
Welkom by God 

se profetiese, 

eindtyd

Biblioteek.



Toewyding:
Al die profetiese inligting in hierdie 

Biblioteek kom vanaf God, gegee tydens 
gebed daarom word alles aan Hom, Jahweh 
Adonai Elohim toegewy, deur Jesus Christus

ons komende Bruidegom en Koning in die 
krag van die Heilige Gees!!!





Boek van Openbaring:

(Geskryf ongeveer 68/69 NC)

Die onstettende eenvoud van die boek Openbaring, die 

maklikste boek in die Bybel, mits jy dit profeties lees 

onder die leiding van die Heilige Gees.

Sleutel:

Mat 11:25  In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek 

loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U 

hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense 

en dit aan kindertjies geopenbaar het. 

2Pet 1:19-21 Openb 1:3



2Pet 1:19-21 Openb 1:3

Bybelse profesieë is God se profetiese horlosie.



Johannes op Patmos

Johannes, Jesus se geliefde 
dissipel as banneling op 

die eiland Patmos oor die 
woord van God. Hy was 
ongeveer 95/96 jaar oud.

Openbaring 1:9 Ek, 
Johannes, julle broeder en 

deelgenoot in die 
verdrukking en in die 

koninkryk en 
lydsaamheid van Jesus 

Christus, was op die eiland 
wat Patmos genoem word, 

ter wille van die woord 
van God en om die 
getuienis van Jesus 

Christus. 



‘n Verheerlikde Jesus 
openbaar Hom aan 
Johannes, met die 

opdrag om briewe te 
skryf aan die engele 

“Predikers” van die sewe 
gemeentes.

Openb 1:11  Ek is die 
Alfa en die Oméga, die 
eerste en die laaste, en 
skryf wat jy sien in ‘n 

boek en stuur dit na die 
sewe gemeentes wat in 

Asië is: na Éfese en 
Smirna en Pérgamus en 

Thiatíre en Sardis en 
Filadelfía en Laodicéa

. 

Sewe kandelare en die sewe sterre



Sewe kerke in Asie

Openbaring 2:1-28
Die sewe gemeentes:
Elke gemeente stel ‘n 

kerklike bedeling en ook
‘n kerk tydperk voor.

Efese – die teruggevalle
kerk 33 - 70 NC

Smirna – die vervolgde 
kerk 70 - 313 NC 

Pergamus – die verleide
kerk 313 – 1157 NC

(Begin van die Roomse
kerk +/- 200 NC)

Theatire – die afvallige
kerk 1157 – 1367 NC



Ligging van sewe gemeentes.

Hierdie kerk era staan ook
bekend as die donker

middel eeue.
Die sewe gemeentes:
Openbaring 3:1-22

Sardis – die dooie kerk 
1367 - 1517 NC

Luther, Calvyn en Huss
Felidelfia – die 

evangeliseerde kerk 1517 -
1874 NC

(Wesley, Moody, Finney)



Diere van die boek van DanielJesus se opdrag aan die sewe gemeentes

Loadicense – die lou warm 
kerk van mense regte, wat

God uit Sy mond gaan
spuug, die kerk van 

vandag. 
1874 – tot Jesus se koms
om Sy bruid te kom haal.



Die sewe gemeentes met hulle hoogtepunte.



Openb 2:1-7 Skryf aan die engel 

van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy 

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

kandelaars: Ek ken jou werke en jou 
arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy 

slegte mense nie kan verdra nie; en dat 
jy dié op die proef gestel het wat sê dat 

hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle 
leuenaars bevind het; en dat jy verdra 
het en lydsaamheid besit, en ter wille 

van my Naam gearbei en nie moeg 
geword het nie. Maar Ek het teen jou dat 

jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou 
dan waarvandaan jy uitgeval het, en 
bekeer jou en doen die eerste werke. 

Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou 
kandelaar van sy plek verwyder as jy jou 
nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die 

werke van die Nikolaïete haat, wat Ek 
ook haat. Wie ‘n oor het, laat hom hoor 
wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan 

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

die paradys van God is. 

Die kerk - Efese .



Openb 2:8-11 En skryf aan die 

engel van die gemeente in 

Smirna: Dít sê die eerste en die 

laaste, wat dood was en lewend 
geword het: Ek ken jou werke en 

verdrukking en armoede maar jy is 
ryk en die lastering van die wat sê 
dat hulle Jode is en dit nie is nie, 
maar ‘n sinagoge van die Satan. 

Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, 
die duiwel gaan sommige van julle in 
die gevangenis werp, sodat julle op 

die proef gestel kan word; en julle sal 
tien dae lank verdrukking hê. Wees 

getrou tot die dood toe, en Ek sal jou 
die kroon van die lewe gee. Wie ‘n 

oor het, laat hom hoor wat die Gees 
aan die gemeentes sê. Die wat 

oorwin, sal deur die tweede dood 
geen skade ly nie. 

Die kerk - Smirna .



Openb 2:12-17 En skryf aan die 

engel van die gemeente in 

Pérgamus: Dít sê Hy wat die skerp 

tweesnydende swaard het: Ek ken jou 
werke en die plek waar jy woon, waar die 
troon van die Satan is. En jy hou vas aan 

my Naam en het die geloof in My nie 
verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas 
my getroue getuie was, wat gedood is by 
julle waar die Satan woon. Maar Ek het 

enkele dinge teen jou: dat jy daar mense 
het wat vashou aan die leer van Bíleam 
wat Balak geleer het om ‘n struikelblok 

voor die kinders van Israel te werp, 
naamlik om afgodsoffers te eet en te 

hoereer. So het jy ook mense wat vashou 
aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek 

haat. Bekeer jou; anders kom Ek gou na 
jou toe en sal teen hulle oorlog voer met 

die swaard van my mond. 
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die 

Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat 
oorwin, sal Ek gee om te eet van die 

verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit 
keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam 
geskrywe wat niemand ken nie, behalwe 

hy wat dit ontvang. Die kerk – Pérgamus = trou met heidendom .



Openb 2:18-29 En skryf aan die 

engel van die gemeente in Thiatíre:
Dít sê die Seun van God wat oë het soos ‘n 

vuurvlam, en sy voete is soos blink koper: Ek 
ken jou werke en liefde en diens en geloof en 

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

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

afgodsoffers te eet. En Ek het haar tyd gegee 
om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het 
haar nie bekeer nie. Kyk, Ek werp haar neer op 

‘n siekbed, en die wat met haar owerspel 
bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul 

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

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

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

nie het nie, en die wat die dieptes van die 
Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: 
Ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar 

net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan 
hom wat oorwin en my werke tot die einde toe 
bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy 

sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed 
word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my 

Vader ontvang het. En Ek sal hom die 
môrester gee. Wie ‘n oor het, laat hom hoor 

wat die Gees aan die gemeentes sê. Die kerk - Thiatíre .



Openb 3:1-6  En skryf aan 

die engel van die gemeente in 

Sardis: Dít sê Hy wat die sewe 

Geeste van God en die sewe sterre het: 
Ek ken jou werke, dat jy die naam het 
dat jy leef en jy is dood. Wees wakker 
en versterk die wat oorbly, wat op die 
punt staan om te sterwe, want Ek het 

jou werke nie volkome voor God 
gevind nie. Onthou dan hoe jy dit 

ontvang en gehoor het, en bewaar dit 
en bekeer jou; as jy dan nie wakker 

word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n 
dief, en jy sal nie weet in watter uur 

Ek op jou afkom nie. Maar jy het 
enkele persone ook in Sardis wat hulle 
klere nie besoedel het nie, en hulle sal 

saam met My in wit klere wandel, 
omdat hulle dit waardig is. Wie 

oorwin, sal beklee word met wit klere, 
en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die 

boek van die lewe nie, en Ek sal sy 
naam bely voor my Vader en voor sy 
engele. Wie ‘n oor het, laat hom hoor 
wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die kerk - Sardis .



Openb 3:7-13 En skryf aan die 

engel van die gemeente in 

Filadelfía: Dít sê die Heilige, die 

Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, 
wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy 

sluit en niemand maak oop nie: Ek ken jou 
werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende 
deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, 
want jy het min krag en jy het my woord 

bewaar en my Naam nie verloën nie. Kyk, Ek 
gee jou uit die sinagoge van die Satan, van 
die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, 

maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en 
voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou 
liefgehad het. Omdat jy die woord van my 

lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook 
bewaar in die uur van beproewing wat oor 
die hele wêreld kom om die bewoners van 
die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom 
gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou 

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

naam van die stad van my God, van die 
nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my 

God neerdaal, en my nuwe Naam. Wie ‘n oor 
het, laat hom hoor wat die Gees aan die 

gemeentes sê. 

Die kerk - Filadelfía .



Openb 3:14-22 En skryf aan 

die engel van die gemeente van die 

Laodicense: Dít sê die Amen, die 

getroue en waaragtige Getuie, die begin van 
die skepping van God: Ek ken jou werke, dat 
jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy 

tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy 
lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit 
my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het 
verryk geword en het aan niks gebrek nie; 
en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 

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

word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en 
die skande van jou naaktheid nie openbaar
word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy
kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en 
tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. 
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As 

iemand my stem hoor en die deur oopmaak, 
sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 
maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat 

oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 
my troon, soos Ek ook oorwin het en saam 
met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 
‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan 

die gemeentes sê. 

Die kerk – Laodicense die kerk van menseregte.



Die voorafgaande foto’s is opgrawings wat gemaak is 
van die sewe gemeentes aan wie Johannes die send 

briewe geskryf het.
Daar is onder andere die altaar van Jesebel, verskeie

teaters waar hulle mense vir die leeus gevoer het. Van 
die pype waarmee hulle die warm water na Loadicense
toe gevoer het, die altaar van Zoost “Satan” en verskeie

ander dele. Dit is opgrawings wat in die huidige
Turkeye gedoen was.

Profetiese einde van die kerk periodes, met die 
afsluiting van die gemeente van Laodicense.



Wegname van die bruid vind hier plaas.

Openbaring 4:1 Ná 
hierdie dinge het ek 

gesien kyk, ‘n 
geopende deur in die 
hemel, en die eerste 
stem wat ek soos ‘n 
basuin met my hoor 
spreek het, het gesê:
Kom op hierheen, en 
Ek sal jou toon wat ná 

hierdie dinge moet 
gebeur. 



Om die troon van God

Openbaring 4:2-5
‘n Gedetaileerde 

beskrywing van God 
op Sy hemelse wit 

troon. 
(Jes 6:1-7; Dan 7:9-10)



Vier Lewendewesens en die sewe kandelare

Openbaring 4:6-11
Die vier 

lewendewesens 
rondom God se troon 
wat sonder ophou dag 

en nag aan Hom 
heerlikheid, eer en 
danksegging bring.



Sewe seëls

Openbaring 5:1-4
Die boekrol in God se 

regterhand wat 
niemand in die hemel 

of op die aarde of 
onder die aarde kan 

oopmaak nie. 



Die Seun van die mens, die Lam van God, die Leeu van Juda.

Openbaring 5:5-13
Jesus, die Lam uit die 

stam van Juda is 
alleen waardig om die 
boekrol oop te maak, 
sy seëls te breek en 

daar in te kyk.



Die Antichris

Openbaring 6:1-8

Die 
verdrukking 

begin hier met 
die openbaring 

van die 
Antichris. 

(2Thes 2:3-9; 1Joh 
2:18) 



Die Vier perde van Openbaring 6

Openbaring 6:1-8
Die Antichris op vier 

perde word los 
gemaak.



Die Wit perd

Eerste seël.
Openbaring 6:2

Die Antichris na-aap 
Jesus op Sy witperd 
(Openb 19:11) as ‘n 
“valse” vredevors en 
mislei biljoene aard 

bewoners.



Die Rooi perd

Tweede seël.
Openbaring 6:3-4  

Die Antichris 
openbaar hom op ‘n 

rooi perd as die 
grootste gevegs 

Generaal, wat bykans 
twee biljoen mense 

gaan doodmaak. 
(Jes 10:5-14; Dan 

7:7/21; Openb 13:7)



Die Swart perd

Derde seël.
Openbaring 6:5-6

Die Antichris 
openbaar hom op ‘n 

swart perd met ‘n 
weegskaal in sy hand-
astronomiese voedsel 

tekorte wêreldwyd 
vanwee sy oorloë.



Die Vaal perd

Vierde seël.
Openbaring 6:7-9

Die Antichris 
openbaar hom op ‘n 

vaal perd. Dermiljoene 
sterf onder sy hand en 
beland in die doderyk.

(Jes 5:14)



Vyfde seël.
Openbaring 6:9

Die martelare wat
gedood is vir die word 
van God en vir hulle

getuienis.
(Openb 12:11)

Die martelare onder die troon van God.



Sesde seël.
Openbaring 6:12-13

Die son het swart 
geword soos ‘n harige 
sak, en die maan het 

geword soos bloed; en 
die sterre van die hemel 
het op die aarde geval.

(Joël 2:31)

Die Son, Maan en die Sterre.

Toepasing van Openbaring 6
Die sesde seël.

Wie het die krag om dit te laat geskied?
Die Here van die leerskare, die Skepper van die 

heelal.



Die vier engele wat die winde vashou

Openbaring 7:1
Die vier engele wat die 

vier wind rigtings 
(Oos, Wes, Noord, 

Suid) van die aarde 
vashou, sodat dit nie 

sal waai nie.



144 000 verseëldes

Openbaring 7:2-8
144 000 maagdelike 
rein Jode word in 

Israel verseël met God 
se seël (777) op hulle 
voorhoofde en begin 

die evangelie in Israel 
aan die Jode 
verkondig. 

(Jes 2:1-5;Miga 4:1-4)



Menigte wat gered word

Openbaring 7:9-17
Ontelbare christene “5 
onwyse maagde” in die 
hemel wat gesterf het 

in die groot 
verdrukking, met wit 
klere wat God en die 
Lam dag en nag dien. 



Waarskuwings dat die einde voor die deur is

Lukas 21:34-36
Jesus se koms is voor 
die deur, is jy gereed? 

Jy kan die verdrukking 
ontvlug, het jy genoeg 

olie?



Engele staan gereed om die basuine te blaas

Sewende seël.
Openbaring 8:1-4

Sewe engele met sewe 
trompette-daar kom 

stilte in die hemel vir 
30 minute-God kyk na 

al Sy kinders se 
gebede.



Weerlig uit die troon van God

Openbaring 8:5
Weerligte en 

donderslae uit God se 
troon, kondig die 

begin van Sy oordele 
aan! 

(Job 37:1-5)



Vuur en hael uit die hemel

Openbaring 8:7-12
Die eerste engel blaas-
hael, vuur met bloed 

word op die aarde 
gegooi.



Openbaring 8:8
Die tweede engel 
blaas, ‘n masiewe 

meteoriet word uit die 
hemel in die see 

gegooi.

Die meteoriet word in die see gewerp



Openbaring 8:10-12
Die derde engel blaas, 
‘n komeet “Alsem” tref 
die aarde en vergiftig 

‘n derde van die riviere 
en waterfonteine.

Die vierde engel blaas-
derde van die son, 
maan, en die sterre 

word duister.

Die komeet tref die aarde



Die put word geopen

Openbaring 9:1-2 
Die vyfde engel blaas-
’n massiewe meteoriet 
tref die aarde en open 

die put van die 
afgrond.



Mense 5 maande gepynig

Openbaring 9:3-10
Massas demone kom 
uit die put van die 
aarde, en pynig die 
bewoners sonder 

ophou dag en nag vir 
5 maande lank-

niemand sal sterf nie.



Koning van die put, Apóllion

Openbaring 9:11
Hierdie demone se 

koning en aanvoerder 
is die Satan: in Grieks 

Apóllion en in 
Hebreeus Abaddon.



Openbaring 9:13-19
Die sesde engel blaas, 
200 miljoen Chinese 
soldate trek op teen 
Israel en Jerusalem, 
oppad maak hulle 

miljoene mense dood.
(Jes 13:4-13; Joël 2:1-

11)

Chinese weermag oppad na Jerusalem



Sterk engel

Openbaring 10:1-7 
‘n Groot sterk engel 

met ‘n voet op die land 
en op die see, gee aan 
Johannes ‘n geopende 

boekie-daar is nie 
meer tyd oor nie. 

(Esg 12:21-28)



Johannes eet die boekie

Openbaring 10:8-11  
Johannes neem die 
boekie en eet dit op-
soos heuning in sy 

mond, maar bitter in 
sy maag.

(Esg 2:8-10; Esg 3:1-7)



Die twee getuies, die twee kandelare en die twee Olyfbome.

Openbaring 11:1-4
Moses en Elia tree as 

God se twee getuies in 
Israel op, en is ook ‘n 
klein hulp vir die 144 
000  verseëlde Jode, in 
die groot verdrukking 

vir 42 maande. 
(Sag 4:11-14)



Vuur uit die mond van die twee getuies

Openbaring 11:5-6
God verleen aan 
Moses en Elia 

buitengewone mag 
om die aard bewoners 
met ‘n verskeidenheid 

plae te tref.



Eerste aardbewing

Openbaring 11:12-13
Moses en Elia keer 

terug na die hemel in 
‘n wolk temidde van ‘n 

groot aardbewing 
waartydens 7 000 
mense sal sterf.



Verbonds ark in die hemel

Openbaring 11:15-19
Die sewende engel 

blaas, en die 
aankondiging volg: 
Die wêreld het die 

eiendom geword van 
Jesus, en die 

verbondsark word 
gesien in die hemel.



Die vrou en die draak

Openbaring 12:1
Die vrou (Israel) 

bekleed met die son, 
maan en sterre, die 

droom van Josef. (Gen 
37:9)



Dier met sewe koppe en 10 horings

Openbaring 12:3
Die vuurrooi draak 
(Satan/Openb 12:9) 

met sewe koppe 
(Rome / Vatikaan 
Openb 17:9) en 10 

horings (Die EU se 10 
konings; Dan 7:24; 

Openb 17:12)



Die draak staan gereed om Jesus te verslind

Openbaring 12:4-5
Die vrou Maria (Luk 
2:5-7) op die punt om 

Jesus te baar, die draak 
Satan hits Herodes 

aan: (Mat 2:12-13) om 
Jesus dood te maak.

‘n Manlike kind (Jesus) 
word gebore en 33 jaar 

later gekruisig (Mat 
27:31) en haar kind 
word weggeruk na 
God se troon. (Luk 

24:50-53)



Petra, plek van versoging vir Israel.

Openbaring 12:6
Die vrou (Israel) vlug 
in die begin van die 

groot verdrukking na 
veiligheid, na die 
woestyn te Petra 

(Noord-oos Jordanië) 
en word daar deur 
God beskerm en 

onderhou vir 1260 dae. 
(Mat 24:16-21)



Hemelse oorlog

Openbaring 12:7-9
Die hemelse oorlog: 
Satan en sy engele 
word op die aarde 

neergewerp 
(Jes 14:12; Esg 28:12-

19) 



Christene wat hulle lewe nie lief gehad het nie

Openbaring 12:11
Alle Christene 

(onwyse maagde) 
word gedood 

gedurende die 7 jaar 
van verdrukking.

(Dan 7:21; Openb 13:7)



Water word agter die vrou aangegooi

Openbaring 12:13-17
God verhinder al 

Satan se planne om te 
verhoed dat Israel 

veilig by Petra aan te 
kom.

(Mat 24:17-20)



Openbaring 13:1-10
‘n Gedetaileerde 

beskrywing van die 
draak (Satan) en die 
dier (Antichris) wat 

aan hom mag gee oor 
elke stam taal en 

nasie.

Die Antichris



Openbaring 13:11-18
‘n Gedetaileerde 

beskrywing van die 
valse profeet en alles 
wat hy gaan doen, en 

inbesonder die 
implementeering van 
die 666 mikroskyfie.

Die merk van die Antichris “dier”



Hemelse orkes

Openbaring 14:1-5
Die 144 000 

maagdelike rein Jode 
word deur Jesus weg 

gevoer waarna hulle ‘n 
nuwe lied in die hemel 

voor die troon van 
God sing.  



Engele waarsku die wêreld

Openbaring 14:6-13
Drie engele verkondig 
finaal, God se ewige 
evangelie en rig ‘n 

finale waarskuwings 
aan al die bewoners 
van die aarde, alle 

volke nasies stamme 
en tale. 



Parskuip buite die stad getrap

Openbaring 14:14-19
Jesus trap self die 
parskuip van die 

goddelose mense buite 
Jerusalem. 



Slag van Armagéddon begin te Bosra

Jesaja 63:1-6 Wie is dit wat daar aankom 
uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? 

Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor 
buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek 

wat in geregtigheid spreek, wat magtig is 
om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi, 

en u klere soos dié van een wat die 
wynpers trap? Ek het die pers alleen 

getrap, en van die volke was niemand by 
My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn 
en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat 
hulle lewensap op my klere gespat en Ek 
my hele gewaad bevlek het. Want die dag 
van wraak was in my hart, en die jaar van 

my verlossing het gekom. En Ek het 
uitgekyk, maar daar was geen helper nie; 

en Ek het My verbaas, maar daar was 
niemand wat ondersteun nie. Toe het my 

arm My gehelp en my grimmigheid het My 
ondersteun. En Ek het volke vertrap in my 

toorn en hulle dronk gemaak in my 
grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op 

die aarde laat afloop. 



Perde tot by hulle tooms in die bloed

Openbaring 14:20
Die perde tot aan hulle 

tooms in bloed; 320 
km ver. 



Sewe skale vol van God se oordele

Openbaring 15:1-2
Sewe engele verskyn 

in die hemel met sewe 
bakke vol van God se 

laaste plae, en 
daarmee word God se 

grimmigheid 
voleindig.



Lied van Moses word gesing.

Openbaring 15:3-4
Die ganse hemele 

skare sing die lied van 
Moses (Eks 15:1-21) en 
die Lam, en loof God 
oor Sy magtige dade.



Openbaring 16:1-3
Eerste engel gooi sy 
skaal uit: Bose swere 
kom op die mense.

Tweede engel gooi sy 
skaal uit en die see 

verander in bloed en 
alles sterwe.

Bose swere en die see word bloed



Openbaring 16:4-7
Die derde engel gooi 

sy skaal uit op die 
riviere en water 
fonteine en dit 

verander in bloed. 

Riviere word bloed



Die son word sewe maal warmer gemaak.

Openbaring 16:8-9
Die vierde engel gooi 
sy skaal uit op die son 

en die mense word 
geskroei met groot 

hitte. (Jes 30:26)



Openbaring 16:10
Die vyfde engel gooi 
sy skaal uit op die 

koninkryk van die dier 
(Antichris) en dit 

vergaan.

Die Antichris se koninkryk word verduister.



Die Antichris

Openbaring 16:12
Die sesde engel gooi 
sy skaal uit op die 

groot rivier, die 
Eufraat en dit droog 

op om die pad te berei,
vir 200 miljoen 
Chinese soldate.

Die Chinese leer mag



Onreine geeste

Openbaring 16:13-16
Drie onreine geeste uit 
die bek van die draak, 
die Antichris en die 
valse profeet, sweep 
alle regerings op om 

op te trek na Israel vir 
die slag van 
Armagéddon.



Begin van die grootste aardbewing ooit.

Openbaring 16:17-18
Die sewende engel 

gooi sy skaal uit in die 
lug. Die kragtigste 

aardbewing ooit tref 
die hele aarde, alle 
stede val, eilande 

verdwyn, berge word 
nie meer gevind nie.

(Jes 28:6; Esg 38:19-20)



Die groot stad Rome word in drie geskeur

Openbaring 16:19-21
Die stad Rome word in 
drie dele geskeur, en 
groot haelstene van 
ongeveer 50 kg dood 

duisende mense.
(Jes 28:6; Esg 38:22) 



Groot Hoer van Babilon

Openbaring 17:1-13
‘n Gedetaileerde 

weergawe van die 
groot hoer van 
Babilon en haar 

gruwels, Rome gebou 
op sewe heuwels, die 
EU as 10 konings gee 
hulle mag oor aan die 

dier. (Antichris Jes 
10:8) 



Die Draak, Antichris, Vals Profeet en die menigte

Openbaring 17:14-17
Die draak, die 

Antichris, die valse 
profeet en menigtes 
van volke, nasies en 
tale voer oorlog teen 
die Lam: en die Lam 

sal hulle oorwin.



Openbaring 18:1-2
Die finale verwoesting 
van die groot Babilon 

(Rome) en die 
Vatikaan, word die 
versamel plek van 

duiwels en allerhande 
onreine geeste en 

voëls.
(Jes 47:1-15)

Die stad Rome se eind bestemming



Ryk geword uit haar hoerery

Openbaring 18:3-16 
Die konings van die 
aarde het deur die 

eeue, massief met die 
groot stad Babilon 

(Rome) gehoereer en 
baie ryk geword deur 

mag van haar 
weelderigheid.



Wee Babilon

Openbaring 18:17-18
Alle stuurmanne en 

matrose op hulle 
skepe het uitgeroep: 

watter stad is soos die 
groot stad, want in 1 
uur is al haar skatte 

verwoes.



‘n Meulsteen word in die see gewerp

Openbaring 18:21-24
‘n Sterk engel tel ‘n 

klip op soos ‘n 
meulsteen en gooi dit 
in die see, en roep uit; 
met so ‘n vaart sal die 

groot stad Babilon 
(Rome) verdwyn.
(Openb 19:1-3)

Die einde van 
die groot 

verdrukking.



Bruilofsmaal van die Lam

Openbaring 19:4-10
Groot blydskap in die 

hemel want die bruilof 
van die Lam het 

gekom en Sy vrou het 
haar gereed gemaak.



Openbare wederkoms van Jesus en die hemelse leer.

Openbaring 19:11-16
Jesus se openbare 

koms op Sy witperd, 
met Sy hemelse leer, 
en ‘n gedetaileerde 
beskrywing, wat Hy 

met die Antichris, die 
valse profeet en hulle 

leers gaan maak.
(Esg 38; Esg 39; Sag 

14:1-16)



En teen die aand het dit lig geword

Die uur van Jesus se 
openbare wederkoms:

6 uur namiddag in 
Israel. 

(Sag 14:5-7)
Die dag van Sy 
openbare koms. 

(Dan 8:13-14; Dan 
12:11)



Jesus staan op die Olyfberg

Sagaria 14:4
Die Olyfberg oos van 
Jerusalem waar Jesus 
sy voete gaan neer sit, 

is die presiese plek 
vanwaar Hy 

weggevoer was.
(Hand 1:9-12)



Valse profeet en Antichris in die poel van vuur
gewerp

Openbaring 19:20
Die dier (Antichris) 
en die valse profeet 
word in die poel van 

vuur gewerp.



Sterk engel om die Satan te bind

Openbaring 20:1-3
‘n Sterk engel uit die 

hemel gryp die draak, 
die slang wat die 

duiwel en Satan is en 
bind hom ‘n 1 000 jaar 

lank.



1000 jaar van Vrede

Openbaring 20:4-6
almal wat met hulle 
lewens geboet het 

(Openb 6:9-11; Openb 
12:11) en hulle wat 

deel het aan die eerste 
opstanding (bruid 

1Thes 4:13-16) regeer 
saam Christus die 
1000 jaar op aarde. 

(Openb 5:10)



Satan word vrygelaat vir ‘n kort tydjie

Openbaring 20:7-8
Satan word vir ‘n kort 

tydjie ontbind en 
verlei die ganse 

mensdom, en trek soos 
die sand van die see op 

om Israel en 
Jerusalem finaal te 

oorwin.



Finale vuur uit die hemel

Openbaring 20:9
God stuur vuur uit 

die hemel wat alles op 
die aarde verbrand.
(2Pet 3:7-12; Heb 

12:29)



Openbaring 20:10
Satan word finaal 

oorwin en in die poel 
van vuur gewerp waar 

sy twee pelle, die 
Antichris en die valse 
profeet vir hom wag.
Vervulling van die 

eerste Bybelse 
profesie.

(Gen 3:15)

Satan finaal oorwin



Finale oordeel “Ek is ‘n verterende vuur.”

Openbaring 20:11-12
‘n Groot wit troon in 

die hemel (Openb 4:2-
3) waarop God sit. Die 

boeke word geopen 
onder andere die 

Bybel 
(Joh 12:47-48)

Die boek van jou 
werke 

(1Kor 3:9-20; Jak 2:14-
26)

Die boek van die lewe 
(Mal 3:16-17)



Gebooie waarmee jy geoordeel sal word

Openbaring 20:13-15
Jesus as regter voor 

God se groot wit troon 
om alle sondaars wat 

uit die doderyk kom te 
oordeel. 

(Joh 5:21-29)



Koms van die nuwe Jerusalem

Openbaring 21:2
Die heilige stad: die 
nuwe Jerusalem as 
woonplek van die 
bruid van die Lam 
word aan Johannes 

getoon.



Vrou van die Lam

Openbaring 21:9
Die vrou van die Lam 
is alleen waardig om 

in die nuwe Jerusalem 
te woon.



Nuwe Jerusalem

Openbaring 21:10-27
‘n Gedetaileerde 

beskrywing van die 
nuwe Jerusalem se 

afmetings. 2400 
kilometer hoog, 2400 
kilometer breed en 

2400 kilometer lank. 



‘n Poort, uit een pêrel

Openbaring 21:21
Die heilige stad, die 

nuwe Jerusalem het 12 
poorte van pêrels en ‘n 
straat van goud en die 
heerlikheid van God 
en die Lam skyn daar 

in.



Openbaring 22:1-2
‘n Suiwer rivier van 

die water van die lewe, 
helder soos kristal, 

stroom uit die troon 
van God en van die 
Lam. Die bome van 
die lewe met hulle 

vrugte en blare is tot 
genesing van die 

nasies.

Bome van die lewe



Openbaring 22:6-20
God sit op sy troon en 

spreek Sy finale 
waarskuwings en 
beloftes aan die 
mensdom uit. 

Vyf maal Jesus kom 
gou: Sy loon is by 

Hom: IS JY GEREED?

(Esg 12:21-28)

‘Finale waarskuwings en beloftes.



Hebreers 9:27
Alle mense is bestem 

om eenmaal te sterwe 
en daarna die oordeel. 

Twee eind 
bestemmings: die 

nuwe Jerusalem of die 
poel van vuur. 

WAAR STAAN 
JY VANDAG?

Die Nuwe Jerusalem en die poel van vuur



EK WIL BY 
JOU PLEIT, 

MAAK SEKER 
DAT JY OP 
EINDIG IN 

DIE 
KONINKRYK 

EN EWIGE 
HEERLIKHEID 

VAN GOD.

INDIEN JY 
DIE 

VERKEERDE 
BESLUIT 

NEEM 
GAAN JY OP 
EINDIG IN 
DIE POEL 

VAN VUUR!



Boek van Openbaring:
Hierdie boek in die Bybel het waarskynlik die grootste impak 

op die wêreld en die gebeure verkondig ‘n verhaal van glorie 

en verdriet, heerskappy en verwerping. Dit gee ook aan die 

mensdom die geleentheid om terug te draai en hulle lewens te 

rig om die koninkryk en ‘n ewige lewe deelagtig te word. Dit is 

die volbringing van genade, liefde en waarskuwings oor ‘n 

tydperk van meer as 4000 jaar.

Geseënd is die Skepper van hemel en aarde, God Almagtig. Wat 

gekom het in die vlees en vir ons ‘n ewige lig gegee het, Jesus 

Christus, en krag deur die Heilige Gees, Amen.



Waar is die wêreld horlosie gestel?

Esg 12:25  
Want Ek, die HERE, 

Ek sal spreek—wat Ek 
as woord spreek, dit 

sal gebeur; dit sal nie 
meer uitgestel 

word nie. Want in 
julle dae, o 

wederstrewige huis, 
sal Ek ‘n woord spreek 

en dit uitvoer ook, 
spreek die Here 

HERE. 



Waar is God se horlosie gestel?

Jesus se 
koms is voor 

die deur!

Is jy gereed?







Aan God al die eer!!!
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