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DRIE ENGELE –  

DRIE BOODSKAPPE 
	

	

	

Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige 
berg!  Laat al die inwoners van die land bewe, want die 
dag van die Here kom, want hy is naby! – Joël 2:1. 
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God se finale waarskuwing en  
uitnodiginG 

In die laaste boek van die Bybel, Openbaring, vind ons ‘n reeks profesieë 
wat vir ons baie omtrent die geskiedenis, ons tyd en van die onmiddellike 
toekoms vertel.  Daar vind ons ook drie heeltemal unieke boodskappe wat 
vir vandag hoogs relevant is en waaraan ons baie noukeurig aandag moet gee.  
Hierdie drie boodskappe word deur engele gegee.  Die Griekse woord vir 
“engel” is “angelon” wat boodskapper beteken.  Die drie engele is ‘n simbool 
van manne en vroue wat in harmonie met God se wil werk en wat met al hulle 
krag die “goeie boodskap wat vir ewig van krag bly” aan die wêreld verkondig.   

Die drie engele wat die “drie-engele-boodskap” verkondig, verteenwoordig 
mense wat hulle lewens aan Christus toegewy het.  Hulle sal die “drie-
engele-boodskap” met luide stem verkondig.  Dit sal ‘n helder en luide stem 
wees, omdat die Heilige Gees deel het daaraan.  Wil jy nie ook saam met ons 
kom en die “drie-engele-boodskap” verkondig nie?  Dit is nou die tyd om 
hierdie besluit te neem.  Ons hoop jy sal jou lewe aan God se diens toewy en 
“die drie-engele-boodskap” in jou eie lewe en lering verkondig.  Dit is die 
laaste, waarskuwende boodskap en ‘n boodskap van genade aan ‘n gevalle 
wêreld.  Dit is ‘n ernstige verantwoordelikheid wat op ons skouers rus. 

Ons moet medearbeiders saam met die hemelse engele wees om die ewige 
evangelie aan die wêreld te verkondig.  Met bykans ongeduldige gretigheid 
wag die engele vir ons samewerking, want die mens moet die kanaal wees om 
met die mens te kommunikeer. Die verstandige leiers sal skitter met die 
glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei 
het, sal vir altyd skitter soos die sterre.- Daniël 12:3.  En wanneer ons 
onsself in heelhartige toewyding aan Christus gee, juig die engele dat hulle 
deur ons stemme mag spreek om Jesus se liefde vir ‘n verloregaande, 
misleide wêreld te openbaar. 

Saamgestel deur:  dr.	Hans Koen 
E-pos:  stellie.hans@gmail.com                Sel: 076 689 9246 
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DIE BOODSKAP VAN DIE EERSTE ENGEL 
 

En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien 
vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die 
bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en 
tale en volke.  En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees 
God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel 
het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde 
en die see en die waterfonteine gemaak het. –  
Openbaring 14:6-7. 

Die eerste engel kondig aan dat die uur van God se oordeel gekom het en 
mense wekroep om die lewende God te aanbid.  Die Skepper God wat die 
hemel en die aarde gemaak het.    Slegs die Skepper is ons aanbidding 
waardig.  Christus, as ons groot Hoëpriester, is besig om Sy finale werk as 
middelaar vir die mense in die hemelse Heiligdom te doen.  Binnekort, 
niemand weet hoe gou nie, sal hierdie werk beëindig word.  Dan sal Christus 
vir Sy getroues terugkeer. 

Die eerste engel versinnebeeld God se oorblyfsel Kerk wat ‘n ewige 
evangelie aan die wêreld verkondig.  Hierdie evangelie is dieselfde goeie 
tyding van God se oneindige liefde wat die profete en apostels van ouds 
verkondig het ( Heb. 4:2).  Die oorblyfsel hou nie ‘n ander evangelie voor nie 
– met die oog op die oordeel herbevestig hulle die ewige evangelie, nl. dat 
sondaars deur geloof geregverdig kan word en die geregtigheid van Christus 
kan ontvang. 

Natuurlik ontstaan die vraag:  Wat beteken dit gee aan Hom heerlikheid?  
Die gebed van Jesus Christus kan ons help:  Ek het U op die aarde 
verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 
– Joh. 17:4.  Om God heerlikheid te gee beteken in die eerste plek om Sy 
wil te vervul, Sy werk te voltooi en om gehoorsaamheid en onderdanigheid 
aan Sy wil te toon. 
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Weldra sal alle mense moet kies tussen die ware en die valse aanbidding – 
tussen die aanbidding van God op Sy voorwaardes (geregtigheid deur die 
geloof), of op ons voorwaardes (geregtigheid deur werke).  Deur ons te 
beveel om Hom wat die hemel en die aarde en die see en die 
waterfonteine gemaak het te aanbid (Openb. 14:7; vgl. Ex. 20:11), vestig 
hierdie boodskap die aandag op die vierde gebod.  Dit lei mense na die 
aanbidding van die Skepper, ‘n belewenis waarby die verering van Sy 
gedenkdag van die Skepping betrokke is – die sewende dag - 
Sabbat[Saterdag] van die Here, wat Hy met die Skepping ingestel en in die 
Tien Gebooie bevestig het.  Die eerste engel se boodskap doen dus ‘n beroep 
om die herstel van die ware aanbidding, deur Christus as Skepper en Heer 
van die Bybelse Sabbat [Saterdag] voor te hou.  Dit is die teken van die 
Skepping van God – ‘n teken wat deur die oorgrote meerderheid van sy 
geskape, menslike wesens verwaarloos word. 

Die evangelie van verlossing in Jesus Christus is die ewige evangelie.  Dit is 
altyd dieselfde.  Jesus verander nooit (Heb. 13:8).  Sy wet verander nie en 
Sy evangelie verander nie.  Sy manier om mense te red wat skuldig is aan 
die verbreking van die wet was nog altyd dieselfde.  Abraham was deur 
geloof gered.  Hy het gesien dat die offerandes wat hy geoffer het slegs ‘n 
tipe is wanneer God Homself as ‘n offer sou voorsien (Gen. 22:8). 

Let op dat die eerste engel van Openbaring 14 verkondig:  Vrees God en 
gee Hom heerlikheid, want die uur van Sy oordeel het gekom; en aanbid 
Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak 
het (vers 7). 

Dit is belangrik, in die groot stryd tussen God en Satan vir die getrouheid 
van die mensdom, dat mense weet waaroor dit gaan.  Die konflik draai om 
die feit of ons God as die Skepper erken.  Die Sabbat is die teken van 
daardie erkenning en alle mense sal geoordeel word of hulle daardie 
erkenning bied.  God laat ons nie in twyfel nie.  Hy stuur ‘n spesiale engel 
met ‘n spesiale boodskap om die aandag van almal vir die betrokke sake te 
vra. 
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Alhoewel Johannes ‘n engel hoor en sien wat die boodskap verkondig, is dit 
in werklikheid mense, God se volk, wat die verkondiging doen.  Jesus het 
hierdie verantwoordelikheid aan die kerk gegee.  Gaan dan heen, maak 
dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en 
die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek 
julle beveel het. – Joh. 28:19.  God mag wel ‘n spesifieke engel in beheer 
van hierdie verkondiging hê wat gereed is om bystand te verleen soos 
benodig word. 

Die uur van Sy oordeel het gekom.  Dit is dieselfde oordeel waarvan 
Daniël geskryf het toe hy ‘n visioen van God op Sy troon gesien het, omring 
deur baie engele en verslagboeke:  Die gereg het gaan sit en die boeke is 
geopen. – Dan. 7:10.  Dit was steeds toekoms in Daniël se tyd. 

Die groot profesie van 2300 profetiese dae [of 2300 letterlike jare] van 
Daniël 8 en 9 onder die beeld van die reiniging van die heiligdom, wys 
1844n.C. aan as die tyd wanneer die oordeel in die hemel sou begin.  Jesus 
begin met diegene wat gesterf het en ondersoek die gevalle van almal wat 
‘n geleentheid gehad het om die evangelie te aanvaar.  Het hulle inderdaad 
Christus hulle Verlosser gemaak of was hulle slegs in naam Syne?  Op stuk 
van sake is dit die groot Antichris wat aanspraak maak dat hy God is en 
deurentyd teen God se volk oorlog voer.  Die oordeel sal duidelik die totale 
prentjie openbaar. 

Volgens Johannes verkondig die engel die oordeel in die teenwoordige tyd, 
vir die tyd waarin ons nou leef.  Hy waarsku van die oordeel selfs soos dit 
nader kom tot by die vervulling daarvan. 

Op die versoendag in die Hebreeuse heiligdom, wat ‘n tipe van die oordeel 
was, was die sake van die volk in die Allerheiligste, in die teenwoordigheid 
van die volk in die Allerheiligste, in die teenwoordigheid van die heerlikheid 
van God, nie buite tussen die tente van die volk nie, beslis.  Die volk hoef 
nie teenwoordig te wees nie – hulle sake was op die basis beslis of hulle ‘n 
offer vir hulle sondes gemaak het of nie.  En so is dit in die letterlike 
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oordeel.  Ons hoef nie fisies teenwoordig te wees vir ons sake om voor God 
te kom nie.  Ons sake sal beslis word of ons Christus as ons Verlosser 
aanvaar het of nie.  As ons het, sal Hy ons voor die regterstoel van God 
verteenwoordig. 

Toe hierdie aspek van die oordeel duidelik geword het, het baie wat deel 
gehad het aan die groot Adventbeweging voortgegaan om die oordeel te 
verkondig en aangetoon dat dit nou in die hemel aan die gang is.  Daardie 
verkondiging, wat selfs vandag nog dwarsoor die aarde deur pen en stem en 
elektroniese tegnologie gemaak word, is ‘n vervulling van Johannes se 
visioen. 

Die boodskap van die eerste engel begin met die verkondiging van die “ewige 
evangelie” binne die konteks van eindtyd gebeure.  Dit is die goeie nuus van 
verlossing deur Christus, uitsluitlik deur God se genade bepaal.  Dit word 
beskryf as “ewig” om sy permanente toepaslikheid en onveranderlikheid te 
beklemtoon.  In die vroeë Christelike kerk het aanvaarding van die evangelie 
nie slegs geloof in Christus ingesluit nie, maar ook aanbidding van die ware 
God en verwerping van afgodery (Hand. 14:15; 20:24).  Die oproep om God 
te vrees en Hom heerlikheid te gee vind plaas binne die raamwerk van die 
evangelie en behels Goddelike oordeel.  Wanneer deur God gekonfronteer, 
moet mense Hom vrees deur selfvernedering en Sy soewereiniteit en 
heerskappy oor hulle erken.  Om God te verheerlik is om Hom te verhef.  
Die draak [Satan] en sy handlangers moet nie deur die mensdom gevrees en 
verheerlik word nie. 

********** 
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DIE BOODSKAP VAN DIE TWEEDE ENGEL 

’n Tweede engel het agter die eerste aangevlieg 
en uitgeroep: Geval geval het die grote Babilon 
wat al die nasies van die dwelmdrank van haar 
onsedelikheid laat drink het. - Openbaring 14:8. 

																																											Van die vroegste geskiedenis af het die stad Babilon,  
                                    of Babel, as simbool vir die uittarting van 
                                    God gedien.  Sy toring was ‘n monument vir 
afvalligheid en ‘n middelpunt van verset (Gen. 11:1-9).  Lucifer (die Satan) 
was sy onsigbare koning (Jes. 14:4, 12-14), en dit wil voorkom asof hy Babilon 
die instrument wou maak vir sy meesterplan om die mensdom te regeer.  
Dwarsdeur die Bybel illustreer die stryd tussen die Godstad, Jerusalem, en 
Satan se stad, Babilon (of Babel in die Ou Testament), die botsing tussen 
goed en kwaad.  
 
Die tweede engel se boodskap sal toenemend relevant word namate die 
einde nader.  Dit sal volkome vervul word met die alliansie van verskillende 
godsdienstige organisasies [die Ekumeniese beweging onder leiding van die 
Pous] wat die eerste engel se boodskap verwerp het.  Die boodskap van die 
val van Babilon word in Openbaring 18:2-4 herhaal, waar die algehele 
ondergang van Babilon aangekondig word en ‘n beroep gedoen word op die 
kinders van God, wat hulle nog in die verskillende godsdienstige organisasies 
bevind wat Babilon uitmaak, om daaruit weg te kom.  Die wekroep van dié 
engel is: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar 
sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. - Openb. 18:4.                                                                           

Die godsdienste van ons wêreld wat dwaalleer verkondig, vorm die Babilon 
van Bybelprofesie.  Daardie sisteme van aanbidding wat die duidelike 
waarhede van die Bybel eenkant toe skuif vir die tradisies en leringe van 
mense word as Babilon voorgestel.  Tog het God trouhartige mense wat by 
nie vir wat hulle nie weet nie.  Hy wekroep hulle eerder om uit Babilon te 
kom, sodat hulle nie deel het in haar verwoesting nie. 
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Ons weet hierdie is nie letterlike Babilon, die stad waar Daniël geleef en 
gewerk het nie, want in Johannes se tyd was die stad al vir jare ‘n ruïne.  
Verder, in Openbaring 17:5 word die naam aangetoon as “verborgenheid.”  
Dit beteken nie dat ons dit nie kan verstaan nie, maar dit beteken wel daar 
steek meer agter as wat ons dink.  So ons probleem is om vas te stel watter 
betekenis die woord vir Johannes ingehou het. 
 
Babilon is deur Nimrod kort na die Vloed gestig.  Van die begin af het die 
stad vir rebellie teen God gestaan.  God het die volk aangesê om oor die 
aarde te versprei en te bevolk.  In plaas daarvan het Nimrod se volgelinge 
in die vlakte van Sinear gekonsentreer.  Verder het hulle besluit om ‘n toring 
in uittarting van die God, wat die Vloed gestuur het, te bou.  God het hulle 
uittarting beantwoord deur hulle taal te verwar, sodat hulle nie langer met 
mekaar kon saamwerk nie.  Hulle het die bouwerk laat vaar en versprei.  Van 
toe af het die Hebreërs die terrein van hulle pogings balal, “Babel”, 
verwarring genoem. 
 
Dwarsdeur die Ou Testament was Babilon erken as in opposisie teen die wil 
van God.  Jesaja beeld Lucifer, of Satan, as die werklike mag agter die troon 
van Babilon (Jesaja 14:4; 12:14).  Bab-ilu, die stad se naam in die Babiloniese 
taal, beteken “poort van die gode.”  Die Babiloniese konings het geglo hulle 
gode het hulle die reg gegee om oor die aarde te regeer.  Hulle het verder 
geglo dat hulle gode in hulle stad vergader om hulle handelinge met mense 
voort te sit. 
 
Sodoende het Babilon die teenoorgestelde konnotasie van Jerusalem, waar 
die tempel van God was, verkry.  Die twee stede verteenwoordig die 
opponerende magte van goed en kwaad.  Op ‘n stadium het Nebukadnésar 
koning van Babilon, Jerusalem verower en verwoes.  Jerusalem was later 
herbou, maar Babilon het verswak en in ruïnes verval. 
 
In die Joodse literatuur het die naam Babilon die betekenis van rebellie 
teen God begin aanneem.  Petrus en ander vroeë Christen-skrywers het dit 
as ‘n skuilnaam vir Rome gebruik.  Dit mag ook deels ‘n manier gewees het 
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om kritiese oë te uitoorlê, maar dit dui ook aan hoe hulle teenoor die mag, 
wat hulle vervolg het, gevoel het. 
 
Teen hierdie historiese agtergrond kan ons verstaan dat in Openbaring die 
naam Babilon al die afvallige godsdienstige organisasies verteenwoordig, van 
die begin tot die einde van tyd.  Daarteenoor verteenwoordig ‘n edele en 
rein vrou God se volk dwarsdeur tot aan die einde van tyd. 
 
Die boodskap van die engel was: Geval, geval het Babilon.  Vanselfsprekend 
sou Babilon, afvallige godsdiens, te alle tye in God se oë as geval beskou 
word.  Maar in die besonder sou, nadat die oordeelsboodskap weergalm het, 
die wêreld daarvan bewus wees dat daar geen verlossing in hierdie afvallige 
godsdienste is nie.  Daardie godsdienste wat leer dat daar geen goddelike 
wet is nie, dat die Sabbat [Saterdag] afgeskaf is.  Die dwaalleerstellings 
oor: die toestand van die dooies wat dan tot spiritisme lei; die hel wat vir 
ewig brand; die sogenaamde geheime wegraping; die gebabbel in vreemde 
klanke wat as die sogenaamde spreek in tale bekend staan [spreek in tale 
behels ‘n erkende taal wat in die wêreld gepraat word]; die doop deur 
onderdompeling wat deur die besprinkeling van babas vervang is.  Verder 
dat daar nie so iets as ‘n oordeel is nie.  Die godsdienste wat dit leer en 
verkondig, het geval en hoe gouer die mense wat in hulle is van die feite 
bewus is en uitkom, hoe beter.  Daar is ook nog ander invloede en gebruike 
van Babilon wat deur die Rooms Katolieke Kerk hierdie gevalle godsdienste 
binnegekom het. 
 
God laat ‘n sekere hoeveelheid genade tyd toe vir mense om tot ‘n kennis 
van die waarheid te kom, maar daar kom ‘n dag wanneer verdraagsaamheid 
eindig.  God gee ‘n waarskuwing en tree dan op.  So was dit in Noag se tyd.  
Die mense was so goddeloos dat God “berou” gehad het dat Hy mense 
geskape het en besluit het om oor te begin.  Deur Noag het Hy die wêreld 
van ‘n komende vloed gewaarsku.  Vir 120 jaar het Noag dit verkondig, maar 
teen die einde was slegs agt mense gered. 
 
God het vir Farao ‘n geleentheid gegee om Israel uit slawerny te laat gaan.  
Moses het die koning met nege plae gewaarsku.  Toe Farao steeds geweier 
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het, het hy en elke familie in Egipte hulle eersgeborenes verloor.  Voordat 
God Babilon toegelaat het om te kom en die Jode in ballingskap van 
Jerusalem weg te voer, het Hy herhaalde waarskuwings deur Jesaja en 
Jeremia gegee.  Voordat Christus Sy aktiewe bediening begin het, het God 
probeer om die Joodse volk vir Sy koms voor te berei deur Johannes die 
Doper met ‘n boodskap van berou te stuur.  En so voordat God die oordeel 
oor hierdie wêreld voltrek, stuur Hy in barmhartigheid die boodskappe wat 
ons bespreek.  
 
DIE BOODSKAP VAN DIE DERDE ENGEL 
 

En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot 
stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 
‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy 
self ook drink van die wyn van die grimmigheid van 
God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy 
toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel 
voor die heilige engele en voor die Lam.......Hier kom 
die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle 
wat die gebooie van God en die geloof van Jesus 
bewaar. – Openbaring 14:9,10,12. 

Ons weet dat dié merk van die dier ‘n merk van trou aan die afvallige magte 
in teenstelling met lojaliteit aan God se teken en seël is.  In die derde engel 
se boodskap is daar nie slegs ‘n waarskuwing teen die merk van die dier nie, 
maar ook ‘n aankondiging van God se ongemengde toorn op hulle wat finaal 
die merk ontvang. 

Die derde engel se boodskap vestig die wêreld se aandag op die gevolge van 
weiering om die ewige evangelie en God se boodskap aangaande die herstel 
van die ware aanbidding te aanvaar.  Dit gee ‘n treffende beskrywing van 
die eindresultaat van mense se keuse aangaande die godsdiens.  Die keuse 
is nie maklik nie, want wat ook al ‘n mens se keuse is, dit sal lyding meebring.  
Diegene wat aan God gehoorsaam is, sal hulle die woede van die draak op die 
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hals haal (Openb. 12:17) en sal uiteindelik met die dood gedreig word 
(Openb. 13:15), terwyl diegene wat verkies om die dier en sy beeld te aanbid 
die sewe laaste plae sal ontvang en uiteindelik in die “poel van vuur” sal 
beland (Openb.  20:14,15). 

Elke mens sal moet kies wie hy wil aanbid.  Òf die persoon sal geregtigheid 
deur die geloof kies namate hy deelneem aan ‘n vorm van aanbidding wat God 
se goedkeuring wegdra, òf hy sal ‘n keuse doen wat neerkom op geregtigheid 
deur werke namate hy deelneem aan aanbidding wat God verbied het, maar 
wat die dier en sy beeld beveel – ‘n mensgemaakte vorm van aanbidding.  God 
kan hierdie laasgenoemde aanbidding nie aanvaar nie, omdat dit voorkeur 
gee aan die gebooie van mense en nie aan dié van God nie.  Dit soek 
regverdiging deur die werke van die mens en nie deur die geloof wat die 
gevolg van ‘n volkome onderwerping aan God as Skepper, Verlosser en 
Herskepper is nie.  In hierdie sin is die derde engel se boodskap dus ‘n 
boodskap van regverdigmaking deur die geloof. 

God het Sy kinders in alle kerke, maar deur die oorblyfsel Kerk verkondig 
Hy ‘n boodskap wat Sy ware godsdiens sal herstel deur Sy kinders uit te 
roep uit die afvalligheid en hulle voor te berei vir die wederkoms van 
Christus.  In die besef dat baie van God se kinders nog by hulle moet 
aansluit, is die oorblyfsel bewus van hul tekortkominge en swakhede in hul 
poging om hierdie plegtige opdrag uit te voer.  Hulle besef dat dit alleen 
deur God se genade is, dat hulle hierdie gewigtige taak sal kan voltooi. 

Die boodskap van die derde engel is ‘n waarskuwing teen aanbidding van die 
dier, die beeld van die dier en teen die ontvangs van die merk van die dier.  
In sterk terme en duidelike beelde word die finale vernietiging van die bose 
magte aangekondig en diegene wat aan hulle lojaal is.  
Sewendedagadventiste het histories die merk van die dier met die eindtyd, 
universele afdwing van Sondag-onderhouding in die Christelike wêreld 
geïdentifiseer.  Hulle glo nie dat Sondag-onderhouding vandag deel vorm van 
die merk van die dier, of dat diegene wat Sondag-onderhouers is, die merk 
van die dier het nie.  Die volle manifestasie van Babilon sal plaasvind wanneer 
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godsdiensleiers die siviele gesag gebruik om godsdienstige idees en 
praktyke af te dwing en om diegene teen te staan en selfs te vervolg wat 
hulle nie aan hulle oortuigings en vereistes onderwerp nie. 
Sewendedagadventiste besef egter dat die merk van die dier 
vanselfsprekend meer is as die onderhouding van Sondag.  In Openbaring 
13:17 word dit verder gedefinieer as die naam van die dier.  ‘n Naam in die 
Bybel is ‘n uitdrukking van die karakter van sy draer; daarom, om die 
naam/merk van die dier te hê is om volkome met sy doel, bedoelinge en 
boodskap te identifiseer. 

Die volk van God, aan die ander kant, sal die eindtyd seël van God op hulle 
voorhoofde hê (Openb. 7:3), wat verder gedefinieer word as die naam van 
die Lam en die naam van die Vader  op hulle voorhoofde geskryf (14:1).  
Sewendedagadventiste het hierdie seël in terme van Sabbat-onderhouding 
gedefinieer met die erkenning terselfdertyd dat dit veel meer insluit.  Om 
die naam van die Lam en die Vader te hê beteken nie net dat die oorblyfsel 
aan God behoort nie, maar ook dat hulle in hul lewens die verlossende krag 
van God reflekteer en stewig in hulle lojaliteit aan Hom gevestig is.  Die 
belydenis van geloof in Christus sal tot verwerkliking kom in die volkome 
lojaliteit en toewyding aan Christus en Sy wet te midde van groot 
teenkanting van die siviele magte. 

Ons kan nie gedeeltelik gehoorsaam nie.  Wanneer ons die waarheid 
omtrent die Bybel se Sabbat verstaan, kan ons nie die dag wat die 
pousdom heilig, nakom en deur God aanvaar word nie.  

Katolieke leiers het ‘n duidelike begrip van wat hier betrokke is:  “Die 
nakoming van Sondag deur Protestante is ‘n eerbetoon wat hulle, ten 
spyte van hulself, aan die [Katolieke] Kerk bewys.” – Monsignor Louis 
Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today, p. 213. 

“Die Bybel sê: ‘Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig hou’.  Die Katolieke 
Kerk sê: ‘Nee! Deur my goddelike krag het ek die Sabbatdag afgeskaf en 
beveel jou om die eerste dag van die week heilig te hou.’  En, kyk!  die hele 
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beskaafde wêreld buig neer in eerbiedige gehoorsaamheid aan die gebod 
van die heilige Katolieke Kerk!” – Thomas Enright, American Sentinel 
[Catholic], New York,  1 Junie 1893, p. 173. 

In die lig van hierdie feite, hoe kan ons verwag dat God oor so ‘n saak as die 
verandering van die enigste gebod wat Sy merk en seël het, moet stilbly?  
God se toorn kan nie regverdiglik oor mense kom, tensy hulle gewaarsku is 
nie.   

Deur die eeue is die Sabbat-waarheid dwarsoor die wêreld versprei.  En die 
boodskap gaan voort.  ‘n Geïnspireerde skryfster het dit so duidelik gestel:  
“Die Sabbat sal die groot toets van lojaliteit wees, omdat dit die saak van 
waarheid is wat in die besonder betwis word.  Wanneer die mense voor die 
finale toets gestel word, dan sal die onderskeidingslyn duidelik tussen hulle 
wat God dien en hulle wat Hom nie dien nie, getrek word.  Terwyl die 
nakoming van die vals sabbat ooreenkomstig die wet en die staat, in stryd 
met die vierde gebod, ‘n erkenning van die trou aan ‘n mag wat in opposisie 
met God is, sal die nakoming van die ware Sabbat, ‘n gehoorsaamheid aan 
God se wet, ‘n bewys van die lojaliteit aan die Skepper wees.  Terwyl die een 
groep, deur die aanvaarding van die teken van onderdanigheid aan die aardse 
magte, die merk van die dier ontvang, sal die ander groep, wat die teken van 
trou aan Goddelike gesag is, die seël van God ontvang.” –The Great 
Controversy, p. 605. 

Die derde engel se boodskap identifiseer diegene wat nie die merk 
van die dier sal ontvang nie! 

Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die 
gebooie van God en die geloof in [van] Jesus bewaar.– Openb. 14:12.  

Hierdie vers is beslissend!  Dit dui presies aan wie die merk van die dier sal 
ontvang – en wie nie! 

Met verwysing na die term die geloof van Jesus sê die 
Sewendedagadventiste se fundamentele leerstellings dit:  “God se 
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oorblyfsel volk word gekenmerk deur ‘n geloof soortgelyk aan die wat Jesus 
gehad het.  Hulle gee Jesus se onwrikbare vertroue in God en in die gesag 
van die Skrif weer....  Hulle geloof omvat al die Bybelwaarhede – die wat 
Christus geglo en verkondig het” (Sewendedag Adventiste Glo, p. 172). 

Die heiliges in Openb. 14:12 sal in die finale krisis standvastig bly in hulle 
lojaliteit aan God en Sy Woord.  Soos Jesus die gebooie van God deur geloof 
in Hom bewaar het, so sal Sy oorblyfsel deur geloof in Jesus gehoorsaam 
en die geloof van Jesus bewaar, dit is, hulle sal leer wat Hy geleer het, hulle 
sal sê wat Hy gesê het en hulle sal doen wat Hy gedoen het; hulle sal stewig 
vashou aan die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is (Judas 1:3). 

Jesus sê ons moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die 
siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as 
die liggaam kan verderwe in die hel. – Matt. 10:28.  So as die vraag slegs 
is op watter wyse ons sou verkies om te sterf, as gevolg van ons getrouheid 
aan God of as gevolg van ons trou aan die vyand van God, moet die antwoord 
duidelik wees.  Maar natuurlik is dit ‘n negatiewe beskouing van die hele 
vraag.  Ons lojaliteit tot God moet so volkome wees dat ons Hom in alles sal 
volg, maak nie saak wat gebeur nie.  Die gees van Job is aanbevelenswaardig: 
Kyk, al wil Hy my ombring – ek hoop op Hom.  Job 13:15. 

Inderdaad is dit die einste gees wat die verlostes sal hê, diegene wat weier 
om die knie voor die dier of sy beeld te buig, wat weier om die merk te 
ontvang.  Onmiddellik na hy sy waarskuwing gegee het, kondig die engel aan:  
Hier kom die lydsaamheid [volharding] van die heiliges te pas; hier is 
hulle wat die gebooie van God en die geloof in [van] Jesus bewaar. – 
Openb. 14:12.  Weer eens is die ware volk van God in die laaste dae 
geïdentifiseer: dit is hulle wat aanhou om God se gebooie te onderhou, 
gekant teen die gebooie van mense. 

Die gebooie is God se standaard.  Hulle is die wyses waarvolgens ons weet 
hoe Hy wil hê ons moet lewe, wat is vir Hom welgevallig.  Die gebooie is op 
liefde gebaseer – die eerste vier vra ons liefde vir God en die laaste ses 
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karakteriseer ons verhouding teenoor ons medemens.  God is liefde, ons sal 
in ‘n liefdesverhouding met God en al die skepsels, wat hulle bestaan aan 
Hom te danke het, wees.  Dit is die wyse hoe Jesus met die Tien Gebooie 
verband hou en wanneer ons Jesus liefhet, sal ons liefhê soos Hy liefhet; 
ons sal gehoorsaam soos Hy gehoorsaam het. 

Hierdie toegewyde groep klou aan Jesus, hulle wonderlike Redder, vas.  
En, deur Sy instaatstellende genade, gehoorsaam hulle Sy Morele Wet 
van Tien Gebooie.  

Wanneer ons Openbaring 12:17 en 14:12 lees, is dit duidelik dat as ons op 
Christus vertrou en AL die gebooie van God nakom, ons nie die merk van die 
dier sal ontvang nie! Ons sal die seël van God ontvang. 

Moenie die land en die see en die bome tref nie.  Ons moet eers die 
dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. –   
Openbaring 7:3. 

Nadat hierdie krisis verby is, sal daar gesien word dat die Vader se Naam 
op hulle voorkoppe geskryf is  (Openb.14:1). 

Aan die ander kant, as ons kies om mense eerder as God te gehoorsaam, 
sal ons as aanbidders van die dier en sy beeld gereken word en sal sy 
merk ontvang. 

Hierdie enorme stryd sal uiteindelik die hele wêreld betrek. 

Hierdie finale wekroep sluit die boodskap van Openbaring  18:1-3 in.  
Daar is ook ‘n vierde engel.  Hier is die eerste deel van sy boodskap:   Hierna 
het ek ‘n ander engel uit die hemel uit sien afkom.  Hy het groot gesag 
gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid verlig.  Hy het met ‘n sterk stem 
uitgeroep:  Geval, geval het die grote Babilon.  Dit het die blyplek van die 
bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van 
alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, 
omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het.  
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Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne 
van die aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde. – Openb. 18:1-3. 

Daar word dikwels na hierdie engel verwys as die vierde engel, omrede sy 
verbondenheid aan die drie engele se boodskap.  Gedurende die verkondiging 
van die derde engel se boodskap sal hierdie engel hom by die drie engele 
voeg om nuwe stukrag aan die boodskap te gee.  Dit bring ‘n toestand te 
weeg wat bekend staan as die luide geroep. 

 “Gedurende die luide geroep, sal die Kerk, gesteun deur die voorsienende 
ingryping van haar verhewe Here, die kennis van verlossing so veelvuldig 
versprei, dat lig na elke dorp en stad versprei sal word.  Die aarde sal gevul 
wees met die kennis van verlossing.  So ryklik sal die Gees van God die 
intensiewe aktiwiteite met sukses bekroon, dat die lig van teenswoordige 
waarheid oral sal skyn”. - Review and Herald, 13 Okt. 1904. 

Die luide geroep skyn nou verbonde te wees aan die aankondiging van die val 
van Babilon.  Die twee aankondigings [14:9 en 18:2] word analogies 
[gedeeltelike ooreenkoms] met die twee reinigings van die tempel in die tyd 
van Christus vergelyk.   Die tweede sal gegee word wanneer die storm van 
vervolging oor die oorblyfsel kerk losbars.  Wanneer die storm van 
vervolging regtig oor ons breek, dan sal die boodskap van die derde engel 
swel tot ‘n luide geroep en die aarde sal deur sy heerlikheid verlig word. 

Hierdie engel van Openbaring 18 brei uit op die tweede engel se boodskap 
soos hy aankondig dat die sondes van Babilon selfs sondiger geword het.  
Dan word aan ons God se laaste wekroep vir die wêreld gegee, net voor die 
genadedeur sluit: 

Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my 
volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar 
kom, julle ook tref nie.  Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, 
en God het haar ongeregtigheid onthou.- Openb. 18:4-5. 
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Let op die volgende ses dinge omtrent hierdie engel en die finale wekroep: 
1.  Die stem kom uit die hemel.  2.  God het ‘n volk wat steeds in die 
verwarring van moderne Babilon is.  3.  Hy roep hulle om uit te kom en 
afgesonder te wees.  4.  Hy wil nie hê Sy volk moet aan die sondes van 
Babilon deelneem nie.  5.  Hy wil hê hulle moet aan die plae wat op die 
afvallige kerk en haar dogters, wat aan haar dwaalleer vashou, ontkom.  6.  
Babilon se sondes reik tot aan die hemel.  Haar beker van ongeregtighede 
is vol.  Die mensdom se genadedeur is op die punt om te sluit. 

Die bevel/uitnodiging om uit Babilon uit te gaan, dui aan dat baie van die 
kinders van die Here hulle nog daar bevind.  In hierdie hoofstuk word hulle 
gewaarsku om uit Babilon uit te gaan.  ‘n Groot gedeelte van die volgelinge 
van Christus is nog in die kerke wat die Protestantse belydenis aanhang.  
Daar is duisende selfs in die Roomse kerk wat Christus volg na die beste van 
hulle kennis en die lig wat hulle het.  Nieteenstaande die geestelike 
duisternis wat bestaan in die kerke wat Babilon uitmaak, word ‘n aansienlike 
aantal ware volgelinge van Christus nog in hulle geledere gevind. 

Fitch het in 1843 die proses om uit Babilon te gaan soos volg beskrywe:   
“Om uit Babilon uit te kom is om bekeer te word tot die ware Skriftuurlike 
leer van die persoonlike koms en koninkryk van God, om die waarheid oor die 
onderwerp met alle gewilligheid te aanvaar.”  Sedertdien is meer waarhede 
by die een kardinale waarheid gevoeg, nl. die Sabbat, die toestand van die 
dode, die heiligdom en die gawe van profesie.  Sedertdien het die 
Protestantse kerke ook verder weggedryf van hul magsbasis – die Skrifte 
– en ‘n flirtasie met Rome begin wat hulle as ontvangers van die sewe laaste 
plae sal kwalifiseer. 

Menigtes sal die boodskap ontvang en hulle voeg by die leërs van die hemel.  
Siele wat orals in die verskillende kerke was, het gehoor gegee aan die 
roepstem en die dierbares is haastig geneem uit die gedoemde kerke, net 
soos Lot haastig  uit Sodom voor die verwoesting van daardie stad geneem 
is. 
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“Wanneer die krisis kom, sal baie bereid wees om die regte besluit te neem, 
selfs in die geval van formidabele struikelblokke wat in hul pad gelê word 
deur die misleidende wonderwerke van die Satan.  Alhoewel hulle die 
waarheid sal bely en werkers van Christus word in die elfde uur, sal hulle 
dieselfde loon ontvang as diegene wat die hele dag gewerk het.  Daar sal ‘n 
leër standvastige werkers wees wat so ferm soos ‘n rots deur die laaste 
toets sal staan.” – Review and Herald, 24 Des. 1891.  

As ‘n resultaat van die meedeling van hierdie oordeelsuur waarskuwing aan 
die mensdom, deur boeke en boodskappe, op welke wyse ook al, begryp 
mense die kwessies in verskillende wêrelddele.  Die wekroep is dringend: 
Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes 
mag hê en van haar plae ontvang nie.- Openb. 18:4.  

By die verstaan van hierdie waarheid sal ‘n betekenisvolle aantal uitkom en 
met God se laaste-dae gebodonderhoudende volk vergader word.  Hulle klou 
aan die geloof van Jesus vas en, deur Sy instaatstellende genade, onderhou 
die gebooie van God. 

Niks kan duideliker wees as die feit dat as ons in Christus vertrou, in 
Sy sterkte al die gebooie van God – Sy Morele Kode van reg en verkeerd 
– gehoorsaam, sal ons nie die merk van die dier ontvang nie!! 

As diensknegte van God, sal ons Sy seël ontvang  (Openb. 7:3).  Ons sal nie 
die merk van die dier op ons voorhoofde geskryf hê nie, maar die glansryke 
belofte dat die Vader se Naam daar geskryf is.  As deel van die finale 
oorblyfsel, sal ons onder diegene wees met sy Naam en sy Vader se Naam 
op hulle voorkoppe geskrywe. – Openb. 14:1. 

Maar, tragies, as ons kies om mense eerder as God te gehoorsaam,  
dan sal ons met die aanbidders van die dier en sy beeld geklassifiseer 
word, en sal sy merk ontvang.   Hierdie saak is baie duidelik. 

Wat sal ons keuse wees? 

********** 
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DIE SEëL VAN GOD   
 
So wat is hierdie seël wat op die voorhoofde van die gereddes geplaas word? 
“Dit is ‘n merk wat engele, nie mense-oë nie, kan lees, want die doodsengel 
moet die merk van verlossing sien.  Die intelligente verstand het die teken 
van die kruis op Golgota in die Here se aangenome seuns en dogters gesien.  
Die sonde van die oortreding van die wet van God is weggeneem.  Hulle het 
die bruilofskleed aan en is gehoorsaam en getrou aan al God se gebooie.” – 
The Gospel Herald, June 11, 1902.  Die lewende regverdiges sal die seël van 
God voor die sluiting van die genadedeur ontvang en dit sal hulle paspoort 
deur die hekke van die Heilige Stad wees (vgl. Maranatha, p.211 en The SDA 
Bible Commentary, vol. 7, p. 970). 
 

********** 
 

Die dier beskryf sy merk 
Die dier, soos ons verskeie kere vantevore gesien het, verteenwoordig 
pouslike Rome of die Rooms-Katolieke sisteem.  ‘n Mens kan vermoed dat 
die merk van die dier met Sondagaanbidding te doen het, omdat die seël van 
God in die Sabbat te vinde is en omdat die gelowiges as diegene wat die 
gebooie onderhou, beskryf word.  Maar bo en behalwe hierdie duidelike 
Bybelse bewyse kan ons ‘n positiewe identifikasie van die merk maak deur 
na Rooms-Katolieke woordvoerders te luister. 
“Natuurlik, die Katolieke kerk maak daarop aanspraak dat die verandering 
haar daad was; dit kon nie anders wees nie, omdat niemand in daardie dae 
sou kon droom om enigiets in geestelike en kerklike en godsdienstige sake 
sonder haar te doen nie.  En die daad is ‘n MERK van haar kerklike mag 
en gesag in godsdienstige sake.” – Kardinaal Gibbons, ‘n brief gedateer     
7 Julie 1895. 

Daar is geen plek in die Nuwe Testament waar dit uitdruklik verklaar word 
dat Christus die dag van aanbidding van Saterdag na Sondag verander het 
nie.  Nogtans, alle Protestante, behalwe Sewendedagadventiste, onderhou 
die Sondag – Protestante volg Tradisie in die onderhouding van die Sondag.” 
– Our Sunday Visitor, Junie 1950.  
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“Bewys vir my uit die Bybel alleen dat ek gebonde is om Sondag heilig te 
hou.  Daar is geen so ‘n gebod in die Bybel nie!  Dit is ‘n gebod van die heilige 
Katolieke kerk alleen.  Die Bybel sê: Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.  
Die Katolieke kerk sê: NEE.  Deur my goddelike mag  Skaf Ek Die 
Sabbatdag Af  en beveel jou om die eerste dag van die week heilig te hou.  
En siedaar!  Die hele beskaafde wêreld buig neer in eerbiedige 
gehoorsaamheid aan die gebod van die heilige Katolieke kerk.” – Priester 
Thomas Enright:  The American Sentinel R.C. Journal, Junie 1893, p173. 

********* 

Wanneer sal die merk van die dier 
gegee word? 

Die werklike “wanneer” van die merk van die dier word in hierdie verklaring 
beantwoord: “Wanneer Sondag-onderhouding deur wetgewing afgedwing sal 
word en die wêreld betreffende die verpligting van die ware Sabbat ingelig 
sal wees, dan wie ook al die bevel/gebod van God sal oortree, om ‘n 
bevel/voorskrif van Rome te gehoorsaam, sal daardeur die Roomse 
godsdiens bo God eer.  Hy betoon eer aan Rome, die mag wat die instelling 
wat deur Rome ingeseën is, afdwing.  Soos mense dan die instelling wat God 
verklaar het om die teken van Sy gesag te wees verwerp en eer in sy plek 
dit wat Rome as die teken van haar oppergesag gekies het, sal hulle 
daardeur die teken van trou aan Rome aanvaar – ‘die merk van die dier!’  En 
dit is nie totdat hierdie kwessie duidelik aan die mense gestel is, en hulle 
daartoe gebring word om te kies tussen die gebooie van God en die gebooie 
van mense, dat diegene wat in oortreding [sonde] voortgaan die ‘merk van 
die dier’ sal ontvang.” –      The Great Controversy,  p. 449. 
 

********** 

God se wekroep tot jou 

Ons enigste veiligheid is om uit elke kerk te kom wat op tradisie gebaseer 
is, wat beelde in sy aanbidding gebruik, wat van die bedwelmd-makende 
drank gedrink het en wat steeds Sondag-aanbidding beoefen, wat in die 
onsterflikheid van die siel glo.  God se wekroep is om uit te kom! 
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As jy nie gewillig is om ‘n verandering in jou lewe te maak wanneer God die 
waarheid aan jou openbaar nie, sal jy nooit in staat wees om die waarheid te 
verstaan nie.  As jy tevrede is waar jy is, as jy in jou standpunt vasgeanker 
is en sê: “Ek sal nooit ‘n verandering maak nie”, sal jy nooit God se waarheid 
ken soos jy behoort nie.  As jou verstand toegesluit is vir toekomstige 
openbarings, word dit onmoontlik om werklik die waarheid te ken.  Voor ons 
werklik kan weet wat God wil hê ons moet doen, moet daar diep in ons harte 
‘n gewilligheid wees om te sê: “Here, as dit ‘n verandering behels om U 
waarheid te volg, gaan ek daardie verandering maak.  Here, as dit ‘n 
herrangskikking van my lewe beteken, maak U die verstelling, want ek wil U 
volg.” 

Vriend, dit is geen toeval dat jy hierdie boekie gelees het nie.  Van die 
miljoene mense in die wêreld het die Gees van God jou by hierdie punt in jou 
lewe gebring om iets wonderliks aan jou te openbaar.  Die Gees wil die 
glorieryke feit aan jou openbaar dat God ‘n beweging [kerk] in hierdie laaste 
dae van die aarde se geskiedenis het.  Wil jy nie besluit jy gaan deel wees 
van God se laaste dae beweging [kerk] wat in harmonie met die profesieë 
van die boek Openbaring tot stand gekom het nie? 

Die Sewendedag Adventiste Kerk is die beweging met ‘n eindtyd 
bestemming wat God in die boek Openbaring voorspel het.  Dit is daardie 
beweging wat God self opgerig het.  Dit het al die identifiserende kenmerke 
van die oorblyfsel kerk wat die Skrif beskryf. 

Die boodskap van die drie engele roep die volgelinge van God op om uit 
Babilon te gaan en by die getroue en sigbare, eindtyd oorblyfsel volk van 
God aan te sluit (Openb. 18:4-5). Babilon is ‘n simbool van die eindtyd-
verbond van afvallige kerke [die Ekumeniese beweging] tesame met die 
korrupte politieke magte van die wêreld.  Ja, daar is steeds ‘n getroue 
oorblyfsel in Babilon wat die boodskap van die eindtyd moet verneem. 

Die Gees van Profesie sê: “Baie het die perfekte ketting van waarheid in die 
drie engele se boodskappe gesien en hulle met blydskap in hulle volgorde 
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ontvang en Jesus deur geloof in die hemelse heiligdom in gevolg.  Hierdie 
boodskappe is aan my as ‘n anker vir die volk van God voorgestel.  Diegene 
wat die boodskappe verstaan en ontvang sal bewaar word om deur die baie 
misleidings van Satan weggevee te word.” – Ellen White: Early Writings,       
p. 256. 

Ons moet kennis neem dat die kern van die drie engele se boodskappe, wat 
voor die Tweede Koms verkondig word, aanbidding is.  So, die skrywer van 
Openbaring noem twee groepe aanbidders.  Een groep aanbid Hom wat die 
hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het en die 
ander groep aanbid die dier en sy beeld.  Die een groep bewys 
gehoorsaamheid aan God en vervul Sy gebooie (Openb. 12:7; 14:12), die 
ander een het deel aan die vals godsdienste van geestelike Babilon (Openb. 
17:2).  Die een sal uiteindelik in God rus (Openb. 14:13), terwyl die ander 
een dag en nag geen rus sal hê nie (Openb. 14:11).  Die drie engele se 
boodskappe wekroep elke gelowige om sy of haar posisie in hierdie groot 
stryd tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leuen te kies. 

Kom ons kyk weer eens na die frase die uur van sy oordeel het gekom.  
Die woord oordeel is uit die Griekse woord krisis vertaal.  Hierdie woord 
beteken “proses van oordeel” (Openb. 16:7; 19:2), terwyl ‘n ander Griekse 
woord krima  “vonnis” of “beslissing” beteken.  Ons lewe inderdaad in ‘n tyd 
van krisisse – ekonomiese krisis, energie krisis, finansiële krisis, voedsel 
krisis, ekologiese krisis, morele krisis, geestelike krisis, ensovoorts.  Hulle 
is almal deel van vandag se lewe.  Die tyd van die Tweede Koms is naby en 
bring daarmee saam die krima, die tyd vir die vonnis.  Om hierdie rede 
beskou ons dit as baie belangrik dat ons deelneem aan die verkondiging van 
die grootste boodskappe van die Heilige Skrifte.  Dit is ons plig en voorreg 
– die kern van ons missie. 

Die boodskappe van die drie engele vorm God se laaste waarskuwing aan die 
aarde.  Johannes sê: Ek het gesien en kyk, daar was ‘n wit wolk en een 
soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op Sy hoof en 
in Sy hand ‘n skerp sekel (vers 14).  Jesus het ‘n gelykenis van die oes 
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vertel.  Hy het gesê: Die oes is die voleinding van die wêreld; dié 
wat oes, is die engele.  Soos die onkruid bymekaargemaak en 
met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die 
wêreld wees.  Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en 
hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in 
sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal 
hulle in die brandende oond gooi.  Daar sal hulle huil en op 
hulle tande kners. – Matt. 13:39-42. 

Jesus het gesê dat terwyl die onkruid verbrand sal word, sal die koring in 
skure versamel word.  Die oes praat van die ryp oes en die skeiding van wat 
goed is van wat sleg is.  Soos die groot stryd sy klimaks nader, sal die 
polarisasie van die mense op aarde voltooi word.  Die grenslyn tussen God 
se ware volk en diegene wat slegs voorgee, sal baie duideliker wees as wat  
nou die geval mag wees.  Maar selfs dan, God weet wie Syne is en Hy maak 
geen foute nie. 

Volgens die wegrapingsteorie en sommige van die voorstellings of idees van 
die laaste-dae gebeure, sal Jesus wanneer Hy kom Sy heerskappy op die 
aarde vestig en elkeen, insluitende diegene wat in rebellie teen Hom was, 
sal almal na Sy kant oorreed word en sal tot Sy heerskappy toestem.  Maar 
elkeen ‘n besluit geneem het aan watter kant hy of sy is.  Die oordeel sal op 
daardie besluit sluit en Jesus sal kom en die aarde daarvolgens oes.  
Verseker, soos Paulus gesê het: Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit 
die dag van redding. – 2 Kor. 6:2.  Nou is die tyd wanneer ons God se 
pleitstem hoor, Sy waarskuwende wekroep, om ons besluit te neem om aan 
Hom lojaal te wees. 

Tradisionele godsdiens of wat ons ouers geglo het of wat die meerderheid 
van die kerke leer nie, is geen maatstaf of standaard van die waarheid nie.  
Wat saak maak is:  Wat sê die Here:  As ons ons kerk in opposisie vind 
met wat die Here beveel, is daar slegs een ding om te doen – GAAN UIT. 
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Die plae sal skielik en onverwags oor Babilon kom – op een dag; in een uur 
sê Johannes in verse 8 en 10.  Die onomkeerbare vonnis of oordeel was in 
die hemel uitgespreek, maar Babilon sal dit nie weet totdat dit te laat is 
nie.  En so kan ons nie verwag om te wag totdat die plae val om ons besluit 
te neem nie.  Dit sal die punt wees waar geen terugkeer meer moontlik is 
nie. 

Die skrywer van die Sendbrief aan die Hebreërs vra:  Hoe sal ons 
ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam wat, nadat 
dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur 
die wat dit gehoor het?  Sorg daarvoor, broeders, dat daar 
nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is 
deurdag hy van die lewende God afvallig word nie.  Maar 
vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem 
word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die 
sonde verhard word nie. – Heb. 2:31; 3:12,13. 

En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die 
see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, 
neergegooi word en nooit weer gevind word nie. – Openb. 18:21. 

Terwyl Babilon, die simbool van die wêreld se afvallige godsdienste, verwoes 
word, hoor Johannes die ganse hemel juig.  Dit is die hoogtepunt van lang 
eeue van konflik.  Die engele wat aan God lojaal gebly het, het gehelp om 
Satan en die dislojale engele uit die hemel neer te werp. (Openb. 12:7-9).  
Hulle het gesien Satan verkry beheer oor hierdie wêreld deur eerstens Eva 
en dan Adam te mislei.  Hulle het die vooruitgang van sonde in hierdie wêreld 
se geskiedenis aanskou wat in die dood van hulle eie geliefde Leier aan die 
kruis die hoogtepunt bereik het.  Hulle het die eb en vloed van goed en 
kwaad aanskou – die lang nag van pouslike oorheersing en vervolging; die 
Hervorming; die tyd van Laodicéa toe God se kerk louwarm was.  Hulle het 
die al hoe intenser wordende crescendo, wat die hoogtepunt in die laaste 
sewe plae bereik het, gesien.  Die engele het ‘n aandeel in hierdie groot 
stryd gehad en nou juig hulle in God se oorwinning.  
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By Sy wederkoms sal Jesus net so werklik wees as toe Hy die aarde verlaat 
het.  Die engele het toe verklaar: Hierdie Jesus wat van julle opgeneem 
is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar 
het. – Hand. 1:11. 

Terwyl Christus in die lug verskyn, vergesel deur al die hemel se glorieryke 
engele, bars die aarde los in geweldige aardbewings; vure breek uit en 
verwoes stede; berge sink in die see weg; eilande verdwyn; die grafte word 
geopen en die verlostes wat in die geloof van en in Jesus gesterf het, word 
opgewek om hulle Koning te sien nader kom; die goddeloses staan verskrik 
en geskok by die aanskoue van die Een wat hulle verwerp het en probeer om 
van Hom weg te kruip.  Dit is die antwoord op die gebed van die getroues 
dwarsdeur die eeue: Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig 
word; laat U koninkryk kom.....  Verlos ons van die Bose:  Want aan U behoort 
die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.  Amen. –      
Matt. 6:9-13. 

In Esegiël 9:4 staan:  Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur 
Jerusalem, en maak ‘n teken op die voorhoofde van die 
manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin 
gedoen word. 
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Openbaring 7:3:  Moenie die aarde of die bome beskadig voordat 
ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël 
het nie. 

Die lewende regverdiges sal die seël van God voor die sluiting van die 
genadedeur ontvang en dit sal hulle paspoort deur die hekke van die Heilige 
Stad wees.  Wat ‘n asemrowende, blye toneel. 

In Esegiël 9:5 staan:  Gaan agter hom aan deur die stad en slaan 
dood!  Moenie verskoon nie, moenie jammer kry nie!  Maak 
dood en roei uit die oumense, die jongmanne en jongvroue, 
die kinders en vrouens; moet net nie raak aan dié wat die 
teken het nie. 

 

Openbaring 14:9:  As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n 
merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang........ sal gepynig 
word met vuur en swawel. 

Wat ‘n treurige prentjie.  Diegene wat die merk van die dier ontvang, is 
mislei.  [Vra vir die boekie Wat is die Waarheid?]  Omdat hulle geleenthede 
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om die waarheid te wete te kom verwerp het, ontvang hulle die wraak van 
God en verbeur die ewige lewe met God.                              

*********** 

TYD OM TE BESLUIT 

Die Here het vir Lot gesê:  Vlug vir jou lewe.  Moenie omkyk nie en moenie 
êrens in die Jordaanstreek bly staan nie.  Vlug na die gebergte, dat jy 
nie omkom nie. – Gen. 19:17.  Maar alhoewel die Prins van die hemel aan sy 
sy was, was Lot vir die berge bevrees en hy het toestemming gevra om na ‘n 
dorpie daar naby te gaan.  Terwyl hy sy lot met God bespreek het, het sy 
vrou omgekyk en in ‘n soutpilaar verander. 

Sy het teruggekyk!  Hoekom?  Moontlik omdat haar bevryding sou beteken 
dat sy haar besittings sou moes agterlaat.  In plaas daarvan om dankbaar 
God se barmhartigheid te aanvaar het sy uit astrantheid teruggekyk, omdat 
sy die lewe van diegene wat die goddelike waarskuwing verwerp het, begeer 
het.  Ons moet nou besluit wat ons sal doen wanneer ons met ‘n keuse soos 
Lot se vrou gekonfronteer word.  Wat het Jesus bedoel toe Hy gesê het:  
Dink aan die vrou van Lot. – Luk. 17:32?  Onthou, dit was in die konteks 
om vir Sy Tweede Koms gereed te wees. 

Wanneer jy in Bybelse strekking “onthou”,  is dit nie slegs ‘n abstrakte 
herinnering nie.  Wanneer jy in Bybelse strekking “onthou”, DOEN jy iets.  
Wanneer jy die Bybelse Sabbat onthou, onderhou of vier jy dit.  Wanneer 
jy die boodskappe van die Drie Engele onthou, moet jy dringend daarop 
reageer.  En wanneer jy Lot se vrou onthou, besluit jy dat niks – geen 
persoon of ding – waardig genoeg is om vir die ewige lewe te verruil nie.  
Elkeen sal daardie besluit voor Jesus se wederkoms moet neem. 

Dit is betekenisvol dat die boodskap van hoop in die Tweede Koms rondom 
die aarde versprei.  Duisende is op pad terug na die Bybelse waarhede soos 
in Jesus.  Die Bybelse Sabbat [Saterdag] word erken en aanvaar soos mans 
en vrouens en jongmense die Bybel vir hulself bestudeer, soekende na 
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waarheid en betekenis vir die tye waarin ons lewe.  Ons is verseker byna 
tuis. 

Die kern van die saak is heel eenvoudig:  Is ek bereid om die raadgewing van 
Jesus deur Sy Woord te volg en om die aarde te verlaat wanneer Hy kom 
of is ek so heg aan mense en besittings verbind dat ek onwillig is om hulle 
te verlaat?  Jesus het gesê:  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My 
nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig 
nie. – Matt. 10:37,  Ek weet dit klink radikaal, maar teen die einde sal daar 
slegs die verlostes en die verlorenes wees.  Die goddeloses lê van die een 
einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie 
beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde 
wees. – Jer. 25:33.  Omdat die verlostes in die minderheid sal wees, 
beteken dit dat biljoene lyke as gevolg van die gebeure met Jesus se 
wederkoms die aarde sal bedek. 

Net so seker as die engele van God vir Lot en sy familie in die antieke stad 
Sodom met ‘n lewensreddende waarskuwing en ook terselfdertyd ‘n 
uitnodiging, besoek het, so seker het dieselfde lewende God engele na ons 
toe gestuur met die laaste boodskap vir die mensdom.  Dit is tyd om ‘n 
voorraadopname van ons lewensreis te maak om vas te stel of ons na die 
hemelse reis op pad is.  Ons moet die Woord van God herondersoek en slegs 
dit as ons enigste kaart en gids gebruik.  Dit is tyd om die valse aanbidding 
wat op die tradisies en leringe van mense gebaseer is te verlaat.  God roep 
ons:  Gaan uit haar uit, my volk!  Die tyd is min.  Ons is amper tuis!  Sluit 
aan by die duisende wat God se wil en weë soek; word deel van die getroues 
wat die finale waarskuwing gehoorsaam en na die wêreld uitdra!  

Mag die Here jou ryklik seën by die bestudering van Sy Woord en by die 
lees van die boekie.  Bid om die Heilige Gees se leiding in jou besluitneming.  

Vader, ek glo U het ‘n plan vir elke lewe.  Ek glo U bring die waarheid tot my 
hart op die regte tyd, sodat ek daarop kan reageer om U in geloof te volg.  
Dwarsdeur die eeue van sonde het U ‘n volk, ‘n kerk gehad wat getrou aan U 
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was.  U het ‘n oorblyfsel in hierdie laaste dae voordat Jesus kom en ek wil 
deel van U ware oorblyfsel kerk wees.  Help my om my beslissing te maak 
om U te volg.  Dankie Vader.  Amen. 

 

 

Die boodskap van die waarheid moet na die bewoners van die aarde 
en na alle nasies en stamme en tale en volke gaan; die publikasies 
[bekendmakings, openbaarmakings] daarvan, moet soos die 
herfsblare versprei word. –Testimonies for the Church, vol. 4, p.79. 

********** 

 


