oak 4:2). 

Die profeet Esegi~l getuig dat Kai ~~0Ev tn t~E 
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rrveu~a in Esg 2:2 en 3:24. £rrl met die akkusatief 

beteken 'op' of 'oor' terwyl in die Hebreeus die 

betrokke voorsetsel 'in' beteken. Dit kan in elk 

geval niks anders impliseer (by sowel Johannes as 

Esegiel) dat die Gees beheer oorgeneem het (vgl. ook 

Mk 5:2 en Rm 8:9). Ook hier is daar ooreenkomste 

tussen Johannes en Esegiel, wat dan eersgenoemde as 

profeet in eie reg aandui. 

Volgens Op 17:3 en 21:10 word Johannes 'weggedra' 

(arrryveyK£v) deur die Gees. Esegiel word deur die 

Gees 'opgetel' (av£A.af3e) (Esg 3:12, 11:24, 43:5). 

Die Gees het vir Johannes, (netsoos vir Esegiel)as't 

ware verplaas na 'n ander plek. Ook hier het 

Johannes dieselfde belewenis as 'n profeet uit die Ou 

Testament. 

Johannes tree as profeet op (10:11, 19:10, 22:9-10). 

Net soos die Ou Testamentiese profete vertel Johannes 

van sy roeping en opdrag wat hy ontvang het (1:9-10, 

vgl. Jes 6:1-4, Eseg 1 :1-2). Soos in die geval van 

die Ou Testamentiese profete het die Gees van hom 

besit geneem (1 :10, 4:2, vgl. Eseg 2:2, 3:24), en is 

hy in geesvervoering weggeneem (17:3, 21:10, vgl. 

Eseg 11:1, 24; 43:5, 3:12, 14; 8-3). 

1 .4.5.2 Dit noem Homself 'n Profesie 

In 1:3 en 22:18-19 noem die boek homself 'n profesie. 

Daarom moet die boek soos 'n profetiese boek verklaar 

word. Die profeet (in lyn met die ou profete) knoop 

aan by die hede, gebruik stof van die verlede, en 

trek die lyn deur na die toekoms, (Botha 1960:132). 

Die woorde 'wat jy gesien het' van 1:19 sluit beste 

aan by 'wat jy sien' van 1:11 en moet dan dien as die 

aanduiding van die hele boek. Die res van 1:19 is 

epeksegeties van 'wat jy gesien het'. Maar dan kan 

die boek nie so verdeel word dat sekere dele beskryf 

wat bestaan en die ander wat nog gaan gebeur nie. 
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Alles in die hoek word onder hierdie tweerlei 

gesigspunte gesien. Dit gaan uit van wat bestaan en 

beskryf tegelykertyd wat gaan gebeur. By die 

verklaring van die hoek moet dus voortdurend daarmee 

rekening gehou word dat dit by die hede van die 

skrywer aanknoop en vandaar voortgaan. 

Volgens Groenewald (1986:23) dra die hoek die 

kenmerke van 'n profesie, d.w.s. die woord van 'n 

profeet gerig tot die mense van sy tyd in hulle 

bepaalde omstandighede. Verder moet rekening gehou 

word met die besondere aard van Bybelse profesie dat 

dit by herhaling in vervulling kan gaan en dus sy 

betekenis behou vir die kerk deur die eeue heen. 

Hoewel daar in Openbaring geen direkte aanhaling uit 

die Ou Testament voorkom nie, is die hoek deurtrek 

van gedagtes en toespelings op die Ou Testament. 

Ook Fiorenza (1985:40) meen dat die aanspraak wat die 

hoek maak daarop om vroeg-Christelike profesie te 

wees, moet ernstig opgeneem word. Sy hoofdoel is dan 

ook nie om die Hebreeuse Skrifte te interpreteer of 

om die eindgebeure te bereken nie, maar wel die 

profetiese kommunikasie van die openbaring aan die 

sewe gemeentes in Klein-Asie. Daarom is die boek se 

hoofdoel nie onderrig in die Ou-Testamentiese 

klassieke Joodse apokaliptiek of vroeg-Christelike 

tradisies nie, maar egte profetiese aankondigings en 

paranese. Daarom moet Openbaring nie verstaan word 

asof dit slegs 'n ietwat verchristelikte vorm van 

Joodse apokaliptiese teologie is nie, maar moet dit 

gesien word as 'n egte uitdrukking van vroeg

Christelike profesie waarvan die basiese self-begrip 

en belewenis apokalipties is. Daarom moet Openbaring 

verstaan word binne die konteks van die vroee 

Christelike teologie en gemeenskap, aldus Fiorenza. 

Daar kan instemming hiermee betuig word deur daarop 

te wys dat Openbaring as egte profesie aansluit by 
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die kenmerke van die Ou-Testamentiese profesie. 

Daarom val die klem op die hede en die op-weg-wees na 

die toekoms. Openbaring is dus as profesie 

eskatologies gerig en nie noodwendig apokalipties 

soos Fiorenza te kenne wil gee nie. Die nabye 

toekoms is op die voorgrond : die hede (vandag) 

bepaal wat in die toekoms (more) sal gebeur. 

Openbaring het 'n eie boodskap wat ingekleur is met 

begrippe en beelde uit die Ou Testament. Maar sy 

Christelike perspektief, d.w.s. dat Christus 

heerskappy voer, is baie duidelik die krag agter die 

gebeure (vgl. 1:8,4:13,10:7, 11:15-16). 

Ons kan hier veral by wyse van vergelyking let op die 

apokaliptiese gedeelte in die tekste van die 

klassieke Ou-Testamentiese profete soos Jesaja (Js 

24-27), en Esegiel (Esg 38-40) en Sagaria (Sg 9-12). 

Hierby kan ons nog voeg die gedagte van Du Rand 

(1989:275) dat Openbaring homself aanbied as 'n 

profesie (1 :3, 19:10, 22:9). Maar Johannes tree op 

met 'n inhoudelik apokaliptiese styl. Daarom kan ons 

se (volgens Du Rand) Openbaring is profeties

eskatologies en word apokalipties aangebied. Dit is 

in tegniese sin nie 'n suiwer apokalips nie, maar 

Christelike apokaliptiese profesie met die funksie om 

die Christelike gemeenskap te bemoedig vanuit die 

Christusgebeure. Daarom kan Openbaring 'n 

Christelike, profeties-apokaliptiese geskrif genoem 

word met eskatologiese gerigtheid (vgl. ook Du Rand 

1990a:180). In hierdie verband is die waarskuwing 

van Groenewald (1986:23) heeltemal tydig, naamlik dat 

die verklaarder wysheid aan die dag moet le om te 

bepaal wanneer hy te doen het met apokaliptiese stof 

en wanneer met 'n profetiese uitspraak. Want volgens 

Groenewald word die probleern nog grater wanneer ons 

bedink dat die apokaliptiek net 'n soort profesie is 

en gevolglik so daarrnee verstrengel kan wees dat 

niernand die twee kan ontrafel nie. 
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Aangaande die opmerking van Du Rand hierbo, kan 

onderstreep word dat Openbaring wel profeties is en 

daarom ook eskatologies gerig. Maar die 

'apokalipties' moet gekwalifiseer word. Daar mag wel 

ooreenstemmende woorde en begrippe wees soos in die 

apokaliptiek voorkom, maar die inhoud is anders (met 

Christus as die oorheersende faktor) en die boodskap 

is anders (Christus is nou die Verlosser en die 

Regter). 

1 .4.5.3 Profetiese groep as moontlikheid 

Du Rand onderskei tussen sogenaamde gemeente profete 

en rondgaande profete. Eersgenoemde groep is 

gewoonlik aan 'n vaste gemeente of gebied verbonde, 

terwyl laasgenoemde van plek tot plek gereis het om 

hulle boodskappe oor te dra. So kan Johannes volgens 

DuRand (1990a:191) die gemeenteprofeet gewees het 

van 'n betreklike geslote apokaliptiese gemeenskap. 

Maar hy was waarskynliker die hoof van groep 

rondgaande profete wat verantwoordelik was vir die 

gemeentes in geheel. Die 'dienaar' (6o0AO~) aan wie 

die openbaring bekend gemaak moes word, is deur 

sommige gesien as die gemeenteprofeet (1 :1, vgl. 

10:7, 16:6, 18~20,24). Dit is egter waarskynliker 

dat 'dienaars' in 2:20, 7:3, 19:2, 5 en 22:3 na die 

algemene ontvangers verwys en in 10:7 en 11:18 na 

profete. Du Rand haal vir Hill aan wat beweer 

Johannes kan nie as 'n tipiese Christelike 

gemeenteprofeet beskou word nie, omdat hy eerder 

ooreenkomste vertoon met die Joodse profete, soos dat 

hy oor die gesag beskik op grond van die ontvangs van 

die Heilige Gees, terwyl sy lesers dit nie so besit 

nie. Dit beklemtoon sy gesag wat tipies was van die 

Joodse profete. 

Hierdie beskouing stem ooreen met wat Fiorenza 

(1985:145) beweer. Fiorenza wy 'n hele lang 

bespreking aan die vraag na die profeetskap al dan 
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nie van Johannes, asook die vraag of hy 'n 

gemeenteprofeet of reisende profeet was (vgl. 

Fiorenza 1985:140-146). Openbaring moet verstaan 

.word as egte uitdrukking van vroeg-christelike 

profesie maar die basiese inhoud is apokalipties 

(:140). 

Daar is verskeie verwysings na profete wat saam met 

die apostels op~etree het, veral in die boek 

Handelinge (Hd 11:23, 13:1, 15:32, 21 :10) en word ook 

deur Paulus vermeld (vgl. 1 Kor 12:28-29, 

14:29,32,37, Ef 2:20, 3:5, 4:11), terwyl in 

Openbaring minstens 7 met moontlik 'n agtste keer na 

profete verwys word (Op 10:7, 11:10,18, 16:6, 

18:20,24, 22:6 en 9). Om egter uit die verwysings in 

Openbaring te wil uitwys dat Johannes eerder 'n 

reisende as 'n gerneenteprofeet was, lyk 

onwaarskynlik. Eintlik maak dit ook nie 'n wesenlike 

verskil nie. Johannes is 'n profeet omdat hy 'n 

profesie nagelaat het. 

Volgens Fiorenza (1985:145) spreek Openbaring die 

situasie aan van die toutrekkery tussen verskillende 

"prophetic circles', aangesien rninstens twee 

profetiese kringe langs rnekaar bestaan binne die 

gerneentes van Klein-Asie aan wie Openbaring gerig is, 

(nl. die van Johannes en die van Isebel). Daarom is 

dit ook onwaarskynlik dat die 'engele' aan wie die 

sewe boodskappe geskrywe is, die plaaslike biskoppe 

of ouderlinge van hierdie gerneentes sou·wees, veral 

ook gesien die it dat Openbaring nie biskoppe op 

enige ander plek noem nie. Aangesien die funksie van 

die sewe engele dan dieselfde is as die van Johannes 

en die ander profete, naamlik om die profetiese 

boodskap van die verrese Here oor te dra, wil dit 

voorkom of die 'engele' die visoenere teebeelde van 

die profete in die gerneentes is. So 'n gedagte word 

ondersteun deur 22:16: 'Ek, Jesus, het my engel na 

julle gestuur met hierdie getuienis vir die kerke', 
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waar daar duidelik 'n kring van profete genoem is as 

die ontvanger van die profesie vir die gemeentes. So 

kan dit voorkom asof Johannes die leier is van 'n 

groep profete wat soos Isebel lede is van die sewe 

gemeentes aan wie Openbaring geskryf is. 

Met die uitsondering van die briefboodskappe word 

ayyeAO~ steeds gebruik om 'engel' aan te dui. Daarom 

is daar nogal heelwat meriete in wat Fiorenza beweer. 

Dit is nie altyd met absolute sekerheid uit te maak 

of (soos in Op 22:16) Johannes nie tog wel sinspeel 

op 'boodskapper' wanneer hy van 'engel' praat nie. 

Engele is tog juis boodskappers. Dat ons met 

'visioenere teebeelde' ('visionary counterparts') van 

gemeenteprofete te doen het (Fiorenza 1985:146), is 

dus wel moontlik, hoewel nie vir seker nie. 

Omdat Johannes geed vetroud was met die profeties

apokaliptiese tradisies (vgl. Dan en Eseg) kon hy 

deel gewees het van 'n vroee Christelike profetiese 

apokaliptiese groep. Moontlik was Johannes die leier 

van die gemeenteprofete (DuRand 1990a:192). Teenoor 

Johannes se profeties-apokaliptiese groep neem 

Isebel, wat waarskynlik oak 'n profetes met 'n eie 

dwaalleer was, standpunt in. Daarvolgens is 

Openbaring gerig aan die gemeenteprofete wat elke 

gemeente aangaande Openbaring moes onderrig (die 

'engel' of 'leraar' van elke gemeente kon ook so 'n 

gemeenteprofeet gewees het). Sy gebruik van die Ou 

Testament deur dit bloat aan te haal, getuig egter 

teen Fiorenza se idee dat Johannes die hoof kon wees 

van 'n vaste profeties-apokaliptiese skool. 'n 

Tipiese kenmerk van die skole was juis om die geykte 

vorme van die Ou Testament woordeliks aan te haal, en 

dit ontbreek in Openbaring. 

Fiorenza (1985:192) het egter waardevolle getuienis 

gelewer deur aan te toon dat Johannes optree binne 'n 

profeties-apokaliptiese gemeenskap waar 
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gemeenteprofete moontlik 'n rol kon gespeel het. 

Alhoewel Johannes homself nooit 'n profeet noem nie, 

beskryf hy sy geskrif as profesie (1 :3, 

22:7,10,18,19). In 22:9 se die engel aan Johannes: 

'Ek is mededienaar van jou en jou medegelowiges, die 

profete en die wat die woorde van die boek ter harte 

neem ... ' Daaruit kan tog afgelei word dat Johannes 

'n profeet kan wees, en dalk nog deel van 'n 

profetiese groep of orde. Johannes sien sy taak ten 

minste as 'n profetiese funksie en hy neem stelling 

in teenoor die valse profete Isebel en Bileam (Du 

Rand 1990a:192). 

1 .4.5.4 Slotsom 

Die slotsom waartoe Fiorenza (1985:48) geraak, moet 

gesien word in die lig van onlangse navorsing wat nou 

onteenseglik beweer dat vroee Christelike profesie 

geplaas moet word binne die konteks van vroee 

Christelike apokaliptiek. Vroee Christelike profesie 

is uitgedruk in apokaliptiese vorm en die vroee 

Christelike apokaliptiek is voortgedra deur die vroee 

Christelike profete. Paulus se karakterisering van 

profesie weerspieel reeds vroee Christelike 

apokaliptiese teologie wat hy ontvang het deur vroee 

Christelike profete. Die klem moet myns insiens 

egter anders val: die vroee Christelike apokaliptiek 

moet geplaas word binne die konteks van die vroee 

Christelike profesie. Die profetiese uitsprake was 

eerste daar, die Christelike apokaliptiek het later 

gekom. Aldus deel Openbaring in die inhoud van vroee 

Christelike apokaliptiese profesie. Paulus en 

Johannes deel in dieselfde apokaliptiese -profetiese 

tradisies soos ook te vinde is in die Sinoptiese en 

Johannese tradisies. (Fiorenza verwys o.a. na die 

navorsing van Baumgarten, Panagoupolis en Cothenet). 

So het Fiorenza (1985:51) dan probeer aantoon dat 

Openbaring verstaan moet word as 'n literere produk 
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van die vroee Christelike profesie, en moet as 

sodanig geplaas word binne die teologiese konteks van 

Klein-Asie, wat grootliks be1nvloed is deur 

Pauliniese en Post-Pauliniese teologie. Daarom kan 

Openbaring beskou word as die eerste voorbeeld van 

Christelike profesie. 

Paulus noem homself nie 'n profeet nie en sy 

profetiese uitsprake is vervat in sy briewe en so 

ingeweef in die boodskap van die betrokke brief dat 

hoogstens van profetiese uitsprake gepraat kan word 

(bv. I Tes 4:13- 5:11 en II Tes 1:5- 2:12). 

Openbaring noem sigself 'n profesie en word as 

sodanig aangebied. 

Du Rand (1989:224) konkludeer dat hoewel Openbaring 

'n apokaliptiese geskrif is, is dit nie noodwendig 'n 

apokalips in die tegniese sin van die woord nie. 

Breer omskryf beteken dit (:225) dat wat sy 

teologiese inhoud betref is Openbaring 'n 

Christelike, profeties-apokaliptiese geskrif. Wat 

teksmodus betref, is dit 'n apokaliptiese dramatiese 

narratief binne 'n brief-raamwerk. Ten opsigte van 

vorm en funksie meet dit as apokalips benader word. 

En later (1990a:180) verklaar hy dat Openbaring 

eerder eskatologies as heilshistories verstaan meet 

word, omdat sy geskiedenissiening opgaan in 

eskatologiese gerigtheid. Mens sou kon se dat 

Openbaring profeties-eskatologies is en apokalipties 

aangebied word. As Christelike apokaliptiese 

profesie het dit die funksie om die Christelike 

gemeenskap te versterk en te vertroos terwyl hulle 

vervolging ondervind. Dit meet daarom 'n Christelike 

profeties-apokaliptiese geskrif met 'n eskatologiese 

gerigtheid genoem word. Dit is 'n egte uitdrukking 

van Christelike profes waarvan die basis 

apokalipties is. 
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Dit is nie nodig om Openbaring eerder eskatologies as 

heilshistories te verstaan nie. Al sou sy 

geskiedenissiening opgaan in sy eskatologiese 

gerigtheid, is die eskatologie van die boek tog gerig 

op die heil van die gelowiges, want dit handel oor 

die heil wat van die Verlosser kom vir die gelowiges, 

die gevolg van die triomf van Christus. Die 

heerskappy van God waarborg die heil van sy 

gelowiges, en die geskiedenis bewys dit tot aan sy 

logiese uiteinde in die heilsgebeure van die einde. 

Alles in ag genome, kan ons konkludeer dat Openbaring 

'n egte profesie is. Dit vertoon die trekke van egte 

profesie soos gemeet aan die Ou Testament. Verder 

noem die boek homself 'n profesie. Hoewel daar 

apokaliptiese ondertone is en die boek eskatologies 

gerig is, bly dit nog profesie. Voorgemelde mag 

toegeskryf word aan die konteks waarbinne die boek 

ontstaan het. Feit is egter dat al vertoon dit 

apokaliptiese trekke, dit is egte profesie. 

Net soos in die boek Esegiel daar by voorbeeld 

apokaliptiese gedeeltes voorkom terwyl die boek as 

egte profesie aanvaar word, kan ons Openbaring as 

egte profesie aanvaar met apokaliptiese trekke daarin 

opgeneem. 

'n HERMENEUTIESE SLEUTEL TOT DIE VERKLARING VAN DIE 

OPENBARING AAN JOHANNES 

1 .4.6.1 Historiese Perspektief 

Teenoor die verklarings wat sig beroep op spesifieke 

historiese gebeure, moet sterk standpunt ingeneem 

word. Om te skakel met spesifieke historiese gebeure 

is teen die skopus van die boek wat duidelik gerig is 

op toekomstige gebeure (vgl Op 1 :1). 
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Openbaring kan nie losgemaak word van die tyd van sy 

ontstaan nie. Johannes se omstandighede, die 

situasie van die kerk in die eerste eeu en verder die 

maatskaplike en politieke omstandighede, al hierdie 

dinge het 'n rol gespeel in die boek en sy boodskap. 

Dat daar vervolging was en nog sou wees, het die 

boodskap van die boek aktueel gemaak. 

Maar die boek is nie kommentaar op die geskiedenis 

van die eerste eeu CE nie.Dit is ook nie gerig net 

teen die Romeine of die Jode van die eerste eeu nie. 

Die boek is wel gerig op die gelowiges in hul stryd, 

in die verdrukking. Dit begin in die eerste eeu maar 

strek sig uit tot aan die einde van alle dinge. 

Die boek Openbaring vertoon baie enge verband met die 

Ou Testament. Meeste van die beelde wat in die boek 

gebruik word, toon verband met die Ou Testament. 

Daarom word ook die voorbeeld van die Ou

Testamentiese profete nagevolg in die boodskap van 

die boek, naamlik dat die hede aangespreek word en 

vandaar uit die blik gerig word op die toekoms. 

Openbaring is dus geskryf teen die einde van die 

eerste eeu vanuit 'n situasie van verdrukking vir die 

kerk. Dit is egter ook gerig op die toekoms nie as 

net toekomsvoorpelling nie, maar as versekering dat 

Christus die pad saam met sy kerk loop tot aan die 

einde, daarom hoef die gelowiges van alle eeue nie te 

vrees nie. (Vgl. 1:17,18,19,20, 10:11, 11:3, 

12:6,11,14-16, 21:6, 22: 14,17). 

1.4.6.2 Herhalings of progressiewe parallelle 

Die sogenaamde herhalings (veral rondom die 

sewetalle) is nie maar blote herhalings nie. Dit is 

ook nie rekapitulasie in die valle sin van die woord 

nie. Van prog~essie kan wel gepraat word, omdat die 

parallelle stof opwerk na 'n klimaks. 
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Dog die eintlike deurslaggewende faktor wat die 

gebeure be1nvloed, is oorsaak en gevolg. Elke 

volgende 'hoofstuk' in die gebeure is 'n uitvloeisel 

van die vorige. Die verdrukking van die gelowiges 

lei tot hul gebede, wat deur God beantwoord word met 

groot gevolge vir die wereld. Die eerste sewetal 

(hoofstukke 2-3) gee aanleiding tot die blootlegging 

van die magte aan die werk in die bepaling van die 

geskiedenis (hoofstukke 6-7). Dit loop oor in die 

Goddelike reaksie op die gelowiges se gebede deur die 

oordele van hoofstukke 8-9. Omdat daar nie bekering 

is nie, maar eerder groter vyandigheid, gee dit 

aanleiding tot die finale oordele van hoofstukke 15-

16. Die vervolging van die kerk (hoofstukke 12-13) 

gee aanleiding tot die versameling van die gelowiges 

en die afrekening met die goddeloses (14 de 

hoofstuk). Hoofstukke 17 en 18 gee weer 'n ander 

perspektief op die oorsaak en gevolg: die bose se 

handlangers moet vernietig word as straf op die 

vervolging van die gelowiges. 

1 .4.6.3 Simboliek 

In die eerste vers van die boek (1 :1) word reeds 

vermeld dat die boodskap aangaande Christus op 

simboliese wyse deur tekens en visioene oorgedra sou 

word. Daarom kan die boek nooit letterlik verklaar 

word nie, maar dan moet ook gewaak word teen 'n 

allegoriese verklaring. 

Ons het te doen met 'n vertelling, maar dan 'n heel 

besonderse vertelling. Dis nie 'n verhaal nie, maar 

'n boodskap. En in hierdie vertelling is daar die 

momente waar woorde te kort skiet, en dan word 

simbole gebruik. Die tekens of visioene word telkens 

ingelei met die woordjie 'W~', 'soos'. 

Simbole word veral gebruik om God se handelirige deur 

Christus in hierdie wereld uit te beeld. Ook die 
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vyandige magte wat die dryfkrag agter die konflik en 

vervolging is, word deur simbole voorgestel omdat dit 

anders moeilik te beskryf is. 

Dis nie altyd maklik om die simbole te verstaan nie, 

daarom word sommige vir die leser/hoorder verduidelik 

deur die boek. Ons kan aanvaar dat die Christene van 

die eerste eeu die simbole makliker begryp het as ons 

vandag. 

1 .4.6.4 Retoriese tegnieke 

In die jongste tyd word daar baie gemaak van 

retoriese tegnieke om by die leser/hoorder bepaalde 

emosies op te wek, en as die regte respons dan 

daargestel is, moet dit dien as 'n katarsis, 'n soort 

van bevryding van alle haat en jaloesie, alle vrese 

en spanninge. Deur die daarstelling van 'n 

simboliese universum sal dan die hardheid van die 

werklikheid versag word, moedeloosheid word omskep in 

hoop, want daar wag 'n beter wereld. So 'n 

benadering is myns insiens nie nodig nie. 

Ons het vasgestel dat die boek nie 'n drama is nie, 

en die karakters wat optree, is nie dramaties in 

hulle handelinge nie, want dis simboliese figure wat 

moeilik voor te stel is. Die enigste werklike 

persoon is Christus, die engele en die gelowiges. 

Christus praat met sy gemeentes, en die Heilige Gees 

is die brenger van die boodskap. Die getuienis 

aangaande Jesus Christus hou sy eie vermo~ tot 

bemoediging en versterking van die geloof in. 

Christus is naby en is werklik vir sy volgelinge. 

Daarom bid hulle en glo dat hulle gebede iets sal 

laat gebeur (vgl. 8:1-5). Dus in plaas van katarsis 

is daar geloof, dit is groter vertroue. Die Here se 

teenwoordigheid neem die vrese weg en sy daadwerklike 

ondersteuning verseker die oorwinning. Dus word die 
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spanninge, vrees, teleurstelling, eensaamheid, 

moedeloosheid en nog ander emosies, psigologies

terapeuties aangespreek deur Christus as werklikheid 

voor te stel, en deur hierdie geloof versterk sodat 

dit oorgaan tot groter toewyding en meer volkome 

oorgawe. (So bv. Christus se versekering dat Hy 

alles weet, hoofstukke 2-3). 

Dat retoriese tegnieke gebruik is om katarsis te 

bewerk, is 'n hoogs debatteerbare punt. Retoriese 

tegnieke moet erken en raakgesien word. Of almal 

egter dieselfde verstaan onder die begrip katarsis, 

is nie so seker nie. Daar kan aanvaar word dat die 

boek Openbaring wel sy eie impak op mense het, maar 

of die reaksie as katarsis beskryf kan word, is 

onseker. Die blote aanhoor soos by 'n drama, sal 

moeilik soiets bereik, want Openbaring is nie 'n 

drama nie. Die gelowige aanhoor en aanneem van die 

boodskap bring geloofsversterking wat uitstyg bo 

katarsis. Openbaring is nie geskryf vir ongelowiges 

n i e ( vg 1. 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 1 1 ) . 

1 .4.6.5 Openbaring is profesie 

Ons het gesien dat Openbaring enkele apokaliptiese 

trekke vertoon. Daarteenoor vertoon dit die 

eienskappe van egte profesie, en is Johannes egte 

profeet gemeet aan die standaarde van die Ou

Testamentiese profete. Dit toon noue verwantskap met 

die Ou Testament en kan op dieselfde lyn gestel word 

as die ou profete, omdat Openbaring ook God se woorde 

aan sy volk oordra. In teenstelling met die 

apokaliptiek is alles nie slegs op die einde gerig 

nie, maar in navolging van die ou profete word die 

hede aangespreek en dan vandaar uit die gevolge wat 

dit vir die toekoms inhou (vgl. 10:7 en 10-11, 14:6-

1 2) . 
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Daar is parenese, 'n troosboodskap vir die volk. 

Daar is beloftes en vermaning, bemoediging en 

bestraffing. Die komende Koninkryk van God word 

aangekondig met 'n belofte van seen vir die 

gelowiges, maar 'n waarskuwing van straf vir die 

goddelose (vgl. 21:6-8,20:6,21:8, 22:11). 

Johannes word geroep deur Christus (1 :10-11) en 

Christus praat met hom, stuur hom met 'n boodskap na 

die sewe gemeentes van Klein-Asie. Die boodskap 

vertel van gebeure in die hede, en ook sekere dinge 

aangaande die komende Koninkryk van God en wat dit 

vir sy volgelinge en vir sy vyande sal inhou. Die 

boek bevat dus verlossings en oordeelsprofesie 

(1 :19). 

Dat Openbaring die produk is van 'n groep profete 

waarvan Johannes 'n leier was teen die einde van die 

eerste eeu in Klein-Asie, is 'n moontlikheid wat 

oorweeg kan word. Maar as die Ou-Testamentiese 

profete hulle boodskap onder leiding van die Heilige 

Gees ontvang het en dit net so aan die volk oorgedra 

het, is daar geen rede waarom dit nie ook met 

Johannes kon gebeur het nie. Dat daar sulke 

profetiese skole of kringe of groepe bestaan het, 

word gerekonstrueer uit gegewens random die konteks 

van die ontstaan van die boek, waarvan enkele feite 

is, maar nie alles bewys kan word nie. Die 

Nikolaiete en Isebel (2:14 en 20) hoef nie noodwendig 

profetiese kringe te verteenwoordig as opposisie teen 

die Johannese kring of groep nie. Dit kon gewoon 

dwaalleraars wees soos reeds in Paulus se tyd al 

bekend was. Of hierdie teorie aanvaar word of nie, 

bring nie die egtheid van Openbaring as profesie in 

gedrang nie. 

Openbaring is dus egte profesie, wat wel sekere 

apokaliptiese trekke vertoon en ook 'n eskatologiese 

boodskap het, maar dit bly die woorde van 'n profeet 
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wat hy van God ontvang het om aan sy kerk oor te dra. 

Daarom moet Openbaring beskou word as die eerste 

bekende Christelike profesie wat op skrif gestel is. 

1 .4.6.6 Die wil van die Almagtige 

Vir die verstaan van die boek is dit belangrik om 

rekening te hou met die feit dat die Almagtige God, 

wat handel volgens sy eie besluite, sorg dat sy 

besluite uitgevoer word. Daarom word die woord OEL 
gereeld gebruik van dinge wat 'moet' gebeur omdat God 

dit so wil (1:1, 4:1, 22:6). 

Die wil van God beteken dat die geskiedenis van die 

kerk en die wereld volgens 'n vaste plan verloop, 

daarom kan reeds aan Johannes toekoms-visioene 

vertoon word asof dit alreeds daar is (3:12,21, 

5:9,10,7:9,14-17, 14:1-5). 

Die feit dat die Goddelike besluite die koers van die 

geskiedenis bepaal, maak dit moontlik om aan te toon 

welke magte en kragte aan die werk is. Die beginsels 

wat die ratte van die geskiedenis laat draai, kan dus 

duidelik aangetoon word. Maar dan nie soos 'n 

willose de1sme nie, maar wel God wat alles onder 

beheer het, en tog kan ingryp wanneer en waar dit 

nodig mag wees (6:1-8, 5). 

Hierdie feit het die versekering ingehou dat die 

Satan 'n oorwonne vyand is. Hoewel hy die gelowiges 

nog kan oorwin en verdruk, kan hy nooit meer heers 

nie en is 'n verslane vyand. Deur die genadige 

bystand van die Verlosser, kan selfs die enkele 

gelowige hom ook oorwin (hoofstuk 12). Hy is dus in 

die hemel en op die aarde gebonde wat sy vermoens 

betref. Ook sy tyd is beperk. Op hierdie manier 

word die voortbestaan en die triomf van die kerk 

gewaarborg. God regeer, Christus is die Oorwinnaar, 

en sy volgelinge is ook wenners, daarom hoef hulle 
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nooit weer te vrees nie. Ten spyte van verdrukking 

kan hulle meer as oorwinnaars wees in hierdie wereld. 

1.4.6.7 Openbaring van Jesus Christus 

Dit gaan in die boek Openbaring oor Jesus Christus. 

Die boodskap van die boek is dat Jesus kom of dan 

besig is om te kom. As die verheerlikte Seun van die 

Mens kom Hy met groot mag en majesteit. En die ganse 

wereld sal van Hom moet kennis neem (1:7). Hy kom as 

Verlosser wat sy Koninkryk opbou en uitbrei, maar Hy 

kom ook afreken met sy vyande. Elke oog sal Hom 

sien, elke mens sal weet Christus is daar en in jou 

lewe moet jy rekening hou met Hom. Hy ken jou en 

roep jou om Hom te ken en te dien. Anders moet jy 

besef dat jy gestraf word omdat jy Hom minag (2:4-5). 

Sy koms word beskryf as gebeure in die loop van die 

geskiedenis, wat ten einde sal loop wanneer Christus 

sy taak voltooi het. Die volle getal van die 

uitverkorenes sal ingebring word, en dan sal finaal 

met sy vyande afgereken word. Dus word nie 'n tweede 

koms in die letterlike sin van die woord beskryf nie. 

Daar word vertel van die voltooiing van Christus se 

taak en wat dit alles inhou. Hy voltooi en rond af 

wat Hy begin het. Vir sy gelowige volgelinge beteken 

dit ewige heerlikheid, vir sy vyande die poel van 

vuur (20:5-6). 

Die Seun van die Mens kom as vervulling van God se 

beloftes, en Hy is in staat om dit alles waar te 

maak. Hoe Hy dit doen, is die hoofsaak wat in die 

boek beskryf word. 

1 .4.6.8 Christus is hier 

'n Belangrike aspek van die boodskap van die boek is 

die nabyheid van Christus (1:13). Die vertrekpunt is 

Christus wat reeds teenwoordig is in sy gemeentes en 
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Hy ken hulle ornstandighede. Daarorn kan Hy troos, 

maar ook ingryp wanneer dit nodig is. Sy 

verlossingskrag stel die gelowiges in staat om hier 

op aarde reeds die bose te oorwin (12:11). 

Hy dernonstreer onder andere sy nabyheid deur die 

aanraking van Johannes (1:17). Verder dra Hy die 

boodskappers in sy regterhand om so die voortbestaan 

van sy kerk te waarborg (1:20). Sy nabyheid gee sin 

aan die gebede van sy gerneente (8:1-5). 

Die feit van die teenwoordigheid van Christus beteken 

verder dat sy kerk saarn met Horn op pad is na die 

uiteindelike eindbesternrning (hoofstuk 6-9). Dis nie 

maar die kort tydjie voor die einde wat beskryf word 

nie, maar die strydende kerk is saarn met sy Verlosser 

onstuitbaar op weg na sy oorwinningskroon in die Nuwe 

Jerusalem (21 :6). Die poorte is oop, en daagliks 

gaan gelowiges daarin (22:14). Die dors van die wat 

hard gestry het, word geles (21 :6, 22:17). 

Christus is hier ter wille van sy kerk sodat hulle 

kan oorwin. Daarorn praat Hy met hulle, versterk en 

vertroos Hy hulle. 

1.4.6.9 Geskiedenis en eskatologie 

Die kerk en die wereld is op pad na 'n 

eindbesternrning. Die einde beteken die voleinding van 

alle dinge. Daarom is eskatologie ook geskiedenis, 

en rnoet geskiedenis uitloop op eskatologie. 

In Openbaring word die kerk geteken in sy worsteling 

met sy vyande, hoe hierdie rnagte en teenrnagte aan die 

werk is (hoofstukke 6-7). As Christus voortbou aan 

sy Koninkryk, dan wil die Satan dit verhinder. Satan 

en sy helpers word gestraf en aan bande gele, sodat 

die uitverkorenes kan ingebring word (7:1-8, 20:7-

1 0) • 
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Ons het nie hier met slegs toekomsvoorspellings te 

doen nie (1 :19). Die beginsels wat soos magte en 

teenmagte werk, die oorsaak-en-gevolg beginsel, dit 

word geteken (hoofstuk 6). En daar sal 'n einde 

wees, met sekere gevolge vir kerk en wereld (10:6-7). 

Die eskatologiese perspektief in die boek beteken dat 

God sy doel met die geskiedenis bereik. Ons is reeds 

op pad einde toe. Die boek herhaal nie so seer 

bepaalde gebeurtenisse nie, maar gee aan hoe en 

waarom die einde sal wees soos dit geteken word. Dus 

word die tussentyd, voor die voleinding ook in 

berekening gebring (bv. hoofstuk 16 teenoor 17- 18). 

Openbaring is dus meer as eskatologie. Dit teken vir 

die eerste eeuse mense hoe Christus tans op weg is 

met sy kerk en hierdie wereld tot aan die voleinding, 

en hoe daardie einde sal wees. 

1.4.6.10 Die Einde 

Anders as wat dit dikwels voorgestel word, sal die 

einde nie 'n lang, uitgerekte oorlog wees nie, maar 

sal God sy vyande met 'n enkele magsdaad vernietig 

(20:9). Hoewel daar in die tussentyd ook cordele 

voltrek word oor die vyande van die kerk, sal die 

einde 'n magsvertoning en een enkele katastrofe wees. 

Die gerwe word eers ingesamel, voordat die druiwepers 

getrap word (14:14-20). Maar dan is dit finaal: met 

die bose mag en sy volgelinge word finaal afgereken 

en hulle word in die poel van vuur gewerp (19:11-21 

en 20:9-10) 

Dit is asof die boek Openbaring meer oor die 

aanleiding tot die laaste oordele besorgd is as wat 

dit in die fyner besonderhede oor die einde self 

belangstel. Net soos 'n klip wat in die see gegooi 

word, of vuu~ vanuit die hemel wat hulle verteer, so 

is die einde (18:21, 20:9). 
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By die verklaring van besondere gedeeltes moet ons 

eers vir onsself uitmaak of dit bier gaan oor wat in 

die tussentyd, in die geskiedenis gebeur, bv. waar 

aardbewings of oorlog ter sprake is, en of dit sou 

wees gebeure wat die finale einde aankondig? 

1.4.6.11 Nuwe hemel en nuwe aarde 

Aan die eindbestemming van die gelowiges word meer 

aandag gegee. Reeds in die sewe briewe word sekere 

beloftes gemaak, wat nou aan die einde as vervuld 

aanvaar moet word. 

Daar is twee aspekte: daar is reeds gelowiges in die 

hemel (bulle 'siele') voor die einde, en die valle 

getal sal ingebring word. Dit beteken 'n nuwe 

bestaan in 'n nuwe dimensie (20:4). 

Hier word nou die begrip nuwe hemel en aarde ter 

sprake gebring. Dit beteken dat die oue tot niet 

gegaan het en daar bly niks van oor nie. Ons kry dus 

te doen met 'n nuwe skepping (21 :1 ). 

Wanneer die bruid van die Lam genoem word die Nuwe 

Jerusalem, dan is lg. nie die woonplek van die 

verheerlikte gemeente nie, maar die gemeente self 

(21 :2, 9-10). Dus is die beskrywing van hoe kosbaar 

en hoe mooi die nuwe Jerusalem sal wees, nie 'n 

beskrywing van hulle woonplek nie, maar word die 

heerlikheid van die kerk besing soos wat hy 

uiteindelik daar sal uitsien. 

Die belangrike vir ons doel is hier die feit dat die 

nuwe Jerusalem eers aan die voleinding van alle dinge 

voltooi sal wees. Die gerwe word ingebring, die 

eerste opstanding vind plaas, die getuies word direk 

na die Troon van God gebring. So groei die nuwe 

Jerusalem, word die bruid van die Lam gereed gemaak 

vir die Bruidegom (19:7 8). Wat vir ons verdrukking 
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is, is in werklikheid die gereedmaak van die nuwe 

Jerusalem (7:14-17). 

As die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal, word 

nooit vermeld dat dit iewers op aarde land nie, want 

dan is die aarde alreeds verwoes (21 :1-2). Dis 'n 

nuwe bestaan by die Here, so heerlik dat die lig van 

die son of die maan nie nodig is nie, want die 

Goddelike teenwoordigheid is die ligbron (21:23). 

Ook die tempel is nie noodsaaklik nie. Die hele nuwe 

Jerusalem is een groot tempel (21 :22). Die Here is 

wesenlik teenwoordig, en Hy word voortdurend gedien 

(7:15). 

1 .4.6.12 Wat is nou ons hermeneutiese sleutel? 

1.4.6.12.1 

1.4.6.12.2 

1.4.6.12.3 

Die historiese perspektief is dat vanuit die 

eerste eeu word vorentoe gekyk na die toekoms tot 

in syvoleinding. God se wil word uitgevoer in 

die verloop van die geskiedenis. 

Die boek het 'n eie besondere wyse van aanbieding 

van stof: daar is herhalings, maar ook progressie 

in die verhaal (narratief). Die simbole moet 

aanvul waar woorde te kort skiet. Die woorde is 

profeties gerig op die hede sowel as die toekoms. 

Hoe sluit ons oop? 

* Openbaring maak God se wil bekend aan sy kerk 

(= profesie): 

God die Almagtige maak Jesus op aarde: sy 

heerskappy beteken Hy verlos en Hy straf. Hy 

voltooi God se wil: die verlostes word die 

Nuwe Jerusalem, maar die Bose en sy volgelinge 

eindig in die poel van vuur. 

* Bostaande is alleen moontlik as God die 

Almagtige Heerser is. 
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* Die hele verloop van dinge vereis dat Jesus 

die verlossing bring en die strawwe laat 

gebeur, daarom kom Hy om te heers: Hy is binne 

in sy kerk. Nou kan Hy ook optree teen sy 

vyande. 

Hierdie is die boodskap wat telkens by elke 

visioen tevoorskyn kom. 
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HOO.FSTUK 2 

STRUKTUUR VAN DIE BOEK OPENBARING AS ONDERSTEUNING VIR DIE MOTIF: 

HEERSKAPPY VAN GOD 

2.1 MODELLE VIR STRUKTURERING VAN OPENBARING AS 

MOONTLIKHEDE ONDERSOEK: 

'n Opmerking van Fiorenza (1985:159} is hier ter sake: 

'The unitary composition of Rev. does not result from a 

final redactor's arbitrary compilation but from the 

author's theological conception and literary 

composition. An interpretation of Rev. therefore, must 

not only highlight the theological themes and 

intentions of the author but also show how he embodied 

his theology in a unique fusion of content and form. 

An analysis of the specific form-content configuration 

(Gestalt) of Rev. should focus on how theology and form 

are interrelated as well as on the tradition-history of 

each'. 

Dus kan vorm en inhoud as keersye van dieselfde saak 

gesien word, en moet die een die ander ondersteun en 

aanvul. By die verklaring van die inhoud is die 

struktuur nog belangriker. As die boodskap se inhoud 

deur die outeur afgestem was op 'n bepaalde fokuspunt, 

dan rnoet 'n struktuuranalise uitwys hoe die vorrn 

daartoe meehelp. Die vorrn is die voertuig wat die 

inhoud na sy eie einddoel dra. 
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Indeling volgens die sewetalle 

Selfs onder hierdie mees algemeen aanvaarde skema kom 

variasies voor, veral by die kleiner onderdele: 

Inleiding ( 1 : 1-20) 

I. die sewe briewe(2:1 - 3:20) 

II. die sewe seels(4:1 - 8:5) 

III. die sewe trompette(8:6- 11:19) 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

die Draak en die Lam(12:1 - 14:20) 

die sewe bakke(15:1 - 16:21) 

die val van Babilon(17:1 - 19:10) 

die einde van Satan en 

die Bruilof van die Lam(19:11 -22:5) 

Slot(22:6- 21) 

Onder hierdie dele volg nag onder elke onderdeel sewe 

kleiner onderdele (Groenewald (1986:25); DuRand 

(1990:257). Dat die sewetal in Openbaring 'n 

beduidende rol speel, is duidelik. So is daar oak 

verskeie woorde en uitdrukkings wat slegs sewe keer 

voorkom (vgl. o.a. T66e ~~yet en ary~etov). 

Hierdie indelings volgens die sewetal bly 'n handige 

werkbare indeling. Om egter alles so streng volgens 

die sewe as oorheersende getal vas te pen, lyk baie 

kunsmatig en geforseerd. 

Lohmeyer (1953:1-2) het oak 'n seweledige indeling 

met sewetalle van die sogenaamde 'apokaliptiese deel' 

(4:1 - 21 :4). Daar is eers 'n 'inleiding' (naamlik 

hoofstukke 4- 5). Dan 
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I. die sewe seelvisioene(6:1 - 8:1) 

II. die sewe trompetvisioene(8:2- 11 :15) 

III. die sewe visioene van 

die ryk van die Draak (11 :15 - 13:18) 

IV. die sewe visioene van die koms van die Seun 

van die Mens (14:1 - 20) 

V. die sewe bakke-visioene(15:1 - 16:21) 

VI. die sewe visioene van die val van Babilon 

(17:1 - 19:10) 

VII. die sewe visioene van die Voleinding 

(19:11- 21:4) 

Hierdie indeling versnipper visioene wat eintlik 'n 

eenheid vorm en as geheel verstaan moet word (soos 

hoofstuk 12 en hoofstuk 13). 

Daar is ook nog die indeling van Collins (1976), 

(vgl. DuRand 1990:264) wat bestaan uit twee siklusse 

van visioene, naamlik 1:9 - 11:19 en 12:1 - 22:5. 

Elke siklus bestaan uit drie reekse van sewes: 

(1) sewe boodskappe, seels en trompette 

(2) sewe ongenommerde visioene, sewe wraakbakke, en 

nog 'n serie van sewe ongenommerde visioene: 

Proloog ( 1 : 1 -8) : 

Inleidend (1 :1-3) 

Aanhef (1 :4-8) 

1. sewe boodskappe (1 :9 - 3:22) 

sewe seels (4:1 - 8:5) 

sewe trompette (8:6 - 11 :19) 
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sewe ongenommerde visioene 

(12:1 - 15:4) 

sewe wraakbakke (15:5 - 16:20) 

Babilon appendiks (17:1 - 19:10) 

sewe ongenommerde visioene (19:11 - 21 :8) 

Jerusalem appendiks (21 :9 - 22:5) 

Epiloog (22:6-21): 

Uitsprake (22:6-20), 

Seen (22:21) 

Volgens haar dra albei siklusse die volledige 

boodskap van Openbaring oor. Die konstante 

patroonelemente daarin is: vervolging, straf vir die 

vervolgers, en verlossing van die vervolgdes, hoewel 

nie noodwendig in die volgorde nie. Dus herhaal 

hoofstukke 1 - 11 en 12 - 22 dieselfde boodskap. In 

die eerste groot siklus is die genoemde drie elemente 

nog fragmentaries en nie duidelik nie, maar die 

tweede siklus is meer aan 'n historiese konteks 

gebonde en eers in die tweede siklus word 

bekendgemaak dat die vervolgers die Romeinse owerhede 

is. 

Vir ons is hier van belang die vermelding van die 

patroonelemente soos vervolging, straf en verlossing. 

Ook die feit dat die volgorde waarin hierdie elemente 

voorkom, is varierend. Dat die tweede siklus meer 

aan 'n historiese konteks gebonde is, is slegs 

gedeeltelik waar. Dat slegs die Romeine egter die 

vervolgers is, is nie bewys nie. Daar is te veel 

praktiese probleme om so 'n stelling sommer aan te 

neem. Ook die Jode speel immers 'n belangrike rol. 

Maar die doel van die boek bly agterwee. 

Fiorenza se konsentriese indeling 

Fiorenza (1985:174) vermeld dat strukturele patrone 

wat die meeste invloed op die struktuur van 

Openbaring het, is: 
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i) die sewetal patroon 

ii) die twee boekrol-visioene en die christologiese 

openingsvisioene in 1:12-20 en 19:11-16 

iii) die metode van tussenvoeging ('intercallation') 

en aaneenskakeling ('interlocking') as wyse van 

samevoeging ('joining') 

Die kombinasie van hierdie drie samestellingstegnieke 

bring die volgende te voorskyn, nl. 'n skema van 

Openbaring wat uit 4 hoofdele bestaan: 

i) die openingsvisioen en die brie sewetal; 

ii) die boekrol met die sewe seels (4;1 - 9:21, 

11:15- 19, 15:5- 16:21, 17:1 - 19:10). 

iii) die klein profetiese rol (10:1 - 15:4) 

iv) visioene van oordeel en verlossing (19:11 -

22:9) 

A. 

B. 

c. 
D. 

Sy doen 'n ontleding van die aktante in die vier 

dele en kom tot 'n tweeledige gevolgtrekking 

(:175), nl. dat die klein profetiese boekrol 'n 

sentrale posisie inneem, en verder dat die sewe 

briefvisioene beslis 'n integrale deel van die 

boek uitmaak. Sy kom ook tot die slotsom dat 

haar analise van die aktante bevestig dat die 

profeties-apokaliptiese oordeel/verlossing 

patroon basies is van die boek Openbaring. 

Haar struktuur is dan soos volg: 

1 : 1 - 8 Briefaanhef 

1-9-3:22 oordeel oor die gemeenskap 

4:1-9:21 oordeel oor die kosmos 

10:1-15:4 die gemeenskap en sy vyande en 

onderdrukkers 
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C1. 15:1, 5-19:10 oordeel oor die vyandelike magte 

B1. 19:11-22:9 verlossing vir die gemeenskap 

A1. 22:10-22:21 Briefslot 

B en B1 handel oor die gemeenskap maar B het met meer 

as oordeel te doen, terwyl B1 eintlik gaan oor 

verlossing. Verder kan ons noem dat 19:1-10 eerder 

by wat daarop volg, behoort. 

Hierdie konsentrasie ABCDC1B1A1-patroon toon dat die 

hele hoek geskoei is op die patroon van 'n brief 

raamwerk wat 'n INCLUSIO voorstel. Lombard 

(1988:155) noem dit 'ringcomposition'. Dit vertoon 

ooreenkoms met en ontleen daarom gesag aan die 

briefraamwerk in die Pauliniese tradisie. As 

narratief gee dit die profetiese beweging van belofte 

na vervulling weer (:176). Die strukturele en 

argitektoniese ontleding bevestig die gevolgtrekking 

dat die skrywer 'n profetiese werk in die vorm van 

die apostoliese brief wou daarstel. (Vgl. ook Du 

Rand 1990:263v). 

Van belang is ook hier weer die beklemtoning van die 

oordeel /verlossingspatroon. 

Sy slaag daarin om vorm en inhoud te kombineer in 'n 

moontlike maar subjektiewe indeling van Openbaring, 

meen DuRand (1990:264). 

Lambrecht se model van progressie in Openbaring 

Reeds sedert die tyd van Augustinus is die sogenaamde 

rekapitulasie in die boek Openbaring as van besondere 

betekenis beskou. Lambrecht (1980:77-104) het weer 

nuwe lig op die saak kom werp. 

Volgens sy indeling moet 4 - 22:5 die volgende 

struktuur he: 
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A. Inleidende visioen : die boekrol (4 - 5) 

B. 

c. 
eerste ses seels (6 - 7) 

sewende seels en trompette (8:1 

A. inleidend: sewende seel (8:1-6) 

B. eerste ses trompette (8:7- 11:14) 

22:5) 

C. sewende trompet en wraakbakke (11 :15 - 22:5) 

A. inleidend: sewende trompet (11 :15 - 16:1) 

B. eerste ses wraakbakke (16:2-16) 

C. sewende wraakbak en voltooiing (16:17 - 22:5) 

Die sewende seel en trompet is onafgesluit ('open

ended') en sluit daarom in wat daarop volg. Dit word 

toegeskryf aan progressie, want die een is die 

dryfkrag vir die ander, en die daaropvolgende is 

intenser as die voorafgaande. Rekapitulasie is dus 

nie maar blote herhaling nie, maar is progressief. 

(Vgl. ook DuRand 1990:262). 

Indeling volgens narratiewe model 

DuRand (1990:266-268) bespreek 'n moontlike model 

vir die struktuur van Openbaring gegrond op die feit 

dat die boek 'n narratief is. So 'n indeling berus 

op 'n siening dat die boodskap van Openbaring ook 

funksioneel beskou moet word. Dit bied aan die 

lesers, in 'n spesifieke situasie, 'n boodskap 

waaraan hulle kan vashou en waaruit hulle moet kan 

leef. Dit bring katarsis in die krisis (:266). Die 

karns en betekenis van Christus is egter vir Johannes 

die radikale betekenis van verlossing maar ook van 

oordeel. En dit is die teologiese oortuiging wat in 

die vorm van 'n verhaal opgevoer moet word om die 

lesers aan te spreek (:266). 

Du Rand meen dat die uitdrukking 'deur die Gees' (tv 

ITVEU~a~L) 'n bepalende rol sal speel by die indeling 

van die boek se inhoud. Die uitdrukking kom voor in 

1:10, 4:2, 17:3, 21:10. 
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Volgens 1:10 is Johannes op die eiland ashy die 

'groat geluid' hoor, en volgens 4:1-2 in die hemel 

wanneer hy die 'groat geluid' hoor. Dit is 

kontrasterend. 'n Mens sou kon se dat die siener in 

1 :10v bewus word van Christus in die kerk (by wyse 

van spreke), en in 4:1vv van Christus in die kosmos, 

besig om die oordele van God te voltrek (:267). 

In 17:3 word Johannes na die woestyn gebring en in 

21:10 na 'n hoe berg geneem. Ook dit is 

kontrasterend. Die ontugtige teenoor die bruid, die 

woestyn teenoor die hoe berg. Die val van Babilon 

word as hoogtepunt van oordeel gestel teenoor die 

hemelse bestemming van die bruid (kerk) as die 

hoogtepunt van verlossing (:267). 

Die gebeure in hoofstuk 1 - 11 konsentreer 

hoofsaaklik op Jesus wat as die verheerlikte Christus 

verlossing en oordeel vir die kerk en kosmos bring. 

En in hoofstukke 12 - 22 word die optrede van die 

draak wat oorlog maak teen die verloste gelowiges, 

maar deur Christus oorwin is, histories uitgebeeld. 

Hoofstuk 12 is nie bloat 'n kontinuering van hoofstuk 

11 nie, maar toon 'n breuk in die opbou van 

Openbaring, alhoewel dit verband hou met die 

voorafgaande. Wat in 11 :Svv besing word, in die 

hervatting van die hemelse aanbidding, naamlik dat 

'die koningskap oor die wereld behoort aan ons Here 

en sy gesalfde' ... word vanaf hoofstuk 12 histories 

uitgewerk. Hoofstukke 12 - 22 is dus in die sin 

rekapitulasie of die herhaling van die verowering 

deur die Koninkryk van God, hierdie keer tot 'n 

grater mate deur figure in die geskiedenis (:268). 

So wil Du Rand dan die boek sien as simboliese 

optrede wat in drie bedrywe in 'n drama van 

verlossing en oordeel onderskei word en wat in 'n 

patroon van rekapitulasie (herhaling) funksioneer. 
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I. Die opgestane Christus gee sewe briefboodskappe 

aan die kerk (1 - 3). 

II. Die Lam open die verseelde boekrol waarvan die 

inhoud in die kosmos ontvou. (4- 11). 

III. Die draak en sy trawante maak histories oorlog 

teen die Lam en sy volgelinge, maar verloor en 

dit loop uit op die vervanging van die ontugtige 

Babilon deur die Bruid (12- 22). 

Elke bedryf is in 'n sekere sin herhaling van 

dieselfde tema: God se voltrekking van verlossing en 

oordeel. In die eerste bedryf oordeel Jesus die dade 

van die gemeentes en beloof Hy verlossing. En in die 

tweede bedryf is die hemelse viering van God se 

skeppingsmag onderbreek omdat niemand gevind kon word 

wat die verseelde boekrol kon oopmaak nie, totdat die 

geslagte Lam na vore kom. Daarom volg dan seels en 

trompette as deel van die oordeel, en die verlossing 

word versinnebeeld in die hervatting van die hemelse 

aanbidding en die stemme in die hemel wat uitroep dat 

die koningskap oor die wereld behoort aan ons Here en 

sy Gesalfde (11 :15). En in die derde bedryf verskyn 

die vrou wat die verlossing bring deur 'n verowerende 

Lam wat gebore is. Die draak en die twee diere staan 

teenoor die Lam. Dit beteken onteenseglik oorlog. 

Die sewe wraakbakke voltrek die oordeel wat uitloop 

op die visioene van die twee vroue - die ontugtige en 

die bruid. Verlossing word dan uitgespel deur die 

visioen van die hemelse Jerusalem (:268). 

Die verdienste van hierdie benadering is die eenvoud 

.en die logiese aard daarvan. As kritiek geld dat, 

hoewel die heerskappy van Christus erken word, word 

dit nie voorop gestel nie. In elkeen van die drie 

bedrywe is die boodskap telkens dat Christus 

Oorwinnaar is, en dit is waarom dit in eerste 

instansie behoort te gaan. 
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Chiasmus as moontlike model vir struktuur van 

Openbaring 

In 'n nog ongepubliseerde artikel behandel Wilson 

(1995: Chiasmus as a tool interpreting the book of 

Revelation) die moontlikheid van Chiasmus as sleutel 

tot die verklaring van Openbaring (vgl. ook Wall 

1991 :15). Van belang is veral twee sake: die makro

struktuur kan ingedeel word in Chiasmus (vgl. Wilson 

995:13), veral sy verwysing na Luns en ook na 

Fiorenza), en tweedens is daar talle voorbeelde van 

Chiasmus in die mikro-struktuur (:6). 

Ook by die verklaring van sekere gedeeltes is 

Chiasmus 'n belangrike 'tool', soos Wilson (1995:7) 

dan ook duidelik aantoon (vgl. Wall 1991:69 en die 

verwysing na Morris 1987:58). Veral is dit belangrik 

by die boodskappe aan die sewe gemeentes (Op 2 - 3), 

waar die chiasmiese metode duidelik wys dat die klem 

val op die geestelike toestand van die gemeentes 

(Wilson 1995:9-10 en 16). 

Ons kan volstaan met sy CONCLUSION (Wilson 1995:15) 

waarin hy tot die volgende geraak: 

* Chiasmus het die ware geestelike toestand van 

die gemeentes uitgewys. 

* Die Nikolaiete en hul leer is geidentifiseer met 

behulp van chiasmus. 

* Ook deur die makro-struktuur van Openbaring as 

'n chiasmus te sien, is kontinuiteit tussen 

hoofstukke 1 - 3 en 4 - 22 aangetoon. Belofte 

en vervulling is 'n belangrike paranetiese 

element in die sewe briefboodskappe. 
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* Slotsom 

Hierdie is 'n nuwe siening met betrekking tot 

die boek Openbaring. Dit bring egter nie grater 

duidelikheid oor die verklaring en daarmee saam 

die boodskap van die boek nie. 

2.2 'n EIE POGING TOT STRUKTURERING VAN DIE BOEK 

OPENBARING 

2.2.1 Vereistes vir so 'n struktuur 

2.2.1 .1 Boodskap weerspieel 

Die onontbeerlike vereiste hier is dat die boodskap 

van die boek baie duidelik in die struktuurmodel 

weerspieel sal word. Daar moet 'n deurlopende lyn 

wees wat opvoer na 'n klimaks, 'n hoogtepunt, 'n 

doelwit wat bereik is. In hierdie opsig bevredig die 

ander bespreekte indelings nie genoegsaam nie. 

As 'n tema van die boek dan Ls dat God wat heers, met 

die karns van sy Seun verlossing bring vir sy 

gemeentes, en dat Hy hulle oordeel wat Hom vyandig 

is, dan moet die skema dit weerspieel. Maar dit moet 

ook uitloop op die finale triomf van die verlossing 

en die finale voltrekking van die cordele. 

Die ondertoon van die hele struktuur sal dan wees die 

wil van God, dit wat moet gebeur omdat God dit so 

wil. Daarom moet met die boodskap as profesie ook 

rekening gehou word. Dit is 'n bekendmaking, 'n 

openbaring van God se wil m.b.t. Jesus Christus en 

die rol wat Hy moet speel in die wereld se · 

geskiedenis, aan die een kant as Verlosser, en aan 

die ander kant as die Regter. Dus sy verlossingsdade 

en sy strawwe vorm twee lyne wat parallel loop in die 

boek. God is in beheer van alles en Hy tree op deur 
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Christus. Want daar is beweging, aksie, dinge 

gebeur. Dit moet alles weerspieel word in die 

konstruksie van die boek. 

2.2.1.2 Volgens temas 

Omdat sekere stylfigure opvallend is weens die baie 

kere wat hulle voorkom, soos veral die chiasme en 

inclusio, is dit 'n aanduiding dat temas 'n 

belangrike rol speel. Ons kry dus te doen met 

gedagtesirkels wat soos krale ingeryg word, 

selfstandige stukke wat saamgevoeg word om soms 

groter gehele te word. 

Dit maak dat die struktuur effens losser is, d.w.s. 

nie in 'n sewetal of iets dergliks ingedwing kan word 

nie. Aan die ander kant hoef dit tog ook nie te 

gebeur nie. Mens moet waak teen vooropgesette 

aanname (soos die getal sewe as basis) en dan die 

boek in so 'n skema te wil indwing. Die groot aantal 

indelings vir die boek waarin veral die getal sewe 

die oorheersende is, en juis die ingrypende verskille 

daarby, moet mens waarsku teen so 'n gedwonge skema. 

Elke afsonderlike visioen word ingelei met Kai e!oov 

(ek het dit gesien), en daarom moet ons fyn oplet vir 

hierdie woord. Dit dui soms ook aan dat een visioen 

nou klaar is en 'n nuwe een begin. Dus word die tema 

of onderwerp nou verander. 

2.2.2 'n EIE STRUKTUUR VIR DIE BOEK OPENBARING 

2.2.2.1 Kort skema 

Eers 'n kort en saaklike skema in formele terme van 

hoe die boek Openbaring opgemaak is. Hiervandaan sal 

dan 'n bespreking volg van elke afdeling en 

onderafdeling. 
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OPSKRIF:Openbaring aan Johannes 

1 . GOD ALMAGTIG OPENBAAR SY WIL DEUR CHRISTUS AAN 

JOHANNES TER WILLE VAN DIE GEMEENTES (1:1 - 3:22) 

1.1 Van God aan Christus oor wat moet gebeur (1 :1 3) 

1. 2.1 'n Brief aan die kerk (1:4 6) 

1 . 2. 2 Doel van die skrywe (TEMA) (1 :7-8) 

1.3 Roepingsvisioen (1:9-20) 

1 .4 Sewe briefboodskappe (hoofstuk 2 - 3) 

2. EERSTE HOOFDEEL: GODSE HANDELING DEUR CHRISTUS IN 

DIE GESKIEDENIS (4:1- 11:19) 

A. God regeer oor toekomstige gebeure (hoofstuk 4 - 5) 

B. Die kragte waarmee Christus die toekoms vorm 

(hoofstuk 6 -7) 

C. God tree op deur Christus as Regter in die 

geskiedenis (8:6 - 11 :14) 

(sewe trompette, drie wee, profetiese boodskap) 

3. TWEEDE HOOFDEEL: DIE VERBONDSGOD BRING DIE EINDE 

(Hoofstuk 12 22) 

I. STRYD VAN KERK TEEN SATAN 

(12:1 - 14:5) 

a. Satan word verslaan (12:1-18) 

b. Satan stry teen die kerk op aarde (13:1-18) 

c. Die Lam en sy vrygekooptes triomfeer (14:1-5) 
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II. SO LAAT GOD DIE EINDE AANBREEK 

(14:6 -16:21) 

a. 

b. 

c. 

d. 

Die Here kondig die oordeel aan 

Die Verlosser samel sy oes in 

Die Regter voltrek sy straf 

Laaste oordele uitgespel 

III. DIE REGTER SE AFREKENING 

(17:1-18:24) 

a. Die sedelose vrou en die dier 

b. Die herkoms van die dier 

c. Die vrou bewerk haar eie ondergang 

d. God besluit om te straf 

e. Die uitwerking van die oordeel 

f . God se magtige afrekening 

IV. DIE VERLOSSING VOLTOOID 

(19:1-22:5) 

a. 

b. 

Die verlostes juig 

Die bruilof word aangekondig 

(14:6-13) 

(14:14-16) 

(14:17-20) 

(15:1-16:21) 

(17:1-6a) 

(17:6b-14) 

(17:15-18) 

(18:1-8) 

(18:9-20) 

(18:21-24) 

(19:1-4) 

(19:5-10) 

c. Die Verlosser-Bruidegom voltooi sy taak 

(19:22 - 20:14) 

d. Die Verlostes is die bruid-in-heerlikheid 

(21 :1 - 22:5) 

V. BRIEFAFSLUITING 

(22:6-19) 

Groete 

(22:20) 

Seenbede 

(22:21) 

Wat hierna volg, is bedoel as verduideliking en 

motivering vir die strukturering soos hierbo gedoen. 
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Dit is nie bedoel as kommentaar nie, slegs as 

opheldering. 

Bespreking van opskrif en eerste punt 

Die opskrif moet verstaan word as 'n objektiewe 

genitief, dus 'Openbaring aan Johannes' om dit in lyn 

te bring met Op 1:1 ('aan sy dienskneg Johannes'). 

So word die oorsprong van die Openbaring vasgele. 

2.2.3.1 Die eerste Punt: God Almagtig openbaar sy wil deur 

Christus aan Johannes ter wille van die gemeentes 

(1:1-20). 

Ons sou hierdie eerste punt kon noem: die 

bekendstellingsvisioen. Hier kry mens die aktante 

onder o~ en kom ons die doel van Openbaring agter. 

Die eerste drie verse vind 'n analogie in die Ou

Testamentiese profete, wat hul profesie~ begin met 'n 

bekenstelling van wie dit is en aan wie die profesie 

gerig word. Ook 

en gestuur word. 

word waaroor die 

oorgedra word. 

die doel waarom die 

So bv. Jes 1 : 1 ' Mg 

profesie gaan en a an 

Ook wie optree en a an 

profesie geskryf 

1 : 1 waar genoem 

wie dit 

wie die boek 

gerig word, is in ooreenstemming met die profete 

( vgl. Hs 1 : 1 2, Jl 1 : 1 , Ob 1 : 1 , Hg 1 : 1 0) . In 

Openbaring word vermeld dis God wat dit deur Christus 

na Johannes gestuur het (vs. 2). Die doel is om 

bekend te maak wat gou moet gebeur. 

Die seenwense oor die leser en hoorders uitgespreek, 

is uniek aan Openbaring. Dit hou egter verband met 

die intieme verhouding tussen Johannes en die 

gemeentes. 

Die seen uitgespreek bring egter onder die aandag dat 

die hele openbaring aan die gemeentes moet voorgelees 

word. 
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By die tipiese Griekse briewe kan so 'n seenwens 

egter ook die salutatio (groet) vervang (Du Toit 

1984:8). 

As ons 1:4-8 vergelyk met die tipiese kenmerke van 

die Griekse brief, soos deur Du Tiot (1984:6-12) 

beskryf, dan sien ons die volgende: 

Die AANHEF van die brief is in verse 4-6. Die 

AFSENDER is Johannes (vers 4). 

Die ONTVANGER is die sewe gemeentes in Klein-Asie 

(vers 4). 

Die FORMULA VALETUDINIS of groet is soos by Paulus 

met 'n bede om genade en vrede. Die x6pL~ vervang 

die Griekse xaLpE1v en die Elpnvry is die Joodse 

'shalom'. So word dit 'n seenverkondiging as groet 

(vgl. Du Toit 1984:10). Ook by Paulus word die 

Formula Valetudinis soms vervang met 'n 

dankseggingsgedeelte, maar Paulus maak dit 

danksegging vir welsyn van die gemeente. Die seen 

sal kom van Hom wat is en wat was en wat kom, en van 

die sewe Geeste wat voor sy troon is, en van die 

geloofwaardige Getuie, Jesus Christus. Hy is 

geloofwaardig omdat twee ander getuies sy woorde 

bevestig, naamlik die Almagtige en die sewe Geeste. 

Verder word van Christus gese dat Hy 'n Verlosser is, 

want Hy het 'ons deur sy bloed van ons sonde verlos' 

en Hy is 'n koning want Hy het 'ons sy Koninkryk 

gemaak'. Hy is ook (volgens vers 5) die Groot 

Koning, want Hy heers ooi die konings van die aarde. 

Daarom ook die doksologie, bevestig met 'n 'Amen', 

naamlik dat aan Hom behoort die heerlikheid en die 

krag tot in alle ewigheid. 

Die doel van die skrywe (in hierdie geval die TEMA 

van die boek in 1 :7-8) kan deel uitmaak van die 
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dankseggingspassasie (Du Toit 1984:10), of in die 

aanloop tot die hoofbetoog (:11, paragraaf 35). 

Hierdie tema omvat drie belangrike dinge: Eerstens 

is Jesus besig om te kom, dus is Hy besig met Sy 

verlossingswerk, en almal sal hiervan kennis neem. 

Dit kan beteken dat die boodskap van sy karns as 

Verlosser aan alle mense uitgedra sal word, dus ook 

tot vandag toe. Tweedens sal ook sy vyande deeglik 

van Hom bewus wees, want vir hulle beteken dit 

selfverwyt en weeklaag, vrees vir die toorn van God 

en die cordele van die Regter (Groenewald 1986:37). 

Derdens word vermeld dat die aankondiging sy diepste 

grand vind in God Almagtig (vers 8) en Hy is die Een 

wat die geskiedenis beheers want van begin tot einde 

is alles onder sy mag. 

Mens kan nie anders as om te konkludeer dat die woord 

'kom' 'n gelaaide betekenis het nie. Dit is nie net 

die beweging van nader te kom nie, maar dit is die 

draer van dinge wat besig is om te gebeur. Jesus kom 

tot redding en verlossing, en Hy kom tot oordeel en 

straf. 

By die ROEPINGSVISIOEN (1:9-20) het ons die begin van 

die hoofbetoog. Hier begin die CORPUS van die brief 

(Du Toit 1984:11). En dan slaan die betoog oor na 

die styl of skryfwyse van die profesie. En in die 

profetiese geskrifte word dadelik die roeping van die 

profeet in die vorm van 'n roepingsvisioen 

bekendgemaak. Hierin kom voor die ROEPING tot 

profeet en daarmee saam kom sy OPDRAG (soos in Jes 6, 

Jer 1, Esg 1). Vir Johannes kom die roeping in 1:9, 

met die opdrag in 1:10 en wat daarop volg. Dat 

Johannes geroep word om by wyse van 'n geskrif sy 

boodskap oor te dra, wyk af van die profetiese 

gebruik in die Ou Testament. 

As deel van die roepingsvisioen kry ons ook 'n 

BEKENDSTELLINGS-VISIOEN, veral van WIE ROEP, soos by 
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In 1:12-16 word Hy, die verheerlikte 

Christus, in gloeiende taal en aangrypende 

beeldspraak aan ons voorgestel. Ons moet besef dat 

Hy wat as vorstelike beklee is met majesteit en 

gesag, die Een is wat roep. Van Hom is belangrik 

eerstens dat Hy optree van binne-in sy gemeentes. Sy 

klere wys dat Hy 'n vors is, koninklik. Sy wit hare 

en oe soos vuurvlamme dwing ontsag en respek af. Die 

beskrywing van sy voete dui op sy onstuitbaarheid. 

Sy stem word gedra deur soveel krag dat Hy nie 

stilgemaak kan word nie, en Hy word beslis gehoor. 

As Jesus die sewe sterre in sy regterhand hou, 

beteken dit dat Hy self verantwoordelik is vir die 

instandhouding van sy kerk. Direk hierop volg dat sy 

woorde so indring, deurdring en nie gekeer kan word 

nie. Sy heerlikheid skyn so deur, dat soos wartneer 

jy in die helder son kyk, jy daardeur oorweldig word. 

Daarom dat Johannes op die grond neerval. 

In 1:17-20 word Johannes se OPDRAG DUIDELIKER 

OMSKRYF. Eers kom die nabyheid van Christus op 

treffende wyse na vore, nl. wanneer Jesus sy hand 

uitsteek en Johannes aanraak. Die vertrekpunt hier 

is die feit dat Jesus Oorwinnaar is. Selfs die dood 

kan Hom nie keer nie. As dit van Jesus waar is, sal 

dit ook van sy volgelinge waar word. En dit le ook 

opgesluit in die stelling dat Hy die sleutels van die 

doderyk in sy besit het. Wie beslis oor die doderyk, 

beslis oor lewe en dood, en Hy is dan die Heerser oor 

alle mense, groot en klein. 

Die opdrag om te skryf, word herhaal in vers 19. 

Hier egter, word dit 'n bietjie duideliker omskryf. 

As in vers 2 gese word dat Johannes getuig van alles 

wat hy gesien het, en in vers 11 kom die opdrag om op 

te skryf alles wat hy sien, dan word dit wat hy sien, 

verder omskryf: wat hy dan sien, is sowel wat nou 

daar is, as wat later gaan gebeur. Hy kon nie sommer 

dadelik opskryf wat hy sien nie, maar doen dit later. 
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Dan kan hy weet dat wat hy gesien het, te doen het 

met huidige en toekomstige dinge. 

Een van die huidige dinge is dat Jesus Verlosser is 

van sy kerk, want hy hou die boodskapdraers in sy 

regterhand en Hy is by of tussen die gemeentes sodat 

ook hulle veilig is. 

2.2.3.2 Die sewe briefboodskappe (hoofstuk 2 3) 

Hierdie sewe briewe of boodskappe vorm deel van die 

roepingsvisioen (vgl. EV nveu~a~l van 1:10). Dit is 

dan ook nog deel van die bekendstelling, en in 

hierdie geval van die sewe gemeentes (dus die kerk in 

algemeen). Dat hierdie gedeelte nog deel uitmaak van 

die visioen wat begin in 1:10, word duidelik uit die 

volgende: 

i) Elke brief begin met 'n aankondiging van die mag 

en die gesag van Hom wat spreek (Jesus), geneem 

uit die eerste hoofstuk. Dus is dit die 

verheerlikte Seun wat spreek. 

ii) Sy intieme kennis van elke gemeente bewys dat Hy 

naby elke gemeente is. 

iii) Eers word lofprysing uitgespreek in elke 

boodskap vir wat goed is in die gemeente (met 

die uitsonderi~g van Laodicea). Dit getuig 

daarvan dat die Here omgee vir elke gemeente en 

belangstel. 

iv) Daar is ook teregwysing oor dinge wat verkeerd 

is (met Smirna en Filadelfia uitgesonder), wat 

nog 'n verdere aanduiding is van sy kennis en 

belangstelling. 

v) 'n Ernstige waarskuwing word telkens gerig: elke 

gemeente het goeie leiding nodig en daarom moet 
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daar geluister word na die Gees, anders volg 

straf. 

vi) Daar is 'n opdrag om te luister na wat vir een 

en al die gemeentes gese word. Dis 'n ernstige 

oproep. 

vii) Beloftes 'aan hom wat oorwin' word aan die einde 

(vanaf 21 :7vv. en veral vers 7) vervul. In die 

slotdeel word nie daarna verwys nie, maar is 

implisiet daarin opgeneem. 

Bespreking Van Punt 2 

EERSTE HOOFDEEL: GOD SE HANDELING DEUR CHRISTUS IN 

DIE GESKIEDENIS (4:1 - 11:19) 

Volgens DuRand (1990:268) het hierdie gedeelte 

(tweede bedryf) te doen met verlossing en oordele in 

die kosmos. Die gebeure vind dus plaas in die 

kosmos. Dit gaan dan juis om die gebeure hier op 

aarde maar dan netsowel in die geskiedenis. 

Ons deel die punte in ABCD omdat ons hier 'n inclusio 

of ring-komposisie het: dit begin by God se regering 

deur Christus op aarde, en dit sluit af met 'n 

loflied oor God se heerskappy as Verbondsgod. 

2.2.4.1 Oor A: God regeer oor die toekomstige gebeure 

(hoofstuk 4 - 5) 

Ons het hier te doen met veral twee sake: Eerstens 

dat God op sy troon is (4:1-11), maar as Heerser 

optree. Daar is die OEL (4:1) die dinge wat moet 

gebeur, dus verseker die Gees dat dit sal wees, en 

dit word beaam deur die hemelse wesens en ook die 

ouderlinge wat voor die troon is. Tweedens word ons 

meegedeel dat die Lam die toekoms in sy hand hou, en 

dat Hy die kragte wat dit bepaal, onder sy beheer het 
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(5:1-14). Ook dit word bevestig deur die 24 

ouderlinge, die 4 lewende wesens en die hemelse 

leerskare. 

2.2.4.2 Oor B: Die kraqte waarmee Jesus die toekoms vorm 

(hoofstukke 6 - 7) 

B1. Wanneer Christus die seels oopmaak, word telkens 

'n krag losgelaat. Hierdie kragte het 'n 

vormende invloed op die geskiedenis. Die eerste 

tot die vierde seel (6:1-8) is kragte wat dinge 

en omstandighede kan verander. 

Die ruiter op die wit perd is nie Christus nie 

(veral as ons verwys na 19:11-13). Dit kan wel 

die een wees wat baie mense mislei (vgl. Mt 

24:4, Mk 13:5), met sy oorreddingsvermoe of 

politieke mag. In elk geval het hy die vermoe 

om te corwin dus een oor die ander te laat 

heers. 

Die ruiter op die vuurrooi perd kondig die 

vermoe aan om vrede weg te neem en stryd te 

ontketen. 

Die ruiter op die swart perd is in staat om 

ekonomiese krisisse te veroorsaak, sodat die wat 

baie het, in gevaar kan verkeer om dit te 

verloor, terwyl die wat min het, in nog groter 

krisisse beland, soos arbeidsonrus. Dit kan ook 

aanleiding gee tot hongersnood en wat daarmee 

gepaard gaan. 

Die ruiter op die vaal perd se naam is Die Dood. 

Die swaard, hongersnood en die pes is die 

tipiese profetiese aangekondigde bedreigings 

(bv. Jer 14:12, 21:7, 24:10, vgl. Jes 51:19, Esg 

5:12, 16 en veral vers 17). 
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B1. Die vyfde seel (6:9-11) verwys na die vervolging 

van die gelowiges. Die beginsel van oorsaak en 

gevolg kom hier na vore. Die verkondiging van 

die evangelie (=oorsaak) wek teenreaksie en lei 

tot vervolging van die gelowiges (=gevolg). As 

hulle roep tot die Here, is dit 'n heel 

merkwaardige gebed. Dis die siele wat roep, 

want die liggaam is dood. Hulle is dus reeds by 

die Here in die hemel. Dan word die Here 

aangespreek as Heerser. Die roepe om wraak te 

neem, is tipies profeties en Ou-Testamenties. 

Die gebed word gehoor en verhoor. Eers word wit 

klere gegee en in die lig van 7:9 is hulle deel 

van die triomferende gemeente. Verder word 

hulle gerusgestel dat die volle getal (7:4) sal 

ingebring word. 'n Derde belangrike uitvloeisel 

is dat die Here die gebed verhoor en dit loop 

oor in die sesde seel wat losgemaak word. 

Die sesde seel (6:12 - 7:17) bring 'n skerp 

teenstelling. Dit bring mee die aankondiging of 

verwagting van die wraak van die Lam, en hierin 

gebruik Hy sowel die natuurkragte as die 

politieke en militere kragte tot sy beskikking. 

Die dag van die oordeel en van die wraak van die 

Here en van die Lam het aangebreek, en dit wek 

vrees by die skuldiges. Dis 'n krag om mee 

rekening te hou. Dis nie die einde nie, maar 

een van die kragte waarmee Christus in die 

geskiedenis werk. God en die Lam kan enige tyd 

hulle vyande straf. 

Dan die skerpe kontras, die toonbeeld van rus en 

vrede, van hemelse geluk en vreugde. Die 

onheilsengele word aangese om te wag. Die 

uitverkorenes word verseel, dus gemerk en 

bymekaar gemaak. Hulle verteenwoordig die 

verbondsvolk, maar is nie ou Israel nie. Terwyl 

die vyande vrees vir die oordele wat hulle gaan 
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tref, word die getal uitverkorenes bymekaar 

gemaak. Dit geskied deur die verlossing, 

wanneer hulle hul klere wit maak in die bloed 

van die Lam. 

Ons kry ook 'n beskrywing van die uitverkorenes 

vanuit 'n ander perspektief. Die honderd-vier

en-veertig duisend is die groot menigte 

(Beasley-Murray 1983:144). Hulle is die wat 

verlos is deur die bloed van die Lam. Die 

belofte van die Heerser (6:11) staan so vas dat 

Johannes reeds die volle getal verlostes sien in 

hulle geluksalige toestand. 

Die krag wat werksaam is in die sesde seel, is 

tweeledig: God bewaar die wat syne is, en Hy 

veroordeel die wat nie aan Hom behoort nie. Dit 

het 'n baie sterk invloed uitgeoefen op wat in 

die loop van die geskiedenis gebeur het. 

Die Sewende seel oopgemaak (8:1-5) -Die Boekrol 

is oop. 

Die uitgangspunt van wat in die boekrol geskrywe 

is, is twee kragte wat teen mekaar inwerk. Noem 

dit oorsaak en gevolg. Of noem dit geloof en 

wat dit vermag, of gebed en antwoord. Die 

gebede van die gelowiges is soos wierook voor 

die aangesig van God. En Hy antwoord hierdie 

gebede met kragtige dade. Ook het dit 'n 

uitwerking op die geskiedenis. Die wisselwerking 

tussen gebede en God se antwoord daarop met al 

die implikasies daaraan verbonde, dit is die 

vertrekpunt van wat hiervandaan gaan volg. 

Nou word die gebeure weer volgens temas 

saamgevat en so voorgestel. In hoofstuk 7 is 
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oor die gelowiges en hul verlossing gepraat, 

maar hier gaan dit oor die Regter en sy optrede 

met die kragte en magte tot sy beskikking. 

C1. Die drama gaan begin (8:1-2). 

C2. Heiliges se gebede (=oorsaak) (8:3-4). 

C3. God antwoord (=gevolg) (8:5). 

D. God tree op deur Christus as Regter in die 

Geskiedenis (8:6- 11:19) - Strawwe in die Tyd 

D1. Eerste tot Vierde Trompet (8:6-12). Wat gebeur 

wanneer die eerste tot die vierde trompet 

geblaas word, word gevorm om een tema: 

verwoesting in die natuur deur die natuurkragte 

in te span. Dit is onder die beheer of die mag 

van God. Hierdie gebeure tref ook die mense as 

bewoners van die aarde en is strafmaatreels oor 

die goddelose. 

Van besondere betekenis hier is die feit dat 

telkens slegs 'n derde deel getref word. Dit is 

'n aanduiding dat ons hier nog nie met 

eindgebeure te doen het nie. Dus gaan die tyd 

nog voort, en daarom is dit normale prosedure in 

die loop van die geskiedenis. Die beginsel van 

oorsaak en gevolg is hier prominent. 

D2. Aankondiging van die 3x Wee (8:13) 1ste Wee: 5de 

trompet (9:1-12): mense gestraf. Die bose magte 

is onder beheer van God en Hy gebruik hulle om 

mense te straf. 

2de Wee: 6de trompet (9:13-21 ): straf word erger 

en lyding grater, en nog nie bekering nie. 
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As die magtige engel die tweede wee aankondig, 

se hy duidelik dis nog nie die einde nie, maar 

dit kom nader. Maar Johannes moet deeglik 

daarvan kennis neem dat erger dinge nog wag. 

Dis die boodskap van die klein boekie. 

Hoofstuk 11:1-14 teken die lyding van die kerk 

in die wereld. Dit mag lyk na 'n tussenstuk wat 

hier ingevoeg is, maar dit sluit tog aan by die 

voorafgaande waar eers oor die goddelose wereld 

gehandel word, en dan oor die lotgevalle van die 

kerk (=twee getuies) in die wereld. Eers word 

die evangelie met groat sukses verkondig, en dan 

kom die teenreaksie: vervolging en die 

uiteindelike dood van twee getuies. Maar daar 

eindig dit gelukkig nie, want die Verlosser trek 

bulle in die hemel in, en dan word die vyande 

gestraf. Dus weer Verlossing en Oordeel. 

3de Wee: ?de trompet (11:15-19): So sal die 

einde kom. Hier is nou die aankondiging van wat 

aan die end gaan gebeur. 'n Kort sinopsis van 

wat gaan gebeur, word gegee: 

God regeer 

a. Hy handhaaf hierdie heerskappy; 

b. Hy tree op teen vyandige nasies; 

c. Die einde breek aan: 

(i) die finale oordele. 

(ii) finale verlossing. 

Maar God Bly Die Verbondsgod Tot Die Einde 

(11:19) 

As die tyd aanbreek wanneer daar geen tyd meer 

oor is nie, is die laaste wat gesien word, die 

geopende hemel en die verbondsark daarbinner 
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En so breek die einde aan. Die Verlosser 

voltooi sy verlossingswerk, en die Regter 

voltrek die finale oordele. So kom die outeur 

terug by die hemelse regeerder en sy 

magsvertoon. Die inclusio sluit. 

Bespreking van punt 3 

TWEEDE HOOFDEEL: DIE VERBONDSGOD BRING DIE EINDE 

(Hoofstuk 12 - 22) 

Hier kry ons nou sogenaamde gedagtesirkels of temas 

(=clusters). Rondom 'n bepaalde tema soos bv. 'Satan 

stry teen die kerk op aarde' of 'Die Seun van die 

Mens samel sy oes in' word dan sekere dinge gese. 

STRYD VAN KERK EN LAM TEEN SATAN (12:1 - 14:5) 

SATAN WORD VERSLAAN (12:1-18) 

1. Satan teen die kerk (=oorsaak) (12:1-6) 

Hierdie gedeelte sluit aan by 11:12. Die kerk 

word bedreig van sy geboorte af. Die seun wat 

gebore word, is die kerk (vgl. onder andere 

2:26-27, 20:4-6). 

2. Christus verslaan Satan (=gevolg) (12:7-9) 

Dit verklaar waarom Satan op aarde bedrywig is 

met soveel venyn. 

3. Die kerk oorwin Satan (=gevolg) (12:10-12) 

Sy wapens is die bloed van die Lam (dus 

verlossing deur geloof) en die getuienis 

aangaande hierdie verlossing. Daar is natuurlik 

ook nog die liefde vir die Lam as motivering. 

Teen hierdie wapens is die draak magteloos. 
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4. Die stryd duur voort (12:13-15) 

Die bedreiging teen die vrou misluk eers, maar 

word dan voortgesit teen die nakomelinge van die 

vrou, dus teen die gelowiges deur die eeue. 

Maar Christus beskerm steeds sy kerk. (Die vrou 

is die kerk, en die seun is die kerk in 

wording). 

B. SATAN STRY TEEN DIE KERK OP AARDE (13:1-18) 

1. Met 'n skyn-verlosser (13:1-10): die dier wat 

uit die see kom. 

Hy stel homself bokant God, hy kom mense verlei 

en oorwin. Slegs hulle wie se name in die boek 

van die Lewe is, kan hom weerstaan en oorwin. 

2. Met 'n skyn-profeet (13:11-18) (dier uit die 

aarde) 

Hierdie valse profeet kom om vir die dier 

propaganda te maak. So effektief is die 

propaganda dat die mense selfs 'n beeld vir hom 

oprig. Dus word hy gedien en is so gewild dat 

allerlei aksies teen die gelowiges geloods word, 

soos handelsboikotte, weerstand op 

godsdienstige, sedelike en ekonomiese gebiede. 

C. DIE LAM EN SY VRYGEKOOPTES (14:1-5) 

1. Prolepties: hulle is almal reeds daar 

(14:1) 

Die 144 000 uitverkorenes is reeds daar. God se 

heerskappy en Christus se verlossingswerk is so 

onomkeerbaar dat Johannes reeds die 144 000 sien 

op die berg Sion asof hulle al daar is (vgl. 7de 

hoofstuk). 
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2. Hulle is by God. (14:2-3) 

3. Hulle is verlostes (14:4-5). 

Fiorenza (1985:181v) gee 'n bondige oorsig van 

die moontlike verklarings vir hierdie perikoop. 

Self kom sy egter tot die slotsom dat ons hier 

'n voorbeeld het van 'n poeties-retoriese 

konstruksie van 'n alternatiewe simboliese 

universum (:183), wat pas by sy histories

retoriese situasie. 

Maar in 7:9 word ook verwys na die groat menigte 

waarvan die 144 000 slegs 'n simbool is. Hulle 

is gemerktes, verseeldes, dus het God almagtig 

hulle uitgesoek om voor Hom te staan. Hulle is 

reeds prolepties daar alhoewel die stryd nog 

voorle. Ons het hier in 14:1-5 dieselfde 

situasie. God se almag en Christus se 

verlossing is hier ter sprake. 

Ons het hier met die stylfiguur bekend as 

inclusio te doen. Dit bind die perikoop nog 

nouer saam om een tema. As dit gaan oor 

koninkryk en verlossing, dan word dit 'n vaste 

versekering en nie 'n denkbeeldige universum 

nie. Dit le in die toekoms, en is tog reeds 

verseker. God wil dit so h~ en so sal dit wees. 

SO LAAT GOD DIE EINDE AANBREEK (14:6 - 16:21) 

(Heerskappy) 

DIE HERE KONDIG DIE OORDEEL AAN (14:6-13) 

1. Eerste engel met goeie boodskap (14:6-7) 

2. Tweede engel met 'n blye boodskap (14:8) 
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3. Derde engel: waarskuwing teen naderende oordeel 

(14:9-11) 

4. Gelowiges word opgeroep om te volhard (14:12-13) 

(Verlossing) 

SEUN VAN DIE MENS SAMEL SY OES IN (14:14-16) 

1. Seun van die Mens is gereed (14:14-15) 

2. Hy kom haal wat syne is (14:16) 

Gerf na gerf word ingesamel. Dit is waarskynlik 

alreeds die laaste gerwe van die oes. 

DIE REGTER VOLTREK SY STRAF (OORDEEL) (14:17-20) 

1. Die druiwe-oes word ingesamel (14:17-18) 

2. Gereed vir die trap (14:19) 

3. Die finale oordeel (14:20). 

Hier word heengewys na die laaste oordeel, en 

hiervolgens word hulle getrap soos druiwe in 'n 

parskuip. Dit is die voorspel tot die drama wat 

volg. (Oordeel) 

DIE LAASTE CORDELE (15:1 - 16:21) 

1. Die verlostes is toeskouers (15:1-8) 

2. Die sewe wraakbakke uitgegooi (16:1-21) 

2. 1 Die eerste 4 bakke (16:1-9) 

(volledige vernietiging) 

2.2 Die vyfde bak (16:10-11) 

(bekering bly uit) 
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2.3 Die sesde bak (16:12-16) 

(oorsaak: opgesweep vir oorlog) 

2.4 Die sewende bak (16:17-21) 

(gevolg: dis die einde (yeyovev)). 

Johannes sien die vuur weerkaats in die see -

dis 'n aanduiding van onheilspellende gebeure. 

Die uitverkorenes is alreeds in die hemel 

(15:2). Dus volg nou die gebeure wat op die 

oordeelsdag, die voleinding, gaan plaasvind. 

Hier word dus nou afgereken met die goddelose, 

nadat die verlostes in die hemel opgeneem is. 

Eers word 'n lied van dank vir die verlossing 

gesing, terwyl die heerskappy en almag van God 

ook besing word, wat die uitwerking gehad het om 

die nasies onderhorig te maak. 

Die eerste vier bakke tref die land, die see, 

riviere en waterbronne; die son word volledig 

getref, nie net 'n deel nie, so ook die ander. 

Weer oorsaak en gevolg: die mens word gestraf, 

en tog het hulle hulle nie bekeer nie, daarom 

nog straf, die laaste straf. 

Met die vyfde bak word die troon van die dier 

getref, en ten spyte van pyn en marteling, is 

daar geen bekering nie. 

Die sesde bak word uitgegooi op die 

Eufraatrivier. Die drie bose geeste roep die 

konings van die hele wereld op tot rebellie en 

oorlog. 

Die berg Meggiddo (soos berg Sian) is simbolies, 

dus die plek waar die laaste vernietigende slag 

toegedien sal word. 
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Die sewende bak word in die lug uitgegooi, en 

dis die einde (y£yovev). Die oordeel is voltrek 

te midde van die rouklaag van onbekeerde mense. 

Weer oorsaak en gevolg: Ongeloof lei tot die 

dood. 

DIE REGTER SE AFREKENING GEMOTIVEER (17:1 - 18:24) 

DIE SEDELOSE VROU OP DIE DIER (17:1-6a) 

1. So lyk die oorsaak van die sonde (17:1-4) 

2. Sy dra die naam Babilon (17:5-6) 

Die vrou word gedra deur die dier en sy verlei 

tot sedeloosheid. Ook vervolg sy die volgelinge 

van Jesus: Johannes wil dat ons sal verstaan hoe 

en waarom die oordeel voltrek word. 

Die wereldgesindheid en vleeslikheid word gedra 

deur die verpersoonliking van Satan. Op hierdie 

grondslag berus die sondige optrede wat dikwels 

lei tot stryd tussen konings en koninkryke, dus 

magspolitiek - en die dier (=bose) sit 

daaragter. 

DIE HERKOMS VAN DIE DIER (17:7-14) 

1. Onsigbaar en tog werklik (17:6a-8) 

2. Verderf is sy voorland (17:9-11) 

3. Tien horings veg ook teen die Lam (17:12-14) 

Die dier is die verpersoonliking van die Satan -

en hy verskyn op die aarde. Hy was van altyd af 

daar, kenbaar en sigbaar in sy werke. Hy is nie 

nou sigbaar af te grens of af te teken of te 

bewys nie. En tog sal hy weer optree en moet 
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deeglik met hom rekening gehou word (vers 8). 

Die sedelose vrou span eintlik die kroon en is 

die besieling agter die aardse strydvoering 

tussen koninkryke. Ons het in hierdie gedeelte 

'n kriptiese beskrywing van die vrou se 

geskiedenis van vyandige magte wat sy monster 

teen Christus en sy kerk. Daarom is straf 

onafwendbaar. 

Ons kan konkludeer dat die dier is die 

antichristelike mag wat tot die beskikking van 

die draak, Satan is. Die vrou Babilon is 

simbolies een van sy handlangers, om op 'n meer 

subtiele manier die gelowiges te verlei weg van 

Christus af. Daarom moet sy gestraf word. 

DIE VROU BEWERK HAAR EIE ONDERGANG (17:15-18) 

1. Sy word gehaat (17:15-16) 

2. God het dit so beskik (17:17-18) 

Sy moet noodwendig kompetisie en stryd ontketen, en 

God gebruik haar eie maaksels om haar te vernietig. 

Oorsaak en gevolg: Die Lam en sy volgelinge word 

vervolg, en die vrou Babilon word vernietig. 

Beskerming en verlossing te midde van vyandskap deur 

God, maar God reken af met sy vyande. 

GODSE BESLUIT OM TE STRAF (18:1-8) 

1. Die gevolg van haar dade (18:1-3) 

2. Haar sondes het opgehoop (18:4-8) 

In die hemel word kennis geneem van haar 
hooghartigheid en dit lei tot die besluit dat sy 
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vernietig moet word. Daarom ook die oproep tot die 

gelowiges om uit haar uit te gaan. 

DIE UITWERKING VAN DIE OORDEEL (18:9-20) 

1. Die konings huil (18:9-10) 

2. Die sakemanne treur (18:18-20) 

3. Die seemanne rou (18:18-20) 

Die hele ekonomiese wereld word geraak en is in 'n 

warboel. 

GOD SE MAGTIGE AFREKENING (18:21-24) 

1. Die einde is gewis (18:21) 

2. Alles kom tot 'n stilstand (18:22-23) 

3. Oorsaak en gevolg (18:24) 

God regeer. Hy verlos, maar Hy veroordeel. Hier 

word die groot stad met een magsdaad vernietig. So 

is die loon aan die sondige vrou uitbetaal. 

IV. VREUGDE IN DIE HEMEL (19:1 - 22:5) - RESULTAAT VAN 

KOMS VAN JESUS: DIE VERLOSSING VOLTOOID 

A. DIE VERLOSTES JUIG (19:1-4) 

1. Die Here word geprys (19:1-3) 

2. Die Here word aanbid (19:4) 

Daar is blydskap oor die val van die sedelose vrou. 

Die sonde is nou uitgewis. 
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B. DIE BRUILOF WORD AANGEKONDIG (19:5 10) 

1. God gee eer vir die bruid (19:5-10) 

2. Die bruid se mooi klere (19:8) 

3. Die uitnodiging na die fees (19:9) 

4. God as Vader, Seun en Heilige Gees het dit 

moontlik gemaak (19:10) 

Die bruid word gereed gemaak vir die bruilof met die 

Lam - die uitnodiging na die bruilofsmaal - bruid en 

gaste is dieselfde. 

Die regverdige dade van die gelowiges versier die 

bruid se klere. 

Hier word nog 'n voordeel van die verlossingswerk van 

Christus aangekondig. Dis die vrug van die triomfe 

van Christus. 

C. DIE VERLOSSER-BRUIDEGOM VOLTOOI SY TAAK (19:11 

20:14) 

1. Die dier en sy helper word verslaan (19:11-21) 

2. Die draak:Satan word oorwin (20:1-14) 

Satan word gebind (20:1-3) 

Die verlostes word vorste (20:4) 

Die eerste opstanding (20:5-6) 

Satan en sy volgelinge word verslaan (20:7-10) 

3. Die Verlosser word Regter (20:11 15) 

Die dooies geoordeel (20:11 13) 

Die tweede dood (20:14-15) 

Die ruiter op die wit perd reken af met die dier 

en sy helpers. 
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Die vyande word verslaan met Sy woord {dit 

behels ook die evangelie). 

Die Satan word oorwin en gebind met die 

evangelie-verkondiging en met die verlossing 

deur Christus {vgl. 12:11-13). 

Satan word losgemaak en vernietig (20:7) en 

gestort in die poel van vuur met sy helpers. 

Die Regter se finale uitsprake word nou gelewer. 

Hy betaal elkeen wat hom toekom. Die tweede 

dood is die laaste bestemming van die goddelose 

met hul verleiers. 

(Die taak vah Christus is nou voltooi) 

DIE VERLOSTES IS DIE BRUID IN HEERLIKHEID {21:1-22:5) 

1. Die woonplek is die nuwe hemel en aarde {21 :1) 

2. Die nuwe Jerusalem is die bruid (21 :2) 

3. Die nuwe lewe in teenwoordigheid van God 

(21:5-8) 

4. Die bruidskerk in al haar heerlikheid (21 :9-

22:5) 

Briefafsluiting (22:6~19) 

1. Woorde is betroubaar (22:6-7) 

2. God moet aanbid word (22:8-9) 

3. Die Verlosser kom afreken (22:10 15) 

4. Daar is nog verlossingsgeleentheid (22:16-17) 
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5. Moenie die Woord betwyfel of verander nie 

(22:18-19) 

6. Groete van Jesus aan gemeente (22:10) 

7. Seenbede (22:21) 

'n Paar noodsaaklike opmerkings is hier van pas: 

Die nuwe hemel en aarde is die tuiste van die Nuwe 

Jerusalem. Dit is dus die nuwe Koninkryk of liewer 

die voltooide Koninkryk van die hemel. Dis die 

herstelde paradys, want die boom van die lewe groei 

hier. Ook die fontein van lewende water is daar. 

Die verbond word hier afgerond. 

Verder is die Nuwe Jerusalem die bruid van die Lam, 

dus nie die woonplek nie, maar die verheerlikte 

gemeente as sodanig. Daar is plek vir almal wie se 

naam in die Boek van die Lewe geskrywe staan. Hulle 

regeer en is gedurig in die teenwoordigheid van die 

troon en van die Lam. 

Die afsluiting van die brief is meer in 

ooreenstemming met die aanvaarde gebruik. Daar is 'n 

waarskuwing m.b.t. die aanvaarding en gebruik van die 

'profesie'. Vooraf ook 'n waarskuwing oor Jesus wat 

lone na verdienste uitdeel. 

'n Seengroet aan gelowiges is ook ingesluit. In 

plaas van goeie wense is daar 'n finale uitnodiging 

tot lewe. In plaas van om soos Paulus te bevestig 

dat hy die skrywer van die brief is, word die brief 

afgesluit met 'n waarskuwing dat die brief eg is en 

nie deur enigiemand verander mag word nie. 

Jesus as Auctor Primarius groet met 'n belofte: 'Ek 

kom gou ... !' 
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Johannes en die gemeente se antwoord is: 'Ja, kom 

Here Jesus!' 

Dan word afgesluit met 'n seentoesegging (Du Toit 

1984:12). 

Slotopmerking 

Uit bostaande sien ons dan: 

is PANTOKRATOR: 

Hy heers oor alles en almal. 

Christus met ons: 

Hy regeer op aarde. 

Satan stry teen Christus en sy kerk. 

Christus verlos die wat syne is. 

Christus veroordeel en straf sy vyande. 

Die Voleinding van alle dinge beteken: 

Die verlostes is in die nuwe hemel en die nuwe aarde. 

Die vyande van Christus en sy kerk is in die poel van 

vuur. Christus staan sy gelowige volgelinge by met 

sy redding en voortdurende versterking sodat hulle 

kan triomfeer. Triomf beteken hulle almal is vir 

ewig by die Here as die nuwe Jerusalem. 
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HOOFSTUK 3 

DIE HEERSKAPPY VAN GOD AS MOTIF IN DIE BOEK OPENBARING 

TEODISEE AS HEERSKAPPY 

In hierdie hoofstuk gaan aangetoon word dat dit 

in die boek Openbaring gaan om die heerskappy 

van God en alles wat dit impliseer. Om egter 'n 

duideliker beeld hiervan te kry, moet dit gesien 

word teen aan die een kant die aktualiteit van 

die regte verstaan van wat die heerskappy van 

God impliseer; aan die ander kant moet mens die 

teologiese formulering van die heerskappy van 

God en hoe dit die mens raak, uitlig. Teen 

hierdie agtergrond dan gaan ons na die boek 

Openbaring om te let op die riglyne wat hierin 

vir ons getrek word. Die agtergrond moet mens 

leer wat om te verwag wanneer in Openbaring na 

die heerskappy van God verwys word. So kan mens 

vasstel in welke mate Openbaring met hierdie 

uiteensettings ooreenstem of verskil. 

Die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk gaan 

dan oor 'n sistematisering van wat gese word in 

Openbaring oor die heerskappy van God. Die 

volgende hoofstuk van my studie (hoofstuk 4) sal 

enkele grepe maak uit die boek Openbaring om 

hierdie bevindinge eksegeties te toets. 
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Verduidelikende opmerking 

Die ernstige vraag wat by die christengelowige 

ontstaan, is of God ook as Bron van die kwaad beskou 

moet word, of waar kom die kwaad dan vandaan? Waarom 

is daar soveel sonde en ongeregtigheid? Is God dan 

verantwoordelik te hou vir die lyding en smarte in 

hierdie wereld? 

Eers moet ons die begrip TEODISEE verduidelik. 

Volgens Heyns (1981 :162) beteken dit letterlik 

'regverdiging van God'. Dit kom dus neer op 'n 

verdediging van die regverdigheid van die dade van 

God. So bv. om die voorsienigheid te rym met die 

wrede werklikheid van pyn en smart, van droefheid en 

hartseer. Hoe is ons op die openbaring gegronde 

kennis van God te rym met ons natuurlike kennis van 

die skokkende werklikheid om ons? Kan en moet die 

Godsbestuur nie op een of ander wyse teenoor of ten 

opsigte van die kwaad in die wereld regverdig word 

nie? (Heyns 1981:162). 

Die term TEODISEE is nie so oud nie (18de eeu 

ongeveer). Die saak waaroor dit gaan hou die gees 

van die mens al eeue besig. Selfs die dissipels het, 

toe hulle 'n blindgeborene teegekom het, dit as straf 

op die sonde aanvaar en alleen maar getwyfel of dit 

sy eie of die van sy ouers was (Jn 9:2). Die 

oorsaaklikheids-redenering wys Jesus egter pertinent 

van die hand as Hy s~: 'Dit is nie deur sy eie 

toedoen en ook nie sy ouers s'n nie, maar hy is blind 

sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan 

word (Jn 9:2, vgl. ook Lk 13:1-5). Veskillende 

pogings is in die loop van tyd aangewend om bewyse te 

probeer lewer dat Gods wereldbestuur, ten spyte van 

alle raaiselagtighede en skokkende gebeure, tog goed 

en regverdig genoem kan word (Heyns 1981 :162). 
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Daar is lang tye wanneer God Homself terughou en die 

onreg sy loop gee. Dit bring vertwyfeling oor die 

regverdigheid van God, die teodisee. Maar God se 

besluite, en veral sy oordeels-besluite, is sy eie, 

en op sy eie tyd en wyse (Stauffer 1963:209, ook 

Berkouwer 1961:148 en 1963:188). 

As ons Rm 8:18-39 in gedagte hou, dan weet ons dat 

die wereld vol lyding is, maar ons troos ons nie met 

die gedagte dat God dit beplan of bewerk het nie, 

maar met die boodskap dat geen kwaad ons ooit van sy 

liefde kan skei nie, sodat Hy alles vir ons 'ten 

goede laat meewerk' (vers 28)(Nicol 1992). (Vgl. ook 

Berkouwer 1963:188). 

3.1 .2 Enkele voorbeelde van individuele standpunte 

3. 1 . 2. 1 Konig 

As eerste voorbeeld kan ons noem die skrywe van Konig 

(1992) in Die Kerkbode van 23 Oktober 1992. Na 

aanleiding van die stelling: 'Baie Christene glo God 

is in beheer van alles', maak hy dan sekere 

opmerkings waarin hy onder andere verwys na God se 

'ewige Raad', waarin Hy voor die skepping alles 

besluit het, en hierdie plan van Hom word nou in die 

wereld uitgevoer. Volgens hom is daar selfs 

Christene wat glo dat God alles wat gebeur, vooraf so 

beskik of beplan het, en dat niks wat gebeur, buite 

die Raad of plan van God val nie. Hiermee het hy 

probleme omdat hy aanvoel dat God dan verantwoordelik 

gehou moet word vir die onheile, die hartseer, die 

kwaad wat aan die gang is in hierdie wereld. 

Nou beweer Konig dat daar drie moontlike antwoorde is 

op hierdie probleem, nl. EERSTENS dat daar wel 

vreeslik baie dinge teen God se wil gebeur, maar niks 

buite sy wil nie, sodat Hy in hierdie sin nog in 

beheer van alles is ... As dit nie buite sy wil is 
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nie, is dit dan binne sy wil? En maak dit Hom dan 

nie moreel verantwoordelik daarvoor nie? 'n Baie ou 

antwoord op hierdie vraag is dat God dit nie regtig 

positief wil nie, maar wel toelaat. Maar as God die 

vreeslike sonde en onreg en lyding toelaat, kon Hy 

dit tog gekeer het. Is Hy dan nie nog steeds moreel 

verantwoordelik daarvoor nie? Volgens Konig kan dit 

nie korrek wees nie. Maar God het mense met 'n vrye 

wil gemaak. As Hy ons nie vry geskape het nie, kon 

ons Hom nooit uit vrye wil liefgehad het nie, en God 

wou ook nie net mense he wat Hom outomaties en 

willoos liefhet nie. Maar 'n vrye wil beteken dat 

mense ook ongehoorsaam aan Hom kan wees. En dit is 

waar al die sonde en ellende hulle oorsprong het. 

Die probleem met hierdie argument is net dat God dan 

nie meer in beheer van alles is nie. Hy het dan vrye 

mense gemaak wat ook ongehoorsaam aan Hom kan wees, 

aldus Konig (1992). Hy verloor ook 'n ander 

belangrike saak uit die oog: om gehoorsaam te wees 

(wat gelyk is aan God lief te he) is ook eers 'n 

vrywillige saak wanneer die mens deur die Gees 

wedergebore is. Konig verloor dus die algemene 

verdorwenheid van die mens uit die oog (vgl. Rm 7 in 

hierdie verband). 

Konig (1992) bespreek egter ook 'n TWEEDE antwoord: 

dat mens dit nie kan verstaan nie. Mense glo 

eenvoudig God is in beheer van alles, maar kan nie 

verstaan hoe daar dan so vreeslik baie sonde soos 

moord, bedrog, geweld op aarde kan voorkom nie. In 

hierdie argument kan sommige van die vrae op 'n ander 

wyse hanteer word. As iemand nie kan verstaan nie, 

kan hy nog moeiliker volhou dat al die sonde regtig 

teen die wil van God is, en dat Hy dus nie moreel 

daarvoor verantwoordelik is nie, al is dit in sy 

ewige plan opgeneem. Hoe? Mense verstaan nie. 'n 

Verdere ontwikkeling van hierdie gedagtegang is die 

oortuiging dat God met al hierdie smart en ellende 'n 

goeie doel het, al kan mens dit nie verstaan nie. Hy 
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maak nooit 'n fout nie. Maar volgens Konig kan 

hierdie argument net werk as mens die werklikheid 

sterk versluier. 

Konig (1992) bespreek nog 'n DERDE manier waarop 

Christene beheer van God oor alles probeer verklaar. 

Hulle neem die sonde, onreg en chaos op aarde baie 

ernstiger as in die vorige argumente en probeer die 

beheer van God dan interpreteer: God is in beheer van 

die agtergrond maar nie die voorgrond nie, of God is 

in beheer van sy kinders maar nie van die ongelowiges 

nie, of God se beheer sluit in dat mense aan Hom 

ongehoorsaam kan wees- dus ook dat verskriklik baie 

sonde, ellende en smart kan voorkom. Die probleme 

met hierdie derde soort van benadering is natuurlik 

dat beheer dan nie meer regtig beheer is nie, aldus 

Konig. 

As verdere verduideliking van sy beswaar teen die 

beheer van God oor alles, verwys Konig dan na enkele 

voorbeelde uit die Skrif: God het 'n stryd om sy 

volk Israel weg te kry en weg te hou van die afgode 

soos Baal en andere. Soms wen God hulle liefde, en 

soms verloor Hy dit vir lang tydperke. In die 

Evangelies is daar 'n stryd tussen Jesus en die bose 

magte. Die oorwinning is nooit onseker nie, maar 

Jesus se optrede kan nie verklaar word as 'beheer oor 

alles' nie. 

Sy klag oor Jerusalem kom uit 'n hart vol liefde wat 

'n stad wou red, maar 'julle wou nie' (Mt 23:27) 

(vgl. ook Jn 15:209, Kol 2:15, Op 2:15). Maar 

ontneem die strydvoorstelling nie Christus se troos 

nie? Wel, die vraag is seker wat ons troos is. Is 

dit nie dalk juis moontlik dat die gedagte dat so 'n 

chaos sander God se beheer plaasvind, my troos kan 

wegneem nie? Is dit dan nie veel meer troos nie om 

te weet God is teen sonde, onreg en moord? Hy bestry 

dit, en Hy sal dit uiteindelik volkome oorwin, en dat 
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ek hiervoor die waarborg het in Jesus se opstanding 

uit die dood. Maar daar kan intussen nog baie dinge 

skeefloop met my, met sy kinders en met die wereld. 

Natuurlik. Dit KAN nie net skeefloop nie, dit loop 

skeef. Dit het met die apostels gedurig skeefgeloop. 

Die Bybel se boodskap kan makliker hanteer word met 

die motief van stryd en oorwinning as met die motief 

van beheer. Hiermee saam moet Konig egter erken dat 

hy nie al die probleme in verband met sy standpunt 

kan hanteer nie. 

Konig (1993) verduidelik verder sy standpunt. Hy 

beweer dat sommige mense uit sy werk baie meer 

afgelei het as wat hy gese het. Hy aanvaar dat God 

Koning is, dat Hy die regmatige eienaar van sy 

skepping is, dat Hy regeer, dat Hy vir sy kinders 

sorg. Hieroor het die gesprek glad nie gegaan nie -

altans van sy kant af nie. Dit het vir hom gegaan 

oor die BEHEER van God. Hy het spesifiek die woord 

BEHEER gekies omdat dit iets anders se as dat God 

Koning is en dat Hy regeer. Daar was ook die 

misverstand dat hy God se beheer verwerp het. Dit is 

nie so nie. As ons die beheer van God baie breed en 

algemeen verstaan, sal hy dit vanselfsprekend 

aanvaar. God is in beheer in die sin dat dinge op 

aarde nie sal hand uitruk nie, maar dat God teen alle 

weerstande in sy doel sal bereik om die aarde nuut te 

maak. 

Die kern van sy probleem is dat mense op so 'n wyse 

van die beheer van God praat en die sonde en smart op 

aarde so reglynig met Hom in verband bring dat hulle 

dreig om Hom moreel te betrek. Maar hy vra homself 

die vraag af of mens kan se God is in beheer van 

alles in die sin dat alles wat gebeur met sy wil in 

verband gebring kan word. Die debat wys egter in die 

rigting van nee, mens kan nie. Kan 'n mens se God is 

in beheer van die dinge wat gedoen moet word deur 

mense wat vry is om te doen wat hulle wil? ~n die 
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gereformeerde tradisie is daar 'n ou poging om 

hierdie vraag te beantwoord: God wil die sonde en 

ellende nie regtig nie. Hy laat dit net toe. Dit is 

nie sy 'aktiewe' of 'positiewe' wil nie, maar net sy 

'toelatende' wil. Prof. Heyns het hierdie toelating 

as die oplossing na vore gebring. Hy het as 

Skrifbewys Openbaring 13:5 en 7 aangebied, en 

verklaar dit is duidelik dat God die dier toelaat om 

al die verskillende dinge te doen. Vir hom voel dit 

of 'toelaat' te veel se: of dit God alreeds direk by 

die sonde en ellende betrek. 

God is teen die sonde. Hy is net op twee maniere 

'betrokke' by die sonde: Hy versoen dit en Hy oorwin 

dit. Op dieselfde wyse is dit 'n geweldige denkpro

bleem om te aanvaar dat God die sonde en ellende toe 

laat, dat Hy dit alles kan verhoed maar dit tog laat 

voortgaan, en dat Hy tog nie moreel daarby betrek mag 

word nie. 

God is aktief by mense se lewens betrokke op baie 

maniere: deur die evangelie (Hy spreek ons vry van 

ons sondes as ons op Jesus vertrou) en die wet (as 

rigtingwyser vir ons lewe), seenend, tugtigend en 

strawwend sonder dat dit altyd so duidelik is hoe ons 

bepaalde ervaringe moet interpreteer. 

Maar Hy is ook reaktief by ons lewens betrokke. Hy 

stry teen ons sonde deur ons tot bekering en 

gehoorsaamheid te roep en ons so te oorwin deur sy 

Gees. Hy stry teen die siekte en rampe wat die 

duiwel oor ons lewens bring, deur ons te genees, ons 

in ons smart vas te hou en te dra en selfs die nood 

vir ons ten goede te laat uitwerk. Dis veral in 

hierdie geval dat Hy die gedagte van stryd en 

oorwinninq gebruik. 
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Hierdie standpunt van Konig kan nie maar netso 

aanvaar word nie. Daar word van veronderstellinge 

uitgegaan wat nie geregverdig kan word nie: 

a) Met betrekking tot God se raadsplan: ons moet 

verder kyk as die huidige lyding. Sy plan word 

wel vorentoe gerealiseer as ons dit nog nie kan 

verstaan op hierdie tydstip nie. 

b) Natuurlik gebeur daar dinge teen sy wil. Ook 

die sonde is teen sy wil. Die mens het egter 

die vryheid om te doen wat hy wil. God het die 

mense nie as stokke en blokke gemaak nie. Maar 

die mens se vrye wil is tog ook beperk - hy is 

in baie opsigte magteloos. En so is dan die 

beheer van God: vryheid met beperking, dus vrye 

wil net sover as wat God toelaat. Maar dis ook 

vrye wil met verantwoording aan God, want sonde 

moet gestraf word. Dus as die mens toegelaat 

word om te sondig, beheer God dit nog, soos blyk 

uit sy oordeel oor die sonde. Hy behou die 

laaste se. 

c) Sonde is teen die wil van God en Hy is nie 

moreel daarvoor verantwoordelik nie. Die mens 

se verdorwenheid, sy sondige natuur, stry teen 

God en moet daarom gestraf word. In 'n groot 

mate straf die mens homself deur nie ag te slaan 

op die waarskuwings teen die gevolge van die 

sonde nie. 

d) Mens moet God se heerskappy nie wil gelykstel 

aan menslike verstaan van heerskappy nie. 

Vergelyking met menslike wyse van handel in 

regerings strook nie met God se regeringstyl 

nie. God leer ons hoe ons sy heerskappy moet 

verstaan. Hy heers oor alles en oor almal, maar 

in hierdie heerskappy het Hy ruimte gelaat vir 

die mens se vrye wil om te kies tussen goed en 



176 

kwaad. Maar die mens moet ook weet dat hy self 

verantwoordelik is vir die gevolge van sy dade. 

As hy gestraf word, moet hy aanvaar dat hy dit 

verdien en nie God daaroor verwyt nie. 

e) In die heerskappy van God is daar ook ruimte vir 

sy liefde. En God se liefde beteken 'n hegte 

verbintenis met die mens, innige gemeenskap. 

Daarom is liefde ook sinoniem met 

gehoorsaamheid. Die verlossing deur Jesus 

Christus maak hierdie innige gemeenskap 

moontlik. Maar liefde kan nie geforseer word 

nie. Die mens meet kom, meet vertrou, meet 

aanneem, moet liefhe omdat hy dit wil doen. En 

die verlossende genade stel hom daartoe in 

staat. As die mens dit nie wil aanneem nie, dan 

verdien hy om aan homself oorgelaat te word en 

om sy verderf tegemoet te gaan. 

f) Daar is nie enige verskil tussen God se regering 

en God se beheer oor dinge nie. Hy is in 

beheer, anders is Hy nie Here nie. Sy beheer of 

heerskappy laat ruimte vir sy toelating. As die 

sonde toegelaat word, is Hy nog in beheer. Hy 

is egter nie moreel daarvoor aanspreeklik nie, 

want die mens kan ook anders wil, naamlik om die 

goeie te doen. Daar is ook vaste reels ingebou 

waarvolgens God se toelating geskied, en dinge 

gebeur nie sommer na willekeur nie. So bly Hy 

in beheer. Hy red en Hy troos, maar Hy straf 

ook. 

3.1.2.2 Nicol 

As verdere voorbeeld random die saak van die teodisee 

verwys ons na die standpunt van Nicol (1992). In 

reaksie op sy artikel in Beeld van 29 Oktober 1992 

waarin hy gese het dat God nie die Bewerker van alle 

gebeure is nie, is hoofsaaklik die besware ingebring 
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dat dit dan nou beteken dat God dan nie meer in 

beheer is nie, dit sy Godheid aantas, dat dit strydig 

is met NGB wat se dat 'niks sonder sy beskikking 

(letterl£k ordinansie) gebeur nie', en dat dit ons 

vertroue en troos van ons afneem. 

In sy bespreking maak hy melding van 'n dualisme, dit 

wil se die werklikheid is in twee verdeel omdat die 

kwaad selfstandig teenoor God staan. God is soos 'n 

regering in 'n land waarin terrorisme sekere gebiede 

beheer. Die regering het beheer, maar het geen 

beheer oor wat in daardie gebiede gebeur nie en kan 

geen waarborg gee oor die toekoms nie. 

Hierteenoor beweer Nicol (1992) dat ook monisme vermy 

moet word. Hiervolgens sou God 'n marionettespeler 

wees wat die alleenbewerker is van alle gebeure (dit 

is wat met albeskikker bedoel word). Dit is strydig 

met die Bybelboodskap dat die mens 

verantwoordelikheid het, sodat God definitief nie vir 

die sonde verantwoordelik gehou kan word nie. Die 

NGB se dat hoewel niks sonder sy ordinansie gebeur 

nie, Hy tog nie die 'outeur' of bewerker van die 

sonde is nie. Die menslike lewe en geskiedenis is 

deurtrek met sonde. Daarom is God nie die 

alleenbewerker van die geskiedenis nie. ('Niks sonder 

sy ordinansie' bedoel dus nie alleenwerksaamheid 

nie). Die mens het die keusevryheid om teen die wens 

van God te sondig, en dit beteken God beheer hom nie 

soos 'n marionet nie. 

Die skepping het dus onder die hand van God 'n sekere 

'self-standigheid van bestaan en handeling' ontvang 

met die gevolg dat 'nie alles wat in die geskiedenis 

gebeur met Gods handeling gelykgestel mag word nie' 

(Heyns 1981 :151,155). Die figuur van Satan wat God 

teenstaan, is 'n teken daarvan. Namate die 

Bybelskrywers God se openbaring duideliker verstaan 

het, kom die mag van Satan sterker na vore. Dis nie 
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God wat Job met rampe 'tref' nie, of Paulus 

'verhinder' om sy werk te doen nie, maar Satan (Job 

2:7, 1 Ts 2:18). Bose magte kry 'mag en gesag oor 

elke stamen volk 11 (Op 13:7). 

By die wederkoms gaan daar enorme verskille intree. 

Dan gaan Satan vernietig word (Op 20:10), al Godse 

vyande gaan aan Hom onderwerp word (1 Kor 15:24-28), 

en dan gaan God se wil en heerskappy alles deurdring 

sodat al die trane van sy mense se oe afgedroog sal 

word (Op 21:4). Voor die wederkoms het die kwaad dus 

nog tydelik die mag, maar God het die oorhand en is 

op pad na sy finale oorwinning, sodat Hy die kwaad 

telkens inspan en gebruik vir sy doel. Daarom kan 

ons Hom nog meer vertrou, soos ons sal sien. 

Die slotsom waartoe Nicol (1992) raak, is dat die 

gedagte dat alles vooruit beplan is, nie met die hart 

van die Bybelboodskap rym nie. Die Bybel leer dat 

God gebed werklik verhoor en dus die toekoms in 

antwoord daarop verander. Die Bybel gaan sover om 

voorbeelde te vertel waar God sy voornemens in 

antwoord op gebede verander het (bv. 2 Kon 20:5, Eks 

32:14). Volgens die Nuwe Testament is ons nie net 

getroos in ons swaarkry nie, maar verheug ons ons 

selfs daarin, want God bereik goeie doeleindes 

daarmee (Rm 3-4, Jk 1 :2-4). Die kwaad is daar, dis 

'n pynlike werklikheid, en ons hoef dit nie goed te 

praat nie, maar dit kan God nie keer nie, want ons 

verleenthede is sy geleenthede om steeds beter 

moontlikhede oop te maak. Daarom kan 'n mens by 

terugskoue sien hoe God jou hele lewensloop sinryk 

bestuur het. Moenie bang wees nie, jy sal soms ly, 

maar in jou lyding is God intens troostend en 

versterkend, verrykend en oorwinnend by jou 

teenwoordig. En dan sluit Nicol (1992) sy betoog af 

met die vraag of dit nie wonderliker beheer oor 'n 

mens se lewe impliseer as die meganiese beheer van 'n 

marionettespeler nie? Maak dit God se betrokkenheid 
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en nabyheid by my nie intenser, persoonliker, ryker 

nie? Dit is die Immanuel, God met ons, wat ons deur 

Jesus leer ken. (Ons kan hiermee ook in sy artikel 

in Die Kerkbode, op 4 Desember 1992). 

Die volgende opmerkings is hier ter sake: 

a) As niks sander die beskikking van God gebeur 

nie, beteken dit nog nie dat Hy die bewerker van 

alle gebeure is nie. Hy is in beheer van alles, 

maar in sy beheer is daar ruimte vir 'n bepaalde 

orde waarvolgens dinge gebeur, en dit laat 

ruimte ook vir die vrye wil van die mens. 

b) Sy stelling van 'n dualisme waarin die kwaad 

selfstandig teenoor God staan, is nie korrek 

nie. God het beheer oor die kwaad - anders het 

die kwaad lankal oorgeneem. Sy beeld van die 

gedeeltelike regering deur terroriste is nie 

korrek toegepas nie. Die heerskappy van God 

laat die bestaan van die kwaad toe, maar Hy bly 

in beheer daarvan. 

c) As God nie die alleenbewerker van die 

geskiedenis is nie, beteken dit dat daar ander 

rolspelers is. As die bose sy aandeel het aan 

die geskiedenis se verloop, is dit nie omdat God 

nie beheer het nie, want die bose se mag is 

beperk, sy tyd is beperk, en selfs sy vermoe is 

beperk. God kan selfs die bose vir die 

bereiking van sy doel gebruik. Die mag en gesag 

van die bose is beperkte mag en geen absolute 

vermoe nie. 

d) Dit is nie korrek dat God eers met die 

voleinding die beheer weer gaan oorneem nie. Hy 

stuur reeds noual die verloop van sake so dat 

die 'wederkoms' sal en kan plaasvind volgens sy 

plan. Dit is juis die les wat die geskiedenis 
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ons leer: God het niks onder sy mag laat uitgaan 

nie, maar het dag vir dag sy beheer behou en sy 

doel met alles bereik. 

e) In die mens se ellende moet hy weet dat hy troos 

het omdat God in staat is om die bose te oorwin, 

om hom uit te red en om die toekoms te beheer. 

Jesus is nou by die mense om op die aarde te 

regeer, Hy beheer alles, sodat die mense verlos 

mag word en sy vyande gestraf kan word. God 

regeer op sy eie manier, maar Hy bly in beheer. 

Reaksie van ander teoloe 

In die media het daar reaksie gekom wat duidelik 

aangetoon het hoe aktueel die onderwerp van God se 

heerskappy onder die mense is. Ek het 'n sinopsis 

gemaak van standpunte wat ek as die belangrikste 

argumente beskou het. Dit gaan die hele vraag na die 

heerskappy van God verder toelig, om duideliker 

agtergrond te gee vir die uiteindelike daarstelling 

van die lig wat die boek Openbaring daaroor laat val. 

3.1 .3.1 Artikel 13 van die Nederlandse Geloofgsbelydenis en 

die Heidelbergse Kategismus Sondag 9 en 10 word as 

die belangrikste antwoord op die stellinge van Konig 

en Nicol beskou (vgl. Swanepoel 1992; Potgieter 

1992). 

3.1 .3.2 Die verwysing na Godse 'worsteling' om sy volk te 

ooreed om sy wil te doen, asof Hy na al die eeue nog 

steeds nie daarin kon geslaag het nie, word ook 

teengestaan. Om te wil beweer dat God soms wen maar 

ook verloor, ontneem God van sy almag en maak van Hom 

bloat 'n mag wat teen 'n sterk mag stry. Wie weet 

wanneer God gaan wen of verloor? So 'n standpunt 

beteken dat God nie beheer het nie, en dit gee te 

veel mag aan die bose. Die Skrif se dat God regeer, 

en die mens moet sy geloof dat God regeer grond op 
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God se openbaring en nie beweringe wat gegrond is op 

menslike ervaring van gebeurtenisse in die wereld nie 

(vgl. Heyns 1992; Swanepoel 1992; Malan 1992; 

Potgieter 1992). 

3.1 .3.3 Ook word gestel dat die daad van Jesus te kruisig, of 

die gebeure met Job of Stefanus se uiteinde of die 

Christene se marteldood tog nie bewyse is dat God nie 

in beheer is nie. God het 'n doel wat bereik word en 

al die menslike lyding en ellende in hierdie wereld 

het 'n belangrike aandeel in die bereiking van 

daardie doel. Die heerskappy van God bestaan juis 

daarin dat Hy die mag het om te doen wat Hy goed vind 

om te doen om sy doel te bereik (vgl. Grobler 1992; 

Heyns 1992). Alles kom van God af: die goeie sowel 

as die slegte, want God is die Almagtige. Ons 

belewing van die goeie dinge (soos voorspoed, geluk, 

blydskap) is tog ook die mens se deel juis omdat God 

in beheer is (vgl. Scholtz 1993; Heyns 1992). 

3.1 .3.4 'n Kommerlose lewe of slegs voorspoed en geluk is nog 

nooit vir die mens gewaarborg nie. Die mens het God 

se hand gelos, daarom bevind hy hom in allerhande 

ellendes. Die vloek uitgespreek oor die aarde met 

die gevolglike ellende en smart moet gesien word as 

gevolg van die sonde. God as Heerser het sulke dinge 

deel van die mens se bestaan gemaak om juis daardeur 

sy misnoe met die sonde te kenne te gee. Dit is dus 

nie die gevolg van God se 'onvermoe' omdat Hy nog in 

stryd met die bose gewikkel is nie, maar dis die 

gevolg van die mens se opstand teen God (vgl. Grobler 

1992; Potgieter 1992; Heyns 1992). 

3.1 .3.5 Godse styl van regering is so dat Hy die mens dinge 

toelaat, maar Hy neem ook die mens se dade ernstig 

op. Hy eis verantwoording en Hy deel ook straf uit. 

Die mens kan doen wat hy wil, maar ook net in sover 

as wat God hom toelaat. God het die mens 'n redelike 

en sedelike wese gemaak, en dit beteken 'n vrye 
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keuse. Maar die mens kies toe teen God, daarom is 

daar soveel lyding en ellendes. God het egter oak 

gesorg vir 'n verlossingsplan, naamlik verlossing 

deur Jesus Christus. So word die bose en sy trawante 

beheer, dit wil se hulle optrede en oak die gevolge 

daarvan. Daarom is daar altyd hoop, want Jesus is 

die magtige Verlosser (vgl. Heyns 1992; Rossouw 

199 3) • 

Voorsienigheid 

Teologies word eerder verwys na die sogenaamde 

voorsienigheid van God wanneer die heerskappy van God 

ter sprake is. Gewoonlik word drie aspekte in 

hierdie verband onderskei: onderhouding (reservatio), 

regering (gubernatio) en medewerking (concursus). 

Dit moet beklemtoon word dat hierdie begrippe nie dui 

op skeiding nie, maar hoogstens op 'n onderskeiding 

in die een onverdeelde daad van Gods voorsienigheid 

(Heyns 1981:148). Wanneer God sy skeppingswerk 

voltooi het, laat Hy nie hierdie wereld aan sigself 

oar om op eie krag te dryf nie, maar hou Hy dit in 

stand deur sy voorsienigheid. 

Voorsienigheid het 'n drievoudige karakter: 

a) Dis 'n positiewe daad van God en wel so dat God 

nie slegs toeskouer is met belangstelling in die 

lewe van mense en gebeure in hierdie wereld en 

wat slegs ingryp wanneer dit nodig is nie, maar 

inteendeel onderhou Hy alle dinge positief, oak 

lewe en dood, alles onderhou Hy en alles bestuur 

Hy na sy goddelike wil. 

b) Dis 'n almagtige daad en krag van God en daar is 

geen mag of krag in hierdie wereld wat buite Hom 

werk en omgaan nie. 
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c) Hierdie krag is tegelyk alomteenwordig, want 

daar is geen plek in die hemel en op aarde nie 

of Hy hou dit in stand en regeer daar as Koning 

(vgl. Mare 1995:103,104v). 

3.2.2 Meer spesifiek oor die regering deur God 

3.2.2.1 Die regering deur God is gegrond op die almag van 

God. Hierdie almag van God word in die wereld deur 

Jesus Christus uitgeoefen. 

3.2.2.2 Sy regering beteken Hy beheer alles, dus beskik Hy 

oor alles en het beheer oor alle magte en kragte. 

God word Koning genoem, en so word Christus ook 

vereer as Here en Koning. So beheer Christus die 

hele wereldverloop tot aan die voleinding (Moltmann 

1966:260). 

3.2.2.3 God het beheer oor die geskiedenis en wel so dat Hy 

sy doel steeds bereik, want Hy reel dit so dat sy wil 

geskied (Konig 1970:198). 

3.2.2.4 God beslis oor die wereldeinde. Artikel 37 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis praat van 'op die tyd 

wat die Here bepaal het'. Hy besluit dus oor die tyd 

en die wyse waarop die wereld se einde sal aanbreek 

(vgl. Mare 1995:196; Konig 1970:470). 

3. 2. 3 Motivering 

'n Verduideliking oor die motief agter die invoeging 

van 'n stukkie dogmatiek is hier noodsaaklik. Die 

bedoeling was om so kort en bondig as moontlik die 

kontoere te trek wat onder die heerskappy van God 

verstaan word. (Vir 'n vollediger uiteensetting word 

verwys na Mare 1995:192v). Onder die eerste gedeelte 

van hierdie hoofstuk is verwys na gedagtes wat 

huidiglik in mense se harte lewe en tot 

gespreksvoering aanleiding gegee het. Daarom is dit 
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getrag om die teologiese formulering ook in te bring. 

Met dit nou as agtergrond moet daar met vrae na die 

boek Openbaring gegaan word om te bepaal watter lig 

van hierdie kant op die saak gewerp word. 

Die hele uiteensetting in die volgende deel van 

hierdie hoofstuk is gegrond op my bestudering van die 

boek Openbaring oor die jare heen. Dit is 'n eie 

poging tot sistematisering van wat oor die onderwerp 

in die boek ges~ word. 'n Kort verduideliking is 

telkens nodig, maar daar is geen bespreking hiervan 

nie. Ek moes 'n eie poging aanwend, omdat ek in geen 

geskrif iets dergliks kon kry nie. Hierdie 

samevatting moet nou gestel word teenoor wat 

vasgestel is hierbo oor die formulering rondom die 

heerskappy van God. 

3.3 DIE BOEK OPENBARING OOR DIE HEERSKAPPY VAN GOD 

Ons sou as opskrif vir hierdie gedeelte kon neem die 

woorde in Op 1:1, naamlik 'God het die openbaring oor 

wat binnekort MOET GEBEUR, vir Hom gegee om aan sy 

dienaars bekend te maak'. As ons vra na wat 

Openbaring te s~ het oor die Almag, beheer, die 

heerskappy van God, tref ons dit oral in die boek 

aan. Dit is een deurlopende lyn. Niks gebeur buite 

God nie, Jesus Christus bly in beheer van elke 

situasie. Onderstaande is 'n sistematisering van wat 

in die boek ges~ word oor die heerskappy van God. 

Aangesien ek dit n~rens elders by iemand aangetref 

het nie, het ek dit self gedoen. 

Aangesien by die onderstaande nie enige eksegetiese 

arbeid weerspieel word nie, lyk dit of wat ek beweer 

nie eksegeties gefundeer is nie. Dit is egter nie so 

nie. Ter wille van praktiese oorwegings soos spasie, 

is die opmerkings so kort en saaklik as moontlik 

gehou. By wyse van kontrole egter, sal daar telkens 

na een bron verwys word, naamlik na Du Rand 1995. In 
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die 4de hoofstuk van my ondersoek sal daar 

eksegetiese getuienis gelewer word oor enkele ter 

saaklike hoofstukke. 

3.3.1 Godse Wil moet geskied 

3.3.1 .1 Wat moet gebeur 

God weet wat moet gebeur (1:1), omdat dit die 

uitvoering van sy wil en sy besluit is. Daarom weet 

Hy nie net wat gaan gebeur nie, maar sal Hy ook 

toesien dat dit gebeur (1:19). Daarom kan God ook 'n 

deur in die hemel oopmaak en nou kry Johannes 'n blik 

in die toekoms. Dit wat moet gebeur as opvolg van 

die openbaring in die eerste drie hoofstukke, word 

nou aan Johannes bekend gemaak (4:1). As Johannes al 

die openbaring ontvang het, dan word weer onderstreep 

dit is wat binnekort moet gebeur, en daarom moet 

Johannes dit ook bewaar om daaraan gehoorsaam te wees 

(22:6-9). 

Die verloop van gebeure, dus die lyne waarlangs die 

geskiedenis gaan ontwikkel, is reeds deur God 

vasgele, en Hy sal sorg dat dit so gebeur. Dit is 

die kerk se eerste groot troos (vgl. DuRand 1995:11 

en 50v). 

3.3.1.2 Hy is Here! 

Ons sou die volgende uitsprake nie kon verstaan as 

ons nie insien dat God die heerskappy van sy almag 

vir die uitvoering daarvan op die aarde aan Christus 

oorgegee het. As die Lam die boekrol neem uit die 

hand van Hom wat op die troon sit, is dit simbolies 

van die oordrag van mag (5:7 en 12). Daarom kan 

selfs 'n uitspraak soos in 1:8 op Christus van 

toepassing gemaak word. Hy is dus ook Begin en 

Einde, Alfa en Omega, selfs die Almagtige 

(Pantokrator) (1:8). Verder word Hy dan ook genoem 



186 

die Here oor aldie regeerders van die aarde (1 :5). 

In die troonvisioen (5:6-7 en 5:8-14) word dan ook 

duidelik verklaar dat Christus die Here is (Du Rand 

1995:10). 

Van A tot Z, van begin tot einde, hou Christus die 

leisels stewig in sy hande. Die verloop van die 

geskiedenis is dus aan Horn ondergeskik. Hy is die 

Here (DuRand 1995:12). 

3.3.1 .3 Sy werke getuig van sy heerskappy 

Die Leeu uit die starn van Juda word aangekondig as 

waardig om die toekorns te beheers. Hy wat die 

boekrol opneern, het ook beheer en mag daaroor. Die 

sewe seels is deel van die rnagte en kragte wat die 

dinge in die boekrol geskrewe, beheers en laat gebeur 

(5:1-5). 

'n Voorbeeld van hoe dit gebeur, kry ons in 2:10. 'n 

Deel van die gerneente sal in die tronk beland. 

Hoewel hulle baie swaar sal kry, sal dit slegs vir 

tien dae wees, en as hulle getrou bly, sal Hy hulle 

die lewe as kroon gee. Dus Hy het die tyd van hulle 

gevangenskap en die graad van hulle lyding onder 

beheer. Die beproewing het ten doel om vas te stel 

wie van die gerneente getrou sal bly. 

'n Tweede voorbeeld van hoe die beheer geskied, kry 

ons in 11:1-14, die twee getuies. Die oprneting van 

die ternpel (11 :1-3), is sirnbolies bedoel om aan te 

toon dat wat ook al gebeur, die kerk nie sal 

ondergaan nie, ja, selfs al is daar vervolging 

(11 :3). Die 1 260 dae is gelyk aan die 42 rnaande, 

dus die kerk bestaan net so lank as die heidendorn -

dis die wereldgeskiedenis. Die twee getuies is op 

die oorwinningspad, en hul woorde kan nie gestuit 

word nie. Maar wanneer hul tyd verby is en hul taak 

voltooi is, korn die aanslag van die Bose met groot 
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geweld om te probeer tot niet maak wat die kerk 

opgebou het. Maar hoewel hulle kan sterf, is hul 

taak voltooi en wat bereik is, sal bly staan. Vir 

drie-en-'n-half dae bly hulle lyke op die strate le. 

Oenskynlik is die kerk gedood en tot swye gebring. 

Maar die twee word in die hemel opgeneem. So is die 

vreugde van die vyand van korte duur en dit verander 

in vrees wanneer God intree met die natuurkragte 

onder sy beskikking (vgl. 6:12vv; 11 :13). Dus word 

God se doel bereik: die kerk groei en bly staan. Hy 

laat toe dat die getuies gedood word, maar hulle 

verloor slegs die aardse bestaan, en hulle gaan woon 

in die ewige tuiste by die Here (vgl. Du Rand 

1995:84-86). 

Nog 'n voorbeeld van God se werke onder die 

heerskappy van Christus vind ons in 20:4-6. Van die 

mense wat saam met Christus regeer vir die duisend 

jaar lank, word gese dat hulle onthoof is omdat hulle 

aan die getuienis oor Jesus en die Woord van God 

vasgehou het. Hulle het hulle ook nie deur die dier 

laat oorheers om hom te aanbid nie en ook nie sy merk 

op die voorkop of hand gekry nie. Verder het hulle 

lewend geword nadat hulle gesterf het op aarde (dus 

die eerste opstanding). Hulle regeer saam met 

Christus soos vroeer die vasaalkonings en sogenaamde 

mede-regeerders in die Ooste saam regeer het. Hulle 

was deel van die koninklike hof. God het hulle laat 

sterf, maar weer opgewek. Die beloftes van 2:7; 

2:10-11; 17, 27; 3:5, 12, 21 word dan waargemaak (Du 

Rand 1995:110v). 

Belangrik hier is veral die feit dat alles so volkome 

in God se mag is, dat Hy reeds vooruit kon aankondig 

wat sal en moet gebeur. Dit word aan Johannes 

vertoon as werklikheid wat reeds daar is. Daar is 

geen gedagte eers dat enige iets anders sal wees nie. 

Reeds nou al word hierdie dinge beleef en so sal dit 

wees. 
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Maak dit nou van al die partye stokke en blokke? 

Nee, want hier is dit simboliese figure, selfs 

wanneer dit mense is wat optree. In die werklike 

lewe of geskiedenis egter beteken dit dat mense hul 

daaglikse lewe met sy val en opstaan leef, en onder 

God se leiding meewerk dat sy doel bereik word (Du 

Rand 1995:110). 

3.3.1 .4 Hy beheer magte en kragte om die gebeure te stuur 

SODS Hy Wil 

'n Baie belangrike hoofstuk om die heerskappy van 

Christus aan te dui, is die 6de en 7de hoofstukke van 

Openbaring. 

Die inhoud van die boekrol bevat die riglyne van die 

geskiedenis. Dit bestaan uit oordele en verlossing, 

totdat God sy doel bereik het. Die seels beheer dan 

die gebeure wat in die boekrol beskryf is. En wie 

die seels beheer, beheer dan ook die gebeure in die 

boekrol beskryf. Hy wat. dus die seels verbreek, is 

in beheer van die geskiedenis. Ons kry hier egter 

nie met spesifieke gebeure of selfs in kronologiese 

orde te doen nie, maar word bekendgestel aan die 

magte en kragte waarmee die geskiedenis gevorm word 

(DuRand 1995:54v). 

Die eerste krag (6:1) wat losgelaat word, is die 

oorwinnings-element. Een mag kan 'n ander oorwin, 

soos bv. een staat wat 'n ander staat kan verower. 

So kan die antichristelike magte soms selfs die 

Christelike magte oorwin. Hierdie oorwinningsfaktor 

het 'n baie belangrike rol gespeel in die 

geskiedenisvorming deur die eeue heen. 

Die tweede krag is noodwendig deel van dieselfde 

proses, naamlik die vermoe om die vrede weg te neem 

(6:3). Vrede tussen mense, tussen volkere, kan 

geroof word en dan volg daar oorlog en die dood. Ook 
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hierdie faktor het 'n belangrike rol gespeel in die 

vorming van die geskiedenis. 

Die derde faktor in die geskiedenisvorming is die 

kwessie van geregtigheid op sosiaal-maatskaplike 

terrein. Die arbeider moet sy loon kry (en daarby 

nie te minnie), terwyl die ryke in luuksheid lewe 

(6:5). Sosiale geregtigheid of ongeregtigheid is 'n 

groot faktor in geskiedenisvorming, want gewoonlik 

kry die dagloner te min, en die wat baie het, het te 

veel. Dit veroorsaak wrywing, onrus en uiteindelik 

opstand en binnelandse konflik. Dit het sy invloed 

gehad op die geskiedenis. 

Die vierde faktor wat die geskiedenis help skrywe is 

die dood, dit wil se dood as gevolg van die swaard, 

hongersnood en die pes, wilde diere en rampe in die 

natuur. Dit bring ontwrigting in volkere, in 

regerings, maar raak ook le~rs, werkers, politici. 

(Vgl. vir verklaring van 'perde' DuRand 1995:56-58). 

Die vyfde faktor is teen die agtergrond van die 

eerste vier baie interessant. Dit is naamlik die 

verkondiging van die evangelie en die reaksie van die 

vyandige wereld daarop (6:9-11), naamlik die 

vervolging van die gelowiges selfs tot die dood toe. 

Dit lei tot wraak vanuit die hemel op die skuldiges, 

en hemelse heerlikheid vir die martelare. Die kerk 

se geskiedenis maar ook veral die politieke 

implikasies gedurende die eerste vier eeue is 'n baie 

mooi illustrasie van hierdie faktor. Die vervolging 

van christene het begin onder Nero (in 64nC) en in 

die tyd van Domitianus was daar sporadiese optredes 

in onder andere die provinsies soos Klein-Asi~. In 

die laaste dekades van die tweede eeu was daar 

vervolging, maar veral onder Decius en Valerianus 

teen die middel van die derde eeu (Berkhof 1955:30 en 
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63). Groot rampe en oorloe in die provinsies het 

verskillende ellendes tot gevolg gehad soos oorlog, 

hongersnode, aardbewings, pessiektes. 

Die sesde krag is die noodwendige gevolg op die 

vyfde: God se reaksie op die vervolging van die 

gelowiges (6:12-17). Hiertoe kan God natuurkragte 

soos aarbewings, son-en maansverduistering, sterre 

wat val, die wolkehemel wat sal vertoon soos 'n rol 

wat opgerol word, berge en eilande wat verdwyn, 

gebruik. Dit alles bring mee vrees in die harte van 

konings, vernames, belangrikes en geringes, sodat 

almal liewer wil wegkruip vir die toorn van God en 

die Lam. 

Om nou die posisie van die kerk en die wereld 

duidelik te stel, kry ons hoofstuk 7 met die volgende 

versekering: 

a. Christus hou die beheer oor die kerk en die 

wereld tot die volle getal van die uitverkorenes 

ingebring is (7:1-8). 

b. Hierdie uitverkorenes word uiteindelik 'n groot 

skare wat niemand kan tel .nie. Dit beteken 

gelowiges uit alle volkere, nasies en tale. 

Eers moet die evangelie aan die hele wereld 

verkondig word, voordat die einde aanbreek. Hy 

sal daarvoor sorg. 

c. Die verlossingskrag van die bloed van die Lam is 

aan die werk oor die hele wereld. Mense word 

gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van 

die Lam. Dus die Verlosser is aan die werk met 

opvallende sukses. Hy het die hele situasie 

onder beheer (7:9-12 en ook 7:13-19). 
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Maar die sewende krag wat aan die werk is, word 

maklik misgekyk, dog volgens 8:1-5 is daar 'n 

gewisse element in die wereldgebeure waarmee 

rekening gehou moet word; naamlik die gebede van 

die gelowiges en die antwoord van God daarop. 

As die gebede saam met die wierookgeur opstyg 

voor die aangesig van God, dan word die bak 

omgekeer op die aarde, en dan is daar 

donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n 

aardbewing. Dit is 'n teken dat die krag van 

God aan die werk is (vgl. 11 :19). Dus speel die 

gebede van die gelowiges beslis 'n rol in die 

wereldgeskiedenis. Gebede kan net effektief 

wees as die Here alles onder sy mag en sy beheer 

het. 

3.3.1 .5 Sy verbondstrou 

Beheer deur die Almagtige en sy trou tot aan die 

einde is eintlik twee kante van dieselfde saak. Die 

verbond van God met sy volk het ge1mpliseer dat Hy 

hulle as volk sal bystaan en versorg, hulle troos en 

hulle Verlosser sal wees. Hierdie belofte het Hy 

gestand gehou tot aan die einde. Dit is die 

simboliek van 11:19, wanneer die eindverloop van 

dinge en gebeure aangekondig word, dat die 

verbondsark in die hemelse tempel vertoon word. 

Jesus Christus het die nuwe verbond deurgedra tot aan 

die einde. Die verbondsark is die teken dat Jesus 

Christus in beheer is, dat Hy teenwoordig is in al 

die gebeure en dat Hy oor sy volk die wag hou. Die 

weerlig, die stemme, die donderslae, aardbewing, 

hael, dit alles dui op goddelike kragte en magte wat 

aan die werk is. God bly getrou tot aan die einde. 
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3.3.2 God beheer die einde 

3.3.2.1 Christus is die Begin maar ook die Einde 

In 1:8 se die Here: 'Ek is die Alfa en die Omega'. 

In 1:17 weer: 'Moenie bang wees nie, dit is Ek, die 

Eerste en die Laaste, en die Lewende'. En in 21:6 

die woorde: 'Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en 

die Omega, die Begin en die Einde'. Ook in 22:13 se 

Hy: 'Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die 

Laaste, die Begin en die Einde'. As ons die woorde 

van 1:18 hierby lees, kry die aangehaalde teks dieper 

betekenis: 'Ek was dood en kyk, Ek lewe tot in alle 

ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood en die 

doderyk'. Dit beteken dat Hy van die begin af beheer 

het oor die lewe en die dood. Dan het Hy beheer ook 

oor die einde van alles. Daar is genoeg uitsprake 

wat aandui dat Hy beheer het oor wat in die tussentyd 

gebeur. Maar Hy let op al die klein en groat dinge 

tot die voltooiing van die einde. In 10:6-7 verklaar 

die magtige engel: 'Daar is geen tyd meer oor nie. 

Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet 

gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles 

bereik word, soos Hy dit aan sy dienaars, die 

profete, bekend gemaak het'. Ook in 11:18-19 lees 

ons: 'Maar nou het die tyd van u oordeel gekom. Die 

eindtyd het aangebreek'. Dus is dit God se besluit 

en Hy beheer die hele aanbreek van die einde (Du Rand 

1995:50). 

3.3.2.2 Beloftes oor die einde 

Hier moet besondere aandag geskenk word aan enkele 

heel besondere beloftes. Dit is beloftes wat volgens 

die profesie reeds gegee is en wat reeds in 

vervulling gegaan het aan die einde. So volkome 

beheer God alles wat gebeur, dat Hy nou alreeds kan 
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se wat sal gebeur aan die einde. En in hoofstukke 21 

en 22 sien ons reeds die vervulling daarvan (Du Rand 

1995:52 en 54). 

So word in 2:7 aan die oorwinnaars beloof: 'Aan 

elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee 

van die boom van die lewe wat in die paradys van God 

is'. En in 22:2 word beskryf dat die boom twaalf 

keer per jaar vrugte dra en 'sy blare gee tot die 

genesing van die nasies'. 

Die belofte kom in 2:11 dat die wat die oorwinning 

behaal, beslis nie deur die tweede dood getref sal 

word nie. In 20:9 word hierdie belofte vervul. 

Aan die Nikola1ete word in 2:17 reeds 'n waarskuwing 

gerig dat Christus hulle sal bestry met die swaard. 

In 19:15 staan daar dat die Lam sy vyande tref met 'n 

skerp swaard wat by sy mond uitgekom het. 

Die belofte aan die gemeente in Tiatira is 'n bietjie 

ingewikkelder, veral met betrekking tot die 

vervulling daarvan. In 2:26-28 lees ons: 'Aan elkeen 

wat die oorwinning behaal en tot die einde volhou om 

te doen wat Ek wil he, sal Ek mag en gesag oor die 

nasies gee. Hy sal hulle met 'n ystersepter regeer, 

hulle soos kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag 

en gesag het Ek ook van my Vader gekry. Daarby sal 

Ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die morester 

gee'. Wat die vervulling van hierdie belofte betref, 

is dit duidelik dat dit hier aan mense gegee word, 

mense wat oorwin. Nou lees ons in 12:5 hierdie 

woorde: 'Sy het 'n kind in die wereld gebring, 'n 

seun, bestem om al die nasies met 'n ystersepter te 

regeer'. Om wie gaan dit hier? Met algemene 

konsensus word gese hier word Christus bedoel (vgl. 

ook Ps 2:9). Maar is dit al moontlike verklaring? 

In 2:26 word dieselfde belofte gemaak aan die 

gelowiges. As dit in 12:5 ook gaan om die gelowiges, 
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word dinge egter meer verstaanbaar. Ons kan gerus op 

die volgende let: In die voorafgaande gedeelte 

{veral 11 :11-12) word vertel van 'n opname in die 

hemel wat voor die oe van die vyande geskied. As nou 

in 12:6 verklaar word dat die vrou na die woestyn toe 

gevlug het waar haar plek gereed is vir 1 260 dae, 

dan maak dit die verklaring van wie die vrou is, ook 

meer begryplik, want dan is die vrou die Christelike 

gemeente. Want die boodskap word in 11:3 vir 

dieselfde tydperk verkondig, en die tempel word 

verniel as die heidene die voorhof vertrap vir 42 

maande. Maar ten spyte van vervolging word die vrou 

in 12:14 vir die vasgestelde tyd versorg en bly 

voortbestaan. Dan word die draak woedend en verklaar 

hy oorlog teen die ander nakomelinge van die vrou. 

Dus iewers gaan die vervolginge van die gelowiges 

voort. Vir my is die logiese verklaring dus dat die 

seun van 12:5 die vervolgde deel van die gem~ente is 

{vgl. 11 :12). Dit is dus bedoel as troos dat God sy 

kind bewaar al is die vyand nog so sterk. Daar is 'n 

deel van die gemeente wat op aarde stry teen die 

draak en hom corwin, omdat hy reeds in die hemel 

verslaan is (12:10-11 ). En dan lees ons in 12:13 dat 

die vrou wat vervolg word, is die een wat die seun in 

die wereld gebring het. En in 12:17 word duidelik 

gese dat die draak teen haar nakomelinge gaan oorlog 

maak. Die probleem bly: wie is die vrou? As dit die 

Ou- en Nuwe-Testamentiese gemeente is, bly die groot 

vraag nog steeds of ons kan aanneem dat Christus uit 

die kerk gebore is? Dit was tog net andersom. Die 

kerk is uit Christus gebore. En dan gaan dit oor die 

vervulling van die belofte van 2:26vv wat 'n 

aanduiding is dat dit hier gaan om mense, die 

gemeente van Christus. Ons lees wel in 19:15 dat 

Christus met 'n ystersepter sal regeer. In 20:4 lees 

ons egter van die martelare wat op trone sit en saam 

met Christus as regters optree en regeer saam met Hom 

vir 'n duisend .jaar lank. 
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Die belofte in 2:28 van die gawe van die rnorester 

vind ons vervul in 22:16 waar Christus Homself noern 

die helder Morester. In die volgende vers korn dan 

die uitnodiging om die water van die lewe te neern, en 

so word die Morester ook die water wat die lewe gee. 

Wie dus glo, ontvang die helder Morester. 

Aan die gerneente in Sardis word die belofte gegee van 

wit klere te dra (3:4-5) orndat hulle dit waardig is 

(vers 4). Daarrnee saarn korn die belofte dat Sardis se 

naarn nooit uit die boek van die Lewe uitgehaal sal 

word nie, en Christus sal vir horn intree by die Vader 

en by sy engele. Ons lees by die opening van die 

vyfde seel (6:9-11) dat aan die siele van die 

rnartelare die lang wit klere gegee word. In 7:9 word 

rneer spesifiek verwys na die wat met wit klere 

bekleed is, naarnlik die rnenigte wat niernand kon tel 

nie. Van hulle word gese dat hulle uit die groat 

verdrukking korn, en dat hulle hul klere gewas het in 

die bloed van die Lam (7:14). 'Daarorn is hulle voor 

die troon van God en dien hulle Horn dag en nag in sy 

ternpel' (vers 15). Dus is die eindtyd hier ter 

sprake. In 22:14 word gepraat van: 'Geseend is die 

wat hulle klere was sodat hulle reg kan he op die 

boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan 

ingaan'. Dit wys op vervulling van die beloftes. 

In 3:12 is die beloning van hulle wat corwin, dat God 

sy Naarn op hulle skrywe en ook die van die stad van 

God, die Nuwe Jerusalem. Ook sal Christus sy Naarn op 

hulle skrywe. Maar vooraf staan: 'Elkeen wat die 

oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempe! van 

my God rnaak 1 en hy sal vir altyd daar bly'. Wat 

hierdie laasgenoernde betref, word dit nie weer 

herhaal nie, behalwe dat ses rnaal van die ternpel van 

God gepraat word, nl. 11:1 (waar die ternpel met 'n 

rneetstok afgerneet word); en 11:19 (die ternpel gaan 

oop en vertoon die verbondsark); 15:5vv (hier is die 

ternpel vol rook totdat die sewe plae hulle einde 
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bereik het, vers 5); 16:1 (waar slegs die harde stem 

vermeld word met die opdrag aan die engele om hulle 

bakke op die aarde uit te gooi); 16:17 (die uitroep 

vanaf die troon van die tempel: 'Dit is verby!'); 

22:22 ('n tempel was daar nie in die stad nie, want 

God die Almagtige en die Lam is sy tempel). 'n 

Pilaar word egter nie genoem nie, hoewel dit 

veronderstel word in die tempel. So is die hele Nuwe 

Jerusalem 'n heiligdom en dis ondenkbaar dat daar nie 

'n pilaar sou wees nie. Wat nou die nuwe naam 

betref, word dit waarskynlik vervul in 22:4 waar 

verwys word na die troon van God en die Lam in die 

Nuwe Jerusalem met sy dienaars wat Hom dien, en dat 

sy Naam op hulle voorhoofde sal wees. Daar word ook 

van die 144 000 op die berg Sion (14:1-5) gese dat 

die Naam van die Lam en sy Vader se Naam op hulle 

voorkoppe geskrywe is. Aangesien hierdie visioen 'n 

vooruitblik is op die toekoms, kan dit beskou word as 

vervulling van die belofte. 

Die laaste belofte is die van 3:21: 'Elkeen wat die 

oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon 

laat sit'. Die 24 ouderlinge in 4:4 handel as 'n 

vaste groep, maar is miskien nie heeltemal die 

vervulling van bogemelde nie. 12:5 is wel 'n 

moontlike vervulling. In 14:3 word gese dat hulle 'n 

nuwe lied sing voor die troon en dis wel 'n 

vervulling. Die werklike vervulling van die vers kry 

ons in 22:1-5. Dus sit hulle op trone (20:4) en 

hulle tree as regters en konings op. 

Hierdie beloftes in die sewe boodskappe gegee is so 

seker dat hulle wat oorwin (deur nie die merk van die 

dier te ontvang of voor hom te buig nie) deur gelowig 

aan Jesus vas te hou, hulle sal verseker die beloftes 

waargemaak sien en dit ervaar. So is daar sommige 

wat dit alreeds beleef (DuRand 1995:50-51). 
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3.3.2.3 Die einde sal kom op God se tyd 

Die aankondiging deur die groot en magtige engel in 

10:6 (daar is geen tyd meer oor nie) word verder nog 

bygevoeg dat wanneer die sewende trompet gaan blaas, 

dit die teken is dat God se bedoeling met alles 

bereik is. Dit word ook bevestig wanneer die trompet 

geblaas word: 'Die eindtyd het aangebreek' (11 :18). 

Wanneer die sewe engele die sewe laaste plae bring 

(15:1 ), is dit die teken dat die toorn van God sy 

einde bereik het. Na die lied van Moses gesing is, 

het die tempel vol rook geword, en niemand kon in die 

tempel ingaan voordat die sewe plae van die sewe 

engele hulle einde bereik het nie (15:8). As die 

sewende engel sy bak uitgooi, kom daar 'n harde roep 

vanaf die troon in die tempel: 'Dit is verby' 

(16:17). Dit is genoeg getuienis dat ook die tyd van 

die einde onder God se bestel en in sy beheer is (Du 

Rand 1995:89). 

3.3.2.4 So kom die einde 

Wanneer die sewende engel sy bak in die lug uitgooi, 

kom daar die uitroep vanaf die troon: 'Dit is verby' 

(16:17). Dan is daar weerligstrale, dreunings en 

donderslae, asook die grootste aardbewing. Daar is 

groot haelstene (16:21 ). In 18:21 word die val van 

Babilon vergelyk met 'n groot klip wat in die see 

gegooi word deur 'n sterk engel. In 19:19vv sien ons 

dat die Ruiter op die wit perd optree teen die dier 

en die konings van die aarde met hul leers wat teen 

die Ruiter wou oorlog maak. Die dier is gevange 

geneem en die valse profeet saam met hom en hulle is 

lewend in die vuurpoel gegooi. Die ander mense is 

doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die 

mond van die Ruiter op die wit perd (19:20-21). 

Hierdie hele proses word saamgevat in 20:7-10 waar 

vermeld word dat vuur van die hemel af die leers 
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verteer het, en dat die duiwel dan ook in die poel 

van vuur en swawel ingegooi word. Dan word die 

dooies geoordeel: hulle wie se name nie in die boek 

van die Lewe geskrywe is nie, word in die poel van 

vuur gegooi (20:11-15). So kom die einde en daarmee 

saam verdwyn die aarde (20:11). (DuRand 1995:97-98). 

Aan die einde is God' nog in volle beheer en gebeur 

dinge soos wat Hy dit vooruit beloof het. 

3.3.3 Besondere openbarings van sy Heerskappy 

3.3.3.1 Wat sal gebeur! 

Die openbaring gaan juis oor wat 'binnekort moet 

gebeur' (1 :1), en dan word aangekondig in 1:7: 'Kyk, 

Hy kom met die wolke'. Dit is die hoofsaak van wat 

moet gebeur. Hy kom so dat al die mense van Hom sal 

kennis neem, ook, en veral, sy vyande. Dit is seker 

en gewis, dus dit sal gebeur omdat dit moet gebeur. 

Ons kry in 2:10 nog 'n voorbeeld van Christus se 

heerskappy. Die gemeente van Smirna sal ly onder die 

vervolging van Satan vir 10 dae lank. Maar so 

volkome is die beheer van Christus dat dit nie langer 

as tien dae sal wees nie. 

Christus waarsku die profetes in Tiatira (2:21) en 

dan doen Hy dit ook as sy nie haar bekeer nie, 

naamlik dat Hy haar aan 'n siekbed oorgee en haar 

medepligtiges sal ook swaar ly, as hulle hulle nie 

bekeer nie. Interessant hier is die mag van Christus 

wat tog die keuse laat aan die sondaar. En dan die 

opmerking dat Hy elkeen sal straf volgens hulle doen 

en late (2:23). 

Ons kry in 4:1 weer die aankondiging van 'n nuwe 

hoofstuk, naamlik van wat 'hierna moet gebeur'. Die 
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klem val op die 'moet gebeur', dus is daar geen ander 

pad moontlik nie. 

Die Lam is die Een wat waardig is om die boek te neem 

en die seels te open. As Hy dan in 5:7 die boekrol 

neem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit, 

beteken dit dat Christus nou in beheer is van die 

gebeure hier op aarde, en so bepaal Hy die toekoms. 

3.3.3.2 Deur die Gees beheers 

Vier keer vermeld Johannes dat hy deur die Gees 

'meegevoer' is, dat hy dus deur die Gees beheers is 

en sekere openbaringe toe aan hom gegee is. Soos die 

profete van ouds het Johannes die openbaringe 

ontvang. Hier word twee belangrike sake na vore 

gebring: eerstens ontvang Johannes sy visioene deur 

die Gees, en tweedens is dit 'n aanduiding dat ons 

hier met egte profesie te doen het. 

3.3.3.3 Besondere aankondigings 

In enkele gevalle was daar aankondigings waarop in 

sonderheid die aandag gevestig moes word, en dan is 

daar iemand bygehaal, soos die trompet in 1:10, die 

arend in 8:13, die sterk engel in 10:1 en 5, wat deur 

sewe donderslae geantwoord word (10:3). In 14:2 kom 

uit die hemel 'n geluid soos die gedruis van 'n groot 

water-massa en soos die gedreun van swaar donderweer. 

Maar ook die geluid van siterspelers word gehoor en 

'n nuwe lied word gesing (14:3). Verder kom in 

hoofstuk 14 belangrike aankondings deur 'n eerste, 

tweede en derde engel (14:6, 8, 9) asook 'n stem uit 

die hemel (14:13). Nog 'n engel roep na Hom wat op 

die wolke sit om sy sekel in te steek en te oes 

(14:15). 'n Ander engel word deur nog 'n engel 

opgedra om die druiwe-oes in te samel (14:18). In 

16:1 kom 'n harde stem met die opdrag om die sewe 

bakke op die aarde uit te gooi. In 16:17 kom 'n 
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harde stern van die troon af: 'Dit is verby!', en 

18:1 2 sluit hierby aan met die aankondiging dat 

Babilon geval het, deur die harde stern van 'n ander 

engel uit die hernel gedoen. Daarrnee saarn korn 'n 

ander stern uit die hernel wat die gelowiges oproep om 

uit die stad uit te gaan. In 19:1 korn 'n harde 

geluid uit die hernel om te se God het sy oordeel 

voltrek. Dan korn die stern van die troon af (19:5-8) 

om op te roep tot lof en dank, met die aankondiging 

van die bruilof van die Lam. In 19:17 korn die harde 

stern van die engel wat 'n oproep tot die roofvoels 

rig om te korn eet aan die vleis van die vyande van 

Christus. 

Hierdie spesiale geluide of sternme is bedoel om die 

aandag te vestig op iets belangriks wat gese gaan 

word. Die wyse van aandag trek, is nooit so 

belangrik soos die boodskap self nie (Du Rand 

1995:47-48). 

Dit is in lyn met wat in 1:1 gese word, dat naarnlik 

tekens of sirnbole gebruik sal word om die openbaring 

bekend te rnaak. Verder word telkens die woord 'soos' 

gebruik om die saak wat beskryf word, duideliker te 

rnaak. 

3. 3. 4 Hy het mag oor lewe en dood 

3.3.4.1 Hy beheer lewe en dood 

'Ek was dood, en kyk, Ek lewe tot in alle ewigheid; 

en Ek het die sleutels van die dood en die doderyk' 

(1 :18). Dit is veral die laaste sinsdeel wat hier 

vir ons belangrik is. Hy wat die dood en die doderyk 

beheer, heers oor alrnal. Hy beheer die dood en 

daarrnee ook die lewe. Hy besluit wanneer iemand sal 

sterwe, maar hiermee saarn het Hy seggenskap oor die 

lewe. Dit maak Horn rnagtig, 'n Heerser met alrnag 

beklee. 
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Ons kan uit 2:10 aflei dat die duiwel slegs beperkte 

mag het, soveel as wat horn toegelaat word. Dit is 

Christus wat die tyd en ook die graad van die lyding 

bepaal. Dieselfde geld ook van 2:13, waar die dood 

van Antipas gelyk staan met wat met gelowiges gebeur. 

Christus beheers die lewe, en Hy laat toe dat Antipas 

sterwe (vers 13). Hoewel dit lyding beteken vir die 

gelowiges, is daar tog ook geestelike wins te haal. 

Nou word die bystand van Christus as Here vir hulle 

al belangriker. 

In 6:9 en 11 word ook gewys op die feit dat die dood 

nie die einde is nie en ook nie die belangrikste is 

nie. Die gelowiges word wel ter wille van hulle 

getuienis doodgernaak, maar dan wag daar grater en 

heerliker dinge op hulle. Die gelowiges rnoet die 

dood aanvaar as 'n werklikheid, maar dan as die wil 

van Jesus Christus wat dit toelaat. Hy het 'n getal 

bepaal en niks meer as hierdie getal sal doodgernaak 

word nie. 

Dieselfde beginsel kom in 11:7 na vore: wanneer die 

taak van die twee getuies voltooi is, word daar teen 

hulle oorlog gernaak, hulle word selfs oorwin en 

gedood, maar dis alles deel van die plan van 

Christus. Dit beteken nie die einde van die kerk nie 

en dit beteken ook nie oorwinning vir die Bose nie. 

Want Christus was nog nie klaar met die rnense nie en 

groot dinge moes nog gebeur. 

Dit is dus noodsaaklik om op die boodskap van 14:14-

20 te let, dat naamlik die besluite oor die mens se 

besternrning en die tyd van sy heengaan op 'n ander 

vlak geneern word en dat die mens nie seggenskap 

daaroor het nie. Dit rnoet die mens versigtig en 

waaksaarn hou (DuRand 1995:88-90). 
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3.3.4.2 Hy is sterker as die dood 

Hierdie paragraaf wil die waarheid onderstreep dat 

benewens die beheer wat Christus oor die dood het, is 

Hy ook sterker as die dood, dit wil se die dood word 

oorwin. So se Hy van Homself in 1:18 en 2:8 dat Hy 

dood was, maar nou lewe Hy tot in alle ewigheid. Hy 

is dus oorwinnaar vir altyd en nooit sal die dood Hom 

kan raak nie. Maar Hy kan ook vir die mens die 

situasie omkeer. As ~ie stem van die twee getuies 

stilgemaak word (11:7), dan word hulle na drie-en-'n

halwe dag opgewek (11:11), en vaar hulle op hemel 

toe. In vers 11 staan: 'Na drie en ~n halwe dae het 

daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom'. 

(DuRand 1995:93). 

3.3.4.3 Die Verlosser neem die dood as straf weg 

Sonder om nader in te gaan op die betekenis van die 

'dood' in Openbaring is dit wel deeglik deel van die 

straf op die sonde en ongeloof. Van hierdie dood as 

straf word die gelowiges gered (2:11). Ook word gese 

van die groot menigte wat nie getel kan word nie, en 

wat nou voor die troon van God is, dat hulle aktief 

besig is in hulle diens aan Hom, dat hulle hulle 

klere gewas het en dit wit gemaak het in die bloed 

van die Lam (7:14). Daarom kan ook aan die gelowiges 

die versekering gegee word dat hulle geseend is as 

hulle in die Here sterwe (14:13), want aan hulle word 

rus belowe. Dus is die dood oorwin en is dit geen 

straf meer nie vir die gelowige. 

Dat Christus mag het oor lewe en dood, word dus 

duidelik daaruit dat Hy volkome beheer het oor lewe 

en dood, dat Hy sterker is as die dood, en as 

Verlosser kan Hy die dood as straf wegneem. 
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3.3.5 Christus Kom! 

3.3.5.1 Christus is hier! 

As verdere voorbeeld van die heerskappy van Christus 

moet ons stilstaan by die aankondiging dat Christus 

kom, en wel op sy eie manier. Ons het reeds gesien 

dat God die aardse heerskappy aan Christus oorgedra 

het (5:7-8). Hoe oefen Christus hierdie heerskappy 

uit? Dit is die hele saak waarom dit gaan. 

3.3.5.2 Christus is sigbaar teenwoordig 

Dan is die verdere vertrekpunt 1:14, naamlik Christus 

tussen die sewe lampstaanders, waar Hy dus tussen sy 

gemeentes Hom bevind. Hy beweeg in sy kerk en bly 

binne bereik. 

Verder is Christus die Een wat die sewe sterre (die 

boodskap-draers) in sy regterhand hou (1:16 en 20). 

Dit beteken dat Hy hulle veiligheid persoonlik 

waarborg en die voorbestaan van die gemeentes 

verseker. Dus is sy teenwoordigheid tussen sy 

gemeentes die waarborg vir die kerk dat hy nooit sal 

ondergaan nie. 

Christus is aktief aan die werk, en dit verseker dat 

die gelowiges die Satan op aarde kan oorwin. Deur 

die bloed van die Lam, sy verlossingswerk dus, en die 

boodskap wat hulle uitdra (dus sy woord wat verkondig 

word), word die Satan oorwin. Hulle bereidheid om 

uit liefde vir Hom selfs te sterwe, is te veel vir 

Satan (12:10-11). Dit is die wenkombinasie, en 

hierteen het Satan nie verweer nie. Daarom groei die 

kerk en sal hy bestaan tot aan die end. 
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Christus is nie sigbaar vir die blote oog in eie 

persoon nie, maar is sigbaar in sy werke van 

verlossing en oorwinning, in sy lewende kerk (Du Rand 

1995:90). 

3.3.5.3 Hy weet alles 

Die nabyheid van die Here in sy kerk word verder 

geillustreer deur die feit dat Christus sy gemeentes 

ken en alles van hulle weet. So kan Hy vir Efese se: 

'Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle 

onvermoeide arbeid en volharding' (2:2). Vir Smirna 

weer kan Hy se: 'Ek ken julle verdrukking en julle 

armoede, en tog is julle ryk' (2:9). Aan Pergamum 

weer se Hy: 'Ek ken die plek waar julle bly, daar 

waar die troon van die Satan is' (2:13). Aan Tiatira 

weer se Hy: 'Ek weet alles wat julle doen' (2:19). 

Aan Sardis kom die waarskuwing: 'Ek weet alles wat 

julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle 

lewe, en tog is julle dood' (3:1). Van Filadelfia 

word weer gese: 'Ek weet alles wat julle doen ... Ek 

weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my 

boodskap vasgehou en My nie verloen nie' (3:8). Ten 

slotte word aan Laodisea gese: 'Ek weet alles wat 

julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en 

ook nie warm nie' (3:15). 

Die kennis van Christus sluit alle aspekte van die 

gemeentes in, soos wat hulle doen en hoe hulle dit 

doen: met volharding, onvermoeid, of traag. Ook die 

omstandighede soos armoede en verdrukking is bekend. 

Hy ken selfs die plek waar hulle bly, met die 

besondere omstandighede en stryd. Hulle geloof en 

ook gebrek daaraan word raakgesien. Ook die 

gesindhede is nie verborge nie. 

Die geheim van hierdie alwetendheid le opgeluit in 

die feit dat Jesus die 'sewe Geeste van God' het 

(1:4, 4:5, 5:6). Die sewe Geeste is sewe oe, dus die 
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volmaakte visuele vermoe om alles oral raak te sien. 

Sy oe het soos vuur gevlam (1:14). Hy sien alles en 

weet alles. 

3.3.5.4 Christus is die Een wat besoek afle 

Dit beteken nie veel as Christus alles weet maar Hy 

doen niks daaraan nie. Maar nou is dit juis nie so 

nie. Soos die kerklike visitators oorweeg Hy wat Hy 

sien. Waarvan Hy hou, prys Hy, maar waarvan Hy nie 

hou nie, bestraf Hy en dreig Hy met optrede, sodat 

bekering mag voortkom daaruit. So bv. in 2:9 vermeld 

Christus die kwaadstokery·deur die Jode. Maar sy 

herderlike woord is: 'Moenie bang wees vir wat julle 

alles gaan ly nie' (2:10). Ook 2:4 is 'n ernstige 

woord van vermaning. Hy weet hoe ver hulle al 

agteruit gegaan het (2:5), en daarom 'n ernstige 

oproep tot bekering. 

Ons het in 2:16 'n baie betekenisvolle uitspraak. Na 

die vermaning oor die Nikola1ete, die waarskuwing dat 

Hy andersins 'gou na julle toe kom', en dan die 

dreigement oor wat Hy die vyand sal aandoen. 

Christus kan KOM na die gemeente wanneer Hy wil, want 

Hy is hier. 

Aan Sardis die versekering: 'Ek weet dat julle die 

naam het dat julle lewe, en tog is julle dood' (3:1 ). 

Hy is dus so volledig op hoogte met die toestand van 

die gemeente dat Hy dieper as die uiterlike kan sien. 

Daarom sy oproep tot waaksaamheid en bekering (3:3) 

(DuRand 1995:40-41). 

In Filadelfia kan Hy nie net die situasie opsom nie, 

maar begin Hy reeds met opbouingswerk. Hy bewerk 'n 

geopende deur en gee krag tot volharding teen die 

meelopers van Satan (3:8-9). Sy 'Ek kom gou' in 3:11 

sien meer op 'n besoek as op die voleinding. 
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Ook die Laodisense moet verstaan dat Hy alles van 

hulle weet, ook dat hulle lou is (3:15). Die 

oplossing wat Hy hulle bied, betrek Hom direk by die 

gemeente. Hy sal aktief moet meehelp om hulle te 

genees. 

Ons kan uit bostaande slegs een gevolgtrekking maak 

en dit is dat Christus nou hier in sy kerk is en dat 

Hy aktief besig is om soos 'n Herder te waak oor sy 

kudde. Hy sien wat reg is, en Hy prys dit aan (2:2, 

2:13 en 15, 2:19, 3:4, 3:8). Maar Hy sien die 

verkeerde raak, en Hy bestraf dit. As dit nodig is, 

kom Hy ingryp en dinge regmaak. 

3.3.6 Sy Koninkryk Kom! 

3.3.6.1 Ons is reeds sy Priesters 

Ons het hier ietwat van 'n probleem. Dit gaan om 

Christus se Koninkryk, dus dat Hy Koning is, wat 

regeer. Maar dan is Koninkryk ook meer as dit, 

naamlik 'n geestelike Koninkryk, waar Hy aanbid word 

en ons as priesters in sy Koninkryk optree. In sy 

Koninkryk heers Hy met mag en gesag, maar hierdie 

Koninkryk is ook 'n geestelike begrip, en word elders 

genoem Koninkryk van die Hemele, Koninkryk van God, 

en mense word opgeroep tot geloof en bekering om so 

by hierdie Koninkryk betrek te word (vgl. Mt 4:17, Mk 

1 : 1 5 ) . 

Teen hierdie agtergrond moet uitsprake soos 1:6 

verstaan word: 'en ons sy Koninkryk gemaak, 

priesters vir God sy Vader'. Hy het ons deur sy 

bloed van ons sondes verlos ( 1 : 5) . Die 'ons' is die 

gelowiges en hulle is reeds priesters hier op aarde, 

omdat sy Koninkryk reeds op aarde gevestig is. 
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Wanneer in 1:20 en 2:1 gese word dat Christus die 

sewe sterre in sy regterhand hou, bevestig dit sy 

heerskappy en sy mag. Hy beskik oor die hele kerk en 

Hy is vir hulle voortbestaan verantwoordelik. 

Wanneer die engel in 14:6-7 die bewoners van die 

aarde oproep tot 'Vrees God en gee aan Hom die eer' 

word dit gekoppel aan sy oordeel wat nou daar is. 

Daarom is dit nou die tyd om Hom te aanbid. 

Volgens 5:9-10 het die Lam vir God 'n koninkryk gebou 

deur sy bloedoffer. Ons lees ook in 7:14 dat die 

ontelbare menigte voor die troon diegene is wat gewas 

is deur die bloed van die Lam. Verder meld 12:11 ons 

dat die gelowiges die Satan oorwin het deur die bloed 

van die Lam en die boodskap wat hulle getuig het. In 

12:17 is sprake van die 'ander' nakomelinge van die 

vrou. In 14:1-5 word die visioen gegee van die 144 

000 op die berg Sion en hulle word genoem: 'Hulle is 

onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God 

en die Lam'. Ons lees in 14:16 dat die Seun van die 

Mens sy sekel insteek om die graanoes in te same!. 

In 19:17 word vermeld dat 'die bruid haar 

gereedgemaak het vir die bruilofsmaal van die Lam' . 

Al bogenoemde dui op die feit dat Christus sy 

Koninkryk bou. 

3.3.6.2 Want God is Here en Koning 

As Koning en Here word Hy aanbid deur die ouderlinge 

voor die troon, saam met die gebede van die gelowiges 

(5:8), en sing onder andere dat 'U het hulle 'n 

Koninkryk en priesters vir ons God gemaak' (5:10). 

Wanneer God se verborge bedoelinge met alles bereik 

word, en daar nie meer tyd oor is nie (10:6-7) dan 

word van Christus gese: 'Die koningskap van die 

wereld behoort aan ons Here en sy Gesalfde en Hy sal 

as Koning heers tot in alle ewigheid' (11 :15-16). 
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Die stem uit die hemel in 12:10 word gerig op die 

aarde: 'Nou het ons God die redding gebring, nou is 

sy mag en Koningskap hier, en die Gesag van sy 

Gesalfde!' Christus is nou reeds Koning. Daarom kan 

Hy ook aan die gelowiges op aarde die vermoe gee om 

die draak te oorwin hier op aarde (12:11). 

So word Christus ook deur die verlostes besing as die 

Een wat Hom reeds laat geld het as die Koning van die 

nasies (15:3). Selfs aldie nasies sal kom en voor 

Hom kom neerkniel (15:4). 

Die finale afrekening vanuit die hemel kom van die 

Ruiter op die wit perd wat so magtig is dat Hy met 

die swaard uit sy mond die nasies tref en so 

veroordeel (19:12-16), want Hy is die Koning van die 

konings en die Here van die heersers. 

Ons sien ook in 20:4 hoedat Christus heers vir die 

duisend jaar lank saam met die gelowiges. Hy is dus 

reeds Koning in die hemel en op die aarde (20:6) (Du 

Rand 1995:89-90). 

3.3.7 Hy kom sigbaar! 

3.3.7.1 Johannes het dit gesien! 

Die hele inhoud van die boek Openbaring berus op wat 

Johannes gesien het en dit is sy weergawe daarvan 

(1 :2). Daarom is sy eerste visioen ook Christus 

tussen die lampstaanders. Hierdie hele visioen is 

meer as net gesigte sien. Die inhoud is werklik 

Jesus, selfs in so 'n mate dat as Johannes neerval op 

die grond, dan raak die Here hom aan (1:13-16,1:17). 

Dus is Hy nie net vir Johannes sigbaar nie, maar hy 

ervaar iets van die werklikheid van Jesus. Die 

beskrywing van sy voorkoms (1 :13-16) dra net daartoe 

by om sy wese soveel meer aan heerlikheid te laat 

wen. 
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Ook wanneer Johannes die Lam in 19:llvv sien, sien hy 

Hom as die Bewerker van die einde in al sy mag en 

majesteit. As Johannes die troon sien en Hom wat 

daarop sit, dan weet hy dis die einde van alles en 

almal (20:llvv). Maar Jesus is sigbaar, net soos die 

troon waarop Hy sit. Hy is die Een wat die vonnis 

uitspreek sowel as toepas. Johannes het dit self reeds 

gesien, al is dit nou nog verborge. 

3.3.7.2 Aldie mense sal Hom sien 

Alles draai om die feit dat Hy kom op 'n wyse dat alle 

mense van Hom sal kennis neem en weet Hy is besig om te 

kom (1:7). Hy kom en al die mense sal Hom sien. Dus 

sal ook sy vyande van Hom bewus wees. Want Hy is die 

Verlosser maar Hy is ook die Regter wat met sy vyande 

afreken. 

'Look, he is coming with the clouds, and every eye will 

see him' (NIV}. 'Look, he is coming with the clouds, 

everyone shall see him' (Revised English Bible} 

'Look, he is coming on the clouds! Everyone will see 

him' (Good News Bible, TEV) 

'Kyk, Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien' 

(OAV) 

'Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom 
sien' (NAV} 

'Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus' 
(Vulgata} 

'Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn 

sehen alle Augen' (Lutherse Vertaling) 



210 

'Wiszt: Er wird auf den Wolken kommen. Alle werden 

ihn sehen' (Gute Nachricht fur Sie 1968} 

'Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem 

zien' (Brouwer se vertaling 1950} 

'Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem 

zien' (Statenvertaling}. 

Die klem le op die sigbare van sy koms. Hy is besig 

om te kom, is die konsensus van die vertalings. Ook 

oor die sigbaarheid en kenbaarheid is daar konsensus. 

En dit staan aan die begin van die boek. Daarom gaan 

dit om die sigbaarmaking, dit wil se dat Jesus 

Christus geken word in hierdie wereld is waarom dit 

gaan: Hy word geopenbaar. Hy word bekend gemaak: 

dit is Johannes se groot taak. En dan word Hy bekend 

gemaak deur sy werke, sy optrede (1:1,2}. 

'n Ander weergawe van dieselfde proses kry ons in 

22:17, waar deur die Gees en deur die bruid 'n 

uitnodiging na almal gaan om te kom drink van die 

water wat lewe gee. So leer die mens Jesus ken en 

word Hy vir hom werklikheid. Ook in 22:14 is daar 

die uitnodiging: 'Geseend is die wat hulle klere was, 

sodat hulle reg kan he op die boom van die lewe en 

deur die poorte in die stad ingaan' (vgl. hiermee 

saam 7:14). 

3.3.8 Hy kom as Verlosser 

3.3.8.1 Die name in die Boek van die Lewe 

Volgens 3:5 is diegene wie se name in die boek van 

die Lewe geskryf is, hulle wat die oorwinning behaal 

het, dit is hulle wat hulle nie verontreinig het met 

die sondige verleiding nie. 
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Uit 7:14 17 kan ons aflei dat die groot menigte voor 

die troon gesien word as die eindresultaat van die 

verlossing deur Jesus Christus, dus die 144 000 

uitverkorenes. Dit is dus die volle getal verlostes. 

Want hulle is diegene wat uit die groot verdrukking 

kom (7:14), en hulle het hulle klere gewas in die 

bleed van die Lam (7:14). Dit is dus dieselfde as 

diegene wie se name geskryf is in die boek van die 

Lewe - 'n afgehandelde feit, vooruit reeds geskryf 

(DuRand 1995:71). 

In 13:8 kom 'n verdere aspek van die verlossingswerk 

van Christus na vore. 'Aldie bewoners van die aarde 

sal hbm (dier) aanbid, almal wie se name nie van die 

skepping van die wereld af geskrywe staan in die boek 

van die Lewe, die boek van die Lam wat geslag is 

nie'. Die uitverkiesing word dus hier duideliker 

geleer. Dit is die uitverkorenes wie se name geskryf 

is in die boek van die Lewe. 

So is 14:1 5 dan heeltemal in lyn hiermee: hier is 

reeds 'n vooruitskouing van die uitverkorenes in hul 

heerlike staat. Dit is dus 'n versekering van die 

Almag wat in die verlossingsplan 'n rol speel. Die 

volle getal uitverkorenes sal ingebring word, niemand 

kan dit keer nie. Johannes sien hulle reeds as 

voldonge feit. 

By die voltrekking van die laaste oordele is die Boek 

van die Lewe van deurslaggewende betekenis (20:12 en 

15). Diegene wie se name in die boek van die Lewe 

opgeteken is, word nie slagoffers van die tweede dood 

nie. 

In 21:27 kom net die bevestiging van die feit dat in 

die Nuwe Jerusalem is slegs hulle opgeneem wie se 

name geskryf is in die boek van die Lewe. Die Boek 
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van die Lewe bevat net die name van diegene wat deur 

hulle geloof in Jesus Christus verlossing ontvang het 

(vgl. Lk 10:20, Flp 4:3, Op 3:5, 20:15). 

In 22:19 kom 'n moeiliker feit na vore, maar wat 

herinner aan wat by die teodisee ter sprake was. Die 

waarskuwing is dat wie van die woorde van die 

profetiese boek wegneem, sy deel aan die boom van die 

lewe en die heilige stad sal weggeneem word. Dus is 

daar nog ruimte vir die ingrype van Christus, en is 

die mense nie stokke en blokke nie. As dit aan 

Christus te danke is dat mense se name in die boek 

van die Lewe ingeskryf word, kan Hy seker verder ook 

met hulle toekoms handel. 

3.3.8.2 Hy roep nog tot verlossing 

Volgens 3:19 raak die roepstem tot bekering nooit 

stil nie. Met bestrawwing en tugtiging word die 

sondaar wakker geskud, sodat hy hom kan bekeer voor 

dit te laat is. Daarom hou Hy aan om te klop 

(praesens - vorm van KpOUELV) en bied sy 

verlossingsgenade aan (3:20). 

Dieselfde gedagte sit ook agter 7:10, waar erken word 

dat God vir hulle redding verantwoordelik is en die 

Lam is die Bewerker daarvan. 

Die remand soos die Seun van die Mens met sy sekel in 

sy hand, word met 'n harde stem opgeroep om sy sekel 

in te steek om die graanoes in te samel. Dus is daar 

'n nog onafgehandelde taak wat voltooi moet word, en 

dit word gedoen (14:14-16). 

Selfs op die late stadium wanneer die oordele alreeds 

- besig is om voltrek te word, is daar nog 'n oproep 

tot redding (18:4): dat naamlik die Godsvolk sal 

uitgaan uit die stad Babilon, dat hulle dus nie sal 
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rneedoen aan die sondes van die stad nie. So korn die 

Here se roepstern tot op die laaste (vgl. ook 16:9 en 

1 1 ) . 

In sy verlossingsplan is daar die versekering dat die 

volle getal van die uitverkorenes gered sal word. En 

tog is daar ruirnte vir bekering en berou, vir 

terugkeer tot redding. 

3.3.9 Hy kom as Regter 

3.3.9.1 Hy korn straf uitdeel 

Hy is die Een wat die straf bepaal en die oordeel 

uitspreek soos 'n regter. Wat sy gern~ente betref, is 

dit slegs tugtiging met die oog op bekering, soos vir 

Efese (2:6), Pergarnurn (2:16), of Laodisea (3:16). 

Maar die saak word ernstiger wanneer die sewe engele 

met die sewe trornpette gereed rnaak om te blaas. 

Wanneer die eerste vier engele op hulle trornpette 

blaas, word telkens een derde van die aarde of die 

borne verbrand of 'n derde van die see het bloed 

geword, 'n derde van alles wat in die see lewe, het 

doodgegaan, en 'n derde van die skepe het vergaan. 

Ook het 'n derde deel van die water bitter geword. 

'n Derde van die son en die rnaan en die sterre 

onderskeidelik is getref, sodat 'n derde van die dag 

en ook van die nag nie lig gehad het nie (8:6-12). 

Die indruk hier is dat die strawwe nie finale strawwe 

is nie. Dit tref telkens net 'n derde, dus nie die 

geheel nie. Aangesien dit ook die hele tyd tot die 

korns en f~nale cordele van Christus beslaan, sal dit 

as in die huidige voorkornende cordele rnoet gesien 

word. Dit is die hedendaagse reali ite (Du Rand 

1995:78-79). 
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Die verdere aankondiging deur die arend van die 

drievoudige 'wee' (8:13) is 'n verdere bewys dat ons 

hier nog nie met eindoordele te doen het nie. Want 

die volgende trompette gaan meer mense direk raak. 

Die vyfde trompet se straf is gerig net op diegene 

wat nie die seel van God op hulle voorkoppe het nie. 

Die mense moet ook nie gedood word nie, maar slegs 

vir vyf maande lank gepynig word (9:1-11). 

Die sesde trompet is bedoel om 'n derde van die 

mensdom dood te maak (9:15). Die feit dat die lyding 

nie die bekering bewerkstellig van diegene wat 

oorgebly het nie, wys tog op die genade van die Here: 

oordele en straf, maar nog geleentheid tot bekering. 

Moord, towery, onsedelikheid en diefstal woeker 

voort. 

Daarom is dit nodig om deur 'n ander boek (die 

Skrif?) die mense te waarsku dat die tyd min raak, 

die einde kom nader (10:5-10). Hierdie boodskap is 

van so 'n ernstige aard dat dit soet smaak in die 

mond maar word bitter in die maag (10:12). Dis egter 

'n boodskap vir baie volke, nasies en tale. Dit hou 

in die waarskuwing van komende oordeel en straf, soos 

by die profete van die Ou Testament (o.a. Esg 3:3). 

Die eerste, tweede en derde engele kondig die 

boodskap aan van 'n naderende eind-oordeel. Nou het 

die waarskuwing toegeneem in intensiteit. Die 

oordeel het begin (Babel het geval, 14:8), en nou is 

daar geen tyd meer oor nie. Trouens, die einde word 

reeds aangekondig (14:9-11). Daarom is geloof 

absoluut noodsaaklik (14:12-13). 

Die laaste oordele word voltrek wanneer die bakke 

uitgegooi word en Christus word geloof vir sy 

regverdige oordele (16:5-6) en ook vir God is daar 
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lof (16:7). Die pyne wat gely word en die smarte wat 

verduur word, is nog nie genoeg om die mense tot 

inkeer te laat kom nie (16:9 en 11). 

Die onreine geeste bring die aarde se konings met 

hulle onderdane saam in een onheilige alliansie om 

teen God in opstand te kom. Deur die kragte tot sy 

beskikking vernietig God die vyande in een slag 

(16:12 21). 

Babilon, die groot stad, die simbool van alles wat 

sondig is, word vernietig (17:1-2). Dit is simbolies 

van die stryd en die afrekening met sy vyande deur 

Christus (17:5-6 en 17:15-18). 

Die vernietiging van die Satan as bewerker van alle 

boosheid word in 20:1-3 en 20:9 10 beskryf. Eers 

word Satan se mag en sy tyd beperk en dan word hy 

verslaan en in die peel van vuur gewerp. 

Ons word deur 22:12-13 weer teruggebring by die tyd 

waarin ons ons nou bevind. Ons het reeds nodig om 

rekening met die cordele te hou wat van Jesus af 

uitgaan. Dit hou verband met die .. onreinheid .. van 

vers 10 en die kwaad doen van vers 11, asook die was 

van hulle klere in vers 14. Dit is waarom dit gaan, 

want dit is die loon wat hier ter sprake is (22:14-

1 5) • 

3.3.9.2 Laaste Vonnisse 

Laaste of finale vonnisse wat aangekondig word asof 

hulle reeds voltrek is, sodat selfs in die verlede 

tyd van hulle gepraat kan word, vind ons in die geval 

van Babilon. In 14:8 en in 18:1-3 vind ons dit. 

Daar is geen twyfel oor die toekoms nie, en alles is 

onder Christus se beheer. So word dan nou reeds 
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berig gebring oar wat nag voltooi moet word (18:21). 

Dit is 'n werklikheid (19:2-3) hoewel dit eers na die 

laaste oordele sal geskied. 

Die beeld van die parskuip wat getrap word na die 

druiwe-oes ingebring is, is simbolies van die laaste 

oordele oar die goddelose mense (14:17-20). Die 

bevestiging hiervan vind ons in 19:15. 

Die heel laaste vonnis vind ons in 20:11-15. Al die 

mense van die verlede, hede en toekoms, se oordele 

word bevestig en voltrek. Dit is die tweede dood in 

die vuurpoel. Christus sit op die groat wit troon en 

Hy het die laaste se. Hy is die laaste Regter. Die 

vuurpoel is die uiteinde van die Bose en sy 

navolgers. 

EERBIED EN AANBIDDING 

3.3.10.1 Aan Hom op die troon 

3.3.10.1.1 Hy is die Ewige Here 

In die lofbetuigings word aan God en die Lam 

bepaalde eienskappe toegeskryf wat die Almagtige 

verder toelig. Wat betref die Een wat op die 

troon sit, word Hy deur vier lewende wesens voor 

die troon aanbid as heilig, en as Here God. 

Hier kan ons aanneem dat die 'Here' die 

Verbondsnaam veronderstel. Sy heerskappy word 

verder bevestig deur Hom te noem Almagtige, en 

oak dat Hy was en is en kom. Hy is dus van 

ewigheid tot in ewigheid (vgl. Ps 90:2). 

Ons kry iets van dieselfde aard in 11:15, waar 

Hy deur stemme in die hemel aanbid word as die 

Koning oor alma! en dat Hy die Koning is vir 

ewig. Wat egter noemenswaardig is, is die feit 

dat as oar die eindoordele gepraat word, dan 
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word na God verwys (11:16-18). Sy heerskappy 

word bevestig en dat die heidennasies daarteen 

in opstand gekom het, maar dat God nou finaal 

met hulle gaan afreken. Terselfdertyd word ook 

aan die gelowiges gedink en 'word hulle loon 

gegee' (11 :18). Hier ook weer die heerskappy 

van God met die beslissing oor die eindoordeel 

in sy mag. 

3.3.10.1.2 Hy is waardiq om eer te ontvang 

3. 3. 11 

As die Here geeer word deur aan Hom heerlikheid 

en mag en eer toe te ken en Hom as sodanig te 

aanbid, dan is Hy waardig om dit te ontvang. Hy 

is per slot van rekening die Skepper en 

Onderhouer van alles. Dit maak Hom enig (4:8). 

In 7:12 word hierdie lofprysing herhaal deur die 

groat menigte voor sy troon. Ook weer in 12:10 

word sy heerskappy besing, veral waar die Satan 

uit die hemel gegooi is. En nadat die vonnis 

oor die goddelose vrou voltrek is, word daar 

weer in die hemel 'n loflied aangehef om God te 

dank vir die straf en oorwinning oor die vrou 

Babilon, simbool van alle vorme van sonde en 

opstand teen God (19:1-4). 

Aan die Lam 

3.3.11 .1 Hy is waardig om aanbid te word 

Hy word genoem die Heerser oor die konings van die 

aarde en dat Hy deur sy verlossing ons sy Koninkryk 

gemaak het. Daarom is dit sy reg om heerlikheid en 

krag as attribute aan hom toegeken te kry. Hy is dit 

waardig (1 :4-6). In 5:12 word dit herhaal, naamlik 

dat Hy die Lam is wat geslag is en daarom is Hy 

waardig om die mag en die rykdom, wysheid en sterkte, 

eer, heerlikheid en lof te ontvang. 
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3.3.11 .2 Sy voorkoms spel heerlikheid 

Ons kry in 1:12-16 'n visioen wat met reg voorop 

staan, omdat dit 'n heel besondere visioen is. 

Hierin word al die heerlike eienskappe van Christus 

saamgevat, soos sy nabyheid, sy majesteit en gesag, 

sy heerlikheid, sy mag en heerskappy, elkeen met 'n 

simbool verbind. Dit word mooi saamgevat met die 

woorde: 'Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy 

helderste skyn' (1:16). Daarom was die aanbidding 

deur Johannes heel gepas. Hy het soos 'n dooie by sy 

voete neergeval en bly le. 

Aan die begin van die boek word ons aan Jesus 

voorgestel in sy heerlikheid, sodat ons kan besef wie 

dit is wat praat en dat Hy met gesag praat en dat wat 

Hy se nie ligtelik opgeneem word nie. Sy voorkoms 

spel heerlikheid en ons moet daardie heerlikheid 

erken en eerbiedig. 

3.3.11 .3 Sy dade vra aanbidding 

Ons het in 3:7 nie 'n loflied in die egte sin van die 

woord nie maar tog 'n getuienis. En hier word God 

wel gebruik as Naam vir die Lam, omdat die hele 

konteks daarop dui dat dit is waarom dit gaan , 

naamlik die mag en gesag en beheer van Christus oor 

alles. 

Die lied wat in die hemel gesing word tot eer en 

verheerliking van die Lam, word gegrond op sy 

verlossingswerk. Dus vra sy optrede aanbidding en 

verheerliking (5:9-10). 

In 15:3-4 is daar 'n soortgelyke geval waar God 

eintlik dien as benaming vir die Lam. In 15:3 word 

dit ook gese: 'Hulle sing die lied van Moses die 

dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam'. 

In hierdie lied word verwys na sy dade en sy optrede, 
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en Hy word aanbid omdat sy handelswyse regverdig is 

(15:4). 

Die Ruiter op die wit perd word besing in 19:11-16. 

Hier word weer slegs die feite gekonstateer, terwyl 

dit op so 'n wyse gedoen word, dat dit vir Hom eer 

beteken. 

CHRISTUS EN SY VYANDE 

3.3.12.1 Die mens kies teen God 

3.3.12.1.1 

3.3.12.1.2 

Daar is laksheid 

Die eerste soort van sonde kan toegeskryf word 

aan laksheid eerder as aggressie teen die Lam. 

Dis net nalatigheid (3:1-2). In 3:15 word die 

Laodisense beskuldig van louhede, omdat hulle op 

hulle rykdom en aardse voorspoed vertrou, wat 

Christus geleidelik uitdryf uit hulle lewens. 

Die ware en egte rykdom is by Hom alleen te kry 

en daarom sal hulle moet moeite doen om dit te 

bekom. Dit vra soms inspanning om die 

verhouding weer reg te maak. Die daaglikse 

bekering en gereelde soeke na die gawes van 

Christus is die pad wat geloop moet word. As 

hierin verslapping is, dan tree stagnasie in. 

Doelgerigte verset 

Ons lees in 9:20 21 asook in 16:9-11 dat die 

mense hulle nie tot bekering wou wend nie, maar 

eerder aangehou het om te laster en teen God te 

sondig. Ons lees ook in 11:18 dat die nasies 

woedend was en dus aggressief teen God opgetree 

het. Hul handelinge was doelgerig en bedoel om 

kwaad aan te doen. In 12:4 is die draak daarop 
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ingestel om kwaad aan te doen. Dus het al die 

bostaande sondaars teen Christus in opstand 

gekom en dit doelbewus gedoen. 

3.3.12.2 Daar is verleiding, aansporing 

3.3.12.2.1 

3.3.12.2.2 

Op hoer vlak 

Daar is magte en kragte aan die werk bo die 

menslike vlak, die magte agter die versoekings 

en verleiding van die mense. Daar is die draak 

wat wraak sweer op die vrou en haar nakomelinge 

aanval (12:17). Hy roep sy twee handlangers 

tevoorskyn, naamlik die dier uit die see (13:1-

2), wat vir 42 maande lank uitdagend optree 

teenoor God en om 'n hele klomp volgelinge te 

werf, selfs onder die gelowiges slagoffers te 

kry (13:5-7). Nog 'n helper vir die draak en as 

hulp vir die eerste dier, kom daar nou die dier 

uit die aarde (13:11), en hy maak dat die eerste 

dier nog groter welslae behaal (13:13-15). Daar 

kom nog 'n handlanger by om te help, naamlik die 

hoer Babilon, die groot stad (17:1-6). Sy is 

verantwoordelik nie net vir die verleiding van 

baie mense nie, maar veroorsaak ook die dood van 

baie gelowiges. Onder haar verleiding het 

konings gesondig, was daar sakemanne, skeeps

kapteins en 'n menigte van mense. In hoofstuk 

18 word vermeld hoedat deur die vrou al hierd~e 

mense verlei is tot sonde. 

Valse leraars en profete 

Op die menslike vlak is dit mense wat ander 

mense verlei. Dus mense laat hulle gebruik om 

die bose werk van Satan te doen. So word in 

2:16 reeds van die Nikola1ete gepraat, terwyl 

die profetes Isebel genoem word. In 3:9 word 

ook nog die sinagoge van Satan genoem, 
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waarskynlik Jode wat die gelowiges probeer 

weglei van Christus af. In 3:17 word ook nog 

rykdom genoem as iets om die gelowiges mee te 

verlei weg van Christus af. 

Onder die almag van God is daar ruimte vir 

verleiers om die mense te verlei. Die mens kan 

kies, en nou probeer die verleiers om die mense 

verkeerd te laat kies, om so te probeer punte 

aanteken teen Christus. Vanaf die hoer vlak tot 

by die mens word hierdie stryd gevoer. En tog 

kan die mens oorwin (12:11). 

3. 3. 1 2. 3 Die vyand het groat mag 

3.3.12.3.1 Hy beskik oor sy eie magte 

Die ou draak is self magtig, so magtig dat hy in 

staat is om 'n derde van die sterre van die 

hemel met hom saam te sleep (14:4). Die sterre 

word algemeen aanvaar as hemelwesens wat sy 

volgelinge word en wat hy gebruik om sy 

duiwelswerk te verrig (17:7). 

Hy het die dier uit die see (13:1) en die dier 

uit die aarde (13:11). Hierdie twee diere vorm 

'n magtige kombinasie, en alleen Christus se 

verlossingwerk kan hulle teenstaan (13:8). 

Die hoer Babilon kom ook nog by as 'n vyand 

(17:1-3), en die dier is die draer van die vrou 

(17:3), maar sy tien horings is ook nog verbind 

tot oorlog teen die Lam (17:13). Hoewel hulle 

die vrou sal skade aandoen, is hul mikpunt 

eintlik die Lam (17:17 en 18). 
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Hy is woedend 

Daar is geen twyfel oor die vyandige houding van 

die Bose teenoor Christus en sy volgelinge nie. 

So is daar diegene wat die twee getuies (11 :5) 

kwaad wil aandoen. Die ou draak wil die 

pasgebore kind verslind sodra Hy gebore word 

(12:4). Wanneer hy verslaan word en sy planne 

misluk, daal hy met groat woede neer op die 

aarde (12:12). En ons sien dat die draak 

woedend oar die vrou se redding, weggaan om 

oorlog te maak teen haar ander nakomelinge 

(12:17). 

3.3.12.3 Christus reken af met sy vyande 

3.3.12.4.1 Op aarde 

Wanneer dit gaan oor menslike vyande, begin 

Christus sy afrekening reeds op aarde. So word 

die profetes Isebel oorgegee aan 'n siekbed, en 

die mense wat met haar owerspel gepleeg het, aan 

swaar lyding (2:22). Haar volgelinge word deur 

'n pessiekte getref (2:23). 

Wanneer die gebede van die gelowiges saam met 

die wierook opstyg voor die aangesig van God, 

dan word dit beantwoord deur donderslae, 

dreunings, weerligstrale, en 'n aardbewing 

(8:5). Hierna tree die sewe engele met hul 

trompette na vore en begin die verdere 

afrekening (8:6). 

Die sewe engele met die sewe laaste plae tree te 

voorkyn uit die tempel in die hemel, en dan kom 

die duidelike opdrag: 'Gaan gooi die sewe bakke, 

gevul met die toorn van God, op die aarde uit' 
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(16:1). En as die sewende engel sy bak 

uitgegooi het, kom die stem van die troon in die 

tempel af: 'Dit is verby!' (16:17). 

Op simboliese wyse 

Wanneer die vyande van Christus met simbole 

voorgestel word, vind die afrekening ook plaas 

op simboliese wyse. So word met die sewe koppe 

en tien horings afgereken: 'Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom 

die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal 

hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers 

en die Koning van die konings is' (17:14). Van 

die hoer Babilon word dit so voorgestel: 'n 

sterk engel neem 'n groot klip, so groot soos 'n 

meulsteen, en hy gooi dit in die see. So sal 

Babilon met geweld neergegooi word en niemand 

sal hom ooit weer kry nie (18:21). 

Die dier word gevange geneem en die valse 

profeet saam met hom, en hulle twee is lewend in 

die poel van vuur gegooi wat met swawel brand 

(19:20). Die ander mense (hulle volgelinge) is 

doodgemaak met die swaard wat uitgaan uit die 

mond van die Ruiter op die wit perd (19:21). 

Die ou draak of die duiwel wat die mense verlei 

om teen die heilige stad op te trek, is in die 

poel van vuur gegooi, daar waar die dier en die 

valse profeet is. Hulle sal dag en nag gepynig 

word tot in die ewigheid (20:10). 

Wat betref die laaste oordeel, is daar sprake 

van boeke wat oopgemaak word, en dan ook die 

boek van die Lewe. Die deurslaggewende is die 

boek van die Lewe. As iemand se naam nie in 

hierdie boek geskrywe is nie, is hy in die 

vuurpoel gegooi (20:15). 
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3.3.13 Christus bly in beheer, nou en tot aan die einde 

3.3.13.1 Nou en op aarde 

Wanneer Christus die straf aankondig wat die vrou 

Isebel sal tref, dan kry ons in 2:23 die opmerking: 

'Dan sal al die gemeentes weet dat dit Ek is, die Een 

wat die gedagtes en begeertes van die mens 

deurgrond'. Terselfdertyd se Hy aan die getroue 

gelowiges: 'Ek le op julle geen ander verpligting 

nie: hou net vas aan wat julle het, totdat Ek kom' 

(2:24-25). Dan het Hy ook nog beloftes aan die wat 

die oorwinning behaal het (2:26). 

Aan Filadelfia kom die versekering dat die deur wat 

Christus oopgesluit het, deur niemand weer toegesluit 

kan word nie (3:8). Hy belowe ook hulp en 

ondersteuning in die toekoms wanneer daar beproewing 

is (3:10). 

By die waarskuwing oor straf en tugtiging as daar nie 

bekering kom nie, gee die Here nog weer die 

geleentheid tot bekering (3:18-19). Hy is dus in 

volle beheer van die situasie. 

Met die twee getuies sien mens dat al lyk dit of 

hulle vyande oorwin het, is dit nog lank nie so nie. 

Christus beheer die situasie wanneer Hy die getuies 

weer laat opstaan en hulle laat opvaar na die hemel 

(11 :12-13). Dus verloop alles nog volgens sy 

besluit. Die woorde van 13:9-10 wil ook die almag en 

heerskappy van Christus bevestig en dit tot troos 

laat wees vir die gelowiges. As die vyandskap van 

die dier meebring dat iemand in gevangenskap moet 

gaan of met die swaard doodgemaak word, is dit omdat 

Christus so besluit het. Die belangrikste is dit wat 

na die dood wag, en daarom moet die dood nie gevrees 

word nie (14:13). 
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3.3.13.2 In die bowe-aardse 

Wanneer die sewende trompet geblaas word, word die 

belangrike aankondiging gedoen oor wat gaan volg: 

afrekening met die vyande en die beloning van die 

gelowiges. En dan gaan die hemelse tempel oop en 

word die Verbondsark sigbaar. Dus is Hy nog getrou 

aan sy verbond om te red wat syne is en om vir hulle 

te sorg. Dit is nog aan die gebeur (11 :19). 

Die redding van die kind en die vrou in 12:5 toon 

duidelik aan dat die Heer altyd as wenner uit die 

stryd tree. Hy versorg die vrou en red die kind. 

Verder word die draak uit die hemel gegooi (12:9), 

maar hy word op die aarde ook verslaan (12:11). So 

word sy mag en invloed gebreek. 

Ons lees in 17:17 dat van die tien horings van die 

dier gese word dat God hulle gedagtes so gerig het, 

dat, wat hulle doen, volgens sy bedoeling is (17:17). 

Ons sien verder dat van die hoer Babilon gese is: 'Sy 

sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here 

God wat haar oordeel' (18:18). 

Dus verloop die strawwe deur Christus opgele, volgens 

plan en volgens sy besluit. Hy bly ten volle in 

beheer. 
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3. 3.14 DIE TRIOMFERENDE KERK 

3.3.14.1 Die Nuwe Jerusalem 

3.3.14.1.1 Belofte aan Gelowige~ 

Ons kan uit 3:12 'n paar baie belangrike 

gevolgtrekkings maak, naamlik dat eerstens dit 

die somtotaal is van die oorwinnaars hier op 

aarde, dus van die triomferende kerk. 'n Tweede 

gevolgtrekking is dat die Nuwe Jerusalem nie die 

woonplek van die gemeente is nie, maar simbool 

van die gemeente self. Want, let wel, die 

belofte is aan die oorwinnaar dat hy 'n PILAAR 

sal word in die tempel van God. Die Een aan wie 

jy behoort, se Naam word op jou geskrywe. Daar 

is oak nou al die boom van die lewe en sy vrugte 

om te eet (2:7). 

Die belofte van trone waarop die gelowiges sal 

sit saam met Christus as mede-regeerders word 

alreeds in 2:26-28 gegee. So oak in 3:21 die 

versekering van te gaan sit op die troon. Dit 

gebeur dan oak en word beskryf in 20:4-6. 

Ons lees in 19:7 dat die bruilof van die Lam 

aangebreek het, en dat die bruid haar daarvoor 

gereed gemaak het. In vers 8 lees ons dat God 

haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan 

te trek, en dan word verduidelik dat die fyn 

klere is die regverdige dade van die gelowiges. 

In 21:2 word gese dat Johannes die stad, die 

Nuwe Jerusalem, uit die hemel sien afkom het. 

Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar 

man versier is (21 :2). In 21:9 se die engel aan 

Johannes om te kom sodat hy aan hom die bruid, 

die vrou van die Lam, kan wys. En dan word hy 

deur die Gees meegevoer na 'n hoe berg en word 

die heilige stad Jerusalem vir hom gewys. Ons 
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kan hier weer die gevolgtrekking maak: die Nuwe 

Jerusalem is dus die verheerlikte gemeente self 

en nie slegs sy woonplek nie. 'n Tweede 

belangrike feit is dat dit nerens gese word dat 

die stad iewers op aarde geland het nie. Dit 

kom uit die hemel, maar land nerens op die aarde 

nie (21:9-10). Nou kan mens ook begryp waarom 

eintlik daar nie 'n tempel of son of maan nodig 

is nie, want God is sy tempel, en die 

heerlikheid van God verlig hom en die Lam is sy 

lamp (21 :22-23). 

Beskrywing van die Nuwe Jerusalem 

Die eerste hemel en die eerste aarde het 

verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie 

(21 :1 2). Reeds in 20:11 lees ons dat die aarde 

en die hemel voor Hom op die troon padgegee het 

en daar was nie meer plek vir hulle nie. En die 

Nuwe Jerusalem het vanuit die hemel neergedaal, 

maar nerens word gese dat hy geland het of waar 

hy nou is nie. Ook sy afmetings is op aarde 

onprakties. 1 n Stad met 1 n omtrek van 48 000 

kilometer kan letterlik nerens op aarde pas nie, 

behalwe in die middel van die woestyn miskien, 

en dan moet dit 'n baie groot woestyn wees. En 

dan moet die mense se geestelike liggame daarin 

woon - dit kan tog nie. Dat ons dus met 

simboliek te doen het, is duidelik. En dit moet 

ook duidelik wees dat ons met 1 n totaal nuwe 

werklikheid te doen het - 1 n nuwe hemel en 1 n 

nuwe aarde (21 :1), en nie 1 n hernude een nie. 

Ook d verdere beskrywing van die stad, naamlik 

die twaalf poorte in die hoe mure, die name van 

die twaalf stamme op die poorte (wat dui op die 

verbondsvolk), pas in by die gedagte van 1 n 

verheerlikte gemeente. Die fondamente is twaalf 

en dra die name van die twaalf apostels. 
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Wanneer ons hier let op die feit asof dit 'n 

probleem skep indien Johannes die apostel die 

skrywer van die boek is, dan behoort dit tog nie 

werklik so te wees nie. Dit is tog hier nie 'n 

kwessie van beskeidenheid nie. As Johannes nie 

op veel jonger leeftyd omgegee het om as een van 

die twaalf apostels uitgeken te wees nie (Hd 

4:33, Hd 5:18, Hd 5:29) is dit tog nie billik om 

skielik nou so 'n beskeidenheid te verwag nie. 

Buitendien word die name nie gemeld nie. En 

indien ons die simboliek insien, word ook 

hierdie probleem ondervang. Die Ou

Testamentiese gemeente het as verbondsvolk 

verbind aan die twaalf stamme van Israel 

binnegekom. Die nuwe verbondsvolk is gebou op 

die woorde van die apostels soos ontvang en 

oorgegee onder leiding van die Gees, en daarom 

is die simboliek hier op sy plek. 

Dat die fondamente van die stadsmure versier is 

met allerlei kosbare edelgesteentes (21 :19) 

terwyl die mure van opaal en die stad van goud 

(21 :18) is, dui dit alles op die heerlikheid van 

die triomferende kerk. Daarom is die rivier met 

die water wat lewe gee (22:1) en die boom van 

die lewe wat genesing vir die nasies gee (22:2), 

heel op hul plek in die stad. Hier gaan dit om 

heling en verlossing. Daarom is dit ook 

belangrik dat die poorte van die stad nooit 

gesluit word nie. Daar moet steeds toegang 

wees. 

3.3.14.2 Direkte verbinding: Hemel / aarde 

3.3.14.2.1 Hoofstuk 21:3-8 

Hierdie gesprek met Johannes het twee dele: die 

Nuwe Jerusalem en die seeninge vir hulle wat 

reeds daaraan deel het (21 :3-4). Maar dan word 
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aan Johannes 'n boodskap deurgegee vir die 

strydende kerk (21 :6-8). Wat die eerste 

boodskap betref, is dit veral die 

teenwoordigheid van God by die mense, en die 

wonderlike vertroosting wat daarmee saamgaan. 

Die versekering word gegee dat die dinge van 

vroeer verbygegaan het (21 :4). Alles is nou 

nuutgemaak deur God (21 :5). 

Die tweede deel van die boodskap het te doen met 

hulle wat nog midde in die stryd staan, want 

hierin word 'n belofte gegee aan 'elkeen wat die 

oorwinning behaal'. Die boodskap self is baie 

belangrik. Eerstens die belofte van te drinke 

gee van die water wat lewe gee (21 :6) verniet. 

Tweedens die belofte van die Verbondsgod, 

naamlik 'Ek sal sy God wees, en hy sal my seun 

wees' ( 21 : 7) . 

Derdens is daar 'n ernstige waarskuwing van 

ewige straf in die poel van vuur aan die 

sondaars (21 :8). 

Hoofstuk 22:1-5 

In hierdie perikoop word aan Johannes 'n blik 

gegee op die Nuwe Jerusalem, terwyl daar tog 

pertinent gewys word op die rivier met die water 

wat lewe gee en die boom van die lewe wie se 

blare is tot genesing van die nasies. 

Die versekering word gegee dat in hierdie stad 

sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie 

(22:2), want die troon van God en die Lam is 

hier gevestig en daarom is sy dienaars besig om 

Hom te dien, soos te verwagte kan wees. Die 

Here is hulle lig, en saam met Hom sal hulle tot 

in alle ewigheid as konings regeer. 
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Die heerskappy van Christus sowel as die van die 

gelowiges saam met Hom, word hier duidelik 

geleer. 

Hoofsuk 22:6-17 

In hierdie perikoop val die klem op die 

profetiese karakter van die boek. Daarom mag 

dit nie geheim gehou word nie. Die eindtyd het 

aangebreek en nou moet daar afgereken word. 

Genadetyd is nou verby. Die wat vuil is, kan 

nie nou meer gewas word nie. 

Tegelykertyd word diegene geprys wat betyds 

hulle klere gewas het toe daar nog geleentheid 

was om dit te doen. As hulle gewas is, kan 

hulle in die stad ingaan omdat hulle reg het op 

die boom van die lewe en dus deur die poorte van 

die stad kan ingaan (22:14). 

Vers 16 gee 'n voortsetting van die gesprek van 

Jesus met Johannes. Maar nou word dit direk 

gerig aan die gelowiges op aarde en dit bevat 

boonop 'n uitnodiging aan 'elkeen wat dors het' 

(vers 17). 

Ons kan uit hierdie perikoop die volgende leer: 

Eerstens dat Jesus die helder Morester, 

Aankondiger van 'n nuwe dag is, 'n nuwe toekoms. 

Tweedens is Hy nog steeds besig om mense te nooi 

om te kom na Hom toe. Derdens sien ons dat Hy 

die Gees en die Bruid, dit wil se die kerk, 

gebruik om uit te nooi na Hom toe. Vierdens 

moet op hierdie uitnodiging geantwoord word met 

'n wederuitnodiging deur die hoarder, gerig aan 

Jesus Christus om te kom! Vyfdens word dit 

gerig aan elkeen wat dors het, om te kom, om die 

water wat die lewe gee, te kry, ~erniet! 'n 

Laaste uitnodiging uit genade! 
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3.3.14.2.4 Hoofstuk 22:18-22 

3. 3.15 

Dit is duidelik dat ons in hierdie perikoop te 

doen het met 'n ander boodskap. Eerstens is 

daar 'n waarskuwing om nie te verander deur by 

te voeg of weg te neem van wat reeds geskryf is 

nie. Die waarskuwing sluit verder in moontlike 

strafmaatreels met eskatologiese gevolge (22:18-

1 9) • 

In 22:20 het ons weer die versekering: 'Ja, Ek 

kom gou!' Die antwoord van almal, die hele 

skepping (want hier word nie genoem wie dit is 

wat antwoord nie) se gebed is: 'Amen! Kom, Here 

Jesus' . 

In 22:21 kom ons weer terug by die briefvorm, 

waar die brief gewoonlik afgesluit word met 'n 

seenbede. Die inhoud van die seen is egter 

belangrik. Die genade van die Here Jesus sal 

met almal wees. Dis wat ons nodig het, en dis 

waarvan ons lewe. 

Ons slotsom is dat daar nog steeds voortdurende 

verbintenis en ook meedeling van geestelike 

gawes (lewe, water, genade) is tussen 

triomferende en strydende gemeentes, sodat 

laasgenoemde kan volhard en selfs ook tot 

oorwinning kan volhard. Die Heilige Gees is die 

skakel. 

Wat word van sy vyande? 

3.3.15.1 Die handlangers van die Draak 

Die hoer Babilon word totaal vernietig. In 18: 21 se 

die engel, wat die groot klip in die see gooi: 'So, 

met geweld, sal Babilon, die groot stad, neergegooi 

word en niemand sal hom ooit weer kry nie'. 
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Van die diere van hoofstuk 13 lees ons dat die Ruiter 

op die wit perd, Christus, hulle gevange geneem en 

lewend in die poel van vuur gegooi het (19:20). 

Waar ons hier met simboliese figure te doen het, is 

hul einde ook simbolies. Christus reken deeglik af 

met sy vyande, is egter die duidelike boodskap. 

3.3.15.1.2 Die Satan self 

Wanneer Satan al die nasies opgesweep het tot 

oorlog teen God, kom hulle om teen die geliefde 

stad (hier die kerk op aarde) op te ruk. Maar 

dan kom daar vuur van die hemel af wat hulle 

verteer (20:9). Die duiwel self word in die 

poel van vuur gegooi en dag na nag gepynig. 

Weer eens is Christus die oorwinnaar. 

3.3.15.1.3 Die volgelinge van Satan 

Hulle word geoordeel volgens hulle werke. En as 

hulle name nie in die boek van die Lewe geskrywe 

is nie, word hulle in die poel van vuur gegooi 

(20:15). 

3.4 SAMEVATTING VAN UITSPRAKE OOR DIE MOTIF VAN GOD SE 

3. 4. 1 

HEERSKAPPY 

God is in beheer deur Christus 

God is volkome in beheer van wat moet gebeur. 

Christus is in beheer op die aarde. Dus is die lyne 

waarlangs die geskiedenis sal ontwikkel, alreeds deur 

God vasgele. Christus beheer die kragte wat die 

geskiedenis vorm. 



3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

233 

Hy is Here wat ten volle in beheer is. Sy werke 

getuig van sy heerskappy (soos bv. sommige in die 

tronk vir tien dae, die twee getuies, ens). 

Hy beheer die magte en kragte wat die geskiedenis in 

'n vaste koers laat verloop. Hy is egter ook in 

staat om in te gryp en om dinge in 'n bepaalde 

rigting te stuur. Daarom mag ons bid. 

Sy verbondstrou is altyd daar, veral oor die volk van 

die nuwe verbond. 

God beheer die einde 

God het in Christus beheer oor die einde van die 

wereld en sy geskiedenis. Sy beloftes oor die einde 

sal waar word, en gebeur soos Hy beloof het. 

Hy besluit oor die tyd van die einde. Dan beskik Hy 

ook oor die aanloop na die einde. Dus is die 

geskiedenis in sy hande. 

Funksie van die Gees 

Die rol van die Heilige Gees is hoofsaaklik 

tweeledig. Aan die een kant is die 'sewe geeste' van 

God gelyk aan die 'sewe o~' van die Lam, dus om Hom 

alwetend te maak, sodat Hy alles van ons af weet. 

Aan die ander kant is dit die Gees wat hoofsaaklik 

openbarend optree om sekere verborgenhede bekend te 

maak. 

Aankondigings oor die toekoms 

Omdat Hy die Almagtige is, kan Hy as God aankondig 

wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is nie bepaalde 

gebeurtenisse wat ge~dentifiseer kan word nie, maar 

beloftes wat in vervulling gaan, sommige by meer as 

een geleentheid. Sy beloftes is egter so vas en 
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seker dat sommige asof reeds gebeur voorgestel kan 

word. Sy heerskappy duur vir ewig. 

Hy beheer lewe en dood 

Hy beheer die lewe en die dood want Hy dra die 

sleutels van die doderyk en die dood. Dit beteken 

dat Christus sterker is as die dood, en Hy het die 

dood oorwin. Daarom kan Hy die dood as straf wegneem 

en in die plek daarvan die ewige lewe gee. 

Dit beperk ook die mag van die duiwel. Hy kan net 

optree in soverre as wat hy toegelaat word. Hy kan 

die gelowiges doodmaak, maar dan ontneem hy hulle 

slegs hul aardse lewe, en breek vir hulle die ewige 

heerlikheid aan. 

Christus kom! 

Christus kom! is die tema van die boek. Die 

vetrekpunt is dat Hy reeds in sy gemeentes aanwesig 

is en nou kom Hy as Verlosser na elkeen. 

Op sy besoek aan die gemeentes leer Hy hulle 

omstandighede so goed ken, dat Hy letterlik alles van 

hulle af weet. Op grond van hierdie kennis prys Hy 

wat goed is, maar bestraf Hy wat nie reg is nie. Hy 

kan die gemeentes enige tyd besoek om te tugtig 

wanneer nodig, en om reg te stel en te herstel waar 

dit nodig is. 

Hy is dus aktief besig om vir sy kudde 'n Herder te 

wees. 

Koms van sy Koninkryk 

Die begrip 'Koninkryk' word op twee maniere gebruik 

in Openbaring, naamlik eers as uitdrukking van die 

heerskappy oor 'n groep mense (uiterlik), maar dan 
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ook as geestelike instansie, 'n groep mense wat 

Christus het as hulle Koning, in geestelike terme, 'n 

geestelike begrip, onsigbaar in die wereld, en tog 

lewendig en kragtig. 

Hy regeer in sy koninkryk oor sy kerk en is 

verantwoordelik vir sy voortbestaan. 

Christus is Heer (geestelik) en Koning (heerskappy). 

Hy is nou reeds Koning, maar kan ook reeds priesters 

aanstel in sy Koninkryk. 

Hy kom sigbaar 

Christus kom sigbaar. Die mense van die wereld sal 

iets van Hom gewaar word en sal kennis neem dat Hy 

hier is. Johannes het Hom gesien. Hy was sigbaar en 

kenbaar vir Johannes, trouens, Hy het hom aangeraak. 

Al die mense sal Hom sien. Sien het hier meer die 

betekenis van ervaar of beleef (bv. om die dood te 

sien) . 

Verder is Hy sigbaar in sy werke. Sy handelinge met 

mense in die wereld maak Hom bekend. Hy is nie 

verborge nie, maar 'n lewende werklikheid. 

Die boek van die Lewe 

Die Verlosser het reeds die name van sy verlostes in 

die boek van die Lewe geskrywe. Hulle is die 

oorwinnaars. Hulle kom uit die groat verdrukking. 

Maar hulle het hulle klere gewas in die bleed van die 

Lam. 

Hulle is egter uitverkies reeds voor die skepping. 

Dit is dan ook die sin van 144 000. So is die boek 

van die Lewe van deurslaggewende betekenis by die 

laaste cordele voor die wit troon, en is dit net 



3.4.10 

3.4.11 

3.4.12 

3.4.13 

236 

logies dat hulle wie se name in die hoek van die Lewe 

opgeteken is, nie onderhewig is aan die tweede dood 

nie. En tog kan van diegene wat die profesie aantas 

(weglaat, byvoeg) die reg op die boom van die Lewe en 

van die heilige stad van horn weggeneern word (22:19). 

Roepstem tot bekering 

Die roepstern tot bekering raak nooit stil nie. Al 

kos dit vooraf bestrawwing en tugtiging, die sondaar 

word wakker geskud tot bekering. Selfs op die late 

stadium waar die oordele alreeds begin, is daar nog 

geleentheid tot bekering. 

Hy is die Regter 

Hy is die Regter wat die vonnis vel, die straf 

bepaal, en die oordeel voltrek. Wat sy gerneentes 

betref is dit slegs tugtiging met die doel dat dit 

sal lei tot bekering. Maar vir sy vyande is dit 

strawwe wat uiteindelik lei tot die dood. Die 

strawwe in die tussentyd is telkens oor 'n derde 

deel, maar dan korn die finale oordele wat lei tot die 

einde van alles. Eers is daar die waarskuwing, maar 

dan volg die oordeel wat lei tot die einde. 

Die Raad van God 

Die Raad van God is so seker en vas, dat toekornstige 

gebeure soos die laaste oordele, so seker is dat dit 

beskryf word asof dit al gebeur het. Dit is die 

sekuriteit vir ons geloof in die toekorns. Hy is die 

Begin, die Alfa, maar Hy het ook die laaste s~ oor 

die einde, die Omega. 

Die Here op die troon 

Die Here op die troon word geeer as die Heilige en as 

die Here God. Die Naarn Here veronderstel die 
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Verbondsnaam. Hy is waardig om die hoogste eer te 

ontvang. 

Die Lam 

Die Lam word geeer as Koning omdat Hy 'n koninkryk 

het. Heerlikheid en krag pas by Hom, net soos 

rykdom, mag, wysheid, lof. 

Ook sy voorkoms is 'n uitdrukking van heerlikheid en 

mag (vgl. eerste hoofstuk). Ook sy dade is sodanig 

dat dit die mens dwing tot aanbidding en lof. 

Die mens het die vryheid 

Die mens het die vryheid om te kies, ook teen God. 

In sommige gevalle is dit bloat laksheid en swakheid. 

Maar dan is daar ook doelgerigte verset. Dat daar 

verleiding en aansporing tot sonde voorkom, is baie 

duidelik. Satan met sy handlangers tree op om die 

grootste deel van die wereld te verlei tot sonde en 

opstand teen God en die Lam. Valse leraars en valse 

profete is daar ook om die mens te verlei tot sonde. 

As mens die ruimte het om teen God te kies, is daar 

ook ruimte en geleentheid tot bekering en terugkeer 

na die Verlosser. 

Die Bose het groot mag 

Ook die vyande, Satan of die Bose of d duiwel of 

die Draak, het groat mag. Hy beskik oar sy eie magte 

wat hy kan in span teen die kerk, soos die diere en 

Babilon, die groat hoer. Verder weet ons dat hy 

woedend is want sy mag en sy tyd is beperk. 
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Christus reken met sy vyande af 

Christus reken met sy vyande af. Reeds op aarde word 

mense gestraf met allerlei rampe in die natuur 1 

hongersnood en oorloe 1 pessiektes en so meer. Die 

ander simboliese afrekenings met simboliese figure 

dui alles op sy vermoe om te veroordeel en te 

vernietig. 

Christus bly in beheer van alles 

Christus bly in beheer van alles, nou en tot aan die 

einde. 

Die triomferende kerk 

Die triomferende kerk is die kulminasiepunt van die 

beloftes van God wat waar en eg is. Die beloftes en 

die versekering word verder gestaaf deur die feit dat 

daar reeds nou al geeet kan word van die vrugte van 

hierdie beloftes. Die boom wat lewe gee se blare 1 is 

tot die genesing van die nasies. Die water van die 

lewe is nou al reeds daar en tot ons bekikking. Dit 

verseker ons dat alles verder ook sal waar word. 

Die Nuwe Jerusalem 

Die beskrywing van die Nuwe Jerusalem maak dit 

duidelik dat die stad simbool is van die verheerlikte 

gemeente, die triomferende kerk self, en nie die 

woonplek van die gemeente nie. Dit kan ook nie op 

aarde iewers wees nie, daar is tog nie plek vir hom 

nie. Die aarde is vernietig, totaal vernietig. 

3.5 KONKLUSIE 

God is in beheer deur Christus se heerskappy op aarde 

en deur die aktiewe werking van die Heilige Gees. 
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God beheer die geskiedenis tot aan die eindgebeure, 

wat ook verloop volgens sy wil. Daarom kan Hy 

toekomstige gebeure nou reeds aankondig. 

Christus het beheer oor die lewe en die dood. Dit 

bestaan daarin dat Hy optree as Verlosser van diegene 

wat aan Hom behoort, dus wie deur Hom verlos is, maar 

Hy is ook die Regter wat sy vyande straf. 

Christus se verlossing word die deel van hulle wat 

uitverkies is, en dit geskied langs die weg van 

geloof en bekering. Die mens het vryheid en die Bose 

beskik oor groot mag. Daarom is die Bose in staat om 

die mens weg te trek van God af, maar Christus is 

die sterk Verlosser en Hy red die wat syne is. 

Christus bly in beheer van alles, want Hy het reeds 

die Bose verslaan en so sy mag en sy tyd beperk. Die 

kerk is triomferend en word die bruid van die Lam, 

die Nuwe Jerusalem in die nuwe hemel en aarde. 
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HOOFSTUK 4 

STAWING VAN MOTIF DEUR EKSEGETIESE ONDERSOEK VAN 

ENKELE HOOFSTUKKE IN OPENBARING 

ENKELE INLEIDENDE OPMERKINGS 

In Op. 4:1 is dit dieselfde stem wat in 1:10 met gesag gepraat 

het. Ook die aankondiging dui op die gesag en mag van Hom wat 

spreek: Johannes sal sien wat moet gebeur. God het so 

besluit en so sal dit wees. 

In verband met die troon die volgende: eerste hoofdeel (4:1 -

11 :14) begin met die troon en Hy wat sit op die troon. Die 

tweede hoofdeel (11 :15- 22:5) begin ook met 'n troon (11 :16). 

Die visioene sluit ook af met 'n troon (22:1 - 3). 

Hoofstukke 4 en 5 beskryf verder die Heerser se majesteit deur 

te vertel wie en wat rondom die troon aangetref word. 

Openbaring 6:16 verwys ook na die mag van Hom op die troon. 

In die sewende hoofstuk gaan dit om die vreugde van die 

verlostes en hoe hulle dit ervaar voor die troon - weereens 

die gesag. Ook die goue altaar van Openbaring 8:3 wys op die 

heerlikheid van Hom op die troon wat verdien om deur die 

gebede van die heiliges vereer te word. Netso toon Openbaring 

12:5 ons die reddende krag van Hom op die troon wat die kind 

wegruk tot voor sy troon. Die nuwe lied van die verheerlikte 

verlostes (14:3) dui verder aan dat Hy mag geeer word. Die 

aankondiging dat die einde aangebreek het (16:17), kom ook uit 

die troon. Met die voltrekking van die laaste cordele sit God 

andermaal op die troon. Die ontsagwekkende "Halleluja" in die 

hemel, weerklink wanneer die finale cordele voltrek is oor die 

vyande van die Lam en sy bruid (19:4), deur die 24 ouderlinge 

en 4 lewende wesens aangehef. Die regter by die laaste 

cordele sit ook op die troon (20:4). In die nuwe Jerusalem is 

daar ook 'n troon (21 :3 en 5) en daar stroom 'n rivier van 
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water wat lewe gee, uit hierdie troon (22:1 en 3). 

Hy wat op die troon sit, is die Here. Die Here en die Lam sit 

op 'n gesamentlike troon (22:3). Dit alles dui daarop dat die 

troon simbool is van gesag, mag en heerskappy. Teen hierdie 

agtergrond moet die res van hierdie geselekteerde hoofstukke 

beoordeel word. 

In die voorafgaande hoofstukke van hierdie studie is die 

volgende uitgewys: 

Openbaring is 'n vroeg-christelike profesie en moet dan as 

sodanig verklaar word. Die profetiese boodskap is: God 

regeer en sy heerskappy word op aarde uitgevoer deur Christus. 

Hierdie boodskap word deur tekens (simbole) oorgedra aan die 

kerk, dit is sowel Johannes se eerste lesers as die kerk wat 

sal wees tot aan die voleinding van die tyd. Die boodskap 

word as 'n troosboodskap aan die kerk gegee: Christus is 

verlosser van diegene wat aan Hom behoort; en aan die vyande 

van die kerk word gese: Christus is die regter wat besig is 

om sy oordele te voltrek oor sy vyande. Daarom sal sy 

verlostes vir ewig by Hom woon in die nuwe Jerusalem en word 

sy vyande gewerp in die poel van vuur. 

Die visioene.deur Johannes gesien dra dan ook hierdie boodskap 

oor. In die onderstaande eksegetiese arbeid sal dit uitgewys 

word as die sleutel tot die beter verstaan van die boek en sy 

boodskap. 

4.1 OPENBARING HOOFSTUKKE 4 EN 5: GOD EN DIE LAM 

Volgens die beskrywing van die makrostruktuur van 

Openbaring ressorteer hierdie hoofstukke onder die 

eerste hoofdeel van Openbaring en vorm saam 'n 

eenheid wat God se beheer oor die toekomstige gebeure 

uitspel. Die gedeelte val weer in twee subdele 

uiteen, 'n deel wat God se heerskappy bevestig 

(hoofstuk 4) en dari 'n deel wat aantoon watter rol 

deur die Lam vervul word (hoofstuk 5). 
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GOD SIT OP DIE TROON BEVESTIG GOD SE 

Die probleme deur kommentatore ondervind met 

betrekking tot hoofstuk 4 het veral te doen met die 

verklaring (i) van wie die 24 ouderlinge is, (ii) 

waarvoor die 4 dierefigure staan, en (iii) ook die 

sewe fakkels as die sewe Geeste van God. 

Oor die troon en die Iemand wat daarop sit, is daar 

geen meningsverskil nie. Dit is God op sy troon, dit 

versimboliseer sy heerskappy en mag. Hy regeer en Hy 

lewer regspraak (DuRand 1992:54). Dit is onmoontlik 

om so 'n gesig in mense-woorde weer te gee. Daarom 

beskryf Johannes dit met allerlei simbole. 

4.1.1.1 Die 24 Ouderlinge: 

Dit is duidelik dat daar nie alleen geen instemming 

is onder verklaarders oar die betekenis van die 

simbole nie, maar daar is deur hulle oak nie 'n posi

tiewe boodskap te haal uit die hoofstuk nie. En tog 

was daar 1 n rede waarom hierd visioen aan Johannes 

getoon is. Dit word nou uitgewys-

Die visioen moet soos volg benader word: 

Dat Johannes geroep word om iets te aanskou wat hom 

sal wys wat "hierna" moet gebeur 1 (4:1 ), is belangrik 

vir die verstaan van hierdie visioen. Hoofstukke 4 

en 5 is eintlik 'n eenheid, en die eintlike boodskap 

kom eers in hoofstuk 5. Maar die vertrekpunt is die 

Almagtige God, wat heers oar alles en oor almal. 

Daarom gaan dit oak hier oar wat "moet" gebeur (oe:t) 

hierna. 'n Beskrywing van die remand op die troon is 

nie moontlik nie, maar word vergelyk by die mooiste 
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en kosbaarste wat op aarde gesien kan word. Dit skep 

'n atmosfeer van verhewenheid en heerlikheid met die 

mooiste van alle kleure en kosbaarste gesteentes. 

Dit is tekens van die heerlikheid van God. 

Die 24 ouderlinge is verteenwoordigers van die kerk 

op aarde. Hulle is hemelse wesens wat gereed is tot 

diens, daarom is hulle trone random die troon van 

God. Die wit klere is saam met die goue krone tekens 

van oorwinning en daarom is hulle verteenwoordigers 

van 'n triomferende kerk. Hulle moes die heerlikheid 

en die heiligheid van God en die Lam besing, die 

gebede van die heiliges voor die troon bring saam met 

wierook (5:8 - 9), en toegerus met 'n siter 'n nuwe 

lied sing. Saam met die 4 lewende wesens moes dit 

voortdurend geskied, sander ophou. So groat en 

wonderbaar is Hy wat op die troon sit. (Kyk by 

Groenewald 1986:76}. 

Die weerligstrale, dreunings en donderslae (4:5) is 

begeleidende natuurverskynsels wanneer God nader kom 

om met die mense te praat (Ex. 19:16 19). Dit is 

ook getuienis van God se oorwinnings (8:5, 11:19, 

16:18) (Wall 1992:93). Die majesteit van Hom wat op 

die troon sit, word vergroot deur die donderslae, 

bliksemstrale en dreunings. Dit is die Rex Tremendae 

Majestatis, die Koning van vreeslike majesteit (kyk 

by Visser 1965:57). Volgens Michaels (1992:116) se 

bevinding na 'n ondersoek na die betekenis van die 

"see van glas" het ons hier (4:6) te doen met niks 

wat enige kwaad weerspieel nie, maar 'n teken dat 

hierdie besonderhede eintlik die eer van God moet 

uitstraal, waarmee mens kan instem. 

Om dit soos LOHSE (1960:35) te wil verklaar, is nie 

nodig nie. Die oudste is reeds in Ou-Testamentiese 

tye 'n posisie van eer waar ander verteenwoordig 

word. Daarom hoef ons nie parallelle te soek in 

Babilon of Iran nie. Beasley-Murray (1983:113) is 
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nader aan die waarheid: dis in lyn met Jes. 24:23. 

Volgens hom moet 12 dae dan die volk Israel 

verteenwoordig en 12 die kerk in ooreenstemming met 

Openbaring 21 :12vv. (Kyk ook by DuRand 1994:55). 

Daar was 24 priesterlike afdelings (vgl I Kronieke 

24:4) en 24 afdelings van Leviete (I Kronieke 25:1) 

wat met liere, harpe en simbale moes profeteer. 

-':'? 
Johannes gee sy eie verklaring aan Ou-Testamentiese 

simbole, daarom sal 2 x 12 (laasgenoemde is 'n 

goddellike getal) dui op die gesag van die 

heerlikheid van die Een wat aanbid word. 

Breytenbach (in Botha e.a. 1988:39) verskil egter van 

bogemelde standpunt. Volgens hom kan hulle 

geidentifiseer word as 'n hemelse kollege van engele 

wat as assessore God bystaan in sy regering, of hulle 

kan verteenwoordigers van die gelowiges wees. Maar 

nerens vind mens dat engele as ouderlinge funksioneer 

nie. 

Oor die betekenis van die 24 ouderlinge word hier 

onder 'n meer volledige bespreking gegee. 

4.1 .1 .2 Die Sewe Fakkels: 

Die sewe fakkels, simbolies van die sewe Geeste van 

God, (4:5) teken God se alomteenwoordigheid (vgl Esg 

1) (DuRand 1992:55). Dit is die Heilige Gees in sy 

volkomenheid (Kyk by Groenewald 1986:77). 

Die 7 brandende fakkels wat die sewe Geeste van God 

is, word deur Beasley-Murray (1983:115) 

geklassifiseer as ander gerubs, omdat hulle tussen 

die gerubs was (vgl ook Lohse 1960:35), na aanleiding 

van onder andere Esegi~l 1 . Volgens Breytenbach 

(1988:39) is die sewe fakkels engele. As die geeste 
van 1:4 doen hulle diens as God se boodskappers. 

Volgens Du Rand (1992:55) is die sewe fakkels 
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simbolies van die sewe Geeste van God, en dit teken 

net Godse alomteenwoordigheid (vgl Esegiel 1). Van 

Hartingsveld (1991 :35) noem hulle die sewe 

aartsengele. Wall (1992:93) sien hulle as die sewe 

Geeste van God, dit is die Heilige Gees (n.a.v. 1 :4), 

wat God se heerskappy ondersteun. 

In vers 6 lees ons van die see van glas, helder soos 

kristal, voor die troon. Volgens Visser (1965:57) 

herinner dit mens aan die Babiloniese en Joodse 

voorstellings dat daar bokant die vaste gewelf 'n see 

is wat die bo- en die onder-wereld van mekaar skei. 

Sy siening word ondersteun deur Van der Laan 

(1992:41 ). (Kyk ook Davis 1992:117 vv. wat die hele 

hoofstuk interpreteer as 'n hoftoneel). (Vogelgezang 

(1985:551) meen dat Johannes hier direk gebruik maak 

van Esegiel, veral Esegiel 1). Wall (1992:94) meen 

weer dat waar die see verbind is aan die troon dit 

dan nog 'n simbool van God se heerskappy is. Die see 

behoort aan die ou maar nie die nuwe skepping nie 

(21 :1). Dit is 'n woonplek van kwaad (13:1) waardeur 

God se volk moet gaan na die beloofde land, die 

Koninkryk van God (15:1 - 3). Die see kom weer ter 

sprake. 

4.1 .1 .3 Die 4 lewende wesens was "naby, rondom die troon", 

dus naaste aan die troon was hierdie lewende wesens. 

Die 4 lewende wesens versinnebeeld die totaliteit van 

die skepping en is die belangrikste onder die geskape 

wesens. Meer nog as dit waarvoor hulle staan, is 

hulle funksie, naamlik om leiding te neem by die 

aanhef van die lofsang (4:8, 5:8, 14; 7:11, 19:4) 

(Groenewald 1986:78). Hulle lofsang gaan dag en nag 

voort. Aan die verkondiging van die lof van God kan 

daar geen einde wees nie. Eers hef hulle die drie

maal-heilig aan, en daarmee verklaar hulle dat Hy is 

die volstrek heilige. Hulle wat, sander om te rus, 

dag en nag die heilige God prys, bereik blykbaar elke 

keer 'n hoogtepunt wanneer hulle aan Hom wat op die 
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troon sit, heerlikheid, eer en dank toebring. 

Wanneer die heersersmag en die ewigheid van lewe van 

Hom wat op die troon sit, geprys word met 

heerlikheid, eer en dank, volg die vier en twintig 

ouderlinge die leiding van die vier lewende wesens. 

Hulle bring hulde deur as teken van onderwerping te 

kniel, hulle krone voor Hom neer te le en Hom te 

aanbid. Op die manier erken hulle die volstrekte 

heerskappy van God oor die hele skepping en oor die 

volk van God (Kyk by Groenewald 1986:79). 

Mens moet besondere belang heg aan die loflied van 

die 4 lewende wesens (4:£). Hulle beklemtoon as 

verteenwoordigers van die skepping, die heiligheid 

van God en die Almag van God, en dat Hy van ewigheid 

tot ewigheid God is (Ps. 90:2): daarin le vir die 

gelowiges die versekering van die uiteindelike 

oorwinning. 

Ook moet gelet word op die aanbiddingslied van die 24 

ouderlinge wat erken dat God aanbidding waardig is, 

want Hy is beklee met heerlikheid, moet geeer word, 

en Hy is magtig, want Hy het alles geskep, ja dit is 

deur sy wil dat alles ontstaan het. 'Hy is dus die 

Allerhoogste, daar is niemand soos Hy nie. 

Waar dit dus hier gaan om die heerskappy van God te 

verkondig, het mens te doen met bekende hemelse 

simbole. Die troon is bekend as beklee met 

heerlikheid reeds in die Ou Testament. Dat die kerk 

verteenwoordig is, pas mooi in die geheelbeeld in. 

So ook die aanduidings van God se mag. Die Gees van 

God hoort daar by die troon. Net so ook die see van 

glas (= kristal). Voor sy troon is die wereld 

sigbaar. Net soos in die geval van die ouderlinge 

kan die 4 lewende wesens slegs hier inpas as ons dink 

aan bekende hemelse wesens, soos o.a. by Esegiel en 

Jesaja. Die verhewe lof aan die Almagtige en 

Allerhoogste toegebring, kan tog nie kom uit die 
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monde van mitologiese of astrologiese figure uit die 

heidendom nie. Die funksie van die ouderlinge en die 

4 lewende wesens bepaal self wat ons van hulle meet 

maak. Dan alleen dra hulle 'n boodskap van hoop oor. 

Die vier lewende wesens random die troon (4:6 - 7) 

gaan volgens Lohmeyer (1953:48 - 49) terug na 

Babiloniese astrologie met die sterrebeelde van die 

bul, die leeu, die skerpioen (wat altyd as mens 

voorgestel word), en die arend. Volgens Caird 

(1971:64) word Johannes se beskrywing van die diere 

gehaal uit Jes. se visioen (Jes. 6:2), gekombineer 

met Esegiel se visioen van die gerubs (Esg. 1:4-

21). Hier in Johannes se visioen verteenwoordig 

hulle die hele geskape kosmos van hemel en aarde. Of 

daar 'n verband is tussen die leeu, dier, mens en 

arend en die sterrebeelde of konstellasies, is 'n 

vraag waarop die antwoorde negatief is omdat nerens 

elders in Openbaring die wesens enige astrologiese 

betekenis het nie. Aan die ander kant meet hulle ook 

nie geidentifiseer word met die vier 

evangelieskrywers nie. Hierdie verklaring het in die 

2de eeu ontstaan en het wye aanvaarding geniet; maar 

dit het nie enige bestaansreg nie (vgl Breytenbach 

1988:39). (Vgl ook Beasley-Murray 1983:117). 

Hulle is hemelse wesens wat in die diens van God 

staan. Hulle sien alles en weet alles, en staan op 

die dienspunt tussen God en die skepping. Die vier 

lewende wesens versinnebeeld die totaliteit van die 

skepping en is die belangrikste onder die geskape 

wesens .. Hulle is engelagtige wesens of gerubs. Die 

werk van die vier lewende wesens is om leiding te 

neem by die aanhef van die lofsang (4:8, 5:8, 7:11, 

19:4) en om die wil van God uit te veer, ook by die 

voltrekking van die oordeel (6:1 - 7, 15:7). 

(Groenewald 1986:78). 
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HOOFSTUK 5: DIE LAM IS WAARDIG OM TE HEERS 

Hierdie hoofstuk vorm 'n eenheid met die 

voorafgaande, en hier word gedeeltelik die belofte 

vervul van die toon "wat hierna moet gebeur". Waar 

die fokus in die vorige hoofstuk gerig is op God, die 

Almagtige Skepper, word in hierdie hoofstuk gefokus 

op God, die Verlosser, die Lam. 

Die eerste probleem vir 'n uitleg hiervan sentreer 

random die boekrol met sy sewe se~ls verse~l. Die 

vraag is na die inhoud van die boek en verder na die 

betekenis van die se~ls - waarom met sewe seels 

verseel? 

4.1.2.1 Inhoud van die boek 

Mens moet die sleutel tot die inhoud van die boekrol 

vind in die woorde "wat hierna moet gebeur" (4:1). 

Dit hou verband met God se Almag en met Christus se 

verlossingswerk, en dat Christus die heerskappy uit 

die hand van God ontvang, en hoe dat Hy nou die 

geskiedenis verder laat ontplooi. Omdat mens met 'n 

profesie te doen het en nie met 'n geskiedenisboek 

nie, is die beginsel en die kragte aan die werk in 

die vorming van die geskiedenis baie belangrik. Die 

valle geskiedenis kan tog nie hier opgeteken word 

nie, maar die faktore wat aanleiding gee tot die 

voleinding op die besondere wyse soos beskrywe word, 

dit is wel belangrik en moet opgeteken word. Dis 

seker so ver as wat mens mag gaan in jou bespiegeling 

oor die inhoud van die boek. 

Volgens Beasley-Murray (1983:121 v.) kan die boekrol 

'n soort van kontrak wees (n.a.v. Zahn), 'n soort 

testament. Dog dit kan eerder na aanleiding van Esg. 

2:9 v. 'n profesie oor die eindgebeure bevat (:120). 
Caird (1971 :70} noem nog 'n moontlikheid, dat dit 

naamlik die Boek van die Lewe (3:5, 13:8, 17:8, 
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20:12, 15; 21 :27) is, maar erken self dat die 

argumente teen so 'n moontlikheid oorweldigend is. 

Sy verwysing na Rm. 1:17 is belangwekkend, waar die 

openbaarmaking van God se geregtigheid ook die 

inherente krag bevat om dinge te verander, reg te 

maak wat verkeerd is (:71). Hy wys egter die 

moontlikheid af dat die boek die toekomstige gebeure 

verhaal wat dan die inhoud is van die boek wat 

Johannes moes skryf, dus slegs 'n weergawe van 

Openbaring. Ook die moontlikheid dat die boekrol die 

los drade van die onvervulde profesiee van die Ou 

Testament saamvat en die vervulling daarvan weergee, 

word deur hom afgewys (:72). Vir hom is die inhoud 

van die boekrol dan die toekoms van die wereld soos 

God dit bedoel het (:72), beide om wat betref die 

verlossing en wat alles daarmee saamgaan, tot 

volvoering te bring. Die sewe seels is dan die 

aanduiding dat God nie self die inhoud van die boek 

in beweging wil bring nie, maar dat Hy dit oorlaat in 

die hande van 'n mens, wat volkome die wil van God 

sal uitvoer. (Vgl. ook oor die sg. eskatologiese 

rede Davis 1992: 176- 181). 

4.1 .2.2 Die Lam 

Die probleem rondom die Lam moet nou aangespreek 

word. Die benaming Lam vir Christus kom 29 keer voor 

in Openbaring, en konsekwent word apvCov daarvoor 

gebruik. Trouens in die hele Nuwe Testament word 

slegs in Jn. 21:15 arnion van skaap in algemene sin 

gepraat, terwyl dit verder slegs in Openbaring 

voorkom, en wel as naam vir Christus. Die ander 

woord vir Lam is &~v6~, wat twee keer in die 

Evangelie van Johannes voorkom (1 :29, 36) en dit word 

van Christus gebruik (= Lam van God) en verder in Hd. 

8:32 (aangehaal uit Jes. 53:7 "soos 'n lam") en I Pt. 

1:19 (ook die woorde "soos 'n lam"), in albei gevalle 

ook van Christus. Volgens Lohmeyer (1953:54) is 

CxQv[ov eie aan Openbaring ("eigentiimlich"). Dit 
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herinner aan die vergelyking van die Ebed Jahweh met 

'n Lam (Jes 53:1 vv.). Uit Hd. 8:32 en I Pet. 2:22-

25 is dit duidelik dat hierdie voorstelling in die 

denke van Oerchristendom messiaans verstaan is en op 

Christus van toepassing gemaak is. So kan Paulus dan 

ook in I Kor. 5:7 Christus, in 'n effens verouderde 

beeld, as "ons Paaslam" beskryf. 

Volgens Visser (1965:62) word die Lam hier voorgestel 

as die Leeu uit die stam van Juda, die (beloofde) 

afstammeling van Dawid. Dit is die messiaanse titel 

wat die meeste in lyn met die Joodse politieke 

Messiasverwagting skyn te wees. Dit gryp terug op 

Genesis 49 wat reeds voor ons jaartelling Messiaans 

ge1nterpreteer is, soos o.a. blyk uit die 

apokaliptiese geskrif: Die Testament van die Twaalf 

Patriarge. Die Lam is dieselfde: die deur Israel 

verwagte Seun van Dawid: Lam en Leeu is een. 

Volgens die verklaring in die geledere van die 

Religionsgeschichte moet by hierdie gedeelte ook 

gedink word aan die sterrebeeld die Ram. In die lig 

van die sterk astrologiese kleur van die beeldeskat 

waarmee Johannes werk, is dit nie uitgesluit dat dit 

medebepalend was nie, maar die hoofmotief moet wel 

gesoek word in die Joodse kultus. Die Lam staan "as 

geslag", dit wil se met 'n keelwond soos wat by die 

rituele slagting aangebring word. Maar dat ons hier 

nie met 'n slagoffer te doen het nie, blyk uit die 

sewe horings en die sewe oe (:63). Die horings is in 

die Ou Testament die teken van mag by uitnemendheid 

en die oe dui alwetendheid aan. Verder druk die 

getal sewe die stempel van volheid af en sluit aan by 

die "sewe geeste". Hulle staan voor die troon van 

God maar is tergelykertyd uitgestuur in die hele 

wereld om van die geslagte Oorwinnaar te getuig. 

Die verbinding van die sewe oe met die aksie van 

"uitgestuur" is ook in die profesiee van Sagaria te 

vind in 4: 1 0 .. 
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Die betekenis van die Lam wat die merk van geslag te 

wees aan Hom dra, is volgens Caird (1971 :74) beskryf 

deur die lied wat deur die hemelse koor gesing word 

(vers 9). So is die Lam die simbool van self

opoffering en verlossende liefde. Hierna wys 

Johannes ons sy besondere wyse van hantering van die 

Ou-Testament. Hy is gedurig besig om die Ou

Testamentiese geskrifte oor te klank as't ware, 

hoewel hy hulle nooit letterlik aanhaal nie. 

Hermeneuties s& Johannes die Ou Testament is 

onmisbaar vir die verstaan van karakter en 

doelstellings van God, maar dit moet gelees word in 

die lig van die verdere opheldering van Christus. In 

die hierop volgende beelde uit die Ou Testament in 

die hoofstukke wat kom, is die enigste titel vir 

Christus die van die Lam. Dit is asof Johannes vir 

ons wil se dat oral waar die Ou Testament se "Leeu", 

moet ons lees "Lam" (:75). Die horing is simbool van 

krag, die oe van wysheid. Christus het in al sy 

volheid die almag en die alwetendheid van God, Hy is 

"die krag van God en die wysheid van God" (I Kor. 1:2 

4), aldus Caird. 

Belangrik om op te let is dat die Lam wat lyk of Hy 

gewond is, staan. Die gewonde Lam is die opgestane 

Lam (Beasley- Murray 1983:124). Die titels Leeu en 

die Wortel van Dawid is duidelik die Messias van die 

Ou Testament. En die Lam? In weerwil van besware 

moet sander twyfel aangeneem word dat die figuur 

geneem is oit die Joodse apokaliptiese beelde, wat 

die volk van God as die kudde van God beskryf uit wie 

'n verlosser kom wat hulle verlos van hulle vyande. 

In die "Testament van Josef" (19:8 v.) kom die 

simbool van 'n leeu en 'n lam saam voor (aldus 

Beasley-Murray). 

Hierdie simbole is beskrywend van die Messias. Dis 

waar Johannes die Doper sy gedagte van 'n Messias 

gekry het wat hy aangekondig het (Jn 1 :29). Maar 
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Johannes het 'n geslagte Messias gesien. Waarom nie 

'n dooie leeu nie? Die simboliek sou nie pas nie. 

Die Messias is geslag as 'n offerande. Die strydende 

leeu het oorwin deur die rol aan te neem van die 

Paaslam. (Beasley-Murray 1983:124). 

Gewoonlik tree 'n engel na vore om met Johannes te 

praat (vgl. 11:1, 21:9, 22:6), maar hier (5:5) en in 

7:13 is dit een van die ouderlinge. Hierdie feit dui 

op die belangrikheid van die mededeling (Kyk by 

Groenewald (1986:82)). Die Afstammeling van Dawid is 

weergawe van die grondteks se "Wortel van Dawid". 

Die wortel verwys eerder na 'n voorvader as na die 

nakomeling, maar nietemin kry die uitdrukking in die 

Joodse Messiasverwagting die betekenis van 

Afstammeling van Dawid, en die uitspraak van Jes. 

11:1 word messiaans vertolk, (soos Paulus ook doen in 

Rm. 15:12). Met hierdie benamings word verwys na die 

Joodse messiasverwagting en lewer die bewys dat 

daardie verwagting vervul is deur die lam wat geslag 

is, Jesus Christus. Hy het deur kruisiging en 

opstanding die oorwinning behaal en is waardig om die 

boek met sy seels oop te maak. Verder kan die "sewe 

oe" vertolk word as uitdrukking van die volkomenheid 

van die Heilige Gees, hoewel mens in hierdie 

teksverband eerder te doen het met 'n beeld van die 

alsiendheid van Christus. Net soos God in Sag. 4:10 

het ook die Lam sewe oe wat oor die hele wereld kyk 

sodat niks aan sy oog ontsnap nie. Deur die boek aan 

die Lam af te gee, het Hy wat op die troon sit, 

bevestig dat die Lam waardig is om dit oop te maak. 

Daarom is Hy ook waardig om aanbid te word deur alles 

wat lewe. As bewys hiervan kniel nie net die vier en 

twintig ouderlinge nie maar ook die vier lewende 

wesens voor die Lam. 

Breytenbach (1988:54) vra tereg die vraag waarom die 

Messias van vers 5 ge1dentifiseer word as 'n lam of 

'n ram? Daar moet daarop gelet word dat die figuur 
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sewe horings het en die horing is simbool van krag en 

waardigheid. Hy het ook sewe oe wat as sewe geeste 

ge1nterpreteer kan word en Hy stuur hulle oor die 

hele aarde sodat Hy alles kan sien (:45). Die 

QQV[ov is dus 'n magtige en kragvolle figuur wat ook 

'n mate van alwetendheid het. Die Messias van vers 5 

moet dus verstaan word as 'n heersende figuur. Hy 

word as Arnion beskryf om twee redes: Eerstens word 

Ram (as 'n teken van die Zodiac?) geassosieer met 

krag en soewereiniteit (Dn. 8:3; I En. 89: 42- 50), 

soos die Ram in Openbaring (vgl. 6:16 en 7:17) wat 

sewe oe het wat skyn soos sterre op die aarde. 

Tweedens het QQv[ov 'n assosiasie met die paaslam wat 

herinner aan die bevryding van Israel uit Egipte. 

Hierin stem Breytenbach dus in hoofsaak saam met al 

die ander kommentatore. Mens kan saamstem met 

hierdie standpunt omdat dit heenwys na die 

oorheersende krag van God as die Heerser. 

Vir ons doel is veral belangrik wat Breytenbach 

(1988:47) uitspel as die boodskap van die boek 

Openbaring. Dit is vervleg met die siener se 

verstaan van God en die Lam. Wat hy gesien het in 

die hemel, gee duidelik leiding vir die verstaan van 

die werklikheid op aarde. God die Skepper, is die 

enigste Regter en Heerser oor die ganse heelal. Hy 

het die toekoms van die heelal in sy hand, in die 

vorm van die boekrol. Geen krag in die hemel, op 

aarde of onder die aarde kan handel sonder die 

goedkeuring van God nie. Selfs die godevyandige 

kragte handel deur sy toelatende wil (13:5, 7, 17:7). 

Die mag om die geskiedenis tot sy finale voltooiing 

te bring, word aan die Lam oorgegee. Deur sy dood 

het Hy reeds bewys dat Hy waardig is om die seels oop 

te breek en daarmee God se planne vir die toekoms tot 
I 

uitvoering te bring. Die verhoogde Christus het 

opperste Heerser geword. Die Lam wat sy volk bevry 

het vanuit die hele mensdom sodat hulle die Here mag 
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dien, word erken as opperste Regeerder deur die ganse 

heelal. Onder die uitspansel is die heerskappy van 

Christus algemeen erken. Vir die gelowiges op aarde 

beteken dit dat hulle nie die Romeinse keiser sal 

erken as hul heer en meester nie, want die keiser 

beheer nie die heelal nie. God is die Pantokrator, 

die Almagtige. Die toekoms van die kerk is nie in 

die hande van die Romeinse despotisme nie, maar gegee 

in die hande van Hom wat die kerk liefhet, wat hulle 

losgekoop het uit gebondenheid en gevangenisskap. 

Die gemeenskap moet wees 'n alternatiewe gemeenskap 

onder die heerskappy van God, 'n heilige priesterskap 

om Hom te dien. Kragtens die feit dat die Messias 

alreeds gekroon is as Heerser, moet hulle nou 

vasstaan teen die eis van die deelname aan die 

keiseraanbidding, terwyl hulle die toekomstige 

verlossing deur die Lam verwag (Breytenbach 

1988:47/8). 

Mens kan Breytenbach se siening onderskryf. Die 

heerskappy van die Almagtige God is erken in hoofstuk 

4. Hier word die Lam nou gehuldig as Verlosser (5:9) 

en as waardig om as Heerser erken en vereer te word 

(5:12). En aan sowel die Een op die troon as aan die 

Lam word deur die ganse heelal die erkenning gegee as 

Heersers en met heerlikheid en mag beklee. 

PERSPEKTIEWE EN BYDRAE VAN J M FORD 

In die tydskrif LISTENING: JOURNAL OF RELIGION AND 

CULTURE 28; 1993:245 - 260 is 'n artikel gepubliseer 

van die hand van J M Ford (1993) onder die titel: 

THE PRIESTLY PEOPLE OF GOD IN THE APOCALYPSE. Teen 

die agtergrond van die Zits irn Leben van die 

gemeentes in Asie, wil Ford dat ons sekere insigte 

sal verkry in die aard en funksionering van die 

gemeentes. 
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Die uitdrukking "'n koninkryk van priesters" in Eks. 

19:5 -6 word verbind aan Op. 1:6. So word die kerk 

die "Exodus community". Soos in die Ou Testament die 

hoepriester God moes naderbring aan die volk van God, 

is volgens die Openbaringboek die taak aan die 

verlostes opgedra, die nuwe priesterlike volk van 

God. Ford sien 'n ontwikkelingsgang in die 

priesterlike-koninklike gemeente (''priestly-royal 

community") as konsep. In 1:5- 6 is dit 'n aardse 

gemeenskap. In 5:10 is dit 'n hemelse gemeente wat 

God en die Lam vereer maar wat ook uitsien na 'n 

koninkryk op aarde (5:10b). Hierdie woorde kom uit 

die "monde" van die 24 ouderlinge en die vier lewende 

wesens. In 20:6 regeer die heiliges alreeds iaam met 

Christus op die aarde, aldus Ford. Omdat dit hier 

nie gaan oor die hele vraag van of daar sprake is van 

'n "Eksodus-gemeente" of nie, gaan hier volstaan word 

met die kommentaar dat in haar redenasie Ford 'n paar 

basiese foutiewe aannames gemaak het. Dit is immers 

nie net na aanleiding van Eksodus dat die gemeente 'n 

priesterlike koninkryk genoem word nie, maar die hele 

Ou Testament kom hier ter sprake (soos by die 

bespreking van die eerste hoofstuk van Openbaring 

(Hoofstuk 1, 2.2.3.) uitgewys is). Verder kan nie 

maar net aangeneem word dat in 20:6 sprake is van 'n 

regering saam met Christus op aarde nie. Saam met 

meeste verklaarders word in hierdie studie met Ford 

verskil. 

Wat egter wel vir ons hier van belang is, is wat Ford 

se oor die 24 ouderlinge in Op. 4 en 5. Die 

identifikasie van hierdie groep is problematies. 

Ford kom egter tot die slotsom dat hulle nie engele 

is nie, maar hulle verteenwoordig die kerk, die 

getroues, die kerk as geheel. Oor die getal vier-en

twintig het Ford 'n interessante suggestie, naamlik 

dat dit afgelei kan word uit die vele verwysings na 
priesters se diensbeurte maar dat die vier-en-twintig 

getal ook kan verwys na twaalf patriarge en twaalf 
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matriarge. Hulle word in Op. 4 en 5 verbind aan die 

Eksodus-gemeente omdat hulle as regters op trone sit, 

dat hulle soos priesters wierook brand, hulle vereer 

God en die Lam, en hul neem liturgies deel deur 

musiek en sang. Hulle geniet voorrang bo die engele 

en hulle simboliseer die menslike wesens wat deel in 

die verheerliking van die Lam. Hulle is dus 

prototipe van die verloste en verheerlikte mensheid. 

Daar spreek dus volgens Ford 'n boodskap na die sewe 

gemeentes van Asie, naamlik dat 'n eskatologiese 

toekoms wag en daarom moet gehoor gegee word aan die 

roeping om profete, priesters en vorste in diens van 

God en die mensheid te wees. 

Instemming kan betuig word met die feit dat Ford die 

vier-en-twintig ouderlinge identifiseer met die 

gelowiges, dus die kerk. Die belangrike en 

prominente plek wat die kerk voor God inneem, is juis 

van belang vir die boodskap, aan die gemeente; voor 

God en die Lam sal die kerk altyd plek en 'n funskie 

he in die hemel en daarom ook op die aarde so lank as 

wat hy bestaan. Die kerk is deel van God se 

heerskappy en het 'n taak om te getuig, te vereer en 

te dien. 

Die nuwe lied wat gesing word deur die ouderlinge 

(5:9 - 10) wys die plek aan van die kerk: die 

voltooiing van die taak en roeping van die Lam. God 

se heerskappy verseker die voortgang en voortbestaan 

van die kerk. 

Ford le belangrike aksente met betrekking tot 

koninklike priesterskap, veral wat die taak en 

roeping betref. Oor die getal vier-en-twintig se 

uitleg moet daar egter verskil word. Nerens word 

enige rede aangevoer dat twaalf patriarge sou wees 
nie, maar nog minder dat twaalf matriarge sou wees. 

In Openbaring is Israel nie dieselfde as die Israel 
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van die Ou Testament nie, maar is simbolies van die 

nuwe volk van God (vgl 7: 2- 4, 9- 10). 

HOOFSTUKKE 6 - 8:5: DIE SEWE SEeLS OOPGEMAAK 

ALGEMEEN OOR SEELS 

Die eintlike crux in hierdie gedeelte is eerstens die 

verhouding van die seels en hul verbreking tot die 

inhoud van die boek. Wat is die funksie van die 

seels? Waarom gaan die verbreking van elke seel 

gepaard met 'n besondere situasie? Hierdie vraag 

word nie beantwoord deur die kommentatore nie. 

Wanneer egter uitgegaan word van die heerskappy van 

God deur Christus soos bevestig in Openbaring 4 en 5, 

dan toon die seels en die verbreking daarvan dat 

Christus in beheer is van wat ookal in die boek 

meegedeel word. Daarom beskik Hy ook oor wat ookal 

gekoppel word aan elke seel se verbreking. Die seels 

het in sekere sin beheer oor die boek en sy inhoud: 

die seels moet eers verbreek word voordat die boek 

gelees kan word. Volgens DuRand (1995:54) gaan die 

oopmaak van elke seel gepaard met die illustrasie van 

die mag en gesag van Christus. Dit toon dat oorlog, 

bloedvergieting, plae, hongersnood en natuurrampe 

deel is van sy magsontplooiing. Dit wil dus voorkom 

asof die seels magte en kragte verteenwoordig 

waardeur Christus sy heerskappy bevestig. Mens moet 

hier byvoeg dat die geskiedenis deur hierdie kragte 

en magte gestuur word in die rigting wat Hy wil. 

Dat die verklaring van die visioene in verband met 

die sewe seels se verbreking baie omstrede is, word 

geredelik erken deur Lohmeyer (1953:58). Hy vermoed 

verwantskap met oud Iraniese godsdiens asook die 

laat-Joodse denke wat die plae as die aankondiging 

van die "einde van die tyd" sien. Daar is ook 

ooreenkoms met die sinoptiese apokalips (Mk. 13 en 

Mt. 24 en parallelle tekse). Dit raak veral die 
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volgorde van die "plae". Hy praat ook van 'n 

gemeenskaplike apokaliptiese tradisie, waar Jer. 

15:2, 21:7 en 24:10 die begin daarvan kon wees (die 

hongersnood, die swaard en die pes). 

Die boekrol bevat volgens Lohse (1960:38) die 

geskiedenisplan van God met betrekking tot die 

eindtyd. Die sewetal dui die grootsheid van 

geheimenisse aan asook die omvattende volheid daarvan 

soos deur die getal sewe aangedui. Die eintlike 

inhoud van die oorkonde (:40) kan egter eers sigbaar 

word as die sewende seel verbreek word. Die eerste 

sewe visioene is slegs as inleidend van die 

katastrofes wat met die wederkoms van Christus 

aanbreek, te verstaan. Dat hier "zeitgeschichtliche" 

elemente in die sewe seels te vinde is, is nie te 

ontken nie. Maar daar is ook 'n aansluiting by 'n 

apokaliptiese tradisie en moontlik ook by sommige 

astrologiese gegewens, aldus Visser (1965:65). 

Hierdie sesde hoofstuk het betrekking op gebeure wat 

die eindtyd voorafgaan. Dit is die donderwolke wat 

die onweer aankondig, nie die onweer self nie. 

Tereg wys Beasley-Murray (1983:129) daarop dat 

Messiaanse oordele, wat so 'n karakteristieke kenmerk 

is van Openbaring, hier by die opening van die sewe 

seels vir die eerste keer deur Johannes gebruik word. 

Hy verwys ook na die nou verwantskap met Mk. 13, Mt. 

24 en Lk. 21. Hy plaas dan ook die twee groepe van 

gebeure soos deur die Sinoptici teenoor Openbaring 

gestel, langs mekaar (:130). Die feit is dat elk van 

die seels wat verbreek word, 'n oordeel inisieer 

(:130). 

Die vraag is of d seels wat verbreek word, 

strafgerigte of oordele inisieer? Die vyfde seel is 

tog nie tekenend van 'n strafgerig nie, net soos ook 

die sewende hoofstuk van Openbaring. As mens praat 

van inisiering van strafgerigte en 
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verlos~ingsbeloftes, dan kan daarmee saamgestem word. 

Die kragte van Christus tot verlossing en tot oor

deelvoltrekking is dus aanduidings van die inhoud van 

die hoek. 

Met die oopmaak van die seels begin die visioene van 

die strafgerigte van God, en (volgens Groenewald 

(1986:85)) herinner die vorige twee hoofstukke aan 

die uitsprake van die profete oar die "dag van die 

Here", wanneer God verskyn om sy vyande te 

veroordeel. Die finale hofsitting word eers in 20:11 

- 15 beskryf, maar die aanloop daarheen begin met die 

oopmaak van die sewe seels (gevolg deur die sewe 

trompette en die sewe bakke gevul met die toorn van 

God). Oak by Groenewald (1986:86) kry ons die 

gebeure soos in Mk. 1 3 vermeld, gestel teenoor die in 

Openbaring 6 (na aanleiding van R H Charles). Die 

beeld van die perde van verskillende kleur skyn 'n 

toespeling te bevat op Sagaria ( 1 : 8 - 1 51 6: 1 - 8) 1 

waarin hy strydwaens sien elk getrek deur vier perde, 

elke span van 'n ander kleur, Dit skyn asof die 

kleure van Sagaria se perde heenwys op die vier 

windrigtings. By Johannes is dit afsonderlike 

ruiters, hulle gaan nie elk in 'n bepaalde rigting 

nie, maar oar die hele wereld, en die kleur van die 

perd hou verband met die rampe wat die ruiter bring 

( : 87) . 

'n Ander belangrike vraag wat deur Engelbrecht 

(1988:50) aangeraak word, is die kwessie van waar die 

gedeelte oar die sewe seels eindig. Is dit by 8:1, 

dan beteken dit dat die sewende seel nie beskryf is 

nie. Om 8:5 of 16:21 te neem as die einde, is net so 

problematies. Daarom meen hy dat al die gebeure na 

8:1 gesien moet word as die inhoud van die sewende 

seel, wat eindig by 22:5. 
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So 'n standpunt kan nie geregverdig word nie. Daar 

is geen rede waarom die verbreking van die sewende 

seel nie kan afgeloop wees by 8:5 nie, want die 

konteks wys tog dat die gebede van die heiliges deel 

is daarvan. Verder word elke siklus van sewe 

afgerond en daarom moet ons dit ook hier so verstaan: 

die sewende seel en sy verbreking is voltooi, nou 

begin die volgende sewetal. 

By die verbreking van die sewe seels word opgemerk 

deur Van der Laan (1992:48) dat die Lam nie uit die 

boekrol voorlees nie, maar dat verskillende 

gebeurtenisse gesien en beskrywe word. Die nadruk le 

nie op informasie oor gebeurtenisse wat sal plaasvind 

nie, maar op die aanskou van gebeurtenisse wat besig 

is om plaas te vind. Nie die verhaal maar die gang 

van sake, die werklikheid van die gebeure is die kern 

wat moet indruk maak. Daarom word die realiteit van 

die gebeure self voor oe gestel. 

As uitvloeisel van hoofstuk 5, moet die verbreking 

van die seels beskou word as 'n belangrike deel van 

Christus se intrede in die troonsaal van die hemel. 

Die seeloordele (net soos die trompet-oordele) 

beskryf nie 'n opeenvolging van toekomstige 

historiese gebeure nie. Dit is eerder simbolies van 

God se antwoord (response} op die verhoging van die 

opgestane Lam, waaroor hoofstuk 5 gaan (kyk ook Wall 

1992:108}. Dit is Godse wereld-oordeel wat 

voortspruit uit Christus se hemelse triomfe. 

Mens het hier te make met uiteenlopende sienings, 

waarvan nie een heeltemal bevredig nie. As die sewe 

seels se verbreking die aanbreek van die eindoordele, 

of maar net die aankondiging daarvan is, het mens 

hier te doen met grootskaalse oorvleueling met ander 
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gedeeltes in Openbaring. Dit gaan tog ook in die 

sesde en sewende hoofstukke nie net oor cordele nie. 

Waar pas die cordele dan nou in die hele patroon in? 

Dit kan ook nie historiese gebeure wees nie, want dis 

duidelik 'n aanleiding tot iets groats wat nog in die 

toekoms le. Om maar net een gebeurtenis te noem, die 

oorlog van die Romeinse leers teen die Parte in 62 

n.C. kan tog nie beskou word as die aanloop tot 

grater dinge nie. Die gebeure van 70 n.C. met die 

verwoesting van Jerusalem was van veel grater 

betekenis vir die kerk se geskiedenis. 

Die sesde hoofstuk moet gesien word teen die 

agtergrond van wat in hoofstukke 4 en 5 beskryf is. 

Prakties kom dit daarop neer dat in die vorige 

hoofstukke aanskou word hoe dat God die heerskappy 

oor die aarde oorhandig het aan die Lam. Die 

lotgevalle van die wereld en sy mense, sy toekoms, le 

opgesluit in die boekrol wat deur die Lam aangeneem 

word uit die hand van God. Nou word in die sesde 

hoofstuk beskryf hoedat die Lam hierdie heerskappy in 

werking gaan stel. Dit doen Hy deur bepaalde kragte 

wat Hy tot sy beskikking het. Die verbreking van 

elke seel is die in werking stel van so 'n krag. Met 

hierdie kragte word die verloop van die geskiedenis 

beheer en gestuur in 'n bepaalde rigting. As mens 

vra welke faktore die mees blywende uitwerking op die 

wereld se geskiedenis gehad het, dan moet oorlog, 

internasionale stryd, hongersnood, pessiektes en 

ander faktore wat dood kan veroorsaak, voorop gestel 

word. Maar die groei van die kerk en die reaksie van 

.die wereld daarop, was net so belangrik. God se 
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oordele oor sy vyande het verdere ingrypende 

betekenis gehad. Maar dan word nog 'n krag genoem as 

die sewende maar ook as die belangrikste krag, nl. 

die gebede van die gelowiges en God se antwoord 

daarop. Tussenin is daar ook nog valse Christusse en 

valse profete met die rol wat hulle vervul het. 

Dus is die uitgangspunt van Johannes dat Christus die 

Here is, en Hy regeer hierdie wereld met al die mag 

waaroor Hy beskik en totdat God se doel bereik is. 

Dit sluit aan by die lied van die hele skepping (5:13 

- 14), wat die lof en die eer, die krag en die 

heerlikheid tot in ewigheid van God en van die Lam 

erken. 

MEER OOR DIE EERSTE SEEL 

'n Zeitgeschichtliche verklaring, of selfs enige 

spesifieke verwysing na 'n historiese gebeurtenis wat 

reeds plaasgevind het voor die skrywe van Openbaring, 

moet afgewys word want hier gaan dit tog om die 

toekoms. (Die Aoristus subjunktief VLK~an is 'n 

historiese Aoristus wat beheers word deur e16ov. 

Maar dan is God se toekoms onder die beheer van 

Christus. Dit is verder duidelik dat die simboliek 

dui op oorlog en dan veral die oorwinning as 

komponent daarvan. Onder die heerskappy van Christus 

is die simboliek duidelik: Christus het beheer ook 

oor oorlog. Die oorwinning word "gegee" deur 

Christus om sy spesifieke doel te dien. In sy 

grootse plan met die geskiedenis is daar plek selfs 

ook vir die anti-christelike magte, want Hy kan hulle 

ook beheer. 

Een verklaring vir die eerste seel se verbreking is 

dat die ruiter op die wit perd die plae van oorlog en 

politieke mag wat daarmee saamgaan, aandui. Die boog 
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is veral aanwysend van die Egiptiese en Assiries

Babiloniese en Oosterse koningssimbool wat 

onderdrukking van volkere tot gevolg het (Lohmeyer 

1953:60). So kom hy dan uit by die Partiese oorlog 

wie se oorwinning hier verheerlik word, en hul 

bedreiging steeds 'n faktor bly om mee rekening te 

hou. Dit moet afgewys word. 

Die eerste seel moet volgens Lohse {1960:40) in 

samehang met die daaropvolgende drie seels verklaar 

word. Dan moet ook die eerste as onheilsbringer 

verstaan word. Daarom kan dit nie die Evangelie 

voorstel nie. Die ruiter op die wit perd stel dus 'n 

krygsman voor wat deur niemand gestuit kan word nie. 

Ook dit is nie aanvaarbaar nie. Dit doen af aan die 

geheelbeeld. 

Visser {1965:66 vv.) bespreek ook die vrae random die 

ruiter op die wit perd, en wys dan af die moontlike 

verklarings daarvan as Christus of die gang van die 

Evangelie onder die volkere. Christus sal tog nie 

homself "in actie zetten" deur die verbreking van die 

seel nie. Hy verkies die verwagting van 'n 

onweerstaanbare buitelandse inval deur die Parte as 

mees waarskynlike. Maar dit het dan reeds in 62 n.C. 

plaasgevind, daarom moet mens ook van hom verskil. 

Dat die eerste vier seels as 'n groep verstaan moet 

word wat slegs onheil en lyding vir die mense 

voorspel, is ook die mening van Caird (1971 :80). 

Daarom moet die eerste een ook deel uitmaak van die 

onheilsbringers. Dreigende oorlog van die kant van 

die Parte is dus waarskynlik. Soortgelyke gedagtes 

kom ook voor by Beasley-Murray (1983:131) egter met 

die verskil dat hy meer dink aan die toekoms (:132) 

en moontlike toekomstige oorwinnings oor die Romeinse 

leermag. Dit moet in gedagte gehou word dat 
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laasgenoemde nooit histories gerealiseer het nie. 

Daarom is beide verklarings nie aanvaarbaar nie. 

Die verklaring word egter in 'n ander rigting gesoek 

deur Groenewald (1986:87/8). Die wit perd was 

tradisioneel die rydier van 'n koning of leerowerste 

wat uittrek vir die oorlog. Die boog was die 

aanvalswapen van daardie tyd. Die oorwinnaarskroon 

is aan die ruiter gegee, en hy trek uit om verder 

oorlog te voer en te corwin. Die uitdrukking "is 

gegee" veronderstel God as die Gewer, en word 

herhaaldelik gebruik om aan te dui dat God aan die 

vyandige magte die bevoegdheid gee om teen mense op 

te tree. Die vyandige magte tree dus op slegs deur 

die toelating van God. Dus ook die ruiter op die wit 

perd word deur die "is gegee" aangedui as 'n vyandige 

mag wat onder die toelating van God optree, maar hy 

kan dit ook alleen doen binne die perke wat God stel. 

Dit lei tot die gevolgtrekking dat hierdie ruiter die 

personifiering is van die oorwinningsoorlog of oak 

die imperialisme wat voortgaan om te oorwin en die 

een gebied na die ander aan sy mag te onderwerp. 

Hierdie verklaring dui in die regte rigting maar moet 

die rol van Christus as heerser meer beklemtoon. 

Volgens Engelbrecht (1988:52) simboliseer hierdie 

ruiter die oorwinning in oorlog, maar soms ook as 

verwysende na die ryk van die Parte, wie se weermag 

op wit perde gery het en boe in hul oorlogvoering 

gebruik het. Maar die boog kan oak verwys na die 

Babiloniers wie se stryders gevange geneem is en toe 

is hulle boe verbreek (vgl Jer 51 :56). In die sim

boliese taal van Openbaring wil die boog dan uitdruk 

die ekspansionistiese militere krag van Babilon/Rome. 

Hierdie is 'n standpunt wat ten valle onderskryf word 

deur Fioren~a (1991:63). Mens kan egter hierdie seel 
nie aan historiese gebeure koppel n 
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Die ruiter op die wit perd is simbool van verowering 

(Du Rand 1992:63) en hy is deel van die groep van 

vier ruiters. En hy word net soos Christus 

voorgestel. Die kroon, pyl en boog is dan die 

tipiese simbole waarmee die valse profeet hom as 

Christus probeer voorgee. Die valse profeet is deel 

van die vernietigingstog van die vier ruiters as 

geheel. Hy tree op as die valse Christus wat net 

soos Christus lyk en optree. Die eerste ruiter en sy 

perd simboliseer waarskynlik die proses van die anti

Christelike verowering van mense se denke en 

lojaliteite. Hy moes net die lyne verder deurgetrek 

het: Christus gee die oorwinning, dus word sy mag 

weerspieel. 

Die tweede seel is duidelik genoeg, en behoef geen 

verdere kommentaar nie. 

Derde Seel: Hongersnood 

Hongersnood, ekonomiese krisisse, ongelykheid tussen 

rykes en armes, dus waar ekonomiese dispariteite 

heers, daar vind ingrypende dinge plaas. Ook hierdie 

is 'n faktor wat deur Christus gebruik word en 

gebruik is om 'n bepaalde wending aan die geskiedenis 

te gee. 

Die derde ruiter se perd is swart, en dit stel 

hongersnood voor (Kyk by Beasley-Murray 1983:132). 

Die skaal impliseer dat kos afgeweeg en versigtig 

gerantsoeneer moet word. Die skeppie koring en drie 

skeppies gars is die rantsoen vir 'n dagloner, maar 

wat van sy gesin? Olie en wyn is luukshede in tye 

van hongersnood, en alleen die rykes kan dit 

bekostig. Dus is daar tog diegene wat hulself te 

buite gaan met olie en wyn, terwyl die grote 

meerderheid honger ly. 
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Die swart perd is die onheilspellende kleur van rou 

en droefheid. Die ruiter hou 'n skaal in sy hand as 

aanduiding van 'n tyd van groat skaarste waarin 

voedsel in klein afgeweegde hoeveelhede gekoop sal 

moet word, soos tydens die beleg van Jerusalem (vgl. 

Esg. 4: 9- 12). Die straf van God bring mee dat 

brood afgeweeg moet word, maar dat daar nie genoeg 

sal wees om die hanger te stil nie (vgl. Lv. 26:26). 

Kos word so skaars en duur dat 'n arbeider se dagloon 

net genoeg is om vir homself kos te koop, sander dat 

daar iets vir sy gesin oorbly. Daarteenoor meet die 

olyfolie en die wyn nie bederf nie of "nie beskadig 

word nie". Blykbaar is dit die bedoeling dat terwyl 

die armes beswaarlik die basiese voedsel kan koop, 

die rykes 'n oorvloed luukseware soos olie en wyn kan 

koop. (Kyk ook by DuRand 1995:54- 55). 

Die weegskaal dui op toestande in tyd van oorlog: 

vasgestelde pryse, alles presies afgemeet, 'n 

distribusiesisteem (VanderLaan 1992:49). 

Skaarsheid en hongersnood, op oorlog volg 

hongersnood, inflasie, alles is skaars en peperduur 

(DuRand 1992:64). Die soldate moes ook nie die 

olyfbome en wingerde verwoes as hulle deur die land 

trek op hulle oorlogstog nie. Dit se net een ding: 

God is aan die werk en die einde is aan die kom. 

Die vierde seel verduidelik homself. 

VYFDE SEEL: DIE MARTELARE 

Mens meet dit eintlik in hierdie lig sien: Die 

verkondiging van die evangelie en die reaksie wat dit 

uitlok, is 'n groat faktor in die verloop van die 

geskiedenis. Dat Christene vervolg word en selfs 

gedood word, is een van die reaksies. Dit bring rnee 

dat God optree teen sy vyande en dat dit alles oak 
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bepaalde wendinge aan die verloop van die geskiedenis 

gee. As die gelowiges vervolg word, is die 

vervolgers God se vyande. Daarom moet die Regter 

teen hulle uitspraak gee en hul vonnisse voltrek. 

Hierdie is nie eindgebeure nie, maar volgens die wet 

van oorsaak en gevolg, en is dit alledaagse gebeure 

in die wereld. Christus die Here, is ook Christus 

die ewige Regter. 

Met verwysing na die teodisee word hier 'n duidelike 

aanwysing gegee: dinge is nie altyd soos dit lyk 

nie, maar 'n mens moet verder kyk, want daar is 'n 

doel met alles. Die feit dat daar martelare is, wat 

ter wille van die evangelieverkondiging gesterwe het, 

is nog nie die hele saak nie. Daarom die opdrag om 

te wag. Daar moet nog dinge gebeur. Die doelwit is 

nog nie heeltemal bereik nie, maar dan sal dit alles 

verduidelik. 

Die martelare is doodgemaak omdat hulle aan die Woord 

van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. 

Daar word onwillekeurig gedink aan diegene wat onder 

Nero se vervolging gesterf het, ook andere vanaf 

Stefanus tot Antipas. Hulle roep uit: ''Hoe lank 

nog?" Die roep om wraak is vir die Christene 'n 

verleentheid (Caird 1971:84). Dit gaan hier egter 

nie om persoonlike weerwraak nie, maar om reg te laat 

geskied. Dit gaan nie om die persoonlike 

verbintenisse van die martelare met hulle vervolgers 

nie, maar oor die geldigheid van hulle geloof. Hulle 

het gesterf omdat hulle geglo het dat God se Woord 

deur die lewe en sterwe van Jesus as hoogste waarheid 

bewys is. As die vyande gestraf word, bevestig dit 

net hul geloof. Volgens Beasley-Murray (1983:136) 

kon die gebed van die martelare dat hul saak 

reggestel sal word, alleen deur Christus se 

openbaring in sy Koninkryk geskied, en dan moet Hy 
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met sy vyande afreken en so Homself bewys as troue 

Here en Heer oor die heelal, en dat hulle sy getroue 

dienaars is. (Maar dit doen Hy reeds). 

Die standpunt van FIORENZA kan nie onderskryf word 

nie. Die dood en lyding van die martelare sal gewreek 

word eers by die finale oordeel, en dan eers sal die 

ongeregtigheid van die huidige politieke wereldmag 

gewreek word, aldus Fiorenza (1991 :64). Terwyl 6:9-

11 die uitroep van die martelare om geregtigheid en 

weerwraak uitspel, word in 16: 5 - 7 en 18:20 dit 

bevestig dat hierdie uitroep gehoor is en daarop 

geantwoord is. Openbaring 20:4 - 7 beklemtoon dat 

daar positiewe resultaat was en wat God se oordeel 

vir die wat gedood is, doen: hulle sal deel in die 

eerste opstanding en aktief deelneem aan die 

Messiaanse regering. 

SESDE SEEL: VREES SONDER HOOP 

Die Lam breek die sesde se~l, en die skepping is in 

beroering: aardbewing, tekens aan son en maan wat 

verskrikking bring, sterre wat val, die uitspansel is 

in beweging, berge en eilande word rondgeskud. Hier 

is 'n demonstrasie van kragte wat deur die Lam as 

Almagtige gebruik kan word om sy toorn mee te laat 

se~vier oor die wereld . Hierteen het die mens geen 

verweer nie: hy kan maar net trag om in vrese en 

bewing te probeer wegkruip. Dit is geregverdig dat 

God sal toornig wees op sy vyande. Ook die Lam het 

geregverdigde toorn wanneer sy vyande teen Hom en sy 

mense opstaan, Hom en sy verlossingsgenade minag, sy 

mense vervolg en sy gesag probeer vernietig. Die Lam 

is Here, en Hy heers ook oor sy vyande, en dit moet 

erken word. 
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Dit kan egter nie eindgebeure wees nie, want hierna 

word nog vele katestrofes genoem wat voor die einde 

moet plaasvind. Die toorn van die Lam was egter 'n 

groot bepalende faktor in die geskiedenis van volkere 

en mense veral wanneer Hy die kragte tot sy 

beskikking gebruik. 

Die grootheid en majesteit van God en die Lam kom 

duidelik uit in die vrees wat die mense het vir die 

cordele wat dreig. Hierin le die erkenning dat God 

en die Lam die mag het om vreeslike dinge te laat 

gebeur. Die heerskappy van God en Christus word 

erken deur die feit dat die mense straf verwag omdat 

hulle teen God en die Lam oortree het. Die 

implikasie is hier: 

ook gedugte regter. 

die Regter is 'n regverdige maar 

Dit sal so wees nie eers aan die 

einde nie, maar nou reeds. Die krag wat aan die 

sesde seel gekoppel word, is die oordeel en 

verlossing (in Op. 7 geteken) van Hom wat regeer. 

Die visioen is waarskynlik uit talryke losstaande 

dele saamgeflans wat uit verskeie Ou-Testamentiese 

boeke geneem is en tot 'n indrukwekkende eenheid 

saamgevoeg is, volgens Lohse (1960:44)). 

Buitengewone tekens aan die son, maan en sterre 

boesem vrees in by die mense. Hulle probeer 

begryplik wegvlug van die aangesig van die Regter wat 

sulke vreeslike dinge kan doen. 

Die aardbewing moet gesien word as 'n simbool met 

besondere betekenis, se Caird (1971 :88). Dit is 

simbolies van die onderwerping van die mens se 

arrogansie, wat op politieke en ekonomiese terrein 

die heiligheid van God verag het (vgl Jes. 2:12 -

17). Dit kan ook verwys na Hs. 10:1 - 8, met die 

voorspelling van die vernietiging van Samaria. 
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"sinbestemming" van die skepping. Geskiedenis is 

realisering van die heil van God in Jesus Christus. 

Die weg van die geskiedenis is die weg van stryd, 

lyding, selfverloening, bekering en gerig. Dis 

jammer dat hy nie verlossing en oordeel as kenmerke 

van God se heerskappy bygevoeg het nie. 

HOOFSTUK 7 : UITVERKORE VERLOSTES 

Die verseeling bring dus die Almag van God na vore, 

en wel daarin dat Hy uitverkies wie Hy wil, en dat Hy 

hulle verseel, dit wil se hulle beskerm en bewaar 

teen onheile en sorg dat hulle teen alle vyandige 

optrede in ingebring word in sy hemelse koninkryk tot 

in alle ewigheid. So besluit Hy wie gered word, en 

Hy beheers die magte van vernieting solank dit Hom 

behaag. Daarteenoor is die menigte wat gered word, so 

groat dat niemand hulle kan tel nie. Hulle is die 

uitverkorenes wat deur die groat verdrukking heen 

gered word deur die Lam en sy verlossingsgenade. 

Deur hulle klere te was in die bloed van die Lam, dus 

langs die weg van geloof en bekering, is die 

uitverkorenes die triomferendes. Hierdie feit is so 

vas en seker dat Johannes hulle alreeds vooruit sien 

asof dit alreeds afgehandel is. Opnuut weer word die 

Almag van die Verlosser ge~llustreer. Hy is die 

waarborg van die verlossing en die geluksaligheid van 

nou af tot in ewigheid. Eers word die uitverkiesing 

beklemtoon en dan die verkiesing dat die Here red die 

wat syne is. Dis so gewis dat hulle nou al reeds 

vertoon mag word. 

Lohse (1960:45) beskou hierdie hoofstuk as 'n 

tussenstuk, dus nie deel van die sesde seel nie. Die 

vier winde is verderfbringende winde wat in Joodse 

apokaliptiek die voorspel tot die naderende einde is. 

Dit moet hier geld as die stilte voor die storm. Die 
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verseeling is teken van die eienaarskap en so beteken 

dit dat die 144 000 aan die Here behoort. Dit is ook 

bedoel as "Schutzmal", of beskerming teen allerlei 

onheile. Die 144 000 is die nuwe Israel (:46) en is 

onder die beskerming van God as sy eiendom. Maar die 

menigte wat niemand kan tel nie, is dieselfde 

verlostes wat as die triomferendes in die hemel is 

(:47). Die oorwinning deur Christus oor sy vyande is 

so gewis, dat Johannes hulle nou al reeds sien voor 

die troon om God se lof te verkondig. 

Dat die vier engele verderfengele is, word deur 

Visser (1965:74) bevestig maar hy wonder waarom hulle 

nie weer genoem word nie (:75). Verder staan die 144 

000 duidelik in teenstelling met die skare wat 

niemand kan tel nie (80). Die 144 000 is die 

Christehe uit die Jode, hoewel die getal simbolies 

is. Die groot skare (:81) is die triomferende kerk 

wat die lof van God en van die Lam besing. So 'n 

standpunt kan nie onderskryf word nie. Daar is geen 

rede waarom die 144 000 slegs Jode moet wees nie. 

En Joodschristene is nie anders as Christene uit die 

heidene nie, en word nie uitgesluit uit die ontelbare 

menigte nie. 

Die vier winde wat op die punt staan om oor die aarde 

te waai, is (volgens Caird 1971:94) euwels wat in 

toom gehou moet word in ooreenstemming met die 

weerhouding van die kwade totdat die uitverkorenes 

verseel is. Verder is dit duidelik dat hulle, die 

uitverkorenes, ook dieselfde is as die groot skare 

(:95). Verder wys hy daarop (:102) dat die 

participium vertaal met "kom" (vs. 14) die indruk 

laat dat die verdrukking 'n uitgerekte proses is, 

deels in die verlede en deels in die toekoms, maar 

dat toelating in die hemel vir die martelare 

onmiddellik volg. Vir die wat deel is van.die vyfde 
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s 1 word gese om nog 'n rukkie te wag. In die elfde 

hoofstuk word hulle as die twee getuies voorgestel 

wat na drie en 'n half dae direk in die hemel 

opgeneem is. Hy vind 'n probleem hiermee (:103), 

want hy vergeet dat hier met simbole gewerk word. 

Ons moet aanvaar dat verseeldes die diensknegte van 

God verteenwoordig sander enige rasse-beperking en 

dat hulle dus die groat menigte is (volgens Beasley

Murray 1983:140). Hy se dat vir Johannes is die kerk 

van sy tyd die kerk van die laaste tyd. Daarom skryf 

hy antisiperend van die menigte voor die troon van 

God, om te bemoedig en te troos. Groenewald 

(1986:96) beaam dit tereg dat die 144 000 

verteenwoordig die volk van God, die kerk van 

Christus in sy valle omvang, bestaande uit gelowiges 

van Jode en nie-Jode, op so 'n wyse saamgestel dat 

daar verteenwoordigers is van alle mense. Hierdie 

kerk is nog op aarde, die strydende kerk wat 

blootgestel word aan die cordele van God wat oor die 

mensheid gaan. Hulle, die gelowiges, word nie. van 

die lyding gevrywaar nie, maar wel gemerk as eiendom 

van God wat ewig bewaar sal bly (Jes. 43:1 - 4). Die 

groat menigte is egter die triomferende kerk in die 

hemel (:97). 

Hoofstukke 6 en 7 vorm 'n eenheid, volgens 

Engelbrecht (1988:55). Hy bevestig tereg oak dat die 

winde verwoestingswerktuie van God is (:56), en dat 

hulle wel een of ander tyd sal losgelaat word, wat 

egter nie sal gebeur voordat God se diensknegte op 

hul voorhoofde verseel is nie. Oor die problematiek 

random die identiteit van die 144 000 onderskryf hy 

die standpunt dat hulle die mense op die aarde is en 

die nuwe Israel uitmaak~ Dit is die christene wat in 

die tyd van die toorn van God en van die Lam lewe. 

Die ander groep, die groat menigte, is diegene wat 
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die groot verdrukking sal verduur en dit oorleef 

(:58) (vgl. ook Fiorenza 1991:66 en 67). 

Die 144 000 is die "keurkorps", 'n soort elite (vgl. 

14:1 - 5,) se Van Hartingsveld (1991 :44). Maar 

behalwe die keurkorps is daar ook soldate wat nie 

uitblink om 'n spesiale onderskeiding te verdien nie. 

Die volk van God bestaan nie alleen uit helde nie. 

Onder alle volke het God ook eenvoudige gelowiges wat 

getrou gebly het (:45). Ook hier weer word geskei 

wat tog bymekaar behoort, en dis onaanvaarbaar. Ook 

in moontlike keurkorps het geen grond om op te staan 

nie. 

Die 144 000 is die troue Israel op aarde, dus die 

gelowiges uit die Jode, meen Van der Laan (1992:58) 

ten onregte, terwyl die groot mengite die voltooiing 

van die heil toon, dus die nadruk le op die 

universaliteit nl. uit alle volke, stamme en nasies. 

Israel is hierby inbegrepe. (Kyk ook Wall 1992:116 -

7). Die vier winde is op bevel van God in bedwang 

dat die verwoesting op see en land vasgehou word 

sodat Hy die gelowiges kan gerusstel. Die 144 000 en 

die groot menigte is dieselfde groep mense wat 

Johannes uit verskillende hoeke sien. Die verseeling 

bring die versekering van aan God te behoort en dat 

Hy hulle in tye van nood sal beskerm (:68). Dus is 

die 144 000 die simboliese volgetal wat God bewaar in 

die vervolging en lyding wat oor die mensdom kom. 

Die tweede gesig van die groot menigte gee aan elke 

gelowige 'n bemoedigende uitsig op wat kom. Dit 

beklemtoon die omvattendheid van God se eiendom, en 

hulle is die oorwinnaars, gewas in die bloed van die 

Lam (:68). Deur alles heen moet ons goed onthou dat 

ons as Christene nou al deel is van God se 

oorwinnaarsskare op grond van die offer van die Lam 

( :69). 
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GEBEDSVERHORING 

Die verbreking van die sewende se~l is die voorspel 

tot die cordele en verlossingsdade van God. Die krag 

wat hier losgelaat word, is die gebede van die 

heiliges en God se antwoord daarop. Hierdie krag 

word ook gebruik om die gang van die geskiedenis te 

vorm. Wanneer die boekrol nou oop is, word dit na 

die gebede geantwoord is, gerig op die toekoms en God 

se besluite daaroor. Sonde en vyandskap word 

gestraf, die kerk triomfeer maar het 'n laaste 

waarskuwing om te rig. 

Die probleem random die inhoud van die sewende se~l 

word opgelos wanneer weereens die heerskappy van God 

as basis dien. As God regeer, maak die eerbiedige 

stilte sin, want God is op die troon en verdien die 

nodige eerbied. Ook die gebede van die heiliges is 

hier ter sake, want dit word gebring na die troon van 

God. 

Oor die sewende se~l loop die opinies uiteen. By al 

die ander se~ls gebeur daar iets, maar by die sewende 

se~l is daar net stilte in die hemel, meen Visser 

(1965:83). Miskien het die sewende dag, die rusdag, 

iets hiermee te doen. Visser noem dan verder die 

moontlikheid van be1nvloeding deur IV Esra 7:30 waar 

daar 'n periode van absolute stilte heers tussen die 

ou en die nuwe aeoon, 'n periode waarin daar nie 

slegs 'n halfuur maar sewe dae van stilte heers. 'n 

Verdere moontlikheid is dat die hele volgende visioen 

kan voortvloei uit hierdie se~l. 

Die stilte het 'n tradisionele en 'n teologiese 

betekenis volgens Caird (1971 :106). Hy verwys na die 

Talmud waarvolgens die engele dwarsdeur die nag sing, 

maar bedags stil is sodat die gebede en lofsange van 
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Israel in die hemel gehoor kan word. In Johannes se 

hemel sing die koor dag en nag (4:8} en daarom is 'n 

spesiale pause nodig sodat die gebede van heel Gods 

volk gehoor kan word. Die vuur van sy doel word 

effektief op aarde eers wanneer dit gemeng word met 

die wierook van gebed (:107). 

Die mening dat die stilte geleentheid moet skep vir 

die gebede van die heiliges om tot God gebring te 

word, word deur Beasley-Murray (1983:150) ondersteun. 

Wanneer die engel vuur van die altaar neem en dit op 

die aarde uitgooi, simboliseer dit God se antwoord op 

die gebede: 'n laaste manifestasie van oordeel en 

wel deur die karns van die koninkryk (:151). Daarom 

is hierdie gebeure betekenisvol. As Johannes bewus 

is van die mens se beperkinge, dan sien hy hier wat 

die gebede van manne en vroue vermag, om selfs die 

gang van die geskiedenis te verander en die koninkryk 

van die hemele in te bring, veral in die lig van die 

kosmiese teenkragte. 

Groenewald (1986:101) beweer dat wanneer die Lam die 

laaste van die sewe seels oopmaak, sodat die hele 

boek van die Raadsbesluite van God bekend sou word, 

word die spanning verhoog. Maar in plaas van 'n 

visioen van gebeurtenisse volg daar in die hemel 'n 

groat stilte. Dit blyk dat daar erger dinge oor die 

wereld sal kom as die wat by die oopmaak van die ses 

seels aan die lig gekom het. Die oopmaak van die 

sewende seel is die inleiding tot 'n nuwe reeks 

oordele, die sewe trompette (vgl. Groenewald 

1986:101). Maar eers vind daar in die hemel 'n 

verrigting plaas wat herinner aan die daaglikse 

wierookoffer in die tempel, veral op die Groot 

Versoendag (Ex. 30:7- 8, 34- 38; Lv. 16:13)~ Saam 

met die rook van die wierook het die gebede van die 

gelowiges opgestyg voor God. Hier word bevestig dat 
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die gebede die troon van God bereik en vir Hom 

aanneemlik is (:102). Hy hoor en verhoor. Die 

wierookbak wat gedien het om die gebede voor God te 

bring, word nou gebruik om die cordele van God oor 

die aarde uit te giet. Daar volg ontsagwekkende 

tekens in die natuur: donderslae, dreunings, 

weerligstrale en 'n aardbewing, almal aankondigings 

dat die groot dag van die Here aan die kom is (:102). 

Nog iemand wat die sewende seel se opening 

problematies vind, is Engelbrecht (1988:59- 60}. 

Die halfuur stilte sal egter nie die inhoud van die 

seel wees nie. Daarna gaan hy daartoe oor om die 

boodskap van die sewe seels te gee. Met die eerste 

vier seels wil Johannes sy lesers wat alreeds 

moeilike tye beleef, waarsku dat nog moeilike en 

selfs moeiliker tye voorle. Hy beskryf weliswaar nie 

die einde van die wereld in 6:1 8:1 nie, maar slegs 

van die moeilike tye wat voorle. Die vyfde seel wil 

juis se dat hoewel sommige as martelare sal sterf, 

die einde nie meer te ver is nie. Die sesde seel wys 

op die aanbreek van die wraak van God en van die Lam. 

Die 144 000 en groot menigte van hoofstuk 7 vertroos 

die lesers deur die feit dat ten spyte van soveel 

gevare, is God die lewende God en in volle beheer 

(7:2). Daarom kan diegene wat nog op aarde is, 

verseker wees dat wat hulle ookal moet ly op aarde, 

die getroues sal deur God beskerm word en hulle kan 

vooruit sien na die verkeer in die teenwoordigheid 

van God en van die Lam (:62). 

Van Hartingsveld (1991:47) weer meen dat as die Lam 

die sewende seel verbreek, hou die hemel asem op, en 

die spanning styg steeds. Nou sal die martelare 

gewreek word. Sewe engele staan klaar om die laaste 

basuin te laat weerklink (I Kor. 15:52; I Ts. 4:16; 

Mt. 24:31). Tydens die halfuur stilte word die 
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gebede van al die heiliges voor God gebring. God het 

die gebede van die heiliges gehoor en reageer. Die 

een ramp na die ander sal die wereld tref. 

Die standpunt deur Van der Laan (1992:61 - 62) 

gestel, is dat die halfuur van stilte 'n pouse is wat 

spanning opwek, die aandag prikkel en die verwagting 

opskerp. In vers 3 kom 'n engel na vore, deur 

sommige opgevat as Migael, die engel van vrede. 

Hierdie engel ontvang veel reukwerk om dit te meng 

met die gebede van die heiliges. Hemelse reukwerk 

met aardse gebede styg op voor die aangesig van God, 

om die sonde van die heiliges te bedek en hulle met 

God te versoen. Op hierdie wyse maak die liturgiese 

handeling van die engel duidelik dat die gemeenskap 

met God tot stand gebring is. Alles dui daarop dat 

die heiliges van God nie deur die volgende cordele 

getref sal word nie. 

Dit is duidelik dat gedurende die halfuur van stilte 

word die siener voorgestel aan die sewe engele aan 

wie die sewe trompette gegee word, se Wall (1992:122 

- 3). Die ander engel tree op as liturg. Hy skep 

die regte agtergrond vir die verhoor van die gebede 

van al die heiliges. Die verdere verloop wys op God 

se positiewe respons hierop, om daarmee hul toewyding 

te erken en te help groei (vgl. Wall 1992:122- 123). 

Betekenisvol is die standpunt van DuRand (1992:72) 

dat dit 'n mens aangryp om daaraan te dink dat gebede 

van gelowiges deel uitmaak van die ontplooiing van 

God se wilsplan vir hierdie wereld. Gebed is die 

grootste wonder van ons menswees voor God. 
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SAMEVATTING 

(a) Die heerskappy van God is bepalend vir die 

verloop van die geskiedenis. Dit is in die 

hande van Christus om dinge te laat gebeur. Hy 

laat kragte los by die verbreking van die seels, 

kragte wat geskiedkundige gebeure kan beinvloed 

om 'n sekere doel te bereik. Die doel 1~ nag 

ver in die toekoms, maar die historiese verloop 

bepaal die einde. Verlossingsdade en oak 

strafgerigte is die kragte aan die werk. 

Christus maak hiervan gebruik om sy doel te 

bereik, naamlik om sy uitverkorenes te red en sy 

vyande te straf. 

(b) As Johannes opgeroep word om te sien wat "hierna 

moet gebeur", (4:1) dan gaan dit oar toekomstige 

gebeure en nie oar eindgebeure nie. Die opening 

van die boek sal tog nie dadelik beskryf wat a an 

die einde moet gebeur nie. Daar is so baie wat 

nag in die tussentyd moet gebeur, en dit is wat 

oak in die boek opgeteken is. Dus wat 1~ 

tussenin, dit moet eers beskryf word en dan die 

einde. 

(c) Maar Openbaring is nie 'n geskiedenisboek nie. 

En so is die boekrol oak nie 'n geskiedenisboek 

nie. Maar daar word wel oar die geskiedenis 

geskryf. Eers word die seels wat die boek 

"beheers 11 dit wil s~ oorheers, beskryf. Dis dan 

oak die kragte (of beginsels) wat die 

geskiedenis beheers. 

(d) In hoofsaak korn dit neer op Christus wat die 

Almagtige is en wat die verloop van die verdere 

gebeure beheers. By elke seel word rekening 

gehou met Hom wat die laaste s~ het. As dit nie 
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in gedagte gehou word nie, bly die eintlike 

betekenis bedek, soos reeds gesien is. 

(e) 'n Zeitgeschichtliche verklaring of enige 

direkte verwysing na historiese gebeure bring 

geen antwoord nie, maar maak die vrae net meer. 

Die antwoorde le op 'n ander vlak. 

(f) Die beste stelling oor en tipering van die 

heerskappy van God in Christus kry ons juis in 

hierdie gedeelte van Openbaring. Dit word 

geredelik erken deur teoloe hierbo aangehaal dat 

dit gaan om krag, dus dit moet hier gaan om die 

krag van God en van die Lam, wat deur sy 

heerskappy ten beste vertoon word. 

GEVOLGTREKKING 

4.2.9.1 God beheer die geskiedenis. Dit beteken dat mense, 

volkere, se lotgevalle deur God beheer word. 

4.2.9.2 Christus laat die dinge gebeur. Hy heers op die 

aarde. Lyding is onder sy beheer en ook verlossing 

en heerlikheid word deur Hom beheer. 

4.2.9.3 Christus het mag oor die dood, want Hy beheer rampe, 

siekte, hongersnood, oorlog en someer. Vir sy vyande 

is dit iets om te vrees, vir die gelowiges beteken 

dit om die heerlikheid te beerwe. 

4.2.9.4 Gelowiges beland in die kruisvuur en word selfs 

gedood. Dis vir hulle 'n deurgaan na 'n nuwe en 

heerlike bestaan. Die vyande moet besef dat met 

hulle sal afgereken word. Daarom moet die Christene 

in tye van swaarkry nie ongeduldig word nie, want 

Christus is by hulle. 
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4.2.9.5 Die gebede van die heiliges maak dat groot kragte 

begin werk. 

4.3 

4.3.1 

HOOFSTUK 12: DIE VROU, DIE KIND, DIE DRAAK 

'n Verduidelikende opmerking is hier nodig. Eers 

word enkele standpunte weergegee wat die belangrikste 

opinies weerspieel. Dan word onder punt 4.3.4 die 

argumente geweeg en beredeneer. 

VERSE 1 - 6: DIE VROU, DIE DRAAK, DIE KIND 

Mens kry hier 'n beeld van die aanslag van Satan teen 

Jesus en dan teen sy kerk gedurende die Nuwe 

Testamentiese era tot aan die einde, meen Lenski 

(1943:361). Die visioen stop net voor die voleinding 

en bere die beskrywing daarvan vir ander visioene. 

Ons het hier duidelik te doen met 'n visioen en 

daarom behoort daar nie probleme te wees met vrae 

soos hoe die vrou en die draak "in die hemel" kan 

wees nie. Johannes sien die kerk in "haar" werklike 

heerlikheid daarom is sy ook in die hemel en nie op 

die aarde waar haar heerlikheid verborge is nie (:362 

- 3). Reeds in die Ou Testament is die kerk Jahweh 

se "Verloofde", terwyl in Openbaring die Kerk een is, 

die Una Sancta (:363). Net so is die geboortepyne 

simbolies van die lang verwagting wat in Israel was 

op die koms van die Messias. Dit gaan hier ook om 

die vervulling van Gn. 3:15. Dit kan nie sien op 

Jesus se geboorte uit die maagd Maria nie (:363), 

(kyk ook Lohse 1960:62, Visser 1965:116, Pohl 

1971:94, Van Daalen 1986:112). 

Die term "draak" is heeltemal simbolies omdat daar 

nie so 'n diersoort bestaan nie, se Lenski 

(1943:364). So ook die sewe koppe, tien horings en 

die sewe krone, eintlik te verstaan as 
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"heerserskrone" (Kyk ook by Groenewald 1986:130). 

Die duiwel beskik oor groat krag in so 'n mate selfs 

dat hy 'n derde van die "sterre" op die aarde laat 

beland ( :365), en dit impliseer dat hy engele met hom 

meegesleur het, soos reeds in Dn. 8:10 en 24 na 

verwys is (Kyk Van Schaik 1971:123). 

Die kind wat gebore word, is Christus, hoewel ons 

hier nie moet dink aan die gebeure in Bethlehem nie, 

want hier word die ganse teenwoordigheid van Christus 

op aarde saamgetrek op een punt, dus sy "geboorte" 

wil hier eintlik st~an vir sy hele aardse loopbaan, 

se Lenski (1943:367), (Kyk ook Van Schaik 1971 :130; 

Ladd 1972:169, Beasley-Murray 1983:198). 

Daar is egter ook ander opinies, eerstens oor die 

vrou. Die oorsprong van hierdie visioen word ver 

gesoek in die mitologie, veral in mites waar ons 

verhale kry van stryd tussen die magte van die lig 

teenoor die magte van die duisternis, van goed 

teenoor kwaad. In die meeste gevalle speel 'n vrou, 

'n draak en 'n kind die hoofrolle, soos byvoorbeeld 

in die Griekse mite van Leto, Apollo en Piton, die 

Egiptiese Osiris vervolg deur die monster Tifon (Kyk 

by Kiddle 1952:216 V • I Lohmeyer 1953:97, Visser 

1965:113 - 4, Pohl 1971:99 - 1 001 Van Schaik 131 V • I 

Fiorenza 1991:8)). Wie word deur die vrou 

verteenwoordig? Ons het hierbo gesien dat die vrou 

die Godsvolk van d Ou en Nuwe Testament 

verteenwoordig. Maar hierop is daar ook nog 

variasies. So bv. is die vrou die ware Israel, 

verbondsvolk van die Ou Testament (by Kiddle 

1952:220, Pohl 1971:94, Beasley-Murray 1983:197, 

Fiorenza 1989:80). Daar is egter ander verklaarders 

wat die vrou sien as verteenwoordigend van die 

Godsvolk in die Ou en die Nuwe Testament, dit wil se 

die ware en nuwe Israel (soos by Lohse 1960:62, 
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Visser 1965:115, Groenewald 1986:129). Vir ander 

weer is die vrou die Godsvolk, die ware Israel, dit 

wil s& die Messiasvolk, uit wie die Messias gebore 

is, vergelyk Caird 1971:148 - 9, wat praat van 'n 

"Messianic Community", Groenewald 1986:129, wat haar 

noem "die volk wat aan God behoort, daardie deel van 

die ou verbondsvolk wat bly uitsien het na die koms 

van die Messias en Hom aanvaar het toe Hy verskyn 

het"; Sebothoma en Botha (1988:94), wat beweer die 

vrou is die volk van God, eers in die Ou Testament, 

en dan in die Nuwe Testament as volk van God wat die 

moeder is van hulle wat glo in Christus; Wall 

1992:159, volgens wie die vrou die getroue volk van 

God verteenwoordig uit wie en vir wie die Messias 

gebore is. D vrou is die kerk volgens Hendriksen 

(1952:136). Ladd (1972:167) s& dis die kerk in die 

hemel en haar kinders is die historiese volk van God 

op aarde. Teen die middeleeuse opvatting dat hier 

Maria bedoel word, betoog Groenewald (1986:129) dat 

dit nie kan nie (kyk ook Visser 1965:118, Ladd 

1972:169, Van Daalen 1986:111 - 2). DuRand (1992:84 

v.) beweer die vrou is die nuwe Israel, die kerk van 

Christus (so ook Van Daalen 1986:112). Michaels 

(1992:124) verwys na Jes. 9:6, 26:17 - 18, 66: 7 9 

en Mig. 4:10 en ook die Himnes van Qumran, en volgens 

hierdie getuienis moet die vrou "Sion'' wees (Jes. 

66:8) en dan moontlik 'n idealisering van Israel of 

Jerusalem (so ook Van Schaik (1971:127)). Daar is 

nog die suggestie van Van Hartingsveld (1991 :61 - 63) 

dat die 12de hoofstuk van Openbaring kommentaar is op 

Gn. 3:15. Dan is die vrou Eva. Van der Laan 

(1992:89) gaan nog verder ens& die vrou is die 

Heilsmoeder wie se kinders die Satan bestry, en dit 

lei daartoe dat sy Israel word, die "vrou" van God. 

Teenoor bogenoemde moet mens egter let op die 

volgende: 



285 

Om te bepaal wie deur die "vrou" gesimboliseer word, 

moet mens rekening hou met wat van haar gese word. 

In vers 6 word gese dat die vrou gevlug het na die 

woestyn, na die plek wat God vir haar gereed gemaak 

het, "sodat die mense haar daar twaalfhonderd-en

sestig dae lank kan versorg". Dit kan nie die Ou

Testamentiese godsvolk wees nie, want dit is 'n 

onmoontlikheid, aangesien die duisend tweehonderd-en

sestig dae die "tussentyd", dus die tyd van die kerk 

se lewe en die optrede van die bose op aarde weergee. 

Die vrou kan wel die Nuwe Testamentiese kerk 

verteenwoordig. 

Tweedens Dit is duidelik uit die Skrif dat Christus 

nie uit die volk Israel gebore is nie, maar uit 

Maria. En die vrou van hierdie hoofstuk 12 is nie 

Maria nie. Maar in vers 17 word vermeld dat die 

draak gaan oorlog maak het teen die vrou se "ander" 

nakomelinge ''wat die gebooie van God nakom en aan die 

getuienis vashou wat Jesus gelewer het". Jesus en 

die nakomelinge van die vrou kan nie dieselfde moeder 

he nie. Daarom kan die kind wat gebore word, nie 

Jesus wees nie. Maar as die vrou die kerk is en die 

kind wat gebore word, is die eerste gemeentes, dan is 

daar nie teenstrydighede nie. In Openbaring 2: 26 -

27 word die belofte gegee aan "elkeen wat die 

oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te 

doen wat Ek wil he, sal Ek mag en gesag oor die 

nasies gee. Hy sal hulle met 'n ystersepter regeer, 

hulle soos kleipotte stukkend slaan". In Openbaring 

11:12 word die twee getuies voor die oe van hulle 

vyande opgeneem in die hemel. Hoofstuk 12:17 meld 

dan nog die "ander nakomelinge" van die vrou. Dus is 

die vrou en haar nakomelinge die toekomstige "bruid" 

van die Lam en die manlike kind wat gebore word, is 

ook deel van die bruidskerk. 
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Hier kom juis 'n duidelike illustrasie van die 

almagtige God wat sy kerk bewaar en in stand hou. 

Die mag van Satan word gebreek en hy is 'n verslane 

vyand. Selfs die gelowiges op aarde (12:11) oorwin 

hom. So bly God in beheer. 

Geleerdes gee uiteenlopende antwoorde op die vraag: 

Wie is die kind wat gebore word? Ons het reeds 

gesien by Lenski en andere dat die kind logies in 

navolging van die gedagte dat die vrou die volk van 

God is, die beloofde Messias is. Hieroor is daar 

redelik konsensus, soos ons reeds hierbo gesien het. 

Daar is tog enkele variasies op hierdie tema. 

Volgens Lenski (1943:363) is die kind die vervulling 

van Gn. 3:15. Die wegneem beteken hier die Seun se 

bestyging van die troon. Lohmeyer (1953:97) meen 

weer die kind se geboorte wys na die betekenis van sy 

opstanding. Volgens Ladd (1972:169) is die geboorte 

van die kind nie die menswording van Christus nie, 

maar 'n simboliese weergawe van Christus se loopbaan. 

Volgens Wall (1992:157 - 8) is hier sprake van 'n 

teodisee. Johannes gebruik 'n ou mite wat hy 

herskryf om uiteindelik aan te dui dat Christus die 

oorwinnaar is en nie die keiser nie. Du Rand 

(1992:85) meen dat die kind se wegruk in die hemel in 

simboliseer dat Hy as Messias sy werk volvoer het en 

die bose oorwin het. 

Derdens moet ons nog verder soek na die betekenis 

van die draak. Ook hier is algemene eenstemmigheid 

dat hy die Satan, die ou slang is. Die sterre wat 

deur sy stert meegesleur is, word die volgelinge van 

Satan (kyk o.a. by Lenski 1943:366, Van Schaik 

1971:128, Groenewald 1986:130). Vir Visser 

(1965:119) herinner dit aan Daniel 7:7, maar vir hom 

is die beeld van die "vallende sterre" alles behalwe 
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helder, sodat hy dan nie verder kom as 'n "non 

liquet" nie. Die sterre wat meegesleur word, dui op 

die krag van Satan, wat selfs in staat is om die 

kosmiese kragte te ontwrig, volgens Groenewald 

(1986:130). Daar is 'n ontwikkelingsgang in die 

voorstelling van Satan as verleier. van 11 aanklaer" 

ontwikkel hy tot teenstander van God in die Nuwe 

Testament, en sodoende vergryp hy hom aan die 

Messias, wanneer hy op die aarde is (Kyk ook Van 

Hartingsveld (1991:64). Die retoriese waarde van 

hierdie visioen is die feit dat Satan se mag beperk 

word want hy kan slegs een derde van die sterre 

meesleur (so ook by Wall (1992:160)). Ons kom weer 

terug na hierdie opinies. 

VERSE 7 - 12: OORLOG OORWINNING NEERLAAG 

Die oorlog in die hemel beteken triomf, want Satan 

word "uitgegooi" uit die hemel sodat daar gevolglik 

geen plek meer vir hom of sy volgelinge in die hemel 

is nie. Hiermee saam verwys Lenski (1943:372 v.) na 

Rm. 8:1 en veral 8:33; Lk. 10:18 en Jn. 12:31. 

Migael en sy engele moet letterlik opgeneem word en 

dus ook die draak en sy engele. Die plek waar die 

stryd plaasgevind het, "is in die hemel", maar is 

meer die bose geeste "in the heavenlies", dus hemel 

meer in die sin van bowe-aards, "in the sky", volgens 

Caird 1971:154). Verder word bogemelde verklaring 

ondersteun deur Kiddle (1952:230 - 232) en hy voeg by 

dat dit uiteindelik dui op Christus se 

versoeningswerk (kyk ook Van Schaik 1971 :136). Daar 

is oorlog in die hemel wanneer die draak die kind wil 

verslind, meen Groenewald (1986:132). Die stryd 

aksentueer waarom Satan die kerk so vervolg, aldus 

Fiorenza ( 1991 :81 ) ,. so ook Wall ( 1992: 162). Die "ons 

broers" (= medegelowiges) in vers 10 is die uitspraak 

van die engele en dui op die "hulle" (gelowiges op 
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aarde) (Groenewald 1986:133, vgl ook Wall 1992:163 -

166, wat daarna verwys dat volgens Openbaring word 

die stryd voortgesit op die aarde). Daar was onder 

die Jode 'n verwagting van 'n hemelse geveg voordat 

die einde kom, se Sebothoma en Botha 1988:96. Die 

oorwinning van Migael oor die draak beteken dat die 

heerskappy van God en sy Christus alreeds gevestig is 

(:98), en mag die koninkryk van God gevier word met 

die sekerheid van 'n gebeurtenis wat alreeds 

plaasgevind het (vgl. hoofstuk 7, 11 :25). Dit 

impliseer dus baie duidelik dat daar nie oorgegee 

moet word as vervolging druk nie, maar die kerk moet 

eerder krag hieruit put. 

VERSE 13 - 17: STRYD OP AARDE 

Daar is drie komponente hier ter sprake: Eers die 

draak wat nou sy haat en sy woede toespits op die 

vrou. God het vir haar 'n plek gereed gemaak in die 

woestyn (vers 6). Maar nou kom die aanslag van die 

draak. Tweedens die vrou wat gered word deur twee 

arendsvlerke wat aan haar gegee word, en dan sluk die 

aarde die water in wat agter haar aan uit die mond 

van die draak kom. 'n Derde saak is die vervolging 

van die nakomelinge van die vrou wat hierop volg. 

Eerstens dan die direkte vervolging van die vrou om 

te vernietig. Lenski (1943:382) wys daarop dat aan 

haar word "die twee vlerke van die arend" gegee 

waarmee sy kan vlieg na die plek wat vir haar gereed 

gemaak is. Die beeldspraak kan verwys na Ex. 19:4. 

Die una sancta sit nie op 'n troon nie, maar is 'n 

klein kuddetjie, en dis nodig om uit die direkte 

bereik van die draak te vlug. Die 1 260 dae is die 

tyd van Godse beskerming (:383). Dis in 

ooreenstemming met die omwandeling van die Israeliete 

in die woestyn se "forty two·stages" (= 1 260 dae of 
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42 maande of 3~ jaar) (Kyk ook Kiddle 1952:236). 

Lohse (1960:64) vergelyk dit met die vlug van 

Christene na Pella met die verwoesting van Jerusalem; 

(Kyk Visser 1965:125, Van Schaik 1971 :138). 

Volgens Groenewald (1986:134) word die vrou nou die 

nuwe volk van God, en die arendsvlerke is beeld van 

God se hulp aan die volk wanneer hulle moet vlug (Ex. 

1 9 : 4 en Dt . 3 2 : 11 - 1 2 ) . 

Hier word die heerskappy van God baie duidelik 

ge1llustreer in die verlossing van die vrou en die 

troue sorg van God vir sy kerk. Die betekenis van 

die simboliek van die "vlerke" word die beste 

verstaan wanneer dit beskou word as tekenend van God 

se almagtige verlossingsdade. Netso ook by die 

versorging van die vrou, want die Satan kan haar nie 

oorwin nie. 

Tweedens is die kwessie van die water wat deur die 

draak uit sy mond gespuug word om die vrou te 

verswelg hier ter sprake. Lenski (1943: 385) beweer 

dit sien op 'n hele aantal verskynsels wat teen die 

una sancta gemik is, maar die gulsige goddelose 

mensdom slurp dit op. Pohl (1971 :116) meen die aarde 

word hier geteken as goeie dienskneg wat die vrou se 

behoud aanhelp. Wall (1992:167) meen dit herinner 

aan die gebeure by die Rietsee, waar die water 

teruggehou is tot redding van die Israeliete. Ook 

hier word allerlei moontlikhede genoem en dis baie 

moeilik om 'n afdoende antwoord te kry. Dis egter 

duidelik dat met 'n wonderwerk die bedreiging van die 

vrou afgeweer word. Die almag van God is die 

reddende mag. Maak dit saak hoe Hy dit gedoen het? 

Nee. Die feit is dat Hy sy kerk gered het en dis al 

wat tel. 
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Derdens moet ons kyk na die vraag rondom die nakome

linge van die vrou op wie die draak sy haat nou rig. 

Volgens Lenski (1943:386 v.) is die orige nakomelinge 

van die vrou die ware gelowiges wat deur Satan 

aangeveg word. Hulle is diegene wat in die regte 

verhouding tot God staan en wat aan die getuienis van 

Jesus vashou. Volgens Kiddle (1952: 240) is die 

nakomelinge van die vrou die "oorwinnaars" van die 

sewe briewe (kyk ook by Hendriksen 1952:143; Lohse 

1960:68; Groenewald 1986:136, die kerk van 

Christus). Visser (1965:126) het egter probleme met 

die kwessie van die nakomelinge. As Christus kind is 

van die vrou, is die nakomelinge van dieselfde Vader, 

maar ook van dieselfde Moeder7 Die boodskap is egter 

vir hom duidelik: die kerk as totaliteit kan nie 

ondergaan nie; en dit word geleer deur die 

wonderbaarlike vlug van die vrou na die woestyn; die 

poorte van die hel sal die gemeente nie oorweldig nie 

(:127). Van Schaik (1971 :139) onderskei tussen drie 

groothede: die Messias, die vrou en die nakomelinge 

van die vrou. As die vrou die Ou-Testamentiese 

Israel is, dan moet die "orige nakomelinge" die 

Christene wees. Maar hoe moet dit dan verstaan word 

dat die vrou na die wegvoering van die Kind vervolg 

word? Dit moet dan betrekking he op die Israel "van 

die Christene". Die orige nakomelinge is dan die 

Christene wat tydens die vervolginge van die eindtyd 

getrou bly aan die Godsgebooie en aan die getuienis 

wat hulle van Christus ontvang het. Let egter 

daarop: As die vrou ge1dentifiseer word met die 

Godsvolk van die Ou Testament, is dit moeilik om 

beide Christus en die gemeente as nakomelinge te 

verstaan. Wanneer egter die vrou die bruidskerk is 

en die kind sowel as "haar ander nakomelinge" haar 

kinders is, dit is die uitbreiding van die kerk onder 

die troue sorg van hul verlosser, Jesus Christus, dan 

is die simboliek meer verstaanbaar. 
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SAMEVATTING EN EVALUERING 

Ons het hier met problematiek te doen random die 

vrou, die kind en die draak se identiteit. Die kind 

as Messias is tog nie uit die Israel van die Ou 

Testament gebore nie, nog minder uit die kerk van die 

Nuwe Testament. En hoe moet ons die nakomelinge van 

die vrou dan verklaar? Christus en die kerk het wel 

dieselfde Vader maar tog nie dieselfde moeder nie. 

En wie is die "medegelowiges" dan wat tog wel in 

staat is om die draak ook op die aarde te oorwin? 

As ons nou ons hermeneutiese sleutel toepas, dan kan 

ons probeer om sommige verborge dinge oop te sluit. 

Hermeneutiese uitgangspunt is dat die Almagtige God 

deur Jesus Christus op aarde regeer. Hierdie 

regering hou verlossing in vir die wat aan Hom 

behoort, en straf vir sy vyande. In 11:19 word gese 

dat die tempel in die hemel oopgegaan het en dat die 

verbondsark sigbaar geword het. God se grootheid 

word kenbaar saam met die versekering dat Hy getrou 

bly aan sy verbond. As die vrou dan nou verskyn 

volgens 12:1, dan is sy simbool van die nuwe 

verbondsvolk, die kerk, die somtotaal van die 

verlostes, die uitverkorenes. Die kroon is die 

oorwinnaarskroon, deur Jesus Christus se 

verlossingswerk moontlik gemaak (vgl. die twaalf 

stamme as uitverkorenes van hoofstuk 7). Die kerk se 

groei en ontwikkeling gaan nooit sander pyn voort 

nie, daarvan is die kerkgeskiedenis getuie genoeg. 

Die groot vuurrooi draak is die Satan en hy wil die 

kerk stuit in sy voortgang. Want as daar nie meer 

nakomelinge is nie, sal die kerk uiteindelik stagneer 

en sterf. Sy heerserskrone is duidelike aanduiding 

dat hy nie maklik sy heerskappy wil prysgee nie, al 

is dit nog net 'n tydelike en onvoldoende heerskappy 

op aarde. Maar die vyandskap en onvolkomenheid ten 
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spyt gaan die groei van die kerk voort. 'n Verdere 

geslag word gebore, 'n nageslag wat tot die einde toe 

volhou om te doen wat Christus wil he (2:26) en 

daarom gee Hy aan hulle mag en gesag oor die nasies. 

Hierdie kerk sal hulle met 'n ystersepter regeer en 

hulle soos kleipotte stukkend slaan (2:27, vgl. 11:4 

- 6, en ook vers 10: "Hierdie twee profete was 

immers vir die bewoners van die aarde tot 'n 

teistering'' (vergelyk verder 20:4- 8). Hierdie kind 

(klein kuddetjie) word egter net soos die twee 

getuies in 11:11 12 weggeruk na God en na sy troon 

toe (so ook 6:9- 11). Die kerk se einde het nog 

lank nie aangebreek nie. Christus is die Verlosser 

van sy kerk en daarom word die kerk beskerm teen die 

aanslag van Satan. Die kerk is weliswaar nog in die 

woestyn, maar word versorg en floreer. 

Waarom is die Satan so hatig op die kerk en probeer 

vernietig net waar en wanneer hy kan? By geleentheid 

het Satan dit gewaag om selfs die hemel te bestorm 

met sy eie magte tot sy beskikking. God se almag 

sluit in 'n hemelse leerskare tot sy beskikking, en 

hierdie leermag onder aanvoering van Migael, het teen 

Satan oorlog gevoer en hom oorwin. Hy en sy magte 

word op die aarde gegooi, dus het hulle geen plek in 

die hemel nie. Al waar Satan homself nou kan laat 

geld, is op die aarde. Hy word in vers 9 genoem 

Satan wat die hele wereld verlei. Nou kan hy n~e 

sonder meer as totale verleier optree nie (vgl. 

20:3), want sy mag is beperk. Christ us stel die 

gelowiges op aarde in staat om uit Satan se mag 

verlos te word. Die bloed van die Lam wat reinig van 

alle sonde en verlos van die Bose is tot hul 

beskikking (vgl. 7:14), en hul aanvalswapen is die 

Woord van Christus, die boodskap wat hulle uitdra 

(die swaard van die Gees, Ef. 6:17), en hulle volkome 

oorgawe aan Hom, hul Verlosser. Nou besef Satan dat 
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sy mag beperk is en ook dat sy tyd uitloop (vers 12), 

daarom is sy aanslag op die kerk met meer geweld 

gerig. 

Die kerk is steeds besig om te groei en daarom is 

daar nog nakomelinge. 

Nou vervolg die Satan opnuut die kerk as geheel wat 

sal kom deur vervolging (soos in die tweede en derde 

eeue) van die kant van die owerhede (vgl 17de hoof

stuk). Christus dra as't ware sy kerk na veiligheid. 

Nog gee die Satan nie op nie. Hy kan die 

voortbestaan van die kerk nie verdra nie, daarom 

stuur hy 'n stroom wat die kerk moes verswelg, op 

haar af. Dit hoe£ nie 'n bepaalde historiese gegewe 

te wees nie, want dis simbole. Weer red Christus 

soos net Hy dit kan doen. Maar nog steeds probeer 

Satan om d voortgang van die kerk te stuit (vers 

1 7) . Hoe hy dit wil doen, sien ons in hoofstuk 13 en 

ook hoofstuk 1 7 . 

In bogemelde verklaring is daar minstens geen teen

strydighede nie, en pas alles logies in mekaar. En 

die boodskap is duidelik: Christus is die Almagtige 

Heer wat sy kerk in stand hou, hoe sterk en gevaarlik 

die teenstander ookal is. 

4.3.4.1 GEVOLGTREKKING 

4.3.4.1.1 

4.3.4.1.2 

Christus waak oor sy kerk. Hy red uit die nood. 

Hy gee oorwinning oor die vyand. 

Satan is 'n magtige vyand, maar hy is 'n 

verslane vyand. Sy tyd en sy mag is beperk. 
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Satan se vyandskap teen Christus word gerig op 

sy gemeentes. Maar Christus voer ook die stryd 

teen Satan deur sy gelowiges. 

Die gelowiges kan Satan oorwin op aarde. Hulle 

wapens is die verlossing deur Jesus Christus en 

sy Woord as getuienis in die mond van sy 

volgelinge. Hierteen het die vyand nie verweer 

nie. 

As vervolging 'n werklikheid is, dan is 

verlossing net so werklik. Satan en sy helpers 

is besig, maar Christus, en die magte en kragte 

tot sy beskikking is ook besig met redding en 

verlossing. Die Verlosser is nou hier. 

4.4 OPENBARING 17 - 19:4: GOD SE HEERSKAPPY OOR DIE BOSE 

MAGTE LEI TOT OORDEEL EN VERLOSSING 

4. 4. 1 

In hierdie onderdeel van Openbaring word die 

aanleiding tot God se oordele rneegedeel deur eers die 

verskyning van die hoer Babilon en die dier (Op 17), 

dan word die oordele en strawwe van God verduidelik 

(Op 18), en ons hoor ten slotte die verlostes juig 

( Op 1 9 : 1 - 4 ) . 

HOOFSTUK 17 : DIE VYANDE VAN GOD 

Die hoofstuk bestaan uit drie dele: 17:1 - 6, 17:6 -

14, 17:15 18. 

4.4.1 .1 Hoofstuk 17:1- 6: Die Sedelose Vrou 

Hoofstuk 17 19:4 vorm die ontplooiing van wat in 

14:8 reeds aangekondig is en in 16:19 herhaal word, 

maar nou volgens 17:1 verder beskryf word, naarnlik 

die voltrekking van die oordeel oor die groat stad 
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Babilon. Die feit dat dit een van die sewe 

oordeelsengele is wat die aankondiging doen, is baie 

belangrik vir die verstaan van die hoofstuk. Dit is 

God se opdrag, God se toorn wat uitgegiet word, en so 

voltrek God sy oordeel. Die boodskap is dus 

duidelik: Let op, so straf God die sonde van sy 

vyande. Die opstoker en oorsaak van sonde word 

aangetoon en daarmee saam die meelopers en 

volgelinge, hulle word as geheel gestraf (maar dit 

kan net gebeur as elkeen individueel sy straf 

ontvang. 'n Stad is opgebou uit vele individue). 

Die vrou Babilon stel dus voor die somtotaal van die 

goddelose wereld. Hier gaan dit om die eindgebeure, 

die klimaks, die voleinding. In 14:8 en verder word 

die voltrekking van die oordeel {veral in 14:20) 

beskryf as 'n parskuip wat getrap word. In 16:19 is 

dit 'n stad wat verwoes word. In hoofstuk 17 en 

verder word die stad wat verwoes word, gepersonifieer 

en as 'n sedelose vrou beskryf. 

Ons het hier te doen met 'n profetiese uitspraak, 'n 

openbaring van God self afkomstig, oor hoedat Hy sy 

oordele voltrek. Soos dit simbolies beskryf word wat 

met Babilon gebeur, so sal dit gaan met die sondaars. 

Die boodskap is duidelik: God is die Regter en Hy 

straf die sondaar wat nie bekeer is nie. 

Hierdie hoofstuk is een van die mees omstrede 

hoofstukke in Openbaring. Selfs onder diegene wat 'n 

uit-en-uit historiese verband soek, is daar nie 

eenstemmigheid nie, en by ander weer is die neiging 

om 'n historiese agtergrond te soek, baie sterk. So 

loop die opinies uiteen. Daarom kan mens nogal 

verstaan as Kiddle (1952:338) die opmerking maak dat 

hierdie hoofstuk die mins effektiewe hoofstuk is, 

omdat dit bedoel is slegs om te verduidelik en nie om 

te inspireer nie. 
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In hierdie gedeelte (Op 17) kom die heerskappy van 

God baie prominent te voorskyn. Die vyande van 

Christus en sy gemeentes word in konflik teenoor 

mekaar gestel en Christus is die oorwinnaar saam met 

sy gemeentes. Die lyding van die gemeentes word 

toegeskryf aan die groat krag waaroor die bose 

beskik. Maar die verlossing deur Christus bewerk, 

word ook duidelik geteken. Dan word gewys op hoe die 

vyand van Christus en sy kerk gestraf word. 

Ons kry in hierdie gedeelte te sien die uitvoering 

van die oordeel wat reeds gevel is (Lenski 1943:489). 

Daarom word die vrou deur sommige direk verbind met 

Rome. So meen Visser (1965:184) dat ons hier die 

einde van Rome vertoon sien. Babilon is Rome en die 

hoerery waarna verwys word, is die vreemde gode wat 

gedien word en die verbreking van trou aan God. 

Lohmeyer (1953:139) se ook die vrou is Urbs Roma. 

Die kultus van Urbs Roma het aanleiding gegee tot die 

keiserkultus. Volgens Beasley-Murray (1983:249) kon 

die hoofstuk 17 net so wel geskryf gewees het deur 'n 

skrywer van 'n Joodse apokalips, so is dit deurvleg 

met die Ou- Testamentiese profesie en Joodse 

apokaliptiese tradisie. Waarskynlik het Johannes 

Joodse tradisies geneem en sy eie weergawe daarvan 

gemaak. VanderLaan (1992:115) weer meen dat die 

kerke in Johannes se dae geweet het wat dit beteken 

om in 'n diaboliese imperium te leef. Die Romeinse 

ryk en die ~tad Rome is die inkarnasie van die 

sataniese mag. So ook is die opinie van Du Rand 

(1992:101) dat hier die val van Babilon/Rome 

voorgestel word as 'n sedelose vrou. Babilon, wat 

Rome voorstel, is bloat simbool van die 

georganiseerde sametrekking van alle boosheid en 

onheiligheid wat aan die einde van die tyd teen 

Christus optrek. 



297 

'n Stad Babilon het nie meer bestaan toe hierdie 

gedeelte deur Johannes geskryf is nie. Daarom moet 

die naam simbolies wees. En deur dit as 'n ontugtige 

vrou voor te stel, voer die simbool nag verder. 

Hierteenoor moet gestel word dat Rome nie die enigste 

goddelose stad was nie en Rome was oak nie die 

enigste plek waar die christene onder verdrukking 

moes ly nie. Rome is wel die setel van die Romeinse 

keiser, maar die ryk bestaan lankal nie meer nie. As 

Babilon die stad Rome voorstel, is dit moeilik om die 

dier te identifiseer. As die keisers se rol 

uitgedien is, is dit tog nog nie die einde van die 

dier nie (veral as mens 20:1 vv in ag neem). Mens 

het hier met suiwer simboliek te doen wat 'n beeld 

moet gee nie net van die eerste eeu n.C. nie, maar 

die verloop van die geskiedenis tot aan die einde 

(19:5 vv) teken. Dus is Babilon simbolies van die 

bose se aanslag op die kerk. Maar ook word Christus 

se verlossingswerk beskryf in samewerking met die 

oordele en straf oar die bose en sy helpers. 

Babilon is simbolies van die bose magte se aanslag 

teen die kerk. Babilon kan nie gelokaliseer word 

nie, want dis simbolies. Maar dat dit simbolies is 

van die bose kragte wat teen die kerk optree, is meer 

korrek. Die dier is handlanger van die draak (= 

Satan) en is tegelyk draer van die hoer Babilon. Dit 

beteken Babilon is die verlengstuk van die bose wat 

optree teen die volgelinge van Christus. 

Dat goddelose stede as "hoer" aangedui word en die 

goddeloosheid as hoerery beskryf word, is baie 

algemeen. So word bv. 'n goddelose en godevyandige 

stad 'n hoer genoem in Jes. 1:21, 23:16 v.; Neh. 

3: 4; Has. 4: 12, 5: 3; Esg. 16: 15 vv. , 23: 1 vv. ( Kyk 

by Lohmeyer 1953:139, Lohse 1960:86, Pohl 1971:197, 

Van Schaik 1971:189, Caird 1971:212, Ladd 1972:221 ). 
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Daar word na Jerusalem verwys as hoer in Jesaja, 

Jeremia en Esegiel (Kiddle 1952:342). Daar word na 

Ninive verwys as hoer (Nah. 3:4), so oak na Tirus in 

Jes. 33:15, (oak Jer. 60). In Jer. 51:13 word na 

Babel (Babilon) verwys as 'n stad aan baie waters 

(Van Schaik 1971:190, Ladd 1972:221, Beasley-Murray 

1983:251, Groenewald 1986:170). Die naam Babilon 

word nou oorgedra op Rome, want Babel is simbolies 'n 

sentrum vir hoogmoed en anti-Israel kragte eerder as 

'n historiese benaming (Van Schaik 1971:192, Caird 

1 9 71 : 21 3, Ladd 19 7 2: 2 2 2) . 

Daar word nogal heelwat aandag gegee aan die 

"woestyn'' (vs. 3) waarheen Johannes weggevoer word. 

Volgens Kiddle (1952:339) is die woestyn simbolies 

van die pad van die kerk op weg na die beloofde land. 

Dat Johannes die dier juis in die woestyn sien, is 

opmerklik aangesien oak die vrou wat die kerk 

simboliseer, na die woestyn gevlug het (Hendriksen 

1952:167). Die woestyn is 'n veilige en beskermde 

plek vanwaar Johannes die verleidster in haar ware 

kleure kan aanskou, se Caird (1971 :213). Vir Ladd 

(1972:222) egter is die woestyn slegs 'n afgesonderde 

plek waar Johannes sy visioene ongehinderd kon 

ontvang. Omdat die wildernis die woonplek is van die 

duiwel en sy bose geeste, is dit die gepaste plek om 

Babilon te aanskou, meen Beasley-Murray (1983:252). 

Die woestyn is 'n eensame plek waarvandaan 

perspektief op die lewe van die stad verkry kan word, 

meen Groenewald (1986:170). oat die stad vernietig 

en uiteindelik 'n woesteny word, word deur die 

''woestyn II geantisipeer I. se Van Hartingsveld 

(1991:89). 

Dit is betekenisvol dat die vrou Babilon ook in die 

woestyn is net soos die vrou wat die bruidskerk is. 

Die vyandskap en gevolglike optrede teen die kerk 
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beteken dan dat die slagoffer binne bereik van die 

vyand is. Johannes is onder die inwerking van die 

Gees wanneer hy hierdie openbaring ontvang. Die Gees 

het 'n boodskap en in hierdie boodskap word die mag 

van die bose om skade te berokken, gestel teenoor die 

mag van die Verlosser om te red en te behou. 

Wat is die betekenis van die vrou met die naam "Groot 

Babilon"? Die vrou is die somtotaal van die anti

christelike verleiding wat verbind word aan anti

christelike krag. Die naam "Misterie" is deel van 

die naam van die vrou, daarom vertel die engel wat 

die misterie behels, beweer Lenski (1943: 496). Die 

dier is die realiteit wat die politieke instellings 

van Rome onderskraag. Daarom is elke opvolgende 

keiser 'n tydelike manifestasie van euwels. Dit is 

'n wese wat in staat is om teen Christus weerstand te 

bied. Die keisers kom en gaan, en so elkeen se 

wandade, maar die krag daaragter bly. Die groot hoer 

is dan die Romeinse ryk, volgens Kiddle (1952:340 -

1). Die hoer is Babilon, wat simbool is van die 

wereld as middelpunt van industrie, handel, kuns, 

kultuur, ens., ook simbool van weelde, ondeug en 

skittering, lus van die vlees, begeerlikheid van die 

oe, grootsheid van die lewe. Babilon is verlede, 

hede en toekoms. Dit verteenwoordig elke tyd van die 

geskiedenis. In die tyd van Johannes is dit Rome. 

So vind die val van Babel plaas deur die geskiedenis 

heen, maar veral op die laaste oordeelsdag, wanneer 

dit saamval met die koms van die Here tot gerig 

(Hendriksen 1952:168). Babilon bestaan nie meer nie, 

daarom word slegs die naam gebruik: dis 'n 

geografiese begrip wat geestelik verander ~ord, 

volgens Pohl (1971 :200). Die naam Babilon word 

oorgedra op Rome. Dit is egter 'n eskatologiese stad 

wat die wereld verlei tot valse godsdiens. Sy is die 

antichris, en die feit dat sy ry op die dier wys op 
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die besondere verband met die dier. Sy verlei rnense 

weg van God af met die belofte van weelde en luukse. 

Verder is sy bekend vir vervolging en rnarteling van 

die heiliges. Hoewel daar geen historiese grande is 

(behalwe in Nero se tyd) om Rome van vervolging te 

beskuldig nie, meet ons hier egter rneer aan die 

eskatologiese Babilon dink, volgens Ladd (1972:223 -

5). Die goue beker is val van losbandigheid en 

onreinheid wat alrnal na die groat stad trek, waar 

hulle in sedelike en godsdienstige verwording verval. 

Die vrou is die rnoeder van die sedeloses, die 

grootste onder die bedrywers van onsedelikheid, net 

soos die duiwel die "vader van die leuen" is, dus van 

haar kern al die verderf voort wat die hele wereld 

oorspoel se Groenewald (1986:171 2). Dat die vrou 

op die dier Rome is, is eintlik nie 'n geheirn nie, 

aldus Van Hartingsveld (1991:89). Dat die vrou drank 

is van die bleed van die gelowiges, verwys na diegene 

wat ter wille van hulle geloof, veral gedurende Nero 

se regeringstyd, die hoogste tal rnoes betaal. 

God laat wel toe dat sy uitverkorenes sterf deur die 

toedoen van die bose. Dit is geen rede tot vrees by 

die gelowiges nie, want dit beteken oorgang tot die 

ewige geluksaligheid in God se teenwoordigheid. Die 

voorstelling van die vrou as ryk en rnagtig is 'n 

tydige waarskuwing aan die gelowiges. Niernand kan 

gerus wees nie. Maar dit laat die verlossingskrag 

van Jesus Christus soveel duideliker uitstaan. 

In teenstelling met bogemelde standpunte moet die 

vrou Babilon nie gelokaliseer of aan 'n historiese 

plek verbind word nie. Babilon het toe nie rneer 

bestaan nie en daarom is die vrou simbolies. Soos 

Babilon simbool was van die vyande van die Godsvolk 

in die ou tyd, so is Babilon simbool van die vyande 

van die nuwe volk van God. Die besondere aanslag 
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teen die kerk kan beste vergelyk word met 'n bose 

stad wat allerlei geleenthede tot sonde in sy 

verleidings bied. Selfs die doodmaak van die 

gelowiges is simbolies van die bose se aanslag op die 

kerk om te verlei tot sonde. As mens reeds in 

Openbaring 16 die optrede van God teen sy vyande 

sien, dan word die vyand nou in hierdie hoofstuk 

geidentifiseer, dus is Babilon die produk van die 

bose se aanslag teen die kerk. Dit moet dan die rede 

verduidelik waarom God se cordele voltrek word. Die 

heerskappy van God kom tot openbaring ook in sy 

optrede teen sy vyande en sy vyande is die bose magte 

wat teen sy volk optree en so teen Hom in opstand 

kom. 

4.4.1.2 Hoofstuk 17:6 14: Die betekenis van die Dier 

Die vrou Babilon is die simbool van die sondige 

wereld. Maar hoe moet dit verstaan word? Waar kom 

die mag wat sonde oor mense het, dan vandaan? Waarom 

kan mense nie maar net ophou om te sondig deur net so 

te besluit nie? Waarom is verlossing deur 'n 

Verlosser nodig? Dis die geheimenis wat in hierdie 

paar verse gaan verklaar word. 

Die dier is maaksel van die draak, Satan, volgens 

Openbaring 13:2 4. Hy is self onsigbaar en kan net 

geken word aan sy werke. Hy is dus die krag agter 

die sonde, want hy dra die vrou wat sonde 

versimboliseer. Hy was maar altyd daar, so oud as 

die skepping, en hy is nou nog daar, al is hy nie 

sigbaar nie. 

Die dier is magtig. Hy het die vermoe om die Lam as 

Verlosser teen te staan. Hy kan die volgelinge van 

die Lam selfs doodmaak. Hy kan politieke magte 

misbruik vir sy doel. Hy is selfs in staat om alle 
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aardse magte en kragte te oorleef. Dus die 

aanstigter agter die sonde, die oorsaak, duur voort 

tot aan die einde. Daarom is afrekening nodig en sal 

dit gewis plaasvind. Die dier kan ook ander magte, 

politieke of andersins, manipuleer en gebruik vir sy 

doel. Sy doel is om teen Christus in opstand te kom, 

om die hele wereld teen Hom in oproer te bring. 

Saam met die oordeel loop egter ook steeds die 

verlossing. Die Lam stel sy volgelinge daartoe in 

staat om saam met Hom die dier en sy helpers te 

oorwin. Sy heerskappy is bo alle twyfel. 

Die geheimenis verdiep: dit gaan nie net oor die 

vrou Babilon nie, maar ook oor die dier wat haar dra, 

wat nog 'n groter misterie is (Van Hartingsveld 

1991 :89). Van die dier word gese dat hy was en nie 

is nie, maar tog sal hy weer daar wees wanneer hy uit 

die onderaardse diepte uitkom. Vir Lenski (1943:500) 

verwys die visioen hier na 13:3, na die dodelike wond 

("was en is nie") wat weer genees het ("sal wees" wys 

op die genesing). Die onderaardse diepte is die hel 

waaruit hy weer sal te voorskyn kom. Vir Kiddle 

(1952:345) is dit dieselfde dier wat die stukrag van 

die Romeinse ryk is, wat ook haar verwoester is. So 

word in vers 8 die Nero redivivus legende beskryf. 

Hy het egter 'n probleem met die simbool: hoe kan die 

Romeinse ryk daar wees, dan nie wees nie en tog weer 

wees? Vir Visser (1965:191) is hier 'n antitetiese 

parallelisme: die ~ier is uit die afgrond, Christus 

is van bo, Christus vestig die Ryk sonder einde, die 

dier gaan tot niet. Die wonder van die terugkerende 

Nero sal 'n enorme indruk op die wereld maak. 

Hendriksen (1952:169) meen weer dat die dier wat 

"was" sien op die beeldspraak in verband met die 

magtige mense en stede uit die Ou Testament. Hulle 

"is nie" omdat al hierdie ryke ondergegaan het. Tog 
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kan die dier skynbaar altyd weer kop uitsteek na elke 

nederlaag ("en tog sal hy wees"). Maar hy sal ook na 

sy ondergang gaan. Vir Lohmeyer (1953:86) is daar 

ook 'n teenstelling: Die dier was en is nie maar sal 

wees. God was en is en kom. Die dier is nie, maar 

God is. Dat die anti-Christusfiguur in die verlede 

in een of ander vorm van hom laat hoor het, beteken 

vir Van Schaik (1971:194) dat hy iewers in die 

toekoms weer sal verskyn. Dit lyk egter anders vir 

Caird (1971:216): Die "sal wees" van die dier 

beteken toekomstige optrede, vervolging wat sal wees 

onder andere in die laaste tye. Die "nie is nie" 

beteken op die tyd van die skrywe was daar nie 

vervolging nie. Daar is ook nog die standpunt van 

Ladd (1972:226) dat die dier bestaan het ("was"), 

daar sal 'n tyd wees wanneer hy nie daar is nie ("is 

nie") en dan 'n toekomstige manifestasie wat dan 'n 

inkarnasie van Sataniese boosheid sal wees. Hy 

verbind dit aan die sewe koppe (13:3): op een of 

ander stadium was hy daar, toe het hy nie meer gewees 

toe een van die koppe dodelik gewond is nie, maar hy 

sal weer in die toekoms sigbaar word as die wond 

gesond is. Vir Groenewald (1986:173) weer beteken 

die "is nie" dat hy nie nou is nie hy bestaan wel, 

al is hy nie sigbaar nie. Hy is tydelik in die 

ondBraardse diepte, die verblyfplek van die bosemagte 

(vgl. 9:1), en hy sal vandaar te voorskyn kom. Dit 

kan hier ook 'n verwysing wees na die volksgeloof oor 

Nero redivivus VanderLaan (1991:118) meen dat met 

die legende van Nero as uitgangspunt, kan ges~ word 

dat die diaboliese imperium daar is in die gestalte 

van w~reldmagte, met die wereldmagte vergaan en ook 

weer opnuut uit die afgrond opkom in die gestalte van 

nuwe w~reldmagte. Vir Wall (1992:206) beteken dit 

die dier kern uit die afgrond, en gaan na sy 

vernietiging: sy oorsprong is boos, en wanneer ookal 

die dier uit sy tuiste kern, kom dit om te vernietig. 
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Daar moet verskil word van die bostaande teoloe met 

betrekking tot die identiteit van die dier. Daar is 

geen historiese figuur van wie gese kan word dat hy 

daar was, nou is hy nie daar nie, en tog sal hy daar 

wees. Dis menslik onmoontlik en daarom kan dit ook 

hier niks anders wees as simbolies nie. Openbaring 

19 - 20 gee vir ons die antwoord. Die dier is die 

handlanger van die draak, en hy was 'n gedugte vyand 

van die volgelinge van Christus. Maar hy "is nie nou 

nie" want hy kan nie gesien word nie. Hy is aan die 

werk maar net sy uitwerking op die mens word gesien. 

Dus sal hy altyd 'n faktor wees om mee rekening te 

hou. Hy "sal wees" deur die vrou Babilon wat sy 

duiwelswerk verrig met die verleiding van die 

gelowiges. Uiteindelik word hy vernietig deur die 

Ruiter op die wit perd (Op 19:20). Die boodskap is 

duideLik: al die ellende en stryd, bloed en trane, 

.kan teruggevoer word tot die Satan, maar hy sal tot 

niet gaan soos sy handlangers. 

Die crux interpretum vind ons in verse 9- 11, want 

dis hier waar menige verklaarders se "wysheid" en 

"verstand" tekort skiet. Oor die "sewe koppe" wat 

"sewe berge" is, is daar eenstemmigheid dat dit 

onteenseglik bewys dat Rome hier ter sprake is 

(vgl. Visser 1965:192), Hendriksen (1952:170, 

Lohmeyer 1953:143, Caird 1971 :216). Groenewald 

(1986:173) meen Rome is hier egter elke groot stad 

van die wereld waar die sedelose vrou hoogty vier. 

Maar dat die sewe berge sewe "konings" is, laat die 

meeste verklaarders vasval. Vir Lenski (1943:502) is 

die getalle sewe en tien simbolies, daarom is die 

konings en koninkryke ook simbolies. As hier slegs 

Romeinse keisers bedoel word, dan is die dier slegs 

'n Europese antichristelike mag. Die sewe koppe wat 

die vrou Babilon op sit, impliseer die planne en 

uitvoering van antichristelike optrede (:504). Die 



305 

sewe koninkryke en sewe konings is nie historiese 

figure nie. Daarom is daar ook 'n onderskeid tussen 

die koppe en die horings: dis die gedagtes teenoor 

die kragte wat oorwin (:505). Daarom is die vyf 

koppe wat was, die een wat is en die een wat sal 

wees, slegs 'n aanduiding dat die bose sal tot niet 

gaan. Die agste moet self deur die dier voorsien 

word word egter vernietig. Vir Kiddle (1952:346) 

is sewe keisers die valle getal keisers van die 

Romeinse ryk. Nero is die sewende en ook die agste 

(:347). Sy vraag is egter oor die sewe heuwels as 

tegelyk sewe konings! as die bose krag die Neroniese 

antichris is, hoe kan dit 'n stad wees? Daarom is 

die vrou nie die stad Rome nie maar die Romeinse ryk 

( :348). Verse 9- 10 verwys na die "scope and 

nature" van die dier se krag (:349). Daar is 'n 

probleem om die opeenvolgende keisers so in te pas 

dat Domitianus die agste is (:349). Sy oplossing is 

dat die getal sewe simbolies is van die somtotaal van 

die keisers: vyf wat geval het, wys die einde van die 

keiserlike lyn kom nader. Die antichris sal daarna 

verskyn en dan kom die einde (:350). Vir Visser 

(1965:193) is die sewe berge sewe keisers, dus 

historiese figure. Die probleme is net is die 

keisers? Die vyf keisers is opeenvolgende keisers 

met Domitianus as die sesde en Nero redivivus as die 

sewende. Vir Hendriksen (1952:170) is die sewe 

konings koninkryke of sewe antichristelike 

wereldmagte (Dn. 2:7) waarvan vyf reeds geval het (Ou 

Babilonie, Assirie, Neo-Babilonie, Mede-Persie, 

Graeco-Macedonie). Een is Rome. Die sewende moet 

nog kom en moet 'n tyd lank bly. Dit gee vir ons die 

tyd vir alle antichristelike regerings tussen die val 

van Rome en die laaste ryk van die antichris. Die 

dier wat sel:E die agste is, is die antichris. 
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Volgens Lohmeyer (1953:143) is Titus die sewende 

keiser, wat net 'n kort rukkie (2 jaar) regeer. Die 

agste is Nero redivivus in die persoon van 

Domitianus. (Op bladsy 140 gee Lohmeyer 'n oorsig 

oor die oorsprong van die Nero-redivivus legende). 

Ook vir Lohse (1960:89) is Nero-redivivus die agste. 

Die Babiloniese tyd vir die geskiedenis van die 

wereld is sewe tye. Daar6m word die aandag eintlik 

gerig op die agste, die eindtyd. Pohl (1971 :208 - 9) 

het ook 'n probleem met die sewe keisers: van wie af 

moet die sewe getel word: vanaf Caesar of Augustus? 

En is Titus nou die sewende? Beteken dit dan dat 

Domitianus is Nero redivivus? Maar Domitianus kan 

nie as die antichris beskrywe word nie (:209). Die 

geskiedenis bring ook geen antwoorde op hierdie vrae 

nie. Verder verskil Dn. 2 en 7 ook van Op. 17. Die 

Romeinse ryk pas nie as die sesde ryk nie (:210). 

Sewe is die getal van volkomenheid - dit beteken dan 

die volle getal van die aantal Romeinse keisers. Die 

dier staan weer op (vgl. hoofstuk 13) en kry die 

bewondering van die wereld daarvoor. Maar tog gaan 

hy na die verderf (:213). Ook vir Van Schaik 

(1971 :196 v.) is die redenasie van Lohmeyer en Lohse 

onder andere problematies. Die sewetal is simbolies 

(soos by die sewe kerke) dus nie die presiese getal 

keisers of 'n opeenvolging nie. Die wil die boodskap 

deurgee dat die koms van die antichris naby is (vgl. 

ook Caird 1971:217, wat 'n soortgelyke mening 

handhaaf). Vir Ladd (1972:227) is die sewe heuwels 

sewe koninkryke ("empires") en die regeerders wat 

hulle beheers het (dus nie sewe keisers nie). 'n 

Eenvoudige identifikasie met historiese stede of 

persone is nie moontlik nie (:228). Die vrou het 

slegte verhoudinge gehad tydens elke deel van haar 

geskiedenis met die wereldmagte. Na 'n opsomming van 

die problematiek rondom die 5+1+1 keisers asook 

moontlike oplossings (:229), kom Ladd tot die slotsom 



307 

dat hier nie 'n opeenvolging van konings is nie maar 

van koninkryke ("kingdoms"). Die hoer vind hulp in 

die dier wat te voorskyn kom in 'n opeenvolging van 

goddelose koninkryke: vyf behoort aan die verlede, 

die sesde (Rome) regeer die wereld maar is nog nie 

die antichris nie. 'n Sewende koninkryk moet nog 

kom, maar sal slegs 'n klein tydjie bly. Die agste 

is die antichris (:230)(kyk ook Beasley-Murray 

(1983:256- 7)). Volgens Groenewald (1986:174) weer 

is daar drie moontlike verklarings vir die sewe 

konings of keisers, naamlik tydshistories, 

rykshistories en simbolies. Die simboliese wys op 

die simboliek van die getal sewe. Dit is 'n volkome 

getal vorste as vyande van God uitgeken, dit is hulle 

wat deur die eeue telkens na vore gekom het in een of 

ander wereldryk (waarvan die meerderheid al in die 

verlede is). Die sesde is die magte in die tyd 

waarin ons lewe. Die sewende sal vir 'n kort tydjie 

daar wees totdat die agtste verskyn - hy wat aan die 

einde sy aanval teen God en die gelowiges tot die 

toppunt sal voer. Sy tyd is kort, sy einde is 

bepaal: hy gaan na die verderf. Dit alles dui dus op 

die voortwerkende mag van die antichris deur die eeue 

(:175). Pretorius (1988:127) merk op dat die 

opeenvolging van die keisers al by die sewende en die 

agste verbygegaan het. Daarom moet vasgehou word aan 

die gedagte dat die beeld van die sewe koppe uit 

Daniel afkomstig is - dus nie spesifieke heersers nie 

maar simbolies van aard. Tog word sy beeld deur die 

Romeinse keisers bepaal. Die antichris van Daniel is 

'n demoon gestuur deur Satan wat eers gebruik maak 

van 'n opeenvolging van aardse regeerders wat teen 

Christus vyandig is, maar later persoonlik deel in 

die stryd. Die purperkleed is verteenwoordigend van 

die Romeinse wereldheerskappy en die l~sterlike name 

daaroor geskryf, verwys na die keiserkultus (:127-

8). Omdat Christus geslag is soos 'n offerlam vir 
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die sondes van die wereld, is sy regering oor 'n 

aardse koninkryk uitgesluit. Maar nou dat sy tweede 

koms in Openbaring aangekondig word, word dit 

duidelik gemaak dat die aspek van sy regering oor die 

mensheid ten volle gerealiseer gaan word. Sy eis van 

'n regering op aarde sander teenstand is gegrond op 

sy reddingsaksie en as sodanig dan moet noodwendig 

die verlossing voltooi wees teen die einde van die 

tyd. In die huidige tyd is sy regering slegs 'n 

hemelse realiteit, wat slegs geestelik realiseer in 

sy kerk op aarde, maar dit sal sigbaar en konkreet 

realiseer op aarde onder al die nasies deur die 

finale eliminering van elke goddelose wereldmag. 

Deur sy oorwinning word God se heerskappy finaal 

herstel oor die skepping (:131). Fiorenza (1991:97) 

sien die sewe keisers ook as simbolies van 'n eenheid 

van sewe maar nie werklike of historiese keisers nie. 

Die sesde keiser is in Johannes se tyd, en dit 

beteken God se oordeel is naby. As agste koning is 

die dier, die teenfiguur van Jesus - dus die 

antichris. Jesus se nommer is 888 (die getalle 

ekwivalent van die getalwaarde van die naam Jesus in 

Grieks). Die verklaring dat die sewe koppe egter 

Romeinse keisers is, lewer te veel probleme op. Ook 

die Nero- redivivus teorie lewer probleme. Babilon 

is Rome op drie vlakke: die stad, die ryk en die 

godin Roma (:98). Dog Van Hartingsveld (1991:91) hou 

nog vas aan die gedagte dat Johannes weet dat die 

regeringstyd van Titus kort sou wees (2 jaar) en hy 

vestig die aandag so spesiaal op die agste, Nero in 

die gestalte van Domitianus. Vir Wall (1992:207) dui 

die sewe koppe as sewe konings op 'n tydlose metafoor 

vir sekulere heerskappy. Die byvoeging van 'n agste 

koning (:208) wil aantoon daar sal altyd 'n regerende 

elite wees, gerig op boosheid, hoewel slegs vir 'n 

kort tyd. 



309 

Uit bostaande is dit duidelik dat daar nie na 

besondere historiese figure soos die Romeinse keisers 

gegryp kan word om hierdie betrokke gedeelte te 

verklaar nie, want daar is te veel teenstrydighede. 

Om Domitianus die sewende of agste keiser te maak, is 

prakties onmoontlik. Dis ook hier nie moontlik om 

die simbole aan 'n besondere historiese situasie te 

verbind nie. Dis ook nie nodig nie. Die simbole kan 

aan mens die situasie in die eerste eeu verduidelik, 

maar dit is ook tekenend van toekomstige gebeure. As 

die simboliek slegs tot die eerste eeu beperk word, 

is dit dan simbolies van afgehandelde gebeure, maar 

dit stry teen die tekse self (soos onder andere 

17:11). Godse heerskappy word duidelik uit die 

vaste gang van sewe opeenvolgende koninkryke. Maar 

die mag en die tyd van die werking van die bose word 

beperk en die einde kom gewis. Dit is die duidelike 

boodskap: 

Mens kan hier niks anders as simboliese figure 

verstaan nie, want alleen so kan die dier verklaar 

word. Die sewe koppe beteken sewe berge, dus 

simbolies van verhewenheid en majesteit, dus mag. As 

die berge ook konings is, dan is alles suiwer 

simbolies. Dat vyf van die sewe reeds "geval" het, 

beteken dat hul bestaan op bonatuurlike wyse beeindig 

is. God het hul heerskappy weggeneem. Die tyd is 

alreeds ver gevorder. Dis nog nie die einde nie, 

maar die einde kan spoedig kom, want die sesde is 

alreeds hier. Al die konings tot op die sewende is 

vyande van Christus. As laaste vyand sal die dier 

self optree om Christus en sy kerk met 'n.eindpoging 

te wil oorwin. So word hy die agste. Maar ook hy 

word verslaan en gaan na die verderf toe (Openbaring 

19:20). Dis nie nodig om te vra wie die konings of 

koninkryke is nie. Wat wel belangrik is, is die feit 

dat God bulle beheer en uiteindelik hul bose 
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heerskappy beeindig. Uit die menings hierbo genoem, 

is dit duidelik dat 'n ander verklaring met 

historiese figure net nie moontlik is nie. 

Die probleem random die tien horings moet ook nog 

aangespreek word. Die tien horings is 

antichristelike kragte. Hulle bedoeling is teen 

Christus - hulle veg teen die Lam en Hy oorwin hulle 

(Lenski 1943:508). Maar vir Kiddle (1952:353) is die 

tien horings nie konings uit die Ooste (16:12) wat 

Babilon vernietig nie, maar is slegs konings in 

Partiese ryksgebiede, en hulle kom help met die 

verwoesting van die Romeinse ryk. Vir Visser 

(1965:193) is die tien horings tien konings maar nie 

keisers nie. Hulle is tien Partiese satrape (:193, 

vgl. ook 197). Dat die tien horings optree as vyande 

van Rome is 'n verwagting ook van die Sibillynse 

orakels (:199). Die tien konings is vir Hendriksen 

(1952:171) alle maghebbers op elke gebied (kuns, 

onderwys, handel, nywerheid, regering) in verset teen 

Christus, saam met die dier teen Christus en sy kerk. 

Die Lam oorwin hulle (:171). (Vgl. verder vir tien 

konings as Partiese satrape Lohmeyer 1953:143, Lohse 

1960:87, Van Schaik 1971:199, Beasley-Murray 

1983:257, VanderLaan 1992:119). Daar is egter 

ander wat nie met hierdie verklaring saamstem nie. 

Volgens Lenski (1943:507) is die tien horings 

antichristelike kragte wat in hul bedoeling teen 

Christus is. Daarom veg hulle teen die Lam, en Hy 

oorwin hulle. Die tien horings is tien konings van 

oor die ganse aarde en tydgenoot van die agste 

keiser. Hulle is sy bondgenote in sy stryd teen die 

Lam, aldus Pohl (1971 :214). Die tien horings is 

menslike agente wat eers saam deelneem aan die geveg 

teen die Lam en daarna saam slag lewer teen die stad. 

Die oorlog teen die Lam beteken groot vervolging van 

sy volgelinge. Sy oorwinning is ook deur sy 
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volgelinge, meen Caird (1971:220). Die tien horings 

is tien konings maar nie Persiese satrape nie. Die 

tien konings is gegrond op Dn. 7:7 - 24, en dit 

verwys na tien konings waaruit die antichris kom. 

Dit is simboliese eskatologiese figure om die 

totaliteit van die aardse magte te vertoon wat 

onderworpe is aan die antichris, volgens Ladd 

(1972:231 - 2). Die tien horings kom in die toekoms 

aan bewind saam met die dier vir 'n kart tydjie (een 

uur). Tien is 'n volkome getal, en hulle is 

bondgenote van die dier. Hulle haat die vrou en sal 

haar vernietig. Maar eers trek die konings en die 

dier op teen die Lam, en die Lam oorwin, meen 

Groenewald (1986:176). Die tien konings is nie 

Parters nie maar wel stadhouers van die provinsies 

wat die Christene vervolg het. Na die neerlaag teen 

die Lam breek opstand uit teen Rome, volgens Van 

Hartingsveld (1991:91)(vgl. oak Wall 1992:208). 

Die betekenis van die tien horings as simbole moet 

afgelei word uit Openbaring 17:14. Hulle is dus deel 

van die vyande van Christus, en hulle is so deel van 

die dier se span wat hy gebruik teen die Lam en sy 

volgelinge. Hulle is nie spesifieke historiese 

figure nie, maar is simbolies van die vervolging van 

die christene. Hulle is in diens van die dier, die 

bose, maar hulle hou nie lank nie. Hulle is verteen

woordigend van magte wat deur die tyd se verloop heen 

deur die bose gebruik is in sy aanslag op die kerk. 

As hulle oorwin word deur die "getroues", dan is dit 

duidelik dat hul aanslag teen die Lam en sy volgeli

nge op geestelike terrein was. Dus word hier ook nie 

verwys na 'n historiese veldslag nie. Daar is geen 

politiek prominente persone in die eerste eeu wat 

verslaan is deur hulle "wat geroep en uitverkies en 

getrou is" nie. Dis Christus wat as heerser afreken 

met sy vyande wat teen Hom in opstand gekom het. 
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4.4.1 .3 Hoofstuk 17:15- 18: Die Ondergang van die Sedelose 

Vrou 

Sonde is internasionaal en kom oor die hele wereld 

voor. Die rede hiervoor is dat die verleier en 

aanstigter van die sonde volkome mag het oor die 

sondaars. Hy kan die sondaar se lewe verwoes. Hy 

kan die volkere en nasies verwoes. Maar daar is 'n 

hand wat selfs die sondemag beheer. 

God se gesag is ook geldend oor die dier en sy 

helpers. Hy kan ook die bose gebruik vir sy doel. 

Dit geld nie net aan die einde nie. Spesifiek word 

vermeld dat God hulle gedagtes rig en vir sy doel 

gebruik terwyl hulle daarmee besig is. 

Die vrou se invloed strek ver terwyl sy gedra word 

deur 'n magtige vyand. Maar daar is 'n Here wat 

grater as alles en almal is, en Hy is die Verlosser. 

Die stryd word op aarde gestry en die oorwinning word 

op aarde behaal. 

Daar is nou weer 'n mate van rekapitulasie omdat hier 

weer teruggegryp word na die beskrywing van die hoer 

Babilon in verse 3 - 6. Daar word nou verduidelik 

dat die waters waar die vrou bly, volke en stamme, 

nasies en tale is (vers 15). Die tien horings en die 

dier draai teen die vrou. Hulle optrede bring vir 

hulle en haar teenspoed wat uitloop op hulle en haar 

vernietiging. Die dier is 'n bose krag wat vernietig 

dit wat hy gehelp bou het. Maar so wil God dit: die 

bose moet homself vernietig. God gebruik Sataniese 

magte om Babilon te straf. Die haat wat aangesteek 

is deur die dier, maak dat nie net die Lam nie maar 

ook die hoer gehaat word. Die bewondering vir die 

mag van die vrou word verbreek deur die aankondiging 
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dis deur God so bepaal. Die groot waters is eintlik 

volke. Daarom is dit nie Nero wat met die Parters 

verskyn nie, maar eerder magte van rewolusie wat 

selfs sy eie bondgenote vernietig. Dit bewys net dat 

God se gedagtes anders is (Kyk hiervoor Lenski 

(1943:510- 11), Kiddle 1952:353, Lohse 1960:87, Pohl 

1971:217- 219, Van Schaik 1971:201, Ladd 1972:234, 

Groenewald 1986:177). 

Hier ook weer word die sleutel tot die verklaring van 

die simboliek met betrekking tot die vrou in 

Openbaring 17:17 gegee. Diegene wat in diens van 

Satan is, word gestraf. Dit is God se optrede, en Hy 

laat selfs volk teen volk oorlog maak, maar dis 'n 

wyse van straf. God se bedoeling is nie op hierdie 

tydstip geneem nie, maar dis die uitvoering van sy 

bedoeling wat hier beskryf word. En as daar stryd en 

lyding vir die christene is, moet hulle weet God 

behou die beheer en Hy sal sy doel ook met hulle 

bereik. Die vyande moet gestraf word en die 

gelowiges kan oorwin. 

4.4.1 .4 Samevatting en Evaluering 

Uit bostaande kompilasie van geleerdes se opinies is 

een saak baie duidelik en dit is dat om hoofstuk 17 

aan historiese plekke en figure te verbind, lewer 

meer vraagstukke op as wat dit vrae beantwoord. Is 

die vrou Babilon: Rome, Jerusalem, of in die algemeen 

slegs simbool van die verleiding tot sonde? Hierop 

is geen afdoende antwoord verkry nie. Dieselfde geld 

vir die dier, die sewe koppe en die tien horings: 

keisers, konings, koninkryke, 11 Nero redivivus 11
, 

Parters, of simbole of simboliese getalle? Selfs 

meer as een kommentator het erken dat hierdie wyse 

van verklaring problematies is. 
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Vir die verstaan en verklaring van hierdie hoofstuk 

is dit nodig om aan te sluit by die einde van die 

vorige hoofstuk (16:18 23), en om te let op die 

mededeling van die engel aan die einde van hoofstuk 

17 (v. 15- 18). Die eerste belangrike feit is dat 

ons hier te doen het met eindgebeure. Die sewende 

engel het reeds aangekondig "Dit is verby" wanneer 

die groat stad Babilon ter sprake kom (16:19). Die 

stad se vernietiging word beskryf, en in hoofstuk 17 

kry Johannes 'n verduideliking van hoe die oordele 

oor die stad voltrek gaan word. Dan word die stad 

nader bepaal, en aan die einde van die hoofstuk die 

laaste bekendstelling dat dit gaan om simbole. Maar 

wat duidelik uitstaan, is dat God in beheer van alles 

is en sal toesien dat sy wil uitgevoer word (17:17). 

Dus is die sleutel tot die verklaring van hierdie 

hoofstuk die heerskappy van God wat onder andere die 

oordele oor sy vyande insluit. 

In die Ou Testament het die stad Babilon simbool 

geword van die goddeloosheid en afgodediens. Soos 

Babilon dan vyand nommer een was van Israel, so het 

Babilon ook simbool geword van die somtotaal van 

sondigheid en goddeloosheid. Ydelheid, singenot, 

losbandigheid was soos wyn in 'n goue beker om te lok 

en te verlei. Waar die getuies van Jesus Christus 

hulle getuienis laat hoor het, is hulle met geweld 

stilgemaak. Om die verlossing teen te staan, moes 

daar opstand wees teen die Verlosser, en daarom was 

daar afrekening. Die "baie waters" is nie 'n 

aanduiding van die plek waar die vrou gewoon het nie, 

maar van haar slagoffers wat uit alle volke, stamme, 

nasies en tale gekom het. Babilon as historiese stad 

het op die stadium toe Openbaring geskryf is, nie 

meer bestaan nie, daarom moet ons alles simbolies 

verklaar. 
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As dit waar is van die sedelose vrou, sal dit ook 

waar wees van die dier. Die dier is draer van die 

vrou, dus die ondersteunende krag wat haar in staat 

stel om te funksioneer. As die vrou simbool is van 

bose dade, sal die dier simbool wees van bose mag en 

krag. Uit die 12de en 13de hoofstukke is dit ook 

duidelik dat ons hier te doen het met die handlanger 

van Satan, deur hom gestuur en toegerus. Van hierdie 

dier word gese hy was eers as 'n werklikheid. Nou is 

hy nie: dit kan beteken hy is nie nou sigbaar nie, 

want hy het tog nie opgehou om te bestaan nie. Hy sal 

weer sigbaar verskyn wanneer hy uit die onderaardse 

diepte kom. Hy kom om te wil oorlog maak teen die 

Lam, maar sy einde breek gou aan wanneer hy deur die 

Lam verslaan word (vers 14). 

Hierdie dier het sewe koppe, wat volgens vers 9 sewe 

berge verteenwoordig. Die berge verteenwoordig ook 

sewe konings. Saam met die vrou is hulle in diens 

van die draak, Satan. Hulle kan wel politieke mag 

verteenwoordig wat ook kan aanleiding gee tot 

goddeloosheid en sondigheid om so die belange van 

Satan te bevorder. Die vrou sit letterlik op die 

sewe koppe, dus oorheers sy hulle, gebruik hulle in 

haar diens. Of dit kan ook beteken dat die koppe wat 

die vrou dra, haar tot hulle doeleindes gebruik. Die 

vyf konings wat geval het, wil aandui dat daar reeds 

'n tyd verloop het, 'n stuk geskiedenis le agter die 

rug. Die sesde en sewende koppe se daar is nog 'n 

tyd voor die einde. Die bose is nog nie klaar nie, 

want die stryd teen die kerk duur nog voort. Die 

agste is die dier self wat dan beheer oorneem en self 

die Lam die stryd aanse. Dus gaan die vervolging 

hewiger word in die eindtyd. Maar die oorwinning is 

die Lam se voorreg, vir Hom en sy volgelinge. Hulle 

triomfeer. 
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Die tien konings is simbolies van ander politieke 

magte wat deur die dier gebruik word om die stryd 

hewiger en die vervolging van die kerk ernstiger te 

maak in die tyd kort voor die einde. Hulle 

verlustiging in hul glorie van die dier te dien is 

maar kortstondig. Hulle aanslag teen hul 

gemeenskaplike vyand, die Lam, word afgeslaan en 

hulle word oorwin, want die Lam is Heerser en Koning, 

en sy uitverkorenes is onder sy beskerming. 

Nou is die huis van die bose teen homself verdeeld. 

Die dier en die tien horings draai meteens teen die 

vrou en verwoes haar. 

Volgens Openbaring 17:14 is die Lam die Here van die 

heersers en die Koning van die konings. Daarom kan 

Hy triomfeer oor sy vyande. So word die dier en sy 

bondgenote, die tien konings, verslaan. Die tien is 

simbolies van 'n bepaalde kategorie van vyande, dit 

is van geringer aansien, maar tog nog gevaarlik. Die 

feit dat Christus en sy getroue volgelinge die 

oorwinning behaal, is aanduiding dat dit hier nie oor 

spesifieke historiese gebeure gaan nie, maar die 

aanslag is veral op die moreel-sedelike vlak en hier 

is ook die oorwinning. Volgens Openbaring 17:16 is 

hierdie bose magte ook die rede vir die aftakeling 

van die vrou Babilon. God wat heers en daarom die 

mag daartoe het, gebruik die bose om die bose te 

straf. Dit is 'n aspek van die heerskappy van God 

dat Hy in staat is om die bose ook vir sy doel te 

gebruik. Dit is dan ook die bedoeling met dit wat in 

die sewentiende hoofstuk beskrywe is, dat naamlik 

deur al die geskiedkundige gebeure heen, God volkome 

beheer oor die bose magte het. Hy beperk hulle mag 

en Hy regeer hulle soos Hy wil om sy doel te bereik. 

Dit is duidelik uit die laaste sin in 17:17: "totdat 

God sy woorde in vervulling laat gaan het". 
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Heerskappy 1 oordeel en verlossing is die hoofmomente 

in Openbaring 17. Hier word eers die aanloop tot die 

finale voltrekking van die oordele geteken. Dus 

heers God tot aan die einde en sy oordele word 

voltrek volgens sy wil. 

In die derde hoofstuk van hierdie studie is die 

begrip "heerskappy van God" nader bepaal. In 

Openbaring 17 kry ons van dieselfde elemente soos 

beheer oor die geskiedenis, die regering oor vyandige 

magte en kragte, die ontwyfelbare bereiking van sy 

doel (selfs al gebruik Hy bose magte daartoe), en sy 

oordeel asook sy verlossing, word hier as die 

hoofmomente weergegee. Volgens "sy bedoeling" 

(17:17) geskied die verloop van die wereld se 

geskiedenis. 

Die hermeneutiese benadering wat die betekenis van 

hierdie hoofstuk 17 die beste verduidelik, is die een 

waar die vertrekpunt God se heerskappy, sy wil en die 

bereiking van sy doel is. 

4.4.1 .5 Gevolgtrekking 

(i) Met die beskrywing van die stad Babilon se 

uiteinde word eintlik die uiteinde van die 

sondaarmens beskryf. God straf die sondaar 

vanwee sy sonde. 

(ii) Sonde is nie kieskeurig nie. Die sondaars kom 

uit alle lae van die samelewing: van die 

hoogste tot die laagste. Sonde is ook 

internasionaal, uit alle volkere en nasies kom 

sondaars tot 'n val. 

(iii) Gelowiges kan vervolging ly as gevolg van die 

mag van die sondaars, maar dit word ook 
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beheers deur die heerskappy van God en is nie 

maar willekeurig en ongebreideld nie. 

(iv) Hoewel Satan oor groat mag beskik, is sy mag 

tog beperk. Daar is weliswaar sewe 

koninkryke, maar hulle gaan verby. Aan sy mag 

kom 'n einde. Die sondige neiging, die 

dryfveer bly daar tot aan die einde, want hy 

is self die agste. 

(v) God heers ook oor die bose, en Hy kan selfs 

die bose gebruik om sy doel te bereik. 

(vi) Die Lam is die Heerser op aarde. Sy 

heerskappy sluit in dat Hy die oorwinning oor 

die magte van die bose behaal. Maar sy 

heerskappy stel ook die gelowiges op aarde in 

staat om die bose te corwin. 

(vii) Haat en afguns is kenmerkend van die sondige 

wereld. Deel van hulle straf is dat hulle 

teen mekaar draai en mekaar beveg. 

(viii) Die einde en die aanloop na die einde word 

reeds aangekondig, maar dit is nog die tyd 

voor die einde. Dinge is nog aan die gebeur. 

Daarom is dit belangrik om met die heerskappy 

van God rekening te hou. 

Openbaring 18: Die Val van Babilon 

Sommige geleerdes wat vanuit 'n histories-kritiese 

gesigshoek in Openbaring 17 'n vaticinium ex eventu 

wil sien as beskrywend van die keisers van die eerste 

eeu met Babilon as die stad Rome, val hier vas, want 

teen die einde van die eerste eeu was Rome nog 'n 

stad van groat aansien en was daar geen sprake van 
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verwoesting nie. Openbaring 18 en verder is egter 'n 

digterlike beskrywing van 'n verwoeste stad. Dit kan 

dus nie Rome wees nie, want hoewel die Romeinse ryk 

tot niet gegaan het, is Rome nooit verwoes nie. 

As die stad Babilon heerskappy oor die konings van 

die aarde uitgeoefen het (Op. 17:18), dan sou 

vernietiging van Babilon beteken het vernietiging van 

die keisers en die ryk. Maar nou word vanaf 18:4 die 

vernietiging as toekomstig voorgestel (veral vers 8). 

Wat veral aandag verdien, is die woorde van vers 8: 

"want sterk is die Here God wat haar oordeel." Hier 

word God as Regter duidelik aangewys. 

Ook die engel van vers 1 is deur God gestuur, want hy 

het sy gesag van God ontvang. Die "ander stem" van 

vers 4 kom van God af, want Hy praat van "my volk". 

Hierdie hoofstuk verduidelik die rede waarom Babilon 

vernietig word. Op byna digterlike wyse word dit 

beskrywe. Veral wanneer die konings, die sakemanne 

en die seemanne oor haar huil, word die omvang van 

haar sondigheid duidelik. Nou word verstaan waarom 

oordeel en straf nodig is. Die hoofstuk val uiteen 

in vyf dele: 18:1 - 8, 18:9 -10, 18:11 - 17, 18:18-

20, 18:21 - 24. 

4.4.2.1 Hoofstuk 18:1 8: Babilon het Geval 

Reeds in 1 4: 8 is die val van Babilon aangekondig. 

Die oordeel word nou ook aangekondig asof dit reeds 

verby is, hoewel dit nog moet gebeur. Die engel het 

gesag gehad en hy is vol heerlikheid (vers 1 ) . Hy 

dus 'n goddelike boodskapper en sy woord kan met 

vertroue aangeneem word. Daarom staan dit so vas 

asof dit alreeds gebeur het dat God die sonde straf 

is 
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(Kyk by Lenski 1943:516, Kiddle 1952:361, Visser 

1965:201, Hendriksen 1952:173, Pohl 1971:221, Van 

Schaik 1971:209, Ladd 1972:236, Beasley-Murray 

1983:264). In die beskrywing van die val van Babilon 

word teruggegryp na Esg. 26 28 oor Tirus, en oor 

die val van Babilon (Jes. 13, 14, 21; Jer. 50, 51). 

(Kyk by Groenewald 1986:179). 

Hoewel die val van Babilon reeds aangekondig is, is 

dit nog iets vir die toekoms. Die huidige situasie 

is nog baie gevaarlik: die haat van die goddelose is 

nog lewendig en die einde kan enige tyd kom. Nou is 

dit die tyd om tot bekering te kom, om te breek met 

die sondekultuur en te vlug vir die oordele wat kom. 

Daar moet ook gevlug word vir die sonde wat kan 

toeslaan op die gelowiges (Kyk by Kiddle 1952:361, 

Visser 1965:203, Hendriksen 1952:173, Caird 1971:223, 

Ladd 1972:237). Die vlug uit Babilon kom neer op die 

doen van God se wil teenoor sonde en 

ongehoorsaamheid, se Pohl (1971:223). Die oproep om 

uit Babilon uit te gaan, is om weg te gaan uit hul. 

omgewing vanwee die sondigheid en die dreigende 

strawwe, volgens Van Schaik (1971 :21)). Die wekroep 

herinner aan Jes. 48:20, 52:11, Jer. 50:8, 51:6 (Kyk 

by Beasley-Murray 1983:265). Mense, gelowiges, het 

deur aanpassing hulle tuisgemaak in die goddelose 

stad (hulle bly nog "my volk"), maar dis die wil van 

God dat hulle moet gered word voor die verwoesting 

van die stad, meen Groenewald (1986:180) (Kyk ook by 

VanderLaan 1992:121). 

As Babilon die martelare gedood het, word dieselfde 

vonnis nou oor haar voltrek, meen Caird (1971:227-

8). Die oorsaak van Babilon se val is omdat sy die 

hele wereld verlei het. Die Here wat haar oordeel, is 

sterk (vers 8). (Kyk by Beasley-Murray 1983:266). Sy 

moet met dieselfde oordeel gestraf word waarmee sy 
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die martelare gestraf het. Hier is die Lex Talionus 

ter sprake, se Beasley-Murray (1983: 268). Ook die 

hoogmoedige houding van selfverheffing is 

strafwaardig. Volgens Lohse (1960:90) sal Rome in 'n 

verskriklike vuurbrand ten grande gaan (na aanleiding 

van vers 8). Maar hiervoor is daar geen historiese 

grande nie. 

Om dubbel te ontvang as straf, is maar net in oor

eenstemming met wat sy verdien het, meen Hendriksen 

(1952:174). 

Die volgende word uitgespel in hierdie perikoop: God 

se oordeel oor sy vyande is gewis, maar dis 'n 

regverdige oordeel. Die straf is heeltemal in lyn 

met die misdade wat gepleeg is. Hoewel die 

voltrekking van die straf nog in die toekoms le, word 

dit voorgestel asof dit reeds gebeur het - so vas en 

seker is God se trou, en as Almagtige kan Hy dit laat 

gebeur. Daarom moet die gelowiges vlug uit die 

milieu van die sonde, voor die cordele kom. Sy word 

van haar troon gestoot deur die straf wat sy 

ondergaan, naamlik pes en droefheid en hongersnood, 

asook verbrand te word. 

Babilon is simbolies en daarom is die 

oordeeluitsprake oak simbolies. Die vrou is die 

simbool van verleiding tot sonde en haar straf is in 

ooreenstemming met God se veroordeling van sonde. In 

verse 4 en 7 word die Godsvolk, die volgelinge van 

die Lam aangespreek. Deur te vlug vir die sonde en 

deur die doelbewuste weerstand teen die bose se 

versoeking en verleiding, kan die gelowiges meewerk 

aan die strawwe wat die bose gaan tref. Die 

verleidster wat die aanleiding tot die doen van sonde 

is, word gestraf. Dit is die sterke Here God (vers 

8) wat haar oordeel en straf. 
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4.4.2.2 Hoofstuk 18:9 - 10: Die Konings huil oar haar 

Dit is nie nodig om soos Beasley-Murray (1983:266) 

hier te probeer uitmaak wie die konings is wat treur 

oar die verwoesting van die stad Babilon nie. Hier 

word die vreeswekkende voltrekking van die cordele 

van God oar die goddelose geteken. So straf God die 

sonde. Hy is die regter wat regverdiglik straf. 

4.4.2.3 Hoofstuk 18:11 - 17: Die Sakemanne huil oor haar val 

Ook hier is weer die onmoontlikheid om die stad 

Babilon te wil verbind met Rome of Jerusalem of enige 

ander stad. Weliswaar was Rome die middelpunt van 

die wereldhandel, maar dit is tog nie meer so nie. 

Ander stede het net so belangrik en selfs meer 

aansienlik geword as Rome. Babilon as simbool 

bestaan egter vandag nog voort, en die sonde vier nog 

hoogty. Dit gaan dus oor God se handelinge met die 

bose magte en nie oor direkte historiese gebeure nie. 

Die lys van handelsware weerspieel 'n stuk 

kultuurgeskiedenis, volgens Groenewald (1986:183), 

maar is ook weer digterlike beskrywing of simboliese 

taal. Dit verduidelik die aard van die verleiding 

tot sonde, en hoe dat die bose alledaagse dinge kan 

inspan om sonde te maak daarvan. Op skitterende wyse 

word die grootheid van God uitgebeeld deur onder 

andere die woorde van vers 17: "in een oomblik is 

soveel rykdom verwoes." 

4.4.2.4 Hoofstuk 18: 17b - 20: Die Seemanne huil oor haar 

Die beskrywing in hierdie perikoop is 'n verdere 

verduideliking oor hoe wydverspreid die sondige . 

invloed van Babilori gestrek het. Daar is geen sektor 

van die samelewing wat nie met die sonde besmet is 

nie. Elkeen wat met Babilon in aanraking kom, raak 
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besmet. Ook hier word die skrik weerspieel van die 

goddelose by die aanskoue van God se oordele (Kyk by 

Groenewald 1986:185). Dis soos 'n rolprent wat die 

eindtyd uitbeeld. So tref God sy vyande. As die 

mense maar vandag wil besef wat vir hulle wag! 

In vers 20 word egter 'n ander stem gehoor wat die 

gelowiges, apostels en profete oproep tot groot 

verblyding as diegene wat gely het, want die een 

groot vyand is nou verslaan en gestraf (Kyk by 

Groenewald 1956:185}. Die vreugde moet wees oor die 

regverdigheid van God wat die sonde straf. Want Hy 

bly heers, en Hy reken af met sy vyande. 

4.4.2.5 Hoofstuk 18:21 - 24: Die Stad se val is permanent 

Net soos die groot klip verdwyn in die see om nooit 

weer te voorskyn te kom nie, so word die stad 

Babilon, groot verleidster van die nasies, verwoes om 

nooit weer te voorskyn te kom nie (Hendriksen 

1952:176, Beasley-Murray 1983:269}. Dit beteken ook 

dat niemand die stad ooit weer sal kry nie. Hy het 

verdwyn, is heeltemal verwoes (Groenewald 1986:187}. 

Dit beteken dat niemand hoef bang te wees dat die 

demoniese wereldmag homself weer sal herstel nie {Van 

der Laan 1992:123}. Die ryk van Satan is nou 

afgeloop (:124). Daar volg 'n digterlike beskrywing 

van wat was maar nou nie meer daar sal wees nie: 

plesier, alledaagse lewe, selfs handel en industrie. 

Die goddelike wraak is voltrek Ladd 1972:238). 

4.4.2.6 Hoofstuk 19:1 - 4: Vreugde in die Hemel 

Hierdie gedeelte is die oorgang van die cordele wat 

die einde inlei tot die werklike voleinding wat 

verder in hoofstuk 19 beskrywe word. Hier word die 

reaksie op die bestraffing van die vrou Babilon 
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beskryf. Nou is dit nie meer treurmares nie, maar 'n 

vreugdekoor wat in die hemel opklink en begin met 'n 

"Halleluja". Daar is reaksie in die hemel, en drie 

keer word 'n dawerende "Halleluja" gehoor. Dit 

beteken: "Prys die Here", en in hierdie vorm, hoewel 

dikwels in die Psalms gebruik, kom dit slegs hier 

voor in die Nuwe Testament. Die rede vir die 

Halleluja is dat God beskik oor die oorwinning, die 

heerlikheid en die mag. Sy oordele is regverdig en 

reg oor haar misdrywe. Ook is dit reg dat Hy die 

dood van sy dienaars op haar gewreek het. Nog 'n 

Halleluja weerklink omdat sy vir altyd verwoes is. 

Met 'n derde Halleluja beaam die vier en twintig 

ouderlinge (die kerk) en die vier lewende wesens 

(skepping) dit te~wyl hulle in aanbidding voor die 

troon van God neerval. 

God se besluit word uitgevoer omdat Hy in beheer is. 

Dit is die grondslag van die hele boodskap. Veral 

tree die kenmerke van oordeel en verlossing ook weer 

hier sterk op die voorgrond. Dat God se wil moet 

geskied en dat Hy aanbid en geeer moet word, dat met 

sy vyande afgereken word, dit alles kom hier duidelik 

uit. God regeer, daarom blydskap. 

HOOFSTUK 19:5 - 20:15: DIE OORDELE VOLTREK OOR DIE 

VYANDE VAN GOD IS CHRISTUS SE TRIOMFE 

Hierdie gedeelte onderskei homself duidelik as vyf 

gedeeltes (visioene): 19:5-10, 19:11-21, 20:1-

6, 20:7 - 10, 20:11 - 15. Hier kom duidelik die 

heerskappy van die Almagtige na vore veral in die 

verlossing van die kerk van Christus, sy oorwinning 

en sy voltrekking van sy oordele oor sy vyande. Sy 

heerskappy in die hemel beteken ook dat Hy heers op 

die aarde. God se doel om die wat aan Hom behoort, 

by Hom te versamel, sy verlossingswerk word bereik. 
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Maar sy doel om uiteindelik met sy vyande af te 

reken, word ook bereik. 

HOOFSTUK 19:5 - 10: DIE BRUILOF VAN DIE LAM 

Daar kom 'n stem van die troon (wat kan kom van een 

van die lewende wesens af of die vier-en-twintig 

ouderlinge) om voor God 'n loflied aan te hef. 

Hierdie oproep kan nie verbind word aan die 144 000 

op die berg Sion alleen nie {14:2) slegs omdat hier 

ook sprake is van 'n geluid vanaf 'n groot menigte~ 

soos die geluid van 'n groot watermassa en soos die 

geluid van swaar donderweer nie (Kyk by Visser 

1965:215 teenoor Hendriksen 1952:178). Hier word nie 

definitief aangedui wie bedoel word nie {in vers 6), 

aangesien dit "soos" so 'n geluid klink - dit mag die 

144 000 wees, of saam met hulle die hemelse 

leerskare, engele en mense. wat wel belangrik is, is 

die inhoud van die lied wat hulle sing: "Aan God die 

eer (Halleluja). Die Here, ons God, die Almagtige, 

heers nou as koning". Hier word die Almag en die 

koningskap van God duidelik erken. Om t~aa[Aeuaev 

hier te vertaal met "heers nou as koning" is 

heeltemal korrek, aangesien ons hier te doen het met 

'n Ingressiewe Aoristus, wat die begin en die 

voortduur van 'n toestand aandui (vgl. Dana en Mantey 

1950:196, teenoor Lenski 1953:540 wat die Aoristus 

hier sien as historiese of konstatiewe, omdat dit 

volgens hom terugkyk oor die afgelope geskiedenis) 

{Kyk ook Ladd 1972:246: Aoristus ingressivus wat 

vertaling onderskryf van NEB: "The Lord our God 

has entered on his reign", want die regering van God 

was nog nie ten volle gevestig nie, dit wag vir die 

terugkeer van Christus, die vasketting van Satan en 

die begin van Christus se Messiaanse regering -

menslike en demoniese teenstanders moet eers verwyder 

word voor God se regering ten volle kan bestaan; hul 
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oorwinning is die begin van sy triomfantlike 

regering). As ons hier 'n ingressiewe Aoristus 

aanvaar, beteken dit nie dat ons nou aan die begin 

van God se regering staan nie, maar dit kan wel so 

verstaan word dat Hy op een of ander tyd begin het en 

dit duur no~ voort, daarom word dit vertaal met 'n 

praesens, soos die NAV dit het. 

Net so is die aankondiging van die bruilof van die 

Lam 'n ingressiewe Aoristus, maar leen die werkwoord 

self hom daartoe om te vertaal (soos NAV): "want die 

bruilof van die Lam het aangebreek". Die Aoristus 

van die bruid wat haar "gereed gemaak het" is weer 

die toestand wat nag voortduur. Dit hou verband met 

die huidige (kyk by Lenski 1943:540, Kiddle 

1952:380). Die verhouding tussen God en Israel en so 

oak tussen Christus en sy kerk word as 'n simboliese 

huwelik voorgestel, in sowel die Ou as die Nuwe 

Testament, by Hosea, Jeremia, Esegiel en Jesaja, 

sowel as by Paulus, se Pohl (1971 :246). Die bruid 

het haar gereed gemaak en nou het die fees begin, se 

Lenski (1953:541). Die Lam se huwelik begin dan met 

sy parousie. Die bruid het haar begin gereedmaak en 

is daarmee besig lank voor die huwelik, gesien die 

feit dat die regverdige dade van die heiliges haar 

kleed is, meen Kiddle (1952:380). Die bruilof van 

die Lam is die gemeenskap tussen Christus en die wat 

deur Hom verlos is, se Visser (1965:216) en dis God 

se handelinge wat mense regverdiges maak, daarom is 

die "regverdige dade" geen menslike prestasies nie, 

want dis aan hulle "gegee" (:218). Volgens 

Hendriksen (1952:180) is die tussentyd die tyd van 

skeiding tussen bruid en bruidegom, soos die gebruik 

in Israel was, naamlik wanneer die verlowing 

aangegaan is en die bruidskat betaal is. Dan is daar 

'n wagtyd totdat die bruiloffees aanbreek (dus die 

tyd tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms is 
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die wagtyd of tussentyd). Dis die tyd waarin die 

bruid haar voorberei, haar versier met fyn linne (en 

dis die regverdige dade van die heiliges, vers 8). 

Dan kom die bruidegom, vergesel van sy engele, om sy 

bruid (die kerk) in ontvangs te neem. Dan begin die 

bruilofsfees wat vir ewig duur. Lohmeyer (1953:154 -

5) verwys na die simboliek in verband met die 

verhouding tussen God en Israel en Christus en sy 

kerk as 'n huweliksverhouding. Maar hy haal ook 

voorbeelde aan uit die Egiptiese mites, asook uit 

Vergilius, maar meen tog hierdie mites is verwerk 

deur Johannes (Kyk ook Caird (1971 :334), Ladd 

(1972:246), Groenewald (1986:192). 

In vers 9 word 'n seen uitgespreek oor hulle wat 

genooi is na die bruilofmaal van die Lam. Hieroor 

word saamgestem dat hulle die gelowiges is wat deur 

Christus geroep is tot geloof en bekering en wat op 

hierdie roepstem geantwoord het (soos by Lenski 

1943:544, Kiddle 1952:380, Hendriksen 1952:180, 

Lohmeyer 1953:156, Ladd 1972:246, 248, 250, Beasley

Murray 1983:275, Groenewald 1986:192, Wall 1992:222 

en 223; wat meen die uitnodiging na die feesmaal is 

gelyk aan "uitverkiesing"). 

Dit moet nog die engel van 17:1 wees wat nou vir 

Johannes direk aanspreek in vers 9, en dis voor hom 

dat hy neerval om hom te aanbid. Die verskillende 

vertalings skryf ook hier 'n "engel" sander dat dit 

in die teks staan, maar hieroor kan daar geen twyfel 

bestaan nie. Daar is wel uiteenlopende menings oor 

wat die woorde van die engel beteken, naamlik: "Want 

die getuienis van Jesus is die gees van die profesie" 

(vers 10b). Die vraag is of ons die genitief "van 

Jesus" as objektief of subjektief moet beskou, en wat 

word met die "gees" van die profesie bedoel? Volgens 

Lenski (1943:546) beteken dit: As ons die getuienis 



328 

wat Jesus gee, vashou, dan hou ons die gees van die 

profesie, die inwendige inhoud ("inner content") van 

die goddelike profesie vas. Volgens Visser 

(1965:220) gee Jesus die krag om te getuig, maar is 

self ook die inhoud van daardie getuienis. 

Hendriksen (1952:180) meen die gees van die profesie 

is: die gees en inhoud van die hele profesie is die 

getuienis van Jesus, die getuienis wat Hy openbaar. 

Lohse (1960:02) beweer die woord van Christus word 

deur die Gees van die waarheid oorgedra wat dan deur 

die mond van die profete gespreek word. Pohl 

(1971:249) weer sien daarin dat die getuies oor Jesus 

is die profete, want Jesus is profesie in die eie 

persoon. Van Schaik (1971:220) se opinie is die Gees 

is die verhelderende instansie; dis Hy wat by die 

Nuwe-Testamentiese gee van profesie en by die 

profeteer lig oor die toekoms gee, en dit is die 

getuienis oor Jesus. Caird (1971:237) verstaan die 

genitief as 'n subjektiewe genitief, dit wil se: die 

getuienis deur Jesus gegee. Dus die getuienis wat 

Jesus bring, die Woord van God dus, wat deur die Gees . 
in die mond van die Christelike profeet geplaas word. 

Ladd (1972:251) verkies weer 'n objektiewe genitief, 

en daarom is enige ware getuienis oor die persoon en 

werk van Jesus iets wat sy oorsprong het in die gees 

van die profesie. Beasley-Murray (1983:276) sien 

hier 'n objektiewe genitief, dus gaan dit oor die 

getuienis wat Jesus lewer. Dit is die Gees wat 

profesie hiertoe inspireer. As mens egter die twee 

opvolgende genitiewe as subjektief verstaan, is die 

NAV korrek in sy weergawe: "dit is Jesus wat die 

getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die 

profesie gegee het". Met hierdie weergawe word dan 

verklaar dat wat ons van Jesus weet, is soos Hy dit 

aan ons gelewer het deur die Gees wat dit aan die 

profete oorgedra het. Dit is dus waar en betroubaar 

dat die bruilof van die Lam gaan plaasvind, want die 
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bruid het haar al lankal begin voorberei (deur die 

regverdige dade van die gelowiges). En daar word nou 

al seen uitgespreek oor diegene wat genooi is (geroep 

is) na die bruilof, en dit is hulle wat deur Jesus 

geroep word tot geloof en bekering en wat dit gelowig 

aangeneem het. Daar sal vereniging wees tussen 

Christus en sy gemeente (die Bruidegom en die bruid). 

Dit is die waarheid, want God se so. 

Dit is belangrik om te let op vers 6, veral die 

woorde: "Die Here, ons God, die Almagtige, heers nou 

as koning", want hierin word die heerskappy van God 

duidelik uitgewys en dat Hy die geskiedenis beheers. 

Ui t die sewende vers is di t duidelik dat die ''op weg 

wees" van die kerk hier uitgewys word: die 

gereedmaak is byna afgehandel. Die beheersing deur 

God word in die agste vers uitgewys deur die woorde 

"God het haar vergun ... ". 

Die uitnodiging na die bruilofsmaal is 'n verdere 

bewys dat God regeer: Hy nooi (kies) uit diegene wat 

op 'n besondere wyse aan die Lam verbind is (vers 9). 

Die oproep in die tiende vers om God te aanbid, 

onderskryf verder die heerlikheid van God. Jesus se 

getuienis is die waarheid, die woorde of die boodskap 

van God, en hulle is waar want Hy maak hulle waar. 

Die Gees gee die profesie: die profeet is onderworpe 

aan die Gees en moet spreek soos hy voorgese word. 

HOOFSTUK 19:11- 21: DIE RUITER OP DIE WIT PERD 

Die deur van die hemel is oop (vers 11) sodat die Lam 

en sy leermag kan uittrek vir die laaste geveg, meen 

Lenski (1943:551). Visser (1965 :232) soek egter 'n 

historiese verbintenis: die vernietiging van Nero 

Redivivus deur Christus, en hy verwys hiervoor na 
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Papias en Irenaeus. Nog 'n laaste aanval van Satan 

en sy trawante moet afgeslaan word en dan verskyn 'n 

nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Visser gee toe dat die 

profesie van die siener nie op so 'n wyse bewaarheid 

is nie, Rome is nog steeds 'n groot stad en Nero bly 

dood, maar talryke "Nero's" het in die loop van die 

geskiedenis verskyn, dog die oorwinning in Christus 

deur die geloof is ook reeel. Johannes berei sy 

lesers voor op 'n stryd wat eeue lank gewoed het. 

Ladd (1972:253) meen die hemel is geopen om nou die 

triomfantlike koms van die Messias te laat gebeur. 

Volgens Wall (1992:227) word Christus se terugkeer na 

die aarde hier beskryf. Hoofstuk 19:11 tot 22:6 word 

dan in sewe aparte visioene beskryf, wat elke keer 

met "ek het gesien" ingelei word. Die visioene 

beskryf egter nie opeenvolgende gebeurtenisse nie, 

maar soos Boring (1989:195) dit verstaan, "is a tour 

through an eschatological art gallery in which the 

theme of Gods victory at the end of history is 

treated in seven different pictures, each complete in 

itself with its own message and with little concern 

for chronology". Daarom se hy, het ons nie hier te 

doen met eskatologiese tydtafels nie, maar 'n nuwe 

verduideliking van Christus se tweede koms as die 

uiteindelike en afsluitende gebeure van God se 

handhawing van Homself in die geskiedenis. 

Die Ruiter op die wit perd is Christus. Hy word die 

Getroue en die Betroubare genoem. Die wit perd is 

teken van sy oorwinnings, se Hendriksen (1952:181), 

Ladd (1972:253 en Groenewald (1986:194). Teologies 

verwys die voorstelling van Christus as Strydheer na 

God se onvoorwaardelike verheerliking van Christus en 

God se gewisse triomf oor die bose deur Hom, volgens 

Wall (1992:229). Die tweede karns van Christus 

beteken nie dat Christus afwesig was sedert sy 

hemelvaart nie. Die doel van die parousie is nie om 
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'n Derde moontlikheid is: Israel het later geglo dat 

elke nasie deur God onder gesag van 'n engel geplaas 

is as regeerder of beskermer (vgl. Jes. 24:2). En 

"hemelse leerskare" kan ook sterre beteken, en straf 

beteken dat die hoofde ook saam geoordeel word, en so 

kan simbolies die hemele opgerol word en die sterre 

soos vye op die grond val (:90). Aardbewing is 'n 

Ou-Testamentiese profesie simbolies van die wegneem 

van die wankelbare dinge (Hb. 12:27) sodat die 

onwankelbare kan bly, dus die bevestiging van die 

onwankelbare Koninkryk. 

Caird (1971:88) bespreek ook die omstrede uitdrukking 

nl. "die toorn van die Lam". Hy sluit aan by die 

slotsom van A T Hanson, dat naamlik die toorn van die 

Lam beteken die uitwerk in die geskiedenis van die 

gevolge van die verwerping en kruisiging van die 

Messias. Die kruis het as't ware die hele wereld 

onder Gods oordeel geplaas, en die mense word 

geoordeel op grond van hul aanname of verwerping van 

die kruis. Met Christus as Lam bedoel Openbaring nie 

dat Hy die uitdeler van die cordele is nie maar dat 

die draer van wereld nl. God, sal oordeel. 

Groenewald (1986:92) meen weer die Skepper is magtig 

om met sy skepping te werk soos Hy wil. Hoofsaak is 

dat die eindgebeure gepaard sal gaan met geweldige 

omwentelinge in die natuur, trouens in die hele 

skepping. Dit is die enigste keer dat gepraat word 

van die toorn van die Lam, iets wat moeilik met die 

beeld van die Lam verbind word, maar elkeen wat weier 

om die liefde van die Lam te aanvaar, moet kennis 

maak met sy toorn (vgl. Mt. 7:22- 23). 

Verskillende eskatologiese motifs is onder die sesde 

seel ingebring, soos blyk uit 'n vergelyking met Jes. 

34:4 en Mk. 13:24 - 26 en parallelle deur Engelbrecht 
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(1988:54). Die vraag is nou hoe Johannes op hierdie 

stadium reeds die eskatologiese dag van die Here wat 

die einde van die wereld beteken, kan beskryf, en dan 

beskryf hy tog nog katastrofes wat die wereldeinde 

vooraf gaan. In hierdie verband moet twee dinge in 

gedagte gehou word: eerstens dat Johannes dinge nie 

noodwendig in kronologiese volgorde vermeld nie, en 

tweedens word die woorde oor die dag van toorn 

geplaas in die monde van die inwoners van die aarde, 

en dit gee nie die siening van die skrywer weer nie. 

So 'n siening egter verduidelik nie die betrokke 

gedeelte nie. 

Die verbreking van die sesde seel skilder op 

plastiese wyse die dag waarvoor die siele onder die 

altaar gevra het, se Van Hartingsveld (1991 :41)). 

Die chaos lei tot 'n paniese angs by die mense. Rang 

en stand maak nie meer saak nie. Liewer dood as die 

toorn van God en die Lam (vgl. Nah. 1:6). Die Ou 

Testament ken alleen die toorn van God. Die skrywer 

van Openbaring voeg die toorn van die Lam daaraan toe 

(:42). VanderLaan (1992:52) wys daarop dat in 'n 

sewetal word alle range en stande genoem: konings 

van die aarde, en die grates, die owerstes oor 

duisend, die rykes, die magtiges, alle slawe en 

vryes. Eeue lank het die mense hul gang gegaan. God 

is dood en ons is vrye, outonome mense wat self 

besluit wat goed en kwaad is. Nou roep hulle in 

doodsangs uit: die grate dag van hul toorn het 

gekom. Wie kan dan nog bestaan? Van der Laan beweer 

ook (:54) dat daar 'n bepaalde historiese konteks is. 

Dit beteken egter nie dat die boek histories bepaal 

is nie, want dit gaan nie om die geskiedenis van die 

samelewing in die eerste eeu n.C. nie. In die 

Apokalips van Johannes gaan dit eerder om die sin van 

die geskiedenis onder leiding van Hom wat op die 

troon sit en van die Lam~ Dit gaan om die 
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die Messiaanse werk te hervat nie, aangesien dit 

voortgesit word deur die Parakleet (Jn. 14:15- 31), 

maar ook eerder dat die Paaslam terugkeer na die 

aarde om die aarde in te voer in wat reeds 'n 

werklikheid is in die hemel (:229). 

Volgens 19:11 is die hemele geopend, dit wil se 

Johannes kan nou duidelik sien wat gebeur. Die ruiter 

op die wit perd trek sy vyande tegemoet. Hy gaan sy 

vyande nou straf met die straf wat hulle verdien. 

Dit is inderdaad eindgebeure wat hier beskryf word. 

Anders egter as wat Armageddon gewoonlik voorgestel 

word, is dit nie 'n oorlog van leer teenoor leer nie. 

Dis 'n eensydige slagting met die Ruiter wat met die 

swaard wat uit sy mond uitgaan (19:21) die geveg 

beklink. Jesus is die Heerser en sy oorwinning word 

hier bevestig. Daar word afgereken met sy vyande, 

terwyl sy volgelinge reeds in die hemel is (14:15 -

16, 15:2). 

Die opinie van Wall hierbo genoem, strook nie 

heeltemal met die Skrif se gegewens nie. Want in 

19:7 word gemeld dat die huwelik reeds plaasgevind 

het, dus is bruid en bruidegom reeds verenig, wanneer 

Hy optree om 'n einde aan sy vyande te rnaak. Die 

werkwoorde is almal in die Aoristus. 

Om KEKA1JJ .. d:voT. in 19:9 te vertaal met "genooi", is 

myns insiens nie korrek nie. Dit is die Perfectum 

participium van KaAELv, wat sewe keer in Openbaring 

voorkom, en in 6 gevalle beteken dit "noem" met 

betrekking tot 'n naarn, terwyl dit slegs in 19:9 

beteken "geroepenes", wat beteken die uitverkorenes. 

Die oorheersende betekenis van die werkwoord is om te 

roep, terwyl "uitnooi" 'n afgeleide betekenis is 

(vgl. onder andere Louw/Nida). Die KEKA1J~EVOL is 
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dus nie die gaste nie, maar die bruid self. Hier kom 

die heerskappy van God weer op die voorgrond. 

"Sy oe het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar 

baie heerserskrone. Daar was 'n naam op Hom geskrywe 

wat niemand anders ken nie, net Hyself" (vers 12). 

Die krone is teken van oorwinning, se Hendriksen 

(1952:181). Dat Christus 'n "geheime" Naam het, 

beteken dat die menslike begrip nie die diepte van sy 

wese kan begryp nie, meen Ladd (1972:254). Die Naam 

van die hemelse Ruiter is wel leesbaar, maar as 

uitdrukking van die wese van Christus is dit 

onkenbaar, of alleen so ver kenbaar as wat die Here 

Hom aan die mens openbaar, se Groenewald (1986:195). 

Dat daar niemand is wat sy Naam ken nie, beteken dat 

Hy tree op in sy eie Naam, dus is Hy onoorwinlik 

volgens DuRand (1992:106). Dit alles dui op die 

heerskappy van Christus op aarde. 

Sy klere is met bloed deurweek. Dit is die bloed van 

sy vyande, se Hendriksen (1952:181), en Pohl 

(1971 :255). Hoewel eers in vers 15 sy optrede teen 

sy vyande beskryf word, is dit reeds 'n 

oorwinningsteken, volgens Van Schaik (1971 :223), kyk 

ook Ladd (1972:254), (Beasley-Murray (1983:280)), wat 

hierin 'n verwysing vind na Jes. 53:1 v. Maar 

Groenewald (1986:195 - 6) meen die bloed is sy eie 

bloed as Verlosser, hoewel dit ook die bloed van sy 

vyande kan wees en dus beeld van Hom as Oorwinnaar. 

Ook vir Wall (1992:231) is die kleed gedoop in sy eie 

bloed (na aanleiding van 5:5 6) want Hy is die Lam 

wat geslag is. DuRand (1992:106) meen dit beteken 

dat sy oorwinning so seker is, dat sy vyand se bloed 

reeds aan sy klere kleef. Ek meen bloed is egter 

teken van sy stryd en kan sy eie en sy vyande se 
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bloed wees. Christus het juis oorwin deur sy bloed 

te laat vergiet, is die gevolgtrekking waartoe mens 

moet kom. 

"Die leers in die hemel het op wit perde agter Hom 

a an gery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad" 

(vers 1 4) . Die volgelinge van Christus is ook met 

wit linne bekleed (soos die bruid), dus is dit die 

bruid wat nou saam met die bruidegom gaan (Pohl 

1971:256). Die Ruiter se bloed het hulle klere wit 

gemaak, meen Caird (1971 :244). Maar hierteenoor meen 

Ladd (1972:255) die hemelse leer is nie heiliges nie 

maar engele (Mk. 8:38; Luk. 9:26; I Ts. 3:13; II 

Ts. 1 :7). Wit is die kleed van oorwinning. Ook vir 

Beasley-Murray (1983:281) is die hemelse leerskare 

engele. Hierin word hy ondersteun deur Groenewald 

(1986:196), want die gelowiges is saam die bruid van 

Christus. Ek meen dat dit hier met 'n ander visioen 

te doen het, daarom moet mens die hemelse leer sien 

as die engele, want die parousie is op hierdie 

stadium nog nie afgehandel nie, die vyande moet nog 

vernietig word. Dan beteken die wit klere hier slegs 

teken van oorwinning te wees. Die bruid se stryd is 

verby (vgl. 7:14- 17), nou is dit die hemel. 

In vers 15 word verwys na die swaard wat uit sy mond 

uitgaan. Dit is sy vernietigingswoord waarmee Hy die 

diere vernietig (Kyk by Hendriksen (1952:181 ), Van 

Schaik (1971 :227). Die wapenrusting van die Ruiter 

op die wit perd is die swaard (die Woord) wat uit sy 

mond uitgaan (Kyk by Caird (1971 :240). Die tyd om sy 

vyande met 'n ysterstaf te slaan, het nou gekom (Kyk 

by Lenski 1943:555). Ek meen die simboliek staan vir 

die Woord van Christus wat van Hom uitgaan. Dit bly 

nog die mees effektiewe wapen van die kerk in sy 

stryd teensy vyande (vgl. 12:11). Die ysterstaf (of 

-septer) is die teken van oorwinning en heerskappy 
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oor sy vyande (Ps. 2:9). Die trap van die parskuip 

verwys na 14:19 - 20 waar dit duidelik aangewys word 

as simbool te wees van die voltrekking van die laaste 

oordele. God se toorn oor die sonde lei tot die 

oordele oor die sondaars en diegene wat hulle verlei 

tot sonde (vgl. hoofstukke 17 en 18). Mens moet 

egter die "swaard uit sy mond" verstaan as die 

magtige bevel tot vernietiging van sy vyande. 

Genadetyd is vir altyd verby. 

Die Naam op sy heupe geskryf, is "Die Koning van die 

konings en die Here van die heesers" (vers 16). Dit 

beteken nie dat Hy nou eers Koning word nie, want Hy 

is reeds koning en as Koning kom Hy met sy parousie 

(Kyk ook Pohl (1971 :257)). Die Naam van Christus 

vertoon sy opperheerskappy (so ook Ladd (1972:256)). 

Hier word dus die heerskappy van God weergegee as 

vervat in sy Naam, dus in sy wese. Hy kom as Koning. 

In vers 17 - 18 word op digterlike wyse die 

oorwinning beskryf oor die vyande van Christus deur 

die uitnodiging aan die voels van die hemel om te kom 

eet van die vleis van die konings, opperbevelhebbers, 

magtiges, van perde en hul ruiters, en die vleis van 

allerhande mense soos vryes en slawe, klein en groot. 

Hierdie uitnodiging word uitgespreek nog voordat die 

slag gelewer is, waarmee aangetoon word dat daar geen 

twyfel kan wees oor die uitslag van die slag nie. 

Met die beskrywing van die eintlike slag in vers 19 -

21, merk Lenski (1943:557) op dat hierdie vyande 

verteenwoordigend is van al die antichristelike magte 

wat deur die antichristelike krag voortgebring is. 

Hy bespreek ook die vraag hoe dit verstaan moet word 

dat die twee diere "lewendig" in die poel van vuur en 

swael gegooi word (:560- 561). Sy slotsom is egter 

dat on$ hier met simboliek te doen het en daarom is 



4.5.3 

335 

sulke vrae soos liggame of nie, nie hier ter sprake 

nie (kyk ook Kiddle (1952:389)). Die volgelinge van 

die dier word gedood met die swaard van die Ruiter 

wat uit sy mond uitgaan - sy woorde dus. Die konings 

van die aarde is nie historiese figure nie, maar 

verwys na die tien horings van 17:12 - 14. Johannes 

beskryf nie die slagting nie, maar noem slegs dat dit 

geskied deur die swaard wat uit die Ruiter op die wit 

perd se mond uitgaan, en dan noem hy weer die voels 

wat hulle dik vreet aan die vleis van die 

gesneuweldes (kyk by Ladd (1972:258)). Beasley

Murray (1983:283) wys daarop dat die dier en die 

valse profeet asook die draak (20:3) genoem is in 

16:13 as verbonde aan die voorbereiding vir 

Armageddon. Vir hom is die konings van die aarde 

konings uit die Ooste wat teen Babilon optree. Die 

simboliek wil die oorwinning deur die Lam teken 

(:284). Aangesien die uitslag van die geveg reeds 

aan die kruis en deur die lee graf bepaal is, maak 

die tweede koms slegs God se oorwinning bekend, meen 

Wall (1992:233). Geen geveg word beskryf nie, want 

daar is nie plek vir so iets in Johannes se teologie 

nie, meen Boring (1989:199). Mens moet insien hier 

weer word die onteenseglike oorwinning van Christus 

oor sy vyande aangetoon. Daar kan vooruit reeds 

voorspel word wat die uitslag sal wees omdat God in 

beheer is. 

HOOFSTUK 20:1 - 6: DIE SATAN WORD VIR DUISEND JAAR 

VASGEBIND 

Dit is hier nie die plek om vas te val in 'n 

uiteensetting oor die vrae rondom die Chiliasme nie, 

want dis nie waaroor dit hier gaan nie. Visser 

(1965:235 - 239 en Caird (1971 :249 - 251) en Ladd 

(1972:259 - 260) gee volledige agtergrond vir hierdie 

kwessie. 
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Veral twee vrae moet aangespreek word, naamlik of die 

visioene in hoofstuk 20 gesien moet word as 

opeenvolgend, dit wil se voortsettend van die 

opeenvolgende gebeure van hoofstuk 19, en verder hoe 

mens die duisend jaar moet sien, veral met betrekking 

tot die binding van Satan. Volgens Lenski (1943:564 

- 5) is die duisend jaar die hele Nuwe-Testamentiese 

tydvak vanaf Satan se verskyning as draak (12:7) tot 

sy finale oordeel (20:7- 10). Sy binding (:566) 

moet verstaan word teen die agtergrond van 12:7 - 12 

waar sy mag reeds beperk word, en in hoofstukke 13, 

17 en 18 word daarop gewys dat Satan verplig is om te 

werk deur agente: die twee diere (hoofstuk 13) en 

die hoer (hoofstuk 17- 18). Dit is hy en tog nie hy 

nie. Die ketting en die sleutel is nie letterlik 

nie, maar simbolies, want hoe bind jy 'n gees? 

(:568). Duisend is 10 x 10 x 10, dus hoogste 

volmaaktheid. Die twee diere en die hoer verlei die 

nasies gedurende die duisend jaar. Die binding van 

Satan beteken oak dat hy die verkondiging van die 

evangelie nie kan keer nie. Eers het net een volk 

die Woord gehad, nou na Christus word die Woord aan 

aldie nasies verkondig (:575- 576). Die "klein 

tydjie" (vers 3) is die tyd waarbinne die finale 

oordeel oar Satan voltrek word (:577). Volgens 

Visser (1965:239) moet die engel (vers 1) vergelyk 

word met die engel gestuur in 9:1. Die volkere in 

vers 3 beteken hier "het geheel der mensheid". 

Hendriksen (1952:185) beweer die hoofonderwerp van 

die hele boek is hier ter sprake: die oorwinning van 

Christus en sy kerk oar elke vyand. Die sleutel, 

ketting, put is alles simboliek. Satan word weerloos 

gemaak. Alle volke, uitgesonderd die Jode,is 

onderworpe aan Satan. Maar die geestelike donkerheid 

sal nie voortduur nie. Jesus begin sy ampswerk. Die 

waarheid van die evangelie sou geleidelik die leuen 

van die duiwel vervang. (: 187 - 189). So word Satan 
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gebind. Die mag van Satan word beperk ten opsigte 

van 'n bepaalde werkgebied (naamlik dat hy die volke 

nie verlei nie). Hy kon die kerk egter nie verwoes 

of keer nie(:190- 191). Lohse (1964:95) verwys weer 

na die oeroue motief van die binding van Satan wat 

voorkom in verhale van vele volke oor die binding van 

'n duistere mag. Die Ou Testament en die Joodse 

apokaliptiek hoop daarop dat God die chaotiese magte 

sal oorwin. Vir Pohl (1971 :264) is die duisend jaar 

die sendingstyd, die tyd vir die verkondiging van die 

evangelie sander dat Satan dit kan keer. Volgens 

Caird (1971:251 - 252) is die nasies diegene tussen 

wie die gelowiges woon en moet worstel. Vir Ladd 

(1972:262 - 263) laat die nasies van vers 3 die vraag 

ontstaan of al die mense dan nie betrokke was in die 

stryd teen Christus en antichris nie. Tog was die 

"konings van die aarde" 'n uitgesoekte groep wat die 

antichris ondersteun het - dus moes daar nasies wees 

buite die omvang van die stryd wat nou verlos is van 

Sataniese verleiding. Na die millennialistiese 

regering van Christus voltooi is, moet Satan vir 'n 

klein tydjie losgelaat word om weer die nasies te 

verlei. Dis moeilik om te verstaan in die lig van 

die binding van Satan deur Christus se dood en 

opstanding! Maar Ladd word gevang in sy eie 

slagyster, want hy wil die gebeure in hoofstuk 20 

sien as letterlik kronologies volgend op hoofstuk 19. 

Verder is vir hom Satan gebind deur die dood en 

opstanding van Christus (na aanleiding van hoofstuk 

12). Volgens Beasley-Murray (1983:284) is daar geen 

groat geveg met Satan nie, trouens net 'n engel is in 

staat om Satan vas te bind. Die ketting is simbolies 

van die Woord van God wat Satan magteloos maak. Hy 

verlei d nasies en kla hulle aan by God, maar nou 

is hy magteloos (:285). Die boodskap van die 

simboliek is dat Christus se Woord alle bose rnagte 

vernietig (:287). Groenewald (1986:198 199) weer 
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beweer dat die visioene nie op 'n kronologiese 

volgorde van gebeure dui nie. Die getal duisend moet 

in Openbaring altyd as simbolies van volmaakte of 

volkome tyd verklaar word. Satan word verhinder om 

die nasies te verlei en hulle saam te bring in 

opstand teen Christus en die gelowiges (16:16). Aan 

die einde van duisend jaar sal hy losgelaat word om 

weer die nasies tot opstand te verlei (20:8), maar 

dit sal net vir 'n kort tydjie wees. Ook vir Botha 

(1988:139) beteken dit: "These scenes represent 

different viewpoints of the same event". Dus nie 'n 

kronologiese opeenvolging nie. So ook Wall 

(1992:234), want as Johannes reeds in 19:15 en 21 die 

vernietiging van die nasies beskryf, dan lyk dit hier 

of hulle nog bestaan. Na sy uiteensetting oor wat 

die duisend jaar beteken (:235- 237) besluit hy dat 

die klem eintlik val op die einde van die duisend 

jaar, naamlik die klein tydjie wanneer Satan 

losgelaat word. Die doel hiervan is om aan te toon 

wat word van Satan - hy beland in die poel van vuur 

en swael. Ook vir DuRand (1992:109) is die duisend 

jaar simbolies, die "sabbat" van die geskiedenis, die 

simboliese era tussen Christus se oorwinning oor 

Satan deur die kruis en opstanding en sy wederkoms. 

Mens moet egter konkludeer dat hier met 'n eie 

selfstandige visioen te doen is met sy eie boodskap. 

Hier gaan dit om die binding van Satan en die duisend 

jaar strek oor die tydperk vanaf die kruis en 

opstanding van Jesus tot aan sy wederkoms. Christus 

is op die aarde as Oorwinnaar om deur sy Woord aan 

die nasies verlossing te bring, verlos van Satan. 

Satan is wat sy mag betref, nou ingeperk. Alleen 

deur sy agente, die dier en die valse profeet en die 
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hoer Babilon kan hy van die nasies verlei. En sy tyd 

is ook beperk: hy het net die "duisend jaar". As 

die duisend jaar verstryk het, word hy net losgelaat 

om vernietig te word. 

Die volgende gedeelte wat vir ons vrae oplewer, is 

Openbaring 20 verse 4 - 6. Dit gaan veral oar die 

trone (vers 4), hulle het lewendig geword (vers 4), 

die res (ander) van die dooies (vers 5), die eerste 

opstanding (vers 5) die tweede dood (vers 6) 

priesters vir God en vir Christus (vers 6). Die 

verskillende verklaarders spreek hier die probleem 

verskillend aan. Volgens Lenski (1943:578) beteken 

die sit op die trone om uitsprake te lewer, oordele 

te vel. Die lewe is die ewige lewe, die ware lewe 

(''true life") (:582). Die "ander dooies" is diegene 

wat nie deel het aan die ware lewe nie. Wanneer die 

siele van die martel are die trone bestyg in die 

hemel, is dit die eerste opstanding. Dit is die 

siele wat hemel toe gaan om priesters vir God te wees 

(:589). Kiddle (1952:395) wys daarop dat 'n tydelike 

regering deur Christus, met 'n spesiale opstanding 

vir martelare, nerens elders in die Nuwe Testament 

voorkom nie. Daarom lyk dit na 'n mite (:399). 

Visser (1965:240) weer meen die trone verwys na Dn. 

7. Die voorreg om op trone te sit, is alleen vir die 

martelare beskore. Die res van die dooies herleef 

nie (die tyd van die werkwoord is 'n Aoristus 

Ingressivus). Dit verwys nie soos die Chiliaste 

meen, na die herstel van die hele Israel nie (Rm. 9 -

11 ). Hy verstaan egter nie watter rol die martelare 

en die ander dooies speel nie (:241 - 242). Die 

siele sit op trone en regeer saam met Christus, 

weliswaar nag sander liggame, maar dis tot die 

wederkoms, se Hendriksen (1952:192). Die regering 

geskied saam met Christus in die hemel. Dit is die 

eerste opstanding, en dis nie net vir die martelare 
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nie, maar ook al die ander gelowiges. Al die ander 

mense sal nie leef nie (dit wil se saam met Christus 

wees nie) voor die duisend jaar om is nie. Vir 

Lohmeyer (1953:162) moet die eerste opstanding met 

die tweede dood verbind word. Die siele is in die 

Messiaanse ryk konings en regters en priesters. In 

verband met die eerste opstanding is dit opvallend 

dat geen tweede genoem word nie, en dit beteken slegs 

dat gelowiges nie geoordeel word nie. (Vgl. Jn. 

5:29, wat onderskei tussen opstanding tot lewe en 

opstanding tot veroordeling, maar dis duidelik dat 

die ongelowiges wel geoordeel word). Maar Lohse 

(1960:96) meen dat die martelare alleen bevoorreg is 

om die eerste opstanding te ervaar en om op trone te 

sit. Al die ander bly nog in die dood. Pohl 

(1971 :266) meen ook die siele van die martelare word 

weer lewendig, maar dis in die kort tydjie voor die 

parousie. Van Schaik (1971 :230) stem saam dat die 

eerste opstanding is vir die martelare alleen. Dit 

impliseer 'n tweede algemene opstanding aan die einde 

van die duisendjarige ryk. Die terme "priester" en 

"koning" dui nie op 'n funksie nie, maar op die 

waardigheid van die persone (:231 ). Hierin 

ondersteun Caird (1971 :254) hom: die eerste 

opstanding laat die martelare herleef vir hul 

regering gedurende die millennium, en die tweede 

opstanding bring al die dooies voor die groot wit 

troon. Die millennium is die tyd waarin die 

evangelie verkondiging word, en die dood gaan ook 

voort om sy slagoffers te eis (:256). Maar Ladd 

(1972:263) onderskei twee groepe na aanleiding van 

die RSV, wat letterlik vertaal met: "And I saw 

thrones, and [people] sat upon them, and judgment was 

given to them; and [I saw] the souls of those who 

had been beheaded ... ", dus een groep aan wie oordeel 

gegee is, en 'n kleiner groep wat die martelare is 

van die groot verdrukking. Hy meen selfs drie groepe 
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kan onderskei word: heiliges in die algemeen, siele 

van die martelare, en die lewende heiliges wat nie 

die dier aanbid of sy merk ontvang het nie (:265). 

Die werkwoord E~ryoav wat op twee plekke gebruik word 

(in vers 4 en 6) moet albei kere dieselfde betekenis 

weergee, naamlik opstanding (:267). Die moontlikheid 

van 'n tydelike Messiaanse regering is slegs nog in I 

Kor. 15:23 - 24 in te pas, 'n tydelike regering 

tussen die parousie en die telos. Die eerste 

opstanding verwys na die siele van die heiliges en 

die martelare wat weer begin lewe het. Die 

opstanding van die res van die dooies is die 

eskatologiese opstanding. Maar die tweede opstanding 

word nie genoem nie, en dit word ook nerens geleer in 

die Nuwe Testament nie (:267- 268). Die eerste dood 

is die dood van die liggaam wat alle mense beleef, 

behalwe die wat leef aan die einde by die parousie. 

Die tweede dood is die ewige dood in die poel van 

vuur (:268). Die priesters van God en van Christus 

is egter ook deelgenote aan die regering in sy 

Messiaanse ryk (1 :6 en 5:10). Hoe dit moontlik is om 

deel te he aan Christus se regering, weet ons nie, 

want die heiliges is in hul opstandingsliggame, 

terwyl die mense wat die nasies (vers 8) uitmaak, in 

hul natuurlike staat verkeer. (Ladd vergeet egter 

dat die trone in die hemel staan. In die loop van 

die "duisend jaar" sterwe mense maar gaan dan hemel 

toe. Die nasies van vers 8 is nie gelowiges nie, 

maar heidene wat deur Satan verlei word. By die 

hulle ondergaan parousie is ook die oordeelsdag en 

dan hul oordeel saam met Satan). 

(1983:295) beteken die "lewendig 

Vir Beasley-Murray 

geword" betrekking 

te he op die hele liggaam van die Christelike dooies 

en hulle regeer saam met Christus. Dus het Johannes 

ook die hele kerk op die oog by die transformasie van 

die dooie heiliges by die opstanding. Ook is 

Groenewald (1986:200) van mening dat die trone in die 
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hemel is. Die siele is die van die martelare (6:11) 

en hulle getal is nie afgesluit nie. Dat hulle 

lewend geword het, word deur die werkwoord e~qoav 

geleer, wat normaalweg beteken om tot die lewe terug 

te keer (2:8, 13:14). Opstanding omvat die 

hereniging van siel en liggaam en hier is nie van 

liggame sprake nie. Dus was die dood van die 

martelare net 'n deurgang van dood na die lewe. Wat 

van die martelare gese word, is oak waar van alle 

gelowiges (vgl. Jn. 5:24- 29). Die dood is nie die 

einde nie, maar 'n deurgang na die lewe. Daarom is 

die sterwe vir die gelowige 'n "eerste·opstanding". 

'n Tweede opstanding word nie genoem nie, maar dit 

bly 'n vooruitsig as die algemene opstanding wanneer 

almal voor die regterstoel van God moet verskyn 

(20:11 - 15). Daar is oak die "ander dooies", die 

ongelowiges, en hulle bly in die dood totdat die 

duisend jaar verby is (:201). (Hy verduidelik die 

duisendjarige ryk in bladsye 201 - 203). Johannes 

wil ons juis iets laat sien van die ware toedrag 

agter die sigbare dinge. Die vervolgde gelowiges kry 

die versekering dat Christus die Oorwinnaar is. In 

die hemel sien hy trone staan en die siele van die 

martelare is in heerlikheid daar vergader. Hy sien 

die binding van Satan en ontvang die boodskap van die 

Christusregering vir duisend jaar, dit wil se die 

valle tydperk deur God bepaal. wat op aarde gesien 

word, lyk na neerlaag en dood; wat in die hemel 

bestaan, is oorwinning en lewe (:201 - 203). Botha 

(1988:139) voeg nog by dat die gelowiges se getroue 

opposisie teen die keiser-kultus so haag geskat word, 

dat alleen diegene wat 'n onnatuurlike dood gesterf 

het, opgewek is. Die gelowiges wat nie as gevolg van 

vervolging gesterf het nie, is nie opgewek nie. Wall 

(1992:238) verstaan dit oak so dat die siele die is 

van die hele gemeenskap van gelowiges. Die eerste 

opstanding sluit in alle gelowiges wat aan Christus 
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getrou gebly het. Die eerste opstanding impliseer 

nie 'n tweede opstanding nie, want dit word nerens 

genoem nie. Binne sy konteks beteken dit dis 'n 

simbool vir die eskatologiese prioriteit wat God gee 

aan die regerende gemeenskap van Christelike 

oorwinnaars. Hulle is die eerste om die seen en 

heiligheid te beleef van die eschaton wanneer God in 

sy heerlikheid kom (kyk ook by Ford (1975:350). 

Johannes wil hiermee sy strydende gemeente aanspoor 

om die bose te oorwin. Ook vir DuRand (1992:109) is 

die eerste dood wanneer iemand liggaamlik sterf. Die 

tweede dood is die geestelike dood of die ewige dood 

in die helse vuur. Die "eerste opstanding" kan 

verstaan word as die "met Christus wees" volgens Flp. 

1:23, omdat die regverdiges volgens 20:4 reeds 

onthoof is. Om "saam met Christus te wees" is net 

vir die regverdiges beskore. Dit is ook hulle wat 

nou reeds vanuit die hemel regeer. En dan is die 

"tweede opstanding" die ewige opstanding van die 

dooies by Christus se wederkoms. 

Wat moet mens nou maak van hierdie skynbare warboel? 

Dit is duidelik dat Johannes die trone (vers 4) in 

die hemel sien. Soos in die Oosterse lande waar die 

ou gebruik was van vasal-konings wat saam met die 

koning regeer, so is hierdie mense wat op die trone 

sit. Hemelse heerlikheid is aan hulle gegee en hulle 

leef "soos" konings saam met Christus. Dit is die 

vervulling van 2:26, wat vooruit reeds aan die 

getroues beloof is en nou in vervulling gaan. Dit is 

die siele (vers 4) van die wat ter wille van Christus 

gesterf het. Hulle het die getuienis oor Jesus 

uitgedra en die Woord van God verkondig. Dit het 

beteken dat hulle teenstanders was van die dier en 

daarom is hulle om die lewe gebring. Die martelare 

is hulle wat uit die groat verdrukking kom (7:14), 

wat hulle klere wit gewas het in die.bloed van die 
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Lam. Dit sluit dan al die gelowiges in. Hulle lewe 

en hulle regeer saam met Christus vir die duisend 

jaar lank. Aangesien dit hemelse sake is, is dit 

moeilik vir ons om presies te weet hoe dinge daar 

gereel word. Ons het hier ook te doen met simboliek 

en moet daarom nie te nuuskierig wees nie. Die 

duisend jaar is aardse tyd en nie hemelse tyd nie. 

Dit beteken· wel dat die getal siele in die hemel 

gestadig aangroei soos die tyd verbygaan. Om by en 

met Christus te wees, is die ware lewe, die ewige 

lewe. Dis die ideaal wat Christus reeds vir die 

gelowiges gestel het in sy prediking (Jn. 3:16). 

Paulus streef na dieselfde ideaal (Flp. 1 :23). Die 

ander dooies (vers 5) lewe nie want hulle is nie in 

die teenwoordigheid van Christus nie. Hulle bly in 

die duisternis, sander lig en sander hoop vir die 

duisend jaar lank. Daarom is die eerste opstanding 

die deurgang na die lewe in die teenwoordigheid van 

Christus. In Jn. 5:24 word hierdie andersheid reeds 

aangetref, om opgewek te word tot lewe en sommige 

word opgewek tot veroordeling. Omdat hier nog net 

van siele gepraat word is dit nie die opstanding van 

die liggame wat hier ter sprake is nie. Dit word in 

vers 12 beskrywe. As die tweede dood dan die ewige 

verdoemenis is, dan moet die eerste dood die skeiding 

van siel en liggaam wees. In vers 14 word duidelik 

uitgespel wat die tweede dood beteken. Die eerste 

opstanding beteken om God en Christus te dien as 

priesters, dus diegene wat die ewige lewe ontvang het 

en hulle moet in aanbidding en lofprysing voortdurend 

voor sy troon wees (7:15). Daarvoor het Christus die 

mense verlos (1 :6), en so lyk die eindresultaat. Dus 

God is in beheer en Hy laat sy wil geskied. En wat 

Johannes in die hemel aanskou, is wat moet gebeur. 

Satan word oorwin, die gelowiges word verlos, die 

goddelose word gestraf. 
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HOOFSTUK 20:7 - 10: DIE SATAN WORD OORWIN 

Die meeste vrae ontstaan random die kwessie wie die 

nasies is wat verlei word en wie is Gog en Magog. 

Verder lewer die uitdrukking "laer van die gelowiges 

en die geliefde stad" oak sy probleme. Die laaste 

veldslag is oak vir sommige problematies. Vir Lenski 

(1943:592) beteken die einde van die duisend jaar dat 

die voleinding van alle dinge nou aangebreek het. 

Nou kom die finale afrekening met Satan en die 

ongelowiges wat nag oar is, maar wat oar die hele 

wereld versprei is. Gog en Magog is (na aanleiding 

van Esg. 38 - 39) al die bewoners van die aarde 

(:594). Satan en sy volgeling word uiteindelik 

''gegooi" in die hel (: 600). Visser ( 1965:242) 

herinner daaraan dat Gog en Magog benewens Esg. 38 -

39 oak in die Joodse apokaliptiek bekende figure is. 

Hulle word soms as twee persone opgevat, figure wat 

in 'n soort tussenstadium optree. Satan, nadat hy 

losgemaak is, het die volkere wat buite die 

gesigskring gele het, bymekaargemaak om teen die 

millennialistiese tussenryk op te trek (:243). Die 

"geliefde stad" is Jerusalem as hoofstad van die 

millennium. Hoewel dit nie nader bepaal kan word 

nie, is die toestand van die gemeente voor die einde 

van die geskiedenis nag in die toestand van 'n 

beleerde stad. Hulle (die vyande) word vernietig 

deur vuur wat van Logos neerdaal (vers 10). Gog en 

Magog is vir Hendriksen (1952:194) simbool van die 

laaste aanval van die antichristelike kragte op die 

kerk. Maar dit was van korte duur. Die vier hoeke 

van die aarde (vers 8) beteken die hele wereld en nie 

die verste volke nie. Die kerk van God is die 

"geliefde stad" en die leerplaas van die heiliges. 

Daar is nie 'n geveg nie, maar 'n spoedige einde 

(:195). Satan eindig ook in die poel van vuur en 

swael (:196). Gog en Magog is mitiese name uit die 
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Sibillynse Orakels, aldus Lohse (1960:97). Van die 

vier hoeke van die aarde kom die mitiese volkeleer 

teen die heilige stad, en by Jerusalem word die slag 

gelewer. Van God se kant word die slag gou gelewer 

met vuur wat uit die hemel val en die Sataniese 

leermag vernietig. Satan word in die poel van vuur 

gewerp saam met die dier en die valse profeet. Pohl 

(1971 :281) verduidelik ook die vier hoeke van die 

aarde se mense: dis hulle wat agter die horison in 

die afgrond (oor die rand van die aarde) woon, die 

eindes van die aarde, hulle kom dus vanaf die 

onderwereld. Satan monster hulle om teen die 

geliefde stad te veg. Die geliefde stad is nie 

Jerusalem nie, maar Israel wat die Messias aangeneem 

het en deur mense uit die heidendom aangevul is. 

Hierdie vyande word verteer deur vuur uit die hemel 

(:282). Vir Van Schaik (1971:231) is Gog en Magog 

mitiese volke aan die rand van die toenmalige 

kultuurwereld, aan die uithoeke van die wereld. Vers 

9 veronderstel dat die duisendjarige ryk gevestig is 

in Israel met Jerusalem as hoofstad (geliefde stad 

kan volgens hom niks anders beteken nie). Caird 

(1971 :257) meen die laer van die gelowLges beteken 

dat hulle nog in die woestyn is met geen permanente 

woonplek nie. Die stad van God weer is daar waar die 

gelowiges by mekaar vergader. Ladd (1972:269) vra 

hoe dit moontlik is dat as Christus vir duisend jaar 

regeer het, daar nog mense is wie se harte deur Satan 

kon verlei word wanneer hy losgelaat word? Dit wys 

net hoe diep die sondige neiging gelee is. Jerusalem 

is die setel van die Millennialistiese regering van 

Christus in die heilige land (:270). Die poel van 

vuur en swael is slegs die beskrywing van die straf 

van Satan en sy volgelinge. Die mening van Beasley-

Murray (1983:298) oor die geliefde stad is dat dit 

nie Jerusalem is nie, maar die "heilige stad 

Jerusalem" wat van God uit die hemel neerdaal - in 
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die Messiaanse regeringstyd as die middelpunt van die 

koninkryk van God. Die aanval op die stad is dan 

gelyk aan die aanval op die kerk in die huidige tyd. 

Groenewald (1986:204) verklaar weer dat as Satan 

vrygelaat word, gaan hy na die nasies wat tussen die 

vier hoeke van die aarde is, dit wil se wat agter die 

horison van die bekende wereld woon. Hulle word 

genoem die Gog en Magog (Esg. 38 en 39). Later dui 

hulle op die leiers van vyandige magte wat die volk 

van God bedreig. Hier word nou gese dat Satan Gog en 

Magog verlei om oorlog te maak. Al is die volgelinge 

van Satan en sy luitenante op groat skaal doodgemaak, 

toe hulle teen die Ruiter op die wit perd opgetrek 

het, kan Satan deur die medewerking van Gog en Magog 

nog 'n leer saambring so talryk soos die sand aan die 

see. Die geliefde stad is sinnebeeld van die kerk 

van Jesus Christus wat tydens die duisendjarige ryk 

gedy het. Wall (1992:239) meen die Gog en Magog 

staan vir die nasies van die wereld. 

wat moet 'n mens nou .hiervan maak? Daar is reeds 

vasgestel dat die duisend jaar die hele Nuwe

Testamentiese tydvak beslaan: die tyd tussen 

hemelvaart en parousie. Satan se loslating hoef nie 

noodwendig kronologies na die slagting van die 

volgelinge van die twee diere plaas te vind nie. 

Mens het te doen met aparte visioene. As dus die 

volgelinge van die dier gedood word (19:21), wil dit 

nie se dat daar nou na ander mense gesoek moet word 

wat deur Satan verlei kan word nie. Dit gaan tog nog 

steeds om dieselfde saak, naamlik God se afrekening 

met sy vyande aan die einde van die tyd. Daarom is 

die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde 

is, nie mitologies te verklaar nie. Tussen die vier 

hoeke beteken juis die hele oppervlakte van die 

aarde, dus dieselfde mense as wat deur die Ruiter op 

die wit perd gedood word. En die slag is deel van 



4.5.5 

348 

Armageddon (16:16), nou net vanuit 'n ander 

gesigshoek gesien. Dan is Gog en Magog simboliese 

name vir d vyande van God, die heidennasies. Die 

laer van die gelowiges is dieselfde as die geliefde 

stad. Dit is simbolies van die kerk van Christus. 

Satan loods 'n laaste kragvertoning teen die kerk om 

Christus so aan te val. Hiertoe word nie net bose 

geeste (diere) gebruik nie, maar ook bose mense (hoer 

Babilon), maar Christus is Here van sy kerk en Hy 

bewaar wat syne is. Daarom word Satan nou finaal 

vernietig deur in die poel van vuur en swael gewerp 

te word. Christus triomfeer want God regeer. 

HOOFSTUK 20:11 - 25: DIE LAASTE OORDEEL 

Die vrae wat hier opduik, is onder andere: wie is 

die Regter? Wat beteken die "see" het sy dooies 

gegee? Wat moet ons verstaan onder die dood en die 

doderyk? En hoe kan die dood en die doderyk in die 

poel van vuur gegooi word? Lenski (1943:601 602) 

gee antwoorde op sommige van die vrae .. Dit is 

Christus wat op die groot wit troon sit. Die aarde 

en die hemel beteken dis onder die uitspansel, waar 

die mense woon. Dat die aarde en die hemel "vlug", 

beteken nie dat dit vernietig word nie, maar dit kan 

wel vernuwe word. Wat betref die "dood" en die 

"doderyk" beteken die laasgenoemde is die liggame en 

eersgenoemde is die siele, en so word siel en liggaam 

verenig. Die dood se funksie is tog d~t dit die 

siele na die hemel laat gaan (vers 4). Hades is die 

hel, hier is ook die siele van die ongelowiges (:607 

- 608). Die dood en die doderyk word in die poel van 

vuur gewerp: dit beteken dat die dood 'n krag is wat 

vanwee die sonde ontstaan het (:609). Die tweede 

dood val saam met die eerste opstanding: hemel of 

hel as bestemming. Kiddle (1952:401) beweer die 

laaste oordele (die oordeelsdag) stem ooreen met 4 
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Esra. Die groat wit troon is simbolies van God se 

almag, sy regverdigheid. Die Skepper is nou die 

Regter (:402). Die boek van die Lewe is die boek 

waarin die name van die gelowiges geskrywe is (:404). 

Dat Hades die verblyf is van die boosdoeners, vir 

ongehoorsames alleen, is nie heeltemal korrek nie. 

Die dood is gemeenskaplik vir Christen en heiden, en 

Hades is hul gemeenskaplike destinasie totdat die 

oordeel verlossing bring (:407). Die tweede dood is 

vir die goddelose (:409). Dit is vir Visser 

(1965:244) goed moontlik dat die Regter kan Christus 

wees. Dat die aarde en hemel voor Hom padgee, 

beteken dat die kosmos verdwyn. (Hy bespreek die 

vraag van annihilatio of transformatio met betrekking 

tot die kosmos sonder om 'n keuse te doen). Daar 

word slegs van "dooies" gepraat, sonder dat vlees of 

liggaam genoem word (:244). Die see gee sy dooies 

terug, maar die aarde word nie genoem nie. Die dood 

en die doderyk saam met die see is anti-goddelike 

magte. Daarom word die dood en die doderyk in die 

poel van vuur gewerp (:247). 

Ook Hendriksen (1952:196) meen dit is Christus wat 

sit op die groat wit troon. Verder redeneer hy dat 

die dood is die skeiding van die liggaam en siel, en 

die doderyk is die staat van geskeidenheid. Lohmeyer 

(1953:164) meen ook dis God wat op die troon is, want 

die oordeel is syne alleen. In vers 12 word die 

tweede opstanding beskryf sander dat dit so genoem 

word (Kyk ook Lohse (1960:98)). Die wegvlug van die 

aarde en hemel voor Hom op die troon, beteken vir 

Pohl (1971 :291} hulle verdwyn in die niet. Verder is 

dood en hades 'n dubbelbegrip: die dode is in die 

doderyk (:296). Ook Van Schaik (1971:236) meen God 

is die Regter, maar na aanleiding van Jn. 5:22 gee Hy 

die gerig oor aan Christus. Die hemel .en die aarde 

vlug weg - so geweldig en majestueus is die 
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verskyning. Reeds in Jes. 25:8 word voorspel dat God 

"op die dag" die dood vir ewig sou vernietig. Ook 

Paulus se dat die laaste vyand wat deur Christus 

vernietig word, die dood is (IKon. 15:26). 

Die dood en hades en die see is demoniese 

verblyfplekke wat vyandig is teenoor die ware 

karakter van God, se Caird (1971 :260). Die dood is 

die laaste vyand teen die vestiging van die ewige 

regering van God (I Kor. 15:26, 54). Volgens Ladd 

(1972:273) is hades die verblyf van die siele in die 

tussentyd en sinoniem met "graf". 'n Baie 

belangwekkende beskouing is die van Beasley-Murray 

(1983:299) dat naamlik God die Regter is, terwyl 

Christus die Hoofgetuie is, en die getuienis van die 

boek van die Lewe bepaal die besluit. Oor die wit 

troon is die mening van Groenewald (1986:205) dat dit 

die setel van God, die Oorwinnaar is. Die ou hemel 

en die ou aarde verdwyn voor Hom om plek te maak vir 

die nuwe aarde en hemel. Voor die troon verskyn die 

dooies nie nou as siele nie, maar as die wat uit die 

dood opgestaan het en dus met die verheerlikte 

liggaam bekleed is (:206). Die see word genoem omdat 

mense wat in die see omgekom het, sander graf en dus 

"onvindbaar" is. Die dood en die doderyk word hier 

as sinonieme gebruik. Die skrikbewind van die dood 

en die doderyk het tot 'n einde gekom. (:206). 

Laat daar nou in die lig van bostaande getuienis die 

antwoorde gegee word. As ons 4:2 in gedagte hou, is 

dit opvallend dat hier ook nie die Naam genoem word 

van Hom wat op die troon sit nie, en daarom is dit 

hier ook God. As Skepper en Onderhouer is dit te 

begrype dat die aarde en die hemel voor sy aangesig 

. sal wegvlug, want sy. tyd as woonplek is nou 

uitgedien. Daar is niemand wat meer daarin kan woon 

nie (vgl. 21:1). Daar is ook nie meer 'n rede om 
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voort te bestaan nie. In vers 12 word die 

oordeelsdag vanuit 'n ander gesigshoek gesien: dis 

die opstandingsdag wanneer siel en liggaam verenig 

word (I K~r. 15:52- 54). Die boeke is oopgemaak: 

die oomblik van rekenskap het aangebreek (Rm. 14:10 -

12; II Kor. 5:10). Die belofte van 3:5 word vervul, 

en ook die van 13:8, en die boek van die Lewe se 

getuienis was deurslaggewend. Die boek van die Lewe 

was die name van die verlostes en hulle is 

vrygespreek ter wille van Christus. Die see het die 

dooies teruggegee wat daarin was, dus selfs diegene 

wie se graf nie opgespoor kon word nie, is opgewek. 

Dood en doderyk moet as 'n eenheid beskou word (soos 

aarde en hemel), naamlik die verblyfplek van hulle 

wat nie in die hemel is nie (20:4). Die dood word 

wel verpersonifieer as 'n krag soos in I Kor. 15:54 -

55 en ook vers 26. Maar dis meer 'n toestand, en 

hierdie toestand gaan oor die poel van vuur. Dus ook 

in hierdie gedeelte is dit duidelik dat God se 

heerskappy die antwoorde gee: Hy bepaal vooruit wat 

gaan gebeur. Hy sal .die laaste oordeel uitspreek, en 

sal ter wille van Christus (wat vir die boek van Lewe 

verantwoordelik is) die wat syne is, verlos. Maar 

die wat hulle deur Satan en sy trawante laat verlei 

het, kry wat hulle toekom: die vuurpoel. So bereik 

God sy doel. 

4.6 HOOFSTUK 21:1 - 22:21: DIE NUWE HEMEL EN NUWE AARDE 

IN PERSPEKTIEF 

Ons kry in hoofsaak te doen met drie perikope: 21:1 

- 8, 21:9 - 22:5, 22:6- 21. 
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HOOFSTUK 21:1 - 8: DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE 

In hierdie slotgedeelte van die boek Openbaring word 

die los drade nou by mekaar gebring. Van die 

beloftes gemaak aan die sewe kerke van Klein-Asie 

gaan hier in vervulling. Die gesigshoek vanwaar die 

boek benader word, is hier deurslaggewend vir die 

verstaan van die beeldspraak. Ons kan beaam wat Du 

Rand (1988:65) hier se: 

"One's presuppositions and methodological decisions 

regarding genre, situation and the structural 

framework of the Apocalypse are also crucial in the 

understanding of this imagery". 

Die almagswerke van God moet hier as agtergrond dien. 

Sy beheer oor die geskiedenis, sy bepaling van die 

mense se lotgevalle, die verlossing van sy eiendom en 

die veroordeling van sy vyande moet as agtergrond 

dien om die simboliek te verstaan. Verder moet dit 

as profetiese boodskap behandel word. Dit bly steeds 

'n troosboodskap aan sy kerk, maar dit beloof nie 

net 'n nuwe hemel en aarde as erfenis nie, maar dit 

bring 'n boodskap van lewe en hoop en onderskraging 

vir almal wat nog op pad is, vir wie die einde nog 

nie aangebreek het nie. 

Teen hierdie agtergrond word eers 'n vlugtige oorsig 

oor verskillende menings gegee en dan die standpunt 

wat myns insiens korrek is. 

Die eerste vraag doem reeds op by die eerste vers: 

is die "nuwe" hemel en aarde 'n gans nuwe skepping of 

slegs 'n vernuwing of herstel van die reeds 

bestaande? In die teks staan dat die "eerste" hemel 

en aarde "verdwyn" het, en dat die see nie meer 

bestaan nie. Hendriksen (1952:199) praat van 'n nuwe 
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maar nie 'n ander wereld nie. Die see as teken van 

onrus en stryd moet in elk geval uit die prent 

verdwyn. Vir Visser (1965:248) gaan dit hier om 'n 

werklike herskepping: 'n verskyning van iets wat 

absoluut nuut is. Lohse (1960:99) meen dat as die 

wereld vergaan het, dan moet God 'n nuwe hemel 

nuwe aarde skep. Pohl (1971:302) meen kort en 

saaklik dis duidelik dat die kosmos verdwyn het 

en 

ou 

(20:11). Die see die plek waaruit die dier (13:1} 

te voorskyn kom, dus bron van die bose, en daarom 

vernietig. Van Schaik {1971:239} verwys ons na Jes. 

65:17 waar "nuut" uit die konteks die indruk skep van 

"hernuut". Hy merk verder op dat "hemel" hier 

beteken die firmament, dus nie die woonplek van God 

of die engele nie (want lg. hoef nie vernuwe te word 

nie). Ook II Pt. 3 is hier verduidelikend. Ladd 

{1972:275) as chiliasties ingestelde, se die mens 

word op 'n verloste aarde geplaas, nie 'n hemelse 

plek verwyder van die aardse bestaan nie. Beasley

Murray (1983:307) dink Johannes sien 'n nuwe hemel en 

aarde as nuut geskep, en hulle vervang 'n skepping 

wat opgehou het om te bestaan. Hy verwerp die Joodse 

verwagtinge van 'n totaal nuwe skepping. Groenewald 

(1986:207) verwys ook na die ou profete. So beteken 

Jes. 34:4 dat die skeppingsorde ineen gestort het. 

Met verwysing na 20:11 beweer hy: die nuwe is daar 

omdat die oue verdwyn het, in die plek daarvan kom 'n 

volkome nuwe skepping (Jes. 65:17, 66:22, II Pt. 

3:13). Vir DuRand (1992:112) beteken die "nuwe 

hemel" en "nuwe aarde" 'n nuwe en ewige "saamwees" 

met God, die nuwe volmaakte gemeenskap. (Vir die 

regte verstaan van hierdie vers moet ons rekening hou 

met die feit dat daar n meer mense op aarde bestaan 

nie, vgl. 19:21, 20:9, 20:11. Hierdie nuwe skepping 
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is ook nie 'n vasstelbare plek nie, maar beskrywend 

van wat reeds oor 'n lang tydperk in die hemel vorm 

aangeneem het. Die see het nie meer bestaan nie, 

omdat die aarde nie meer bestaan nie). 

Wat die tweede vers betref, word hier (in 

teenstelling met die 9de vers) net die feit 

gekonstateer dat Johannes die heilige stad "van God 

af'' uit die hemel gesien het terwyl dit neerdaal. 

Volgens Lenski (1943:618) sien Johannes die voltooide 

produk (die perfectum participium). Die bruid is ook 

'n stad (Kyk by Kiddle (1952:415)), wat beteken 'n 

nuwe bestaanwyse vir die gemeente waarin die 

Godsgemeenskap ongestoord verwesenlik word (Kyk ook 

by Visser (1965:249)). Lohse (1960:99) wat steeds 'n 

historiese verband soek, meen die nuwe Jerusalem moet 

die plek van die gestorwe heilige stad inneem. Die 

nuwe mensheid verskyn as 'n stad, met Babilon as 

direkte teenstelling en waar die stad ook 

gepersonifieer word, se Pohl (1971 :304- 305). Die 

Ou Testament en die Juda1sme het 'n aardse nuwe 

Jerusalem verwag, maar in die Nuwe Testament (Gl. 

4:26 en Heb. 12:22) is daar kontinu1teit van die ou 

na die nuwe volk van God, soos die gebruik van die 

naam Jerusalem aandui, se Van Schaik (1971:240)). 

Beasley-Murray (1983:308) vat dit mooi saam met sy 

stelling dat dit hier nie 'n aardse metropolis is wat 

herbou is in die heilige land nie, maar 'n skepping 

van God om vir die verheerlikte mense die plek in te 

neem wat die profete aan die aardse Jerusalem met 

betrekking tot Israel toegedig het. Groenewald 

(1986:208) .verwys na Jes. 61:10. Die nuwe Jerusalem 

is sinnebeeld van die Kerk van Christus, die bruid 

van die Lam. (Die sleutel tot die verstaan hier is 

die feit dat die nuwe Jerusalem.nie die woonplek van 

die bruidskerk is nie, maar die bruidsgemeente self. 

Die hele beskrywing van vers 9 af is dus beskrywend 
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van die heerlikheid van die bruid en nie van 'n 

woonplek nie - dis die nuwe! 'n Stad moet 'n setel 

he, daarom moet die nuwe Jerusalem 'n nuwe hemel en 

aarde he. Die voltooide produk is die resultaat van 

die goeie dade van die mense op aarde wat nou by God 

en die Lam is vir ewig). 

In die 3de vers kry ons 'n treffende illustrasie van 

wat Immanuel beteken. 

Die woonplek ( 11 tent" O'K1JVI') in Griekse teks) van God 

is by die mense, soos reeds in Jn. 1:14 aangekondig 

is (Lenski 1943:619). Die nuwe Jerusalem self is die 

volmaakte gemeenskap met God, se Visser (1965:249), 

(Kyk by DuRand 1992:114). Caird (1971 :264) wys op 

die Ou-Testamentiese begrip Shekina, wat herinner aan 

'n wolk, maar simbool is van God se heerlike bly by 

die mense (Kyk ook Beasley-Murray (1983:311 )). (In 

1:6 word gese dat Christus ons Godse koninkryk 

gemaak het, priesters vir God sy Vader. Nou sien ons 

die voltooide produk! die koninkryk het nou voltooi 

geraak in die hemel; die priesters op aarde het nou 

priesters in die hemel geword, 20:6. Maar hulle is 

sy volk, losgekoop deur die bloed van die Lam (5:9). 

Hulle is sy volk en Hy is hulle God: Hy is hulle 

Here en hulle is sy dienaars). 

In die 4de vers word nou in treffende simbole die 

ewige gemeenskap tussen God en sy volk, voorgestel, 

meen Hendriksen (1952:200). Vir Visser (1965:240) 

lyk dit hier na 'n skildering van die herwonne 

paradys. Mens kry in die seeninge wat hier geteken 

word, 'n herhaling van wat reeds in 7:15 - 17 aan 

Johannes getoon is. Dus is God die waarmaker van sy 

beloftes. Gemeenskap met God~ sy bly by sy mense, is 

geluksaligheid waarna ons hier op aarde net kan 

verlang. Die dinge wat mens hier op aarde pynig en 
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verskrik (trane, dood, leed, smart, pyn) gaan verby. 

Daar kom 'n dag wanneer dit nie meer sal bestaan nie: 

in die ongestoorde gemeenskap met God. Dis dus nie 

simbole nie, maar die dade van God aan sy gemeente. 

In vers 5 staan mens verwonderd voor die feit dat God 

direk vanaf die troon met Johannes (en ons) praat. 

Wat Hy se, is net so merkwaardig: Hy is besig om 

alles nuut te maak, sodat dit wat in vers 4 genoem 

word, al meer realiseer hier op aarde. Christus kom 

na ons toe om dit alles werklikheid te maak, is die 

boodskap wat veral uit hoofstukke 2 tot 3 duidelik 

word (vgl. 2:10, 11; 2:17, 26; 3:5, 10, 12, 20, 

21)). Lenski (1943:621) wys daarop dat God besig is 

om oak nuwe mense te maak saam met al die ander 

dinge. God praat met almal, die kerk en oak die 

volke van die wereld, se Kiddle (1952:418). Hy 

alleen kan mens en heelal herbou (Kyk oak Hendriksen 

(1952:201), Visser (1965:250)). Lohmeyer (1953:167) 

meen die aankondiging is futuristies bedoel (Kyk oak 

Kiddle 1952:420)). Jes. 43:18 is waarskynlik oak 

hier ter sake, meen Van Schaik 1971 :242). Die 

herskeppende vermoe van God tot vergifnis en 

vernuwing in die gelowiges word hier geleer, volgens 

Beasley-Murray (1983:312). Hierteenoor moet mens 

stel dat jy hier met die aardse realiteite te doen 

het. Dit le oak opgesluit in die opdrag om die 

woorde op te skryf (nog 'n praesens). Dus dinge is 

aan die gebeur en die gelowiges is deel daarvan. 

Hulle is op pad na die nuwe Jerusalem om in die 

seeninge daarvan te deel. Hulle word nuut gemaak 

sodat hulle gereed kan wees (II Kor 5:6 - 8, veral 

vers 17 - 18). 

In vers 6 word Johannes direk aangespreek deur Hom 

wat op die troon sit: "Dit het klaar gebeur". 

(Lenski (1943:622) meen dit wat Hy maak is reeds 
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voltooi, alles is nuut gemaak (Kyk by Hendriksen 

(1952:201), Caird (1971 :266)). By God is nie 

verlede, hede of toekoms nie; Hy is die Ewige. Wat 

Hy Hom voorneem, is so goed as uitgevoer. Daarom kan 

dinge wat volgens menslike denke nog in die toekoms 

le, deur God aangekondig word as "klaar gebeur", 

volgens Groenewald (1986:209). Hierteenoor het mens 

hier 'n perfectum wat 'n daad aandui waarvan die 

gevolge voortduur. As mens daaroor nadink, lyk dit 

asof God wil se: dit wat Ek besig is om te doen, is 

nou reeds werklikheid. Hy oorspan die tyd tussen die 

begin en die einde: Hy is die waarborg dat wat Hy 

begin het, voleindig sal word so waar is dit dat Hy 

dit reeds kan beskryf. Sy belofte dat Hy die dors 

sal les van die wat in die verdrukking is, moet mens 

daarna laat verlang om by Hom die water wat lewe gee, 

te ontvang, se Lenski (1943:623). Godse heerskappy 

is die waarborg hiervoor: dit behels die wil van 

God, maar ook die feit dat Hy vanuit die hemel direk 

met die mense op die aarde in verbinding is. 

Wat God reeds in die boodskappe aan die sewe kerke 

beloof het, sal Hy alles aan die oorwinnaars gee, is 

die boodskap van die 7de vers, volgens Lenski 

(1943:626). (Kyk by Kiddle (1952:420)). Die dors 

maak dat mense oorwinnaars word. Ook word die 

Vaderskap van God verseker aan die wat oorwin. Dit 

vat alles mooi saam: Hy ontferm Hom oor ons soos 'n 

Vader oor sy kinders. Hy is my God, ek is sy kind. 

Oorwinning is die teenoorgestelde van wat in vers 8 

beskrywe word: nie bang nie, maar getrou. "Bang" en 

"ontrou" kan verband hou met die keiserkultus en die 

druk wat dit op Christene geplaas het, meen Kiddle 

(1952:421), ook Beasley-Murray (1983:314), Groenewald 

(1986:210)). Maar ook diegene wat aan die gebooie 

ontrou is, soos losbandiges, moordenaars, 
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onsedelikes, bedrieers, afgoddienaars, leuenaars, 

hulle verdien om in die poel van vuur en swael te cbrand. 
Samevattend dus: hier is 'n boodskap vir die wat nog 

op weg is, dat God hulle sal bystaan sodat hulle die 

nuwe Jerusalem sal betree as hul eindbestemming. 

4.6.2 

Mens kan weet dis alreeds 'n werklikheid, net soos 

die water wat lewe gee, nou 'n werklikheid is. 

God spreek vanaf sy troon vir Johannes aan, want hy 

kry weer die opdrag om te skryf. As God Homself 

bekend stel as die Een wat alles nuut maak, dan se hy 

in vers 6 dat Hy sy vernuwingswerk voltooi het 

(ytyovav). Die erfenis is reeds gereed, daarom sal 

Hy ook sorg vir die wat op weg is na hulle erfenis. 

Hy sal hulle die water gee wat lewend maak sodat 

hulle hulle erfenis kan bereik. Sy beloftes is waar 

en word waar. 

HOOFSTUK 21:9: DIE NUWE JERUSALEM BESKRYF 

Hier moet mens in gedagte hou dat al die besonderhede 

oor die nuwe Jerusalem simbolies is, ja selfs die 

nuwe Jerusalem is 'n simbool. As in vers 9 dit 

dieselfde engel is wat die hoer Babilon aan Johannes 

wys (17:1 ), dan lyk dit asof die twee "stede" Babilon 

en Jerusalem, teenoor mekaar geplaas word. Babilon 

is simbool van wat Jerusalem nie is nie, Jerusalem is 

simbool van wat Babilon behoort te wees. Babilon se 

einde is die kulminasie van sondige praktyke wat met 

die parousie aanleiding gee tot die vernietiging 

daarvan. Jerusalem is die hoogtepunt van die 

beloftes wat gerealiseer het in die verlostes tot aan 

die par6usie (vgl. by Lenski (1943:626), Kiddle 

(1952:424)). Daarom is Jerusalem as bruid van die 

Lam die verheerlikte gemeente. 
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Vers 10 verskaf nog 'n kontras met die stad Babilon: 

In 17:1 het die Gees Johannes geneem na die woestyn 

om Babilon van nader te beskou; hier neem die Gees 

Johannes na 'n hoe berg wanneer hy die nuwe Jerusalem 

van nader kan beskou. In beide gevalle maak die Gees 

van 'n engel gebruik om Johannes te laat sien. 

Johannes kyk met geestelike oe, se Lenski (1943:627). 

Ook Esegiel is by geleentheid weggevoer deur die Gees 

om die nuwe toekomstige tempel te sien vanaf 'n hoe 

berg (Esg. 40:2), se Van Schaik (1971 :245). Om die 

berg te beskou as die setel van die hemelse stad, 

soos Caird (1971:269 v.) en Beasley-Murray (1983:319) 

wil, lyk nie reg nie, want dit is simbolies en 'n 

simbool sit nie op 'n berg nie. Die hoe berg is maar 

net 'n teenstelling van die woestyn. Die stad 

simboliseer die kerk in verheerlikte toestand. 

Die eerste indrukke van Johannes word in verse 11 -

14 geteken. Die heerlikheid van God word hierin 

weerspieel, naamlik in die vermelding van die kosbare 

stene in die poorte, die mure, en die fondamente (Kyk 

by Lenski (1943:628) en Kiddle (1952:425)). Die 

poorte verleen toegang tot die stad (v. 12) dus tot 

innige gemeenskap met God, se Lenski (1943:631). Die 

mure is nie soseer vir beskerming nie as om die stad 

af te grens en sy gebied te bepaal, se Kiddle 

(1952:426). Die muur se grootte dui op sy krag, 

rykdom en sekerheid, volgens Pohl (1971:318) en 

Beasley-Murray (1983:320). Die engele by die poorte 

gee sekerheid, en die name van die twaalf stamme sal 

wel ooreenstem met die in 7:4 - 8 genoem, se 

Groenewald 1986:212). Die drie poorte aan elke kant 

(vier windrigtings) wys op die katolisiteit van die 

bewoners se Lenski (1943:633 en Groenewald 

(1986:212). Van alle kante af is toegang moontlik 

vir die uitverkorenes in besonder, meen Kiddle 

(1952:427). Die twaalf fondamente dra die name van 
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die twaalf apostels, en dit dui op die geskrifte van 

die apostels, die Nuwe Testament dus, se Lenski 

(1943:633), as grondslag vir die prediking. Geneem 

saam met die twaalf stamme is dit simbool van die 

hele kerk van Christus, se Kiddle (1952:427). Die 

name van die apostels op die fondamente is teken dat 

die Godsvolk bestaan uit alle volke, stamme, tale en 

nasies, meen Pohl (1971:320). Die samevoeging van 

die twaalf stamme en die twaalf apostels dui op die 

nuwe Israel, 7:1 - 8, volgens Caird (1971:272), en 

Beasley-Murray (1983:321 ). (God is dus verbondsgod, 

God van die belofte wat Johannes as 'n werklikheid 

voor hom sien. God bly getrou. Die stad is die 

tempel van God, die gemeente van Christus, wat hier 

in simbole beskryf word, meen ek). 

Verse 15 21 gee 'n meer uitvoerige beskrywing van 

die skoonheid en aangrypende voorkoms van die stad. 

Die grootte van die stad is simbolies om die 

heiligheid, volmaaktheid en heerlikheid van die stad 

te toon, se Lenski 1943:634), ook Kiddle (1952:428) 

en Groenewald (1986:213). Vierkantig te wees is vir 

die Helleniste beeld van volmaaktheid. Wanneer die 

hoogte in aanmerking geneem word, het ons 'n kubus, 

wat herinner aan die heiligdom beskryf in I Kn. 6:20, 

se Kiddle (1952:429). Die getal 12 000 is 

uitdrukking van die volkome en volmaakte resultaat 

van die reddende krag van die Drie-enige God werksaam 

in die heelal, se Hendriksen (1952:203). Daar was 

vele Joodse tradisies oor toekomstige stede, onder 

andere van 'n stad wat sal reik vanaf die aarde tot 

aan die hemel (kyk Beasley-Murray (1983:322)). Die 

kubus (I Kn. 6:10) dui aan die stad was 'n reusagtige 

"allerheiligste", nou nie meer ontoeganklik en in 

duisternis gehul nie, maar oopgestel as woonplek van 

God en die mense wat aan Hom behoort soos 'n tempel. 

Die afmetings dui op volmaakte en genoegsame woonplek 
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vir almal wat toegang tot die nuwe Jerusalem verkry 

het, meen Groenewald (1986:214). Die muur se mate is 

die van mense maar word ook deur engele in die hemel 

gebruik (Lohse 1960:102). Dit is wel 'n engel wat 

meet, maar hy gebruik menslike mate, wys Van Schaik 

(1971 :248). As die hoogte van die muur gemeet word 

in "Cubits" (= voorarm lengte), is dit hier dus nie 

van 'n mens nie, maar die lengte van die voorarm van 

'n engel, volgens Caird (1971:273). Die muur is laag 

in vergelyking met die hoogte van die stad. Die 

verskil in afmetings van die muur en die stad 

beteken: die muur is die kerk, die hekke verwys na 

die universele volk van God. Sommige meen die 

universele verlossing oortref die verlossing in die 

kerk voorgestel (kyk by Beasley-Murray (1983:323), en 

Botha (1988:146)). (Hierdie paar verse verwys na die 

volmaaktheid van die stad, die goddelike werksaamheid 

in die stad, en die goddelike beheer oor die stad). 

Verse 18 - 21 beskryf die materiaal waarvan die stad 

gebou is: die kosbaarste edelstene, goud wat blink 

soos glas. Kiddle (1952:432) verwys na Jes. 54:11 -

12 met betrekking tot die edelstene. Ford (1975:343 

- 344) gee 'n volledige uiteensetting oor die 

betekenis van die hekke wat van perels gemaak is. 

Die twaalf stene genoem in vers 19 - 20 stem ooreen 

met die stene op die borsplaat van die hoepriester -

dit dui op die priesterlike en koninklike heerlikheid 

van die stad (Kyk by Kiddle (1952:433)). Die poorte 

is elkeen uit een perel gemaak. As dit nie simbolies 

is nie, sou dit probleme opgelewer het, se Lenski 

(1943:641 ). Die kosbaarheid van die stad maak dat 

dit 'n geskikte woonplek is vir God, meen Kiddle 

(1952:435). Die strate van goud "blink soos 'n 

spieel", is 'n verkiesliker vertaling, volgens 

Groenewald (1986:215), (vgl. NAV). (Dit is simbolies 

van die heerlikheid van die verheerlikte gemeente.) 
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Verse 22 - 27 vertel wat mens in die stad sal 

aantref. Die heerlike teenwoordigheid van God en die 

Lam neem die plek in van 'n tempel. In 'n tempel 

word juis gesoek na die teenwoordigheid van God (soos 

in die heiligdom), en met God en die Lam so wesenlik 

teenwoordig, is 'n tempel nie nodig nie (Kyk by 

Lenski (1943:643)). Die simbool maak nou plek vir 

die werklikheid, se Kiddle (1952:436). Nou is dit 

nie nodig om te "gaan" om God te aanbid nie, want God 

is oral teenwoordig, die mense is voortdurend in sy 

teenwoordigheid, meen Hendriksen (1952:204). Op die 

feit dat die heerlikheid van God en die Lam die lig 

verskaf, maak Kiddle (1952:436) die volgende 

opmerking: "What brightness is like God's 

brightness? What radiance like the Lamb's?" (Kyk by 

Lohse (1960:102)). Verklaarders het nogal probleme 

met die "nasies" en die konings. Volgens Lenski 

(1943:643) woon die nasies buite die stad, maar hulle 

is vriendelik. Tog verwys hy na 5:9. Die konings is 

vir hom simbolies. Die Lam het tog ook konings 

gewerf. Vir Kiddle (1952:439) is die nasies nie 

heidene nie, maar verlostes uit alle stamme, nasies 

en tale. Ook die konings is lojale Christene (vgl. 

Js 60:11) (Kyk ook by Lohse (1960:102). Die konings 

met hulle geskenke bring hulde, en le daarmee hul eie 

heerlikheid af, se Pohl (1971 :329). Die poorte staan 

oop, want dis altyd dag. Die regverdiges kan ingaan. 

Omdat daar geen nag is nie, hoef daar ook nie gevrees 

te word nie, se Kiddle (1952:440). Die boek van die 

Lewe is die paspoort na die nuwe Jerusalem, se 

Groenewald (1986:216). (Die Lam as Verlosser skryf 

die name in die boek van die Lewe, en dis diegene wat 

verlos is deur sy bloed. Daarom sal ook niks wat 

onrein is, iets wat vals is of iemand wat losbandig 

lewe, toegelaat word in die heilige stad nie. 

Hierdie stad is God se woonplek soos in 'n tempel. 

Die fisiese elemente van die stad is egter die 
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gemeente. Die nuwe Jerusalem is die gemeente van die 

Here, die bruid van die Lam.) 

In Esg. 47 en Sag. 14 word ook verwys na 'n rivier 

wat deur die stad vloei. Die water wat lewe gee, kom 

uit die troon van God en van die Lam. Dit is 'n 

stroom van lewegewende krag, volgens Kiddle 

(1952:441 ). Die stroom is simbool van die 

oorvloedigheid van hierdie lewe, meen Hendriksen 

(1952:206). Jesus is brenger van die water van die 

lewe (Jn. 4:10, 7:38), hier egter nie 'n fontein nie, 

maar 'n rivier. God en die Lam is Bron van alle 

lewe, en is die oorsprong van die water van die Lewe, 

volgens Groenewald (1986:217 218). Naas die water 

is die boom van die Lewe ook op die voorgrond. Dit 

is die vervulling van die belofte van 2:7. Die 

vrugte is simbool van die onophoudelike oorvloed van 

die Gees. Die blare van die boom sal die wonde 

genees van hulle wat vir hul geloof gely het, se 

Kiddle (1952:442- 443). Die genesing van die nasies 

is die vervulling van die belofte van 21:4, naamlik 

dat daar geen siekte of lyding of dood meer sal wees 

nie, se Lohse (1960:103). Die wonde van die nasies 

opgedoen deur die regering van die antichris word 

gesondgemaak, meen Beasley-Murray (1983:331). Die 

blare van die boom is die waarborg dat siekte nooit 

sal voorkom in die nuwe Jerusalem nie, volgens 

Groenewald (1986:218). Belangrik is dit egter om 

weereens na beloftes vir die hede te luister. In 

22:14 word seen uitgespreek oor diegene wat hulle 

klere was sodat hulle reg kan he op die boom van die 

lewe dus ontvang ons nou alreeds die genesende krag 

van die boom van die lewe. Net so ook die 

uitnodiging in vers 1 7 a an die dorstiges om die water 

van die lewe grat te kom kry - ook vir die 

dorstiges wat nou aan verdrukking onderworpe is. Nog 

een van die heerlike dinge is dat sy diensknegte korn 
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in sy heilige teenwoordigheid, meen Kiddle 

(1952:444). In 20:11 vlug die aarde van sy aangesig 

af weg, nou sien sy diensknegte Hom (Kyk by Pohl 

(1971 :337)). Die grootste begeerte van elke mens is 

om God te sien, en dit word in die nuwe Jerusalem 

vervul, se Beasley-Murray (1983:332), (Kyk by 

Groenewald 1986:219). Daar is onophoudelike 

verering, want dit word nooit weer nag nie, se Kiddle 

(1952:444). Bestraal deur die lig van God deel die 

geluksaliges vir ewig in die heerskappy van God, vgl. 

5:10 (Kyk by Groenewald (1986:220)). 

(So lyk die ewige lewe: om in die teenwoordigheid 

van God te wees vir ewig. Dis 'n staat van 

heerlikheid soos blyk uit die beskrywing van die nuwe 

Jerusalem. Dis egter ook 'n tempel gebou met lewende 

stene (I Pet. 2:4 en 9). Die poorte is nog oop, want 

die stad/tempel is nog nie voltooi nie. Daarom is 

die boom wat lewe gee en die water wat lewe gee nodig 

vir diegene wat nog op weg is (22:17), aan die kom 

is. ) 

HOOFSTUK 22:6- 21: CHRISTUS KOM! 

Wie is nou hier in vers 6 aan die woord? In die NAV 

word ingevoeg "die engel" terwyl dit nie in die teks 

staan nie. Van Schaik (1971 :255) meen dis Christus 

wat hier praat: Hy bevestig die inhoud van die boek 

is die openbaring wat Hy van God ontvang het (1:1). 

Maar Beasley-Murray (1983:335) het weer 'n ander 

siening. Hy praat van viervoudige inspirasie: God 

gee die woord, Christus is die woord, die Gees 

inspireer die profete en die engel deel die woord 

mee. Groenewald (1986:221) se egter "hierdie woorde" 

is alles wat God deur die engel aan sy dienaars 

bekend gemaak het (1 :1 - 2). Mens kan egter hier met 

veiligheid aanneem dat Christus hier aan die woord 
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is, veral in die lig van die volgende vers wat 

duidelik 'n uitspraak (en seenwens) van Christus is. 

Nou word teruggegryp na 1:1 - 3, waar Christus juis 

aankondig dat Hy wil meedeel "wat binnekort moet 

gebeur", dus nie in die verre toekoms (eindgebeure) 

alleen nie, maar dit gaan oor die huidige, die nabye 

toekoms. Dus word Johannes (en ons) vanaf die 

hemelse paradys nou weer teruggebring na die harde 

werklikheid op die aarde. En Christus se woorde (en 

beloftes) bly betroubaar vandag en more en elke dag 

tot die einde en daarna. 

In vers 7 is Jesus aan die woord, dis die konsensus 

van die verklaarders, Groenewald (1986:222) vat ook 

die algemene gedagtegang van die meeste saam as hy 

se: ""Kyk, Ek kom gou": omtrent die feit van die 

wederkoms mag daar geen twyfel bestaan nie, en 

daardie verwagting moet die lewenshouding en -

aktiwi tei t bepaal 11
• (Maar daarmee is nog nie alles 

gese nie. Die woorde van Christus is in die 

praesens, dus 'n handeling wat voortduur. Daarom dat 

Hy deur Johannes die mense daaraan herinner dat Hy 

kom om te vergeld of te beloon (vers 12). Dis 'n 

proses wat reeds aan die gang is (hoofstukke 2- 3)). 

Daar is in vers 8 en 9 'n herhaling van dit wat in 

19:10 gebeur het. Met die herhaling van hierdie 

saak, word ons daarop gewys dat die belangrikste van 

alles is om God te aanbid. Dis die hoofsaak omdat Hy 

in alles tog die hoofsaak is. Die bedoeling van 

hierdie boek is onder andere om mens in aanbidding 

voor die Almagtige te laat neerval by die aanskoue 

van sy almagswerke. 

In vers 10 gaan die engel voort, en hy beveel 

Johannes om nie die boek te verseel nie, want die tyd 

is·naby. Mens kan hier onder "tyd" twee moontlikhede 
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oorweeg, naamlik aan die een kant om dit as die 

"eindtyd11 te beskou of aan die ander kant dit as die 

tyd waarin die gebeure in Openbaring beskrywe, meet 

plaasvind. Kiddle (1952:451) beweer Christus kern 

baie gou, en daarom is sy boodskap 'n saak van lewe 

en dood, want die tyd is naby. Hierby sluit 

Groenewald (1986:223) aan, en hy meen dit beteken die 

gelowiges meet ingelig word oar wat aan die kern is 

omdat die tydsomstandighede dringend geword het met 

die oog op die spoedige wederkoms van Christus. Maar 

dan kan mens met reg vra: maar is hier dan 'n 

vergissing as ons in die 20ste eeu na hierdie woorde 

luister? Ek glo dat ons hier meet aansluit by die 

versekering van o.a. vers 7 waar Jesus se dat Hy 

besig is om te kern, want dinge gaan binnekort gebeur 

(vers 6). Daarom is die woorde so dringend dat die 

boek meet gelees word en rnense meet daarop ag gee. 

Dit word dringender in die lig van vers 12. 

Mens meet erken dat die woorde van vers 11 

problernaties is. Die volgende drie opinies is 

orntrent verteenwoordigend van die verklaarders: 

Eerstens beweer onder andere Kiddle (1952:452) dat 

dit beteken Johannes aanvaar toestande soos dit is. 

Die skape en die bokke is duidelik verteenwoordigend 

van twee groepe. Tweedens meen Visser (1965:264) dat 

hier slegs 'n feit gestel word, maar die moontlikheid 

tot omkering is nie totaal uitgesluit nie, dus is 

daar nog kans. Hier word ook geen deterrninistiese 

uitsluiting van keuse geleer nie. Derdens rneen 

Groenewald (1986:223) dit beteken dat die bekerings

geleentheid sal nie deur die onbekeerdes benut word 

nie. Daarteenoor sal die gelowiges die tyd gebruik 

om toe te neem in deugsaamheid. Ek dink dat vers 12 

die woorde van vers 11 in die regte perspektief stel: 

terwyl die sonde voortgaan, gaan die regverdiges oak 

voort om goeie dinge te doen, maar tegelykertyd is 
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Christus ook besig om te "beloon" ooreenkomstig dit 

wat Hy vind. Mens kan se die imperatiewe is slegs 'n 

wyse van spreke (soos byvoorbeeld in Ef. 4:26), vgl. 

Blass/De Brunner/Funk (1961:173 paragraaf 337), dus 

dis nie soseer 'n bevel nie. Die positiewe (om voort 

te gaan om reg te doen, en heilig te bly) kan tog wel 

dien as aansporing aan die gelowiges tot groter 

toewyding. 

Die 12de vers bring ons by een van die belangrike 

aspekte van die heerskappy van God: die afrekening, 

verantwoording, rekenskap. Maar ook hier meet mens 

nie eers kyk na die einde nie, want dit gaan hier oor 

die aanloop na die einde toe. 'n Deel van die 

afrekening kom nou reeds in hierdie lewe en nie net 

aan die einde nie. Want Christus is reeds op die 

aarde besig om met die goddelose af te reken, en om 

aan die gelowige sy beloftes uit te veer. 

In die 13de vers word weereens bevestig dat ook 

Christus nie tyd- en plekgebonde is nie, soos van God 

verklaar word (1:8, 21 :6). Sy almagtige bestuur oor 

die geskiedenis kom duidelik in hierdie woorde uit. 

Mens kry in verse 14 - 15 dieselfde teenstelling as 

in die 11de vers. Hier kry mens die "loon" soos dit 

in die praktyk uitwerk. Diegene wat hulle klere was, 

is die gelowiges (7:14) (Kyk by Visser (1965:264) en 

Groenewald (1986:224)). Aan hulle word die "reg" 

gegee op die boom van die lewe, dus hulle ontvang die 

lewegewende en genesende krag vanuit die "nuwe 

Jerusalem'', nou reeds word hulle genees net soos 

hulle dors nou reeds geles word (21:6). Die verdere 

versekering is dat die poorte vir die gelowiges 

oopstaan en dat hulle die reg het van toegang tot die 

"nuwe Jerusalem". Vandag, more en elke dag word 

hulle gedra totdat hulle by die poorte ingaan. So 
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gaan dit egter nie met die goddelose nie. Hulle word 

saam met die honde gereken. Honde is die simbool van 

boosheid en onreinheid en moet verafsku word (Kyk by 

Kiddle (1952:453) en Groenewald (1986:224)). Dus is 

daar geen rus of vrede vir die goddelose nie. Dit is 

Christus as Here wat die poorte kan sluit en wat die 

gelowiges laat ingaan, want Hy is Heer oor lewe en 

dood (1:17). 

In die 16de vers verklaar Jesus self dat hierdie 

tweeledige boodskap van Hom af kom. En Hy herinner 

ons daaraan dat Hy die voortsetting is van Dawid se 

koningskap daarin dat Hy die beloofde Messias is (Kyk 

by Beasley-Murray (1983:342), Groenewald (1986:225)). 

Hy bevestig dit ook deur Homself die blink Morester 

te noem. 'n Ster is simbool van 'n koninklike, se 

Hendriksen (1952:210). Ook is die morester die 

aankondiger van 'n nuwe dag. Jesus as die Morester 

kondig die begin van 'n nuwe era aan, se Kiddle 

(1952:454). So ook vir Beasley-Murray (1983:342) is 

die Morester simbool van Jesus se soewereiniteit oor 

sy vyande en dit beteken die aanbreek van 'n nuwe era 

van geregtigheid en vrede. Ook vir Groenewald 

(1986:225) is dit die versekering dat Hy die verwagte 

Messias is van die eindtyd (Jes. 11:1 e.v.), en die 

Morester, wat as 'n Messiaanse voorspelling deur die 

Jodendom vertolk word, beteken 'n nuwe dag, die dag 

van die voleinding, wat sal gou daar wees. Maar 

hierdie verklarings lyk so asof ons moet dink die 

Morester kondig net die einde van die nuwe dag aan. 

Ek dink Jesus wil aan sy kerk, sy geroepenes, die 

versekering gee: Hy is nou die Koning, die beloofde 

Messias, en dit beteken dat 'n nuwe era van 

verlossingsgenade, van hoop en van lewe aanbreek. 

Waar Jesus is, daar is lewe. Hy kondig nou nuwe hoop 

aan. Die morester se die dag is reeds besig om te 

breek. 
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Dit is dan ook die aanloop na die 17de vers. Kiddle 

(1952:456) meen die "bruid" is die kerk wat roep. So 

ook meen Beasley-Murray (1983:344) dis die bruidskerk 

wat roep na Christus om te kom. Die tweede "Kom" is 

dan die roep tot diegene wat nog nie op die evangelie 

reageer het nie (vgl. ook Lohmeyer 1953:182). 

Groenewald (1986:225) stel dit soos volg: Nou dat 

die koms van die Bruidegom so naby is, bid die Gees 

en die bruid: Kom! Die reaksie van elkeen wat dit 

hoor, moet daarmee instem. Die gemeente moet by die 

voorlees van hierdie "brief" hardop se: Kom! Die 

uitnodiging gaan aan die gelowiges by wie daar nog 

verdere dors na die water van die lewe bestaan. 

Ander meen dis die laaste uitnodiging wat gerig word 

aan die ongelowiges. Die wederkoms is naby, die tyd 

is kort, die water van die lewe is nog beskikbaar, en 

dit is gratis te kry. Maar ook hier weer is die tyd 

van die werkwoorde in die praesens 'n struikelblok. 

Dit gaan nie oor mense wat sal dors kry teen die 

einde nie. Selfs die vertaling "moet dit kom kry" 

(NAV) wys op 'n gebeure in die hede. 

Ek meen dat vers 16 die aanleiding is tot wat in vers 

17 gese word. In vers 16 word Johannes daaraan 

herinner dat hy 'n boodskap het om aan die gemeentes 

oor te dra. Die boodskap hou die versekering in dat 

Jesus as die beloofde Messias die nuwe dag van God

met-ens aankondig. Daarom het die Gees en die bruid 

'n uitnodiging om aan die dorstige pelgrims te rig. 

Die uitnodiging is: 11 Kom", dus kom na die Verlosser, 

Christus. Die reaksie van die een wat hoor, moet 

wees om te antwoord met 'n versugting na e 

Verlosser om na hom te kom met sy lewende water om sy 

dors te les. 'n Mens kom tog na die Verlosser juis 

deur te vra dat Hy na jou sal kom. Jy kom haal die 
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water wat lewe gee deur vir Hom oop te maak om in te 

kom (3:20). Die boodskap van die boek word hier in 

een sin saamgevat. 

Verse 18 en 19 bevestig opnuut dat dit hier gaan om 

profesie, dit wil se woorde deur God self aan 

Johannes gegee (Kyk by Van Schaik 1971:261 en 

Beasley-Murray 1983:347). Daarom moet hierdie 

profetiese geskrif met respek behandel word. God sal 

self waak oor sy Woord. 

Wat die 20ste vers betref, kom daar twee sake na 

vore: Eerstens is daar die feit dat Christus die 

verantwoordelikheid aanvaar vir die inhoud van die 

profetiese boek, daarom herbevestig Hy die boodskap 

van die boek deur te verklaar: "Ja, Ek kom gou!" 

Tweedens gaan dit oor die Maranata-bede, wat reeds in 

die vroegste gemeente 'n liturgiese rol gespeel het, 

(vgl I Kor. 16:22). Dit is 'n uitdrukking van die 

hartebede van die gemeente wat uitsien na die koms 

van die Heiland, te meer nog wanneer daardie gemeente 

in groot nood en verdrukking verkeer, soos die 

waarvan Johannes destyds geskryf het, meen Groenewald 

(1986:226- 227), (vgl. ook Kiddle (1952:457), Lohse 

(1960:106)). Ek meen mens moet die verklaring van 

Jesus dat Hy gou kom, juis sien teen die agtergrond 

van die nood en verdrukking van die kerk. En dan is 

die Maranata-bede nie in eerste instansie gerig op 

die eindtyd wanneer alles tot 'n einde gebring sal 

word nie, maar juis 'n gebed om hulp om te kan 

volhard en oorwin. 

Vers 21 bevat nie 'n werkwoord nie, en daarom kan dit 

as 'n teenwoordige feit verstaan word en nie net 

toekomstig nie: "die genade van die Here Jesus is 

met julle" of "bly met julle'', van nou af tot aan die 

einde. 
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Christus wat kom, is die Bran van genade, want Hy is 

Here, en Hy kom na sy gemeente. 

Jesus Christus is die Here wat kom na elkeen wat dors 

het, en Hy kan die water wat lewe gee, uitdeel, want 

Hy is naby. In die huidige verdrukking deel Hy sy 

genade uit. Hy is die hoop vir die toekoms, want Hy 

regeer as Here. God, die Almagtige, as die een wat 

heers oor alles en almal, maak dit moontlik. 

4.6.4 GEVOLGTREKKINGS 

4.6.4.1 God moet aanbid word, want dit is aan sy almag te 

danke dat bruid en bruidegom in die huwelik altyd by 

mekaar kan wees - die kerk en die Verlosser. 

4.6.4.2 Jesus Christus is die ruiter op die wit perd, wat 

afreken met sy vyande. So groat is sy mag dat daar 

nie oorlog gevoer word nie, maar met sy magswoord 

word die vyand verslaan. 

4.6.4.3 Die vyande van Christus en sy kerk word gewerp in die 

poel van vuur. Eers word die dier en die valse 

profeet en later die ou draak Satan self in die poel 

·van vuur en swael gewerp. 

4.6.4.4 Satan se mag en sy tyd is beperk. Christus stel sy 

verlostes in staat om Satan teen te staan en te 

oorwin. 

4.6.4.5 Nie net die handlangers van Satan word gestraf nie, 

maar aldie mense wat hom gevolg het, .sal saam met 

Hom in die vuurpoel gegooi word. 

4.6.4.6 Die nuwe Jerusalem is die bruid van die Lam, oie 

verheerlikte gemeente. Die setel van die nuwe 

Jerusalem is die nuwe hemel en aarde-
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4.6.4.7 God is die bron van die nuwe lewe wat voortvloei uit 

sy heerskappy want die water wat lewe gee stroom soos 

'n rivier uit die troon as die bron. 

4.6.4.8 Hierdie nuwe lewe is dit wat die gelowiges in staat 

stel om hul bestemming te bereik. 

4.6.4.9 Hierdie nuwe lewe word deur Christus moontlik gemaak 

omdat Hy kom na gemeentes as hul Verlosser. Wie Hom 

aanneem, sal dit saam met Hom ontvang. 
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HOOFSTUK 5 

DIE HEERSKAPPY VAN GOD IS 'N ESKATOLOGIESE 

MOTIF IN DIE OPENBARING AAN JOHANNES 

Vanuit ons eie Sitz im Leben kom die vraag op of God nog in 

beheer is en of so 'n stelling vir ons nog enige waarde of 

betekenis het? Dit was dieselfde vrae wat seker gevra is deur 

die Christene van die eerste eeu. Dink maar aan die .. hoe lank 

nog?·· van Openbaring 6:10. Eintlik is een van die indrukke 

wat mens kry by die deurlees van die boek Openbaring dat dit 

juis geskryf is teen die agtergrond van sulke lewensvrae om 

antwoorde te verskaf en so die lydende en strydende kerk toe 

te rus vir wat met hulle gebeur en nog sal gebeur. 

Christene is mense wat op Christus vertrou en nou klink die 

boodskap deur dat Christus hier op aarde is en dat Hy die 

heerser oor die aarde is. Hierdie gesag is deur God aan Hom 

gegee en God as die almagtige, Pantokrator oor die hele 

skepping, kan dit aan Hom oorgee. Die heerskappy van God is 

die oorheersende motif in die hele boek Openbaring en 

heerskappy impliseer dat Christus heers op aarde. Hierdie · 

stelling kom tot ontplooiing in die onderstaande 

uiteensetting. 
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DIE HEERSKAPPY VAN GOD AS HOOFMOTIF: 

Die vraag na 'n hermeneutiese sleutel 

In hierdie studie is gewerk met die aanname van die 

literere presupposisie dat elke geskrif geskryf is 

met 'n doel. Verder dat die doel duidelik word uit 

die inhoud se gerigtheid, dus die boodskap wat 

oorgedra word. Vir die verstaan en die verklaring 

van so 'n geskrif moet die boodskap wat oorgedra 

word, vir die leser en interpreteerder duidelik wees. 

As die hoofmotif van wat geskryf is, raakgesien word, 

sal dit bydra om die boek se inhoud te ontsluit en te 

verklaar. 

In die eerste hoofstuk van Openbaring word sekere 

riglyne gegee. Aan Johannes word geopenbaar dit wat 

·· gou MOET gebeur.. ( 1 : 1 ) , dus word God se onkeerbare 

en onveranderbare wil bekend gemaak. Die openbaring 

wat God aan Jesus Christus gegee het en wat Hy aan 

Johannes bekend gemaak of geopenbaar het, dit is die 

inhoud van Johannes se getuienis. Johannes self noem 

dit 'n profesie, maar hy stuur dit aan sy 

hoorders/lesers as 'n brief, maar dis ook 'n 

narratief of vertelling. Hy maak gebruik van tekens 

of simbole (1 :1) omdat hy die visioene weergee soos 

hy dit gesien het. 

Reeds in die aanhef en groet waarin seenwense 

uitgespreek word, val die klem op die ewigheid en 

majesteit van God, die prominensie van die Heilige 

Gees en die heerskappy van Christus (Op 1:4- 6). 

Dat die motif eskatologies gerig is, word ook reeds 

aan die begin vermeld. Di t gaan om wat ''gou moet 

gebeur (1 :1) maar die eindtyd is naby" (1 :3). Die 

tyd is reeds die eindtyd, want Christus is alreeds 

besig om weer te .kom, want Hy is reeds sigbaar as 
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verlosser en as die regter wat sy vyande.straf 

(Openbaring 1:7). Dit word verduidelik deur die 

eerste visioen van Hom wat tussen die lampe beweeg 

(1:11), remand wat met soveel heerlikheid en 

majesteit beklee is, dat dit Johannes oorweldig 

(Openbaring 1:12- 17). 

Weereens word die heerskappy van God beklemtoon deur 

die stelling dat Christus die mag het oar die dood en 

die doderyk, want Hy wat mag het oar die dood, heers 

oak oar die lewe. 

God se heerskappy kom oak duidelik uit in die feit 

dat Christus die boodskappers van die gemeentes in sy 

regterhand dra en dit impliseer dat sy gemeentes deur 

Hom beskerm word. 

Hier is dan die elemente vir 'n hermeneutiese 

sleutel: God regeer deur Christus op aarde, en Hy 

verlos sy volgelinge terwyl Hy die vyande van sy kerk 

straf. In al die visioene kern hierdie elemente na 

vore. So by voorbeeld is die kern van elke 

briefboodskap aan die gemeentes juis 'n boodskap van 

Christus by hulle, een wat alles van hulle weet, maar 

oak dat Hy alles onder beheer het (Openbaring 2:10). 

Die troonvisioen van Openbaring 4 en 5 is die 

eintlike vertrekpunt van die boek met God op die 

troon en Jesus Christus wat die lotgevalle van die 

wereld in sy hand hou. In Openbaring 6 en 7 kom nou 

die heerskappy daarin na vore dat Christus straf en 

verlos. Van verdere cordele en die verskriklike 

gevolge word in Openbaring 8 en 9 vermeld, maar die 

beheersing van die gebeure kom uit in die feit dat 

elke keer 'n derde van die borne, die veld, die waters 

of die mense getref word. In Openbaring 10 word ons 

opnuut herinner aan God se besluit en dat daaraan 

uitvoering gegee sal word. Openbaring 11:1 14 wil 



376 

weer beklemtoon dat God sy kerk bewaar teen alle 

teenstand in. Vanaf die 15de vers word 'n plan gegee 

van die verdere ontplooiing van God se wil. In die 

12de hoofstuk kry ons weer 'n demonstrasie van hoe 'n 

klein kuddetjie oorwinnaars is oar die mag van Satan. 

Openbaring 13 gee ons 'n blik op die mag van Satan, 

maar die slotsom is tog dat daar diegene is wat Satan 

weerstaan en aan hulle word groat heerlikheid gegee. 

Ons kry in die eerste paar verse van Openbaring 14 'n 

blik op die uitverkorenes in die verheerlikte 

gemeente en in die verdere gedeeltes van hierdie 

hoofstuk die versekering dat Christus se 

verlossingswerk voortgaan en voltooi word, terwyl sy 

cordele steeds die goddeloses tref. In Openbaring 15 

en 16 word die laaste cordele beskryf en die einde 

word aangedui met die uitroep: Dit is verby 

(Openbaring 16:17). Dat God die verloop van die 

geskiedenis beheer en so stuur om sy wil te volbring, 

word veral in Openbaring 17 beskryf (volgens veral 

Openbaring 17:17: God het hulle gedagtes so gerig dat 

wat hulle doen, volgens sy bedoeling is). Godse 

finale afrekening met sy vyand word op digterlike 

wyse beskryf in Openbaring 18. Wat nou die finale 

bestemming van die gelowiges is, word in Openbaring 

19:1 10 beskryf. Dan is die oordeelsdag of die 

vernietiging van die vyande van Christus en sy kerk 

die verdere beskrywing in hoofstukke 19 en 20. Al 

die lyding en stryd van die gelowiges op aarde kry 

perspektief wanneer in Openbaring 21 tot 22:5 die 

nuwe Jerusalem beskryf word. Die laaste deel van 

hoofstuk 22 verplaas ons weer midde-in die strydperk 

met die versekering van straf vir die goddelose maar 

lafenis en lewe vir die gelowige na wie Christus kom. 

Met so 'n deurlopende versekering dat God in Christus 

in beheer van alles is en die verlosser is, word die 

boodskap verhef bo 'n katarsis waarin die angste 
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besweer word of 'n simboliese universum wat in die 

lug bly hang. Die Here, die Almagtige, is hier om te 

red. Die redding is ook fisiese uitredding uit 

vervolging (soos byvoorbeeld Openbaring 2:10, 8 - 9, 

11:13, 12, 14:8), maar beteken veral om opgeneem te 

word in die hemel. Die Here is besig met sy 

verlossingswerk en in sy nabyheid is daar nie meer 

vrees nie. Die ergste wat met die mens kan gebeur, 

is om te sterwe, maar dit is juis die begin van 

mooier en beter dinge naamlik in die teenwoordigheid 

van God vir ewig. 

Die struktuur ondersteun die hoofmotif 

Die struktuur van die boek leen hom daartoe om die 

hoofmotif te ondersteun. Eers 'n aanleidende 

gedeelte waarin die heerskappy van God en die 

nabyheid van Christus beskryf word (hoofstuk 1 - 3). 

Dan kom die ontplooiing van God se heerskappy deur sy 

verlossing en cordele in die wereld (Openbaring 4 -

11). Die aanloop tot die verlossing en finale 

cordele met die beskrywing daarvan word geteken in 

Openbaring 12 20. Die einddoel van alle dinge word 

in hoofstukke 21 22 so beskrywe asof alles reeds 

daar is, die mens op weg kom by sy bestemming aan. 

Dus gaan dit oar God se besluit oor wat moet gebeur 

en dit gebeur binne sekere lyne. Gedagtes word 

gegroepeer random 'n motif soos die nabyheid van God, 

die heerskappy van God met sy cordele en verlossing 

en die voleinding van die geskiedenis, met as laaste 

motif die kulminasie van die verlossingswerk van 

Christus. 
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Die heerskappy van God as hoofmotif 

Die mens se probleem om die heerskappy van God te 

erken 1 spruit uit sy eie magteloosheid en die 

aanskoue van die magteloosheid van ander mense om hul 

omstandighede te kan verander. Daar is magte en 

kragte waarvoor die mens magteloos staan. Die vraag 

is of God nou dinge kan verander? Of sal daar eers 

weer or de kom by die voleinding van alle dinge? Hoe 

moet ek dit verstaan en hoe kan ek oorleef? 

In die tyd van Johannes is soortgelyke vrae gevra te 

midde van vervolging en vyandskap random. Daar was 

lyding as gevolg van oorlog 1 siekte en honger. Ook 

die gelowiges was hieraan onderworpe. Het bulle 

geloof bulle gehelp om te oorleef? 

Die boek Openbaring se antwoord is: God is groat en 

almagtig en Hy stuur Jesus Christus as heerser om by 

die mense te bly. Die heerser van die aarde is die 

sterke verlosser en Hy bly by bulle. Hy weet alles 

van bulle af en Hy beskerm bulle en Hy red bulle uit 

gevare. Maar die belangrikste is Hy verlos bulle. 

Hy wat sy beloftes waar maak 1 belowe hulp en 

ondersteuning soos lafenis en verkwikking op die pad 

(Openbaring 22:17). Hy verseker die een wat volhard 

van 'n heerlike erfenis (Openbaring 2:71 2 ; 11 1 2;171 

2:28, 3:5, 3: 1 2 1 3:21). Op die pad is Hy van bulle 

bewus en stel Hy be lang en help Hy en red Hy 

(Openbaring 2 - 3) • Hy sal self teen bulle vyande 

optree en bulle straf (Openbaring 6 9) . Hy sal 

waak oor sy kerk (Openbaring 11 - 1 2) 1 bulle help om 

weerstand te bied teen die aanslag van die bose 

(Openbaring 13). Hulle het steeds 'n ryke erfenis 

van: in heerlikheid te woon in teenwoordigheid van die 

Almagtige (Openbaring 21 ). 
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Die Satan is vyand van God en as hy uit die hemel 

gewerp word, is sy gebied die aarde met sy mense 

(Openbaring 12:12). In sy stryd teen God verlei hy 

die mens tot opstand teen God. Daarom moet die sonde 

gestraf word. Satan wil steeds die mens van God af 

wegtrek en daarom sy pogings tot afgodery (Openbaring 

13) en verleiding (Openbaring 17). In sy 

veroordeling van die sonde word die sondaar gestraf 

(Openbaring 9:20- 21, 11:13, 14:11, 16:1, 16:9, 

16:11, 16:21 ). Daarom aldie lyding en smarte. 

Maar waarom moet die gelowige ook ly? Sy lyding is 

'n proses van loutering en suiwering. Hy leer om op 

God alleen te vertrou (Openbaring 1:3, 1:5, 1:9), 

daarom die oproep tot bekering (Openbaring 2:5, 2:16, 

3:19). Dit is die oorwinning: om in die geloof te 

volhard tot die einde (Openbaring 2:10- 11, 3:4- 5, 

3:10- 12). In hierdie louteringsproses word die 

mens gevorm vir die nuwe Jerusalem (Openbaring 3:12, 

20:4, 21:3, 6, 23 27, 22:3, 22:14). 

Jesus Christus het mag oor die bose en kan sy dade 

teenstaan (Openbaring 2:9- 10, 2:20 23, 3:9, 6:17, 

12:7- 12, 12:17, 13:8, 15:2, 17:12, 17:17, 18:21, 

19:1, 19:14- 16, 20:7- 10). Dit is nie eers aan 

die einde dat God weer die leisels in die hande kry 

nie, maar nou reeds het Hy beheer. 

Uit Openbaring 6:9 11 word dit aan die mens geleer 

dat geduld en lydsaamheid nodig is vir die mens in sy 

nood. Die doel van God met sy lyding sal later 

duidelik word as dit op die oomblik nog 

onverklaarbaar is. Uit Openbaring 10:9 11 is dit 

selfs vir Johannes nie altyd duidelik wat die 

uitwerking van sy boodskap sal wees nie, maar hy moet 

voortgaan omdat God dit so verwag en sy doel met 

alles het. 
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Die vraag mag ontstaan: hoe het Jesus Christus 

hierdie beloftes van Hom aan sy volgelinge uitgevoer? 

Dit kan by wyse van enkele grepe uit die historiese 

verloop in die tweede eeu ge1llustreer word. Daar 

word algemeen beweer deur historici dat daar in die 

tweede eeu merkwaardige groei in die kerk was en dit 

ten spyte van vervolging. In die tyd wat Johannes 

geskryf het, was daar reeds gemeentes gestig oor die 

hele Romeinse ryk heen. So was daar christelike 

gemeentes in Sirie, Klein-Asie, Griekeland en in 

Egipte, Mesopotamie, Italie, selfs verder tot in 

Spanje (Berkhof 1955:24}. Dit het gebeur in ongeveer 

vyftig jaar se evangelie- verkondiging. Die vroegste 

vervolgings was in Rome in die tyd van keiser Nero in 

Julie 64. In die tyd van Domitianus en Trajanus, sy 

opvolger, het sporadiese vervolgings voorgekom. Dit 

was ook so dat tot ongeveer 250 die vervolging nie 

soseer van die keisers se kant gekom het nie, maar 

dat provinsiale bestuursamptenare teen die Christene 

opgetree het, veral nadat dit nodig geword het om die 

deelname aan die keiserkultus af te dwing. Hierin 

het ook die Jode 'n belangrike rol gespeel, veral 

deur op te tree as informante om die Christene aan te 

kla. Vervolging het die vorm aangeneem van 

onthoofding, verbanning na 'n eiland of slawe-arbeid 

in die myne. Soms is Christene ook voor die oe van 

die publiek deur hanger diere verslind of hulle is 

lewendig verbrand. Maar die naderende dood op so 'n 

wrede wyse het hulle nie afgeskrik nie, maar hulle is 

met bomenslike moed vervul. Hulle was vol dank en 

blydskap omdat hulle waardig geag is om verkies te 

word tot die stand van martelare ( .. martures .. }, wat 

die eer te beurt geval het om die lot van hul Here 

met Hom te deel. Die martelaarskap en uittarting van 

die dood was veel meer opvallend as die afvalligheid 

van die vreesagtiges. Eintlik was die vervolging 

eerder baie goeie propaganda vir die kerk. Die 
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doodsveragting en moed het mense be1ndruk en met 

eerbied vervul. En dit het die kerk laat groei teen 

verdrukking in (Berkhof 1955:30- 31). 

Naas die Gnostiese en Marcionitiese het die kerk nog 

'n derde aanval te verduur gehad, naamlik die 

Montanisme. Die tweede eeu was dus 'n louteringstyd 

vir die kerk. In die tweede helfte van die tweede 

eeu sien mens die wonder dat die jong en swak kerk 

die krisisse deurstaan en uit hierdie grepe 

ontworstel. Die vasstelling van die kanon van die 

Nuwe Testament naas die van die Ou Testament het ook 

baie gehelp, net soos die groter duidelikheid en 

bestendigheid van die leerstellige basis ook meer 

vastigheid gebring het veral ~m die aanslag van 

dwaallerings af te weer. Die toenemende 

belangrikheid van die biskopsamp as opvolgers van die 

apostels en draer van die waarheid het ook 'n 

belangrike rol gespeel (Berkhof 1955:39 - 40). Dit 

is maar enkele voorbeelde van hoe Christus sy kerk 

ondersteun en tot oorwinning lei. 

Bevindings na aanleiding van enkele geselekteerde 

hoofstukke uit Openbaring 

Daar is noukeurig en indringend gekyk na enkele 

geselekteerde hoofstukke uit Openbaring om te sien of 

die hipotese aangaande die hoofmotif wel ondersteun 

word en of die vasgestelde hermeneutiese sleutel 

geldig is en of dit werk. 

By die ondersoek van Openbaring se hoofstukke 4 en 5 

het dit duidelik geblyk dat dit gaan om God wat 

regeer, wat aan Christus heerskappy oar die aarde gee 

en dat Hy as grondslag van sy regering juis sy 

verlossingswerk het (Openbaring 5:9 - 10). Die 

loflied aan die einde van Openbaring 5 (verse 13 -
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14) word gerig tot Hom wat op die troon sit en aan 

die Lam en daarin word die majesteit en heerserskrag 

en gesag erken. 

In Openbaring hoofstukke 6 - 8:5 word juis die magte 

en kragte en die werkswyse van Christus as heerser 

bekend gemaak. So beheers Hy die verloop van die 

geskiedenis. Dit kom neer op oorwinning, oorlog, 

ekonomiese knelpunte, die dood as gevolg van 

pessiektes, natuurrampe. Die evangelie en die 

reaksie daarop is nog 'n krag waardeur Jesus werk. 

Sy straf oor sy vyande voltrek gaan saam met die · 

verlossing van die gelowiges. Die gebede van die 

heiliges is nog 'n krag omdat dit dinge in beweging 

bring. 

In Openbaring 12 word eers beklemtoon dat Christus sy 

gemeente red uit die kloue van Satan, want Satan is 

die verslane vyand en al is dit met groat woede dat 

die klein kuddetjie bestorm word, is dit selfs vir 

die gelowiges op aarde moontlik om hom met Christus 

se verlossing te oorwin (Openbaring 12:11). 

Die 17de hoofstuk van Openbaring is verwarrend as die 

historiese inhoud daarvan beklemtoon word ten koste 

van die teologiese en eskatologiese dimensies 

daarvan. Die boodskap wat tuisgebring word in 

Openbaring 17:16 - 17, is naamlik dat God die 

historiese verloop so reel dat sy wil geskied en sy 

doel bereik word. Wanneer God se doel bereik is, 

word die helper van Satan, die vrou Babilon, 

vernietig, dus almal wat teen God se wil gehandel het 

(Openbaring 18:1 - 8). 

Openbaring 19 teken die verdere optrede teen God se 

vyande, die helpers van Satan, wat gestel word 

teenoor die bruid van die Lam wat gereed is vir haar 



5.2 

5. 2. 1 

383 

huwelik. Dus is die verlostes veilig ingebring en 

die goddelose word gewerp in die poel van vuur. Hier 

word eskatologies gepraat: die einde sal beteken 

finale verlossing en oordeel. 

Dieselfde teenstelling as hierbo vind ons weer in 

Openbaring 20, naamlik die koninklike bestaan van die 

verlostes, terwyl die goddelose mense saam met Satan 

hul oordeel ondergaan deur in die poel van vuur 

gewerp te word. 

Die eskatologiese werklikheid word geteken in 

Openbaring 21 - 22. Die nuwe Jerusalem word in 

digterlike taal beskryf en met die mooiste en 

kosbaarste vergelyk. Dis die bruid van Christus die 

Lam wat 'n geestelike tempel uitmaak waarin God woon. 

So was dit die bedoeling van God om alles in almal te 

wees. 

Aan die einde van die hoek word weereens aangesluit 

by die begin van die hoek. Die wederkoms van 

Christus het reeds begin (Openbaring 1 :7), en nou is 

daar water wat lewe gee wat verniet aangebied word 

deur Christus wat kom. Die eerste tree in die 

rigting van die nuwe Jerusalem word gegee wanneer 

daar geglo word in Jesus se verlossing (Openbaring 

22:14) en dit alles word waar wanneer die een wat dit 

aanhoor, met oorgawe bid: Kom, Here Jesus , en so 

oorspoel die genade van die Here Jesus hom. 

(Openbaring 22:20- 21 ). 

DIE RELIGIEUSE EN TEOLOGIESE INHOUD VAN OPENBARING 

Openbaring 'n troosboek: 

Ons het in die hoek Openbaring te doen met 'n 

TROOSBOEK. Dit is 'n pastorale geskrif wat gerig 
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word eers aan die sewe gemeentes in Klein-Asie, maar 

dit het 'n woord van troos vir die hele kerk, dus ook 

vir hulle wat na die eerste eeu kom. Die troos wat 

hierdie boek aan die kerk wil bring, is om nie te 

vrees nie, want God regeer en Christus hul verlosser 

is by hulle. Hy is alreeds besig om te kom, die 

eindtyd is reeds besig om aan te breek. Hy is besig 

om sy oes in te samel gewis en seker en nie een van 

sy uitverkorenes sal agterbly nie. Tegelyk is Hy 

besig om die goddelose te straf. Die einde sal kom 

wanneer die laaste gerf ingebring is, want dan sal 

ook finaal met sy vyande afgereken word. Dan word 

dit beloftes van 'n heerlike erfenis wat wag, maar in 

al sy heerlikheid. Ook word Satan finaal vernietig 

deur hom in die vuurpoel te werp. Die troos le in 

die feit dat die Here aktief besig is in hierdie 

wereld, gedurig bewus is van wat met sy kerk gebeur. 

Die eskatologiese gerigtheid begin by die optrede van 

die opgestane Christus wat as Here sy plek inneem en 

wel as heerser van die aarde. Deur die Heilige Gees 

is Hy oral altyd en weet Hy alles. Die eskatologiese 

gerigtheid is die aanloop vanaf die huidige tyd tot 

aan die einde met al die faktore wat die einde op die 

heel besondere wyse soos God wil, laat aanbreek. 

As die boek Openbaring getipeer word as 'n 

APOKALIPTIES-PROFETIESE boek dan beteken dit die 

volgende: 

Dit weerspieel die kenmerke van die apokaliptiek met 

sy beeldspraak en visioene en sy gerigtheid op die 

eind-katastrofe. Maar tog verskil dit wesenlik van 

die apokaliptiese omdat Christus hier die beslissende 

rol speel en omdat dit beter aansluit by die 

profesiee van die Ou Testament. Die profeet se 

boodskap begin by die hede, die profeet se eie tyd. 

So is dit ook met Openbaring. Die troos en die 
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waarskuwings word gerig aan die mense van sy eie tyd. 

Maar dit eindig nie daar nie. Daar is beloftes en 

waarskuwings wat verder strek en wat 'n bepaalde 

tendens aandui. Binne bepaalde beginselwaarhede gaan 

dinge gebeur en loop dit uit op 'n bepaalde einde. 

Anders as by 'n sogenaamde apokalips wat hom besig 

hou met die eindgebeure en veral eindoordele, wil die 

profesie die lig laat val oor elke tree van die 

geskiedenis van die mens wat aangespreek word en 

spreek tot hom tot aan die einde. So is die boek 

Openbaring 'n profesie en daarom 'n troosboek vir die 

mens-op-weg. 

Die GELOOFWAARDIGHEID van 'n boek word gemeet aan sy 

aktualiteit: of dit 'n woord te spreke het tot die 

mens van sy dag en vandag en tot watter mate God 

Albeheerser sy beloftes van troos, beskerming en 

bewaring ten opsigte van sy volk uitgevoer het en nog 

gaan uitvoer. Dit het die mens van die eerste eeu 

aangespreek deur te troos, te bemoedig en te waarsku: 

die Verlosser is by jou, maar die verlosser is ook 

die regter wat oordeel en straf. God het 'n doel met 

hierdie wereld en Hy sal sy doel bereik. Sy 

koninkryk word gebou deur sy verlossing. Sy vyande 

word gestraf en kan nooit triomfeer nie. Daar is 

iets om voor te lewe en iets om voor te sterwe. Die 

verloop van die geskiedenis bewys dat hierdie besluit 

van God gerealiseer het: Hy het teen alle verwoede 

teenstand van Satan in vir Homself 'n koninkryk 

gebou, 'n .. groot menigte ·· mense is gered. Baie mense 

het gesterf as gevolg van rampe wat in Openbaring as 

cordele beskryf word: oorloe, pessiektes, hongersnood 

en natuurrampe. Dit gebeur vandag nog: mense word 

verlos, kom tot geloof, en dit bewys die Verlosser is 

nog steeds aan die werk. Mense sterf deur rampe en 

ellende, dus is die Here steeds besig om met sy 

vyande af te reken. Ons is nou al twintig eeue nader 
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aan die einde en daarom is die inhoud van Openbaring 

aktueel en baie dringend: die Verlosser is hier, Hy 

kom ook na ons huidige geslag. Wie nie deur Hom 

verlos word nie, gaan verlore en word gestraf. Maar 

dan is ook die trooswoord van lafenis en verkwikking 

deur water wat lewe gee, ter sprake en moet daarop ag 

gegee word. Mense ervaar vandag nog die besondere 

bystand van Christus in hulle stryd. 

Die troos van Christus se verlossing en heerskappy 

bestaan juis daarin dat Hy reeds nou vir die mens-op

weg terwyl hy nog op pad is, op besondere wyse 

bystaan en met krag toerus om sy eindbestemming te 

bereik. Openbaring wil juis die versekering gee van 

hulp en troos vandag en nie eers aan die einde nie. 

Vandag se reddende genade is die waarborg dat die 

belofte van die hiernamaals waar en eg is. 

Die religieuse en teologiese inhoud van Openbaring 

Die religieuse inhoud van Openbaring bevat in die 

boodskap aan die gelowiges en bevat troos maar ook 'n 

waarskuwing. Die trooswoord is 'n uitnodiging tot 

lewe wat oorloop tot in die ewigheid. Die 

waarskuwing het te doen met aankondiging van oordele 

en straf vir diegene wat die uitnodiging verwerp 

(Openbaring 22:12 17). As die ewige lewe bestaan 

uit die lewe vir ewig by die Here, dan. is die aanloop 

daartoe, wat reeds op aarde begin, deur geloof, 

bekering en volhardende gehoorsaamheid (vgl veral 

Openbaring 2- 3). Die Here is by ons en Hy laaf en 

verkwik ons deur na ons toe te kom. Wie hierdie 

genade verwerp, word vir ewig van die gemeenskap met 

die Here afgesny. 
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Die teologiese inhoud wat dien as grondslag vir die 

religieuse, begin by God as Heerser, wat aan Jesus 

Christus die heerskappy oorgee. Jesus is waardig om 

dit te ontvang omdat Hy mense uit alle volke en 

nasies en tale losgekoop het deur sy bloed. Hy is 

besig om weer te kom en dit word sigbaar in sy 

regering. Sy regering waarborg dat sy uitverkorenes 

by Hom versamel word en dat sy vyande gestraf word. 

Die mag van die bose is gebreek en nou is sy mag 

beperk en sy tyd is beperk. Daar kom 'n einde 

wanneer die taak van Christus voltooi word: Hy kom 

haal almal wat syne is en Hy reken af met al sy 

vyande. 

Dit gaan teologies oor God wat regeer wat sy besluit 

bekend maak en dan verduidelik hoe dit gaan ontplooi 

in hierdie wereld hierna en hoe hierdie ontplooiing 

die daaglikse konkrete en fisiese lewe van gelowiges 

deur die eeue (sedert die eerste eeu) raak, 

beinvloed, help en sinvol maak. Die rol wat Christus 

hierin speel en hoe dit die mense raak, is deel van 

die ontplooiing. Vir die gelowige beteken dit troos, 

want hy weet dat sy Here naby hom is en in hom 

belangstel en vir hom omgee. Vir die ongelowige is 

daar net vrees vir die cordele wat hom kan tref. 

Die slotsom van dit alles is dat die mens van ons dag 

nie hoef te vrees of te twyfel of onseker te wees 

nie. Die inhoud van Openbaring dra daardie 

versekering oor dat die mens onder God se bestuur en 

Christus se liefdevolle aandag is. Sy wee is by 

Christus bekend en Hy sorg vir die wat in Hom glo. 

Hy beheers ook die bose en sal die Satan uiteindelik 

vernietig. Lewe beteken van nou af in sy 

teenwoordigheid tot in die ewigheid by God.-



388 

As Openbaring sou se die troos en hulp is konsekwent 

net bedoel vir eendag aan die einde van hierdie 

bedeling, dan is Openbaring suiwer en uitsluitlik 

apokaliptiek, dan geen profesie nie. Maar nou word 

die inhoud van Openbaring gerig op die mense van die 

tyd van Johannes en die wat daarna kom as 'n woord 

van troos vir elke dag, elke tree van die pad tot aan 

die einde. God die Almagtige beheer alle dinge en 

Jesus Christus kom om hierdie heerskappy te ontplooi 

deur sy verlossingsdade en sy oordele. 
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