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ACK Waikato Preek Reeks 
Openbaring 

Week 1 Bybelstudie 1 

Lees Openbaring 1:7-20 

1. Wat het jou vir jou uitgestaan in hierdie gedeelte? 

 

2.1. Hoe dink jy oor Jesus? Hoe sien jy Hom? 

 

2.2. Hoe beïnvloed Johannes se openbaring oor Jesus jou gedagtes oor Jesus 

en hoe jy Hom sien? 

 

3. Kyk weer na Johannes se beskrywing van Jesus (v.12-16). Watter 

beskrywing van die verheerlikte Jesus is van toepassing op jou lewe in hierdie 

oomblik? 

 

• Lang kleed: Dit dui op 'n persoon van hoë rang en eer. 

• 'n Goue band om die bors: Dit dui op sy koninklike waardigheid. 

• Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu: Dit dui op sy absolute 

reinheid en heiligheid, asook op die ewigheid. 

• Sy oë vlam soos vuur:  Hy sien werklik alles en die vuur is 'n teken van 

toetsing (loutering). 

• Sy voete is soos geelkoper wat in 'n smeltoond gloei: Dit dui op sy trou en 

standvastigheid.  Die God in wie daar geen onsuiwerheid aanwesig is en wat 

geen onsuiwerheid kan verdra nie.  

• Sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa: Dit vertel van sy mag 

en majesteit.   

• Hy het die sleutels van die dood en die doderyk: Hy bepaal wie lewe en wie 

sterwe. 

• Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn:  Dit is Jesus in 

al sy heerlikheid en glorie. 
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4. Jesus sê vir Johannes in v.17 “Moenie bang wees nie”. Watter redes gee 

Jesus vir Johannes in v.17-19 om nie bang te wees nie? Hoe bemoedig dit jou 

te midde van vrees? 

 

5. Lees v.12-13, 16 en 20 vir die verduideliking van die simboliek van die sterre 

en die goue staanlampe. Wat wil hierdie openbaring vir ons as kerk sê?  

 

Week 2 Bybelstudie 2 

Lees Openbaring 2:1-7: Die Gemeente in Efese 

 

1. Lees Handelinge 19:11-20; 19:21-29; 20:25-32 

Watter uitdagings het die gelowiges in Efese gehad? 

Hoe is hierdie uitdagings soortgelyk aan die uitdagings wat gelowiges vandag 

het? 

 

2. Lees: Openbaring 2:2-3 

Hoe het die gelowiges geleef te midde van die uitdagings? 

Wat kan ons by hulle leer? 

 

3. Lees: Openbaring 2:4 

Hoe kan ‘n gemeente wat só ‘n goeie getuigskrif het, hulle eerste liefde verloor? 

 

4. Lees: Lukas 10:27, 1 Johannes 4:7-8, 1 Korintiërs 13  

Hoekom is die klag wat Jesus teen hulle het so ernstig? 

 

5. Lees: Openbaring 2:5 

Wat is nodig om ons liefdesverhouding met Jesus te herstel? 
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6. Hoe kan ons as gemeente seker maak dat ons nie ons eerste liefde verloor 

nie? 

Week 3 Bybelstudie 3 

Lees Openbaring 2:12-17: Die Gemeente in Pergamum 

Sien asseblief ‘n paar van die antwoorde op bl.4, maar probeer dit gerus eers 

self antwoord. 

 

1. As wie of wat word Jesus aan die gemeente bekendgestel? (vers 1:12b) 

• Wat beteken die “skerp swaard met twee snykante”? (sien keersy) 

 

2. Wat was die omstandighede van die gemeente in Pergamum? Waarom sê jy 

so? 

 

3. Hoe het die gelowiges op  hulle omstandighede gereageer? (vers 13) 

 

4. Wat het God teen hulle gehad? (vers 14) 

 

5. Watse valse lering moes hulle die hoof bied? (vers 14) 

 

6. Waarom is valse lering so gevaarlik? (vers 14b) (sien keersy) 

 

7. Wat gebeur wanneer mense in die kerk valse lering glo? (vers 14) 

 

8. Wat of wie is die oorsprong van valse lering? (Joh.8:43-44) 

 

9. Wat moes die gemeente doen om hulle fout reg te stel? (Op.2:16; Esegiël 

18:21) 
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10. Wat beteken die term “bekeer julle”? (Esegiël 18: 21 NIV Engelse vertaling) 

(sien keersy) 

 

11. Wie in die gemeente of kerk word gestraf as hulle valse lering aanhang en 

afdwaal? (v.16) 

 

12. Wat gebeur wanneer jy as Christen in sonde volhard en jou nie bekeer nie? 

(v.16) 

 

13. Wat is die beloning as jy God gehoorsaam en volhard” 

• Wat beteken die “verborge manna”? (sien keersy) 

• Wat beteken die “wit steentjie”?  (sien keersy) 

14. Persoonlik (deel dit gerus met ander as jy kans sien daarvoor) Is daar iets 

waarvan jy jou bekeer het, en wat ‘n groot invloed op jouself of ander rondom 

jou gehad het? 

 

Antwoorde: 

Vraag 2: Jesus word bekendgestel as “Hy wat die skerp swaard met die twee 

snykante het”. Dit beteken Jesus het die mag, outoriteit en mag om ongeredde 

mense te straf en christene te tugtig of dissiplineer. 

 

Vraag 6: Valse lering is uiters gevaarlik omdat dit subtiel is. Dit val die kerk van 

binne af aan. Dit is gewoonlik ‘n mengsel leuens en die waarheid en moeilik om 

uit te ken. Vals lering versaak dat die kerk verrot van binne af. 

 

Vraag 11: Bekering beteken om heeltemal om te draai van al jou sonde, m.a.w. 

180 grade. Die NIV stel dit so: “21 But if the wicked turn away from all their sins 

that they have committed and keep all my statutes and do what is lawful and 

right, they shall surely live; they shall not die.” 

 

Vraag 13: Met die beeld van die verborge manna verwys na Jesus na Homself! 

Hy is die manna, of brood, omdat Hy geestelike lewe gee aan dié wat in Hom 

glo. Net soos God destyds sigbare, fisiese manna vir die Israeliete gegee het in 

die woestyn, gee Jesus vandag vir ons die “verborge manna” wat Hy in 

Openbaring beloof het. En dít is ‘n vervullende, geestelike lewe in ‘n nabye 
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verhouding met Hom. Wanneer ons na Jesus toe kom, sal ons nooit weer 

honger word nie (Joh. 6:35) want Hy gee Homself aan ons, Hy is die “verborge 

manna.” 

 

Die wit steentjie is gekoppel aan die verborge manna, en dit het te make met 

die ewige lewe wat gelowiges sal ontvang. Die wit steentjie is belangrik, want 

wie in Christus glo, se nuwe naam is daarop gegraveer. Dit wys dat God ons 

aanvaar op grond van Jesus se offer, en dat ons daarom waardig geag word om 

die ewige lewe te ontvang. Dit is ‘n teken van my oorwinning en toegang tot die 

feesmaal van die Lam – die ewige lewe. 

 

Week 4 Bybelstudie 4 

Lees Openbaring 2:18-29: Die Gemeente in Tiatira 

1. Lees: Openbaring 2:18-29 en Openbaring 2:1-7 

Watter verskille en ooreenkomste is daar tussen die gemeente in Tiatira en die 

gemeente in Efese? Wat vertel dit van die balans wat daar in ‘n gemeente moet 

wees? 

 

Een van die groot probleme in Tiatira was dat gelowiges verlei was om 

kompromieë te maak in hulle geloof. Hoe word die kerk en gelowiges vandag 

onder druk geplaas om kompromieë te maak in die geloof? 

 

2. Lees: Openbaring 2:20, Jakobus 5:19-20, Galasiërs 2:11-14, Galasiërs 6:1 

Wat is ons verantwoordelikheid teenoor gelowiges wat op ‘n dwaal pad beland 

en as gevolg daarvan ook ander laat afdwaal? Hoe help ons hierdie mense op ‘n 

praktiese manier? 

 

3. Lees: Openbaring 2:22-23, 1 Korintiërs 3:16-17, 1 Korintiërs 11:27-34 

Wat is die gevolge as ons mense in die gemeente laat begaan in hulle sondige 

praktyke? Hoe moet dit ons motiveer om op te tree? 
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4. Lees: Openbaring 2:24-26, Openbaring 2:10, Hebreërs 12:1-3,  

2 Timoteus 4:6-8, 1 Korintiërs 9:24-27 

 

Hoe moedig Jesus die gelowiges in Tiatira aan om vas te byt? Watter boodskap 

dra dit vir ons vandag? 

 

Week 5 Bybelstudie 5 

Openbaring 3:1-6: Die Gemeente in Sardis 

Jesus het hierdie sewe briewe aan sewe spesifieke gemeentes in Klein-Asië 

geskryf. Dit was werklike gemeentes met spesifieke probleme en uitdagings en 

daarom het elke brief ‘n besondere boodskap spesifiek vir daardie gemeente. 

Maar die probleme/uitdagings wat in al sewe gemeentes voorkom, vind ons ook 

in kerke en gemeentes reg deur die eeue. Daarom het hierdie briewe elkeen ook 

‘n boodskap vir alle gemeentes en vir alle Christene. Die Heilige Gees wil ook deur 

hierdie 7 briewe met ons as gemeente en met elke lidmaat praat. 

Daarom is dit  belangrik dat elkeen sal luister na wat die Gees vir die gemeentes 

wil sê. 

 

Hier is so ‘n bietjie agtergrond oor SARDIS. 

Sardis was ’n baie belangrike, ryk en invloedryke stad in Klein-Asië, want die stad 

was geleë op die aansluitingsroetes met Efese, Smirna, Pergamum en na die 

Ooste. 

Die stad was ook baie veilig, want dit is gebou op ’n hoë berg-uitloper met steil 

kranse en net een toegangspad wat maklik verdedig kan word. 

Maar in hierdie twee besondere eienskappe, het ook hulle swakheid gelê; want 

die stad het agteruitgegaan en sy glorie verloor, terwyl die inwoners steeds aan 

hulleself gedink het as hierdie wonderlike stad. 

EN as gevolg van hulle baie goeie/veilige ligging het die soldate laks geraak en die 

stad oorgerus en is hy twee keer onverwags verower! (Eers deur Persië en twee 

eeue later weer deur die Romeine). 
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Ons weet nie hoe die gemeente begin is nie, maar heel waarskynlik was dit vanuit 

die kerk in Efese begin. Die gemeente het bestaan tot die 14de eeu NC. 

 

1. Bid saam en vra vir ‘n openheid om te hoor wat die Heilige Gees spesifiek vir 

jou/julle wil sê. 

 

2. Lees Openbaring 3:1-6 

 

3. Bespreek: Wat het jou getref toe jy hierdie Skrifgedeelte gelees het OF toe jy 

na die preek geluister het?  Wat het vir jou uitgestaan? 

(Gee genoeg tyd vir elkeen om hieroor te praat) 

 

4. Bespreek: Wat maak dat ‘n gemeente die naam kan hê dat hy lewe, maar 

eintlik geestelik dood kan wees?  Hoe lyk so ‘n gemeente en wat gebeur in so ‘n 

gemeente? 

 

5. Bespreek: Wanneer het ‘n lidmaat die naam dat hy/sy lewe; terwyl hy/sy 

eintlik geestelik dood is? Probeer kyk na hoe dit in ons eie lewens kan gebeur. 

 

6. Hoekom is dit so gevaarlik om te dink en die naam te hê dat jy lewe, terwyl jy 

eintlik geestelik dood is? 

 

7. Waartoe roep die Here die gemeente in Sardis (en vir ons) op? 

    in vers 2: a. 

  b. 

    in vers 3:  c. 

  d. 

  e. 
 
8. In verse 4 praat Jesus van mense in die gemeente “wat nie hulle klere besoedel 
het nie”, wat beteken dit? Bespreek. 
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9. Watter beloftes gee Jesus aan die wat oorwin in vers 5? 
 a. 

 b. 

 c. 

 
10. Bespreek: Hoekom is dit die moeite werd om voluit in die regte verhouding 
met die Here te lewe en Hom voluit te dien? 
 
 
11. Sluit af deur vir mekaar en ander te bid. 
 

Week 6 Bybelstudie 6 

Openbaring 3:7-13: Die Gemeente in Filadelfia 

Hier is so ‘n bietjie agtergrond oor FILADELFIA. 

Die stad Filadelfia was geleë in 'n gebied wat gereeld deur aardbewings geteister 

is.  Daarom was die gebied nie so dig bewoon nie.   

Die gemeente in Filadelfia was 'n klein gemeente, wat swaar gekry het in 'n 

heidense stad en heidense omgewing.  Naas die gewone vervolging en uitsluiting 

van Christene uit die sosiale en ekonomiese lewe, was daar ook 'n sterk Joodse 

gemeenskap wat geleer het dat die Christene verlore is omdat hulle nie besny is 

en volgens die Joodse wette gelewe het nie.  Die Jode wat tot bekering gekom 

het, is uit die sinagoges geban, as teken daarvan dat hulle nie meer deel sou hê 

aan die volk en koninkryk van God en daarom die ewigheid nie. 

1. Bid saam en vra vir ‘n openheid om te hoor wat die Heilige Gees spesifiek vir 

jou/julle wil sê. 

 

2. Lees Openbaring 3:7-13 
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3. Bespreek: Wat het jou getref toe jy hierdie Skrifgedeelte gelees het OF toe jy 

na die preek geluister het?  Wat het vir jou uitgestaan? 

(Gee genoeg tyd vir elkeen om hieroor te praat) 

 

4. Bespreek: Hoekom dink jy is hier GEEN waarskuwing of teregwysing vir die 

gemeente in hierdie brief nie? 

 

5. Bespreek: Waarin lê ‘n gemeente (ook Christen) se krag? Wat maak dat ‘n 

gemeente kan voortbestaan, al is hulle klein of hulle getalle min? (Kyk na verse 

8-10). 

 

6. Wat beteken dit dat Jesus die Sleuteldraer is en dat net HY die ewigheid vir 

mense kan oopsluit en toesluit?  Bespreek dit met mekaar. 

 

7. Hoe en wanneer kan ‘n mens seker wees dat jy vir ewig saam met Jesus sal 

wees (gered is)? 

     

8. Watter deur het Jesus vir ONS oopgesluit? (vers 8) 

 
9. Watter beloftes gee Jesus aan die wat oorwin in vers 11-12? 
 a. 

 b. 

 c. 

 
10. Op watter maniere kan JY ‘n pilaar wees in Jesus se gemeente hier op aarde?   
 
 
11. Is dit die moeite werd om voluit die Here te dien en aan Hom getrou te bly, 
selfs wanneer ek teenspoed en vervolging ervaar?  Hoekom? 
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12. Sluit af deur vir mekaar en ander te bid. 
 

Week 7 Bybesltudie 7 

 Openbaring 3:14-22: Die Gemeente in Laodicea 

Ons weet van vier uitstaande kenmerke van LAODICEA. 

a.  Die stad was besonder ryk.  a.g.v. sy ligging op die belangrikste 

handelsroetes was dit 'n groot bankiers- en handelsentrum.  Omdat die 

gemeenskap so ryk was, was hulle ook baie trotse mense.   

Toe 'n aardbewing in 60 nC. al die stede in die gebied ernstig beskadig het, het 

almal dadelik staatshulp gevra.  Almal, behalwe Laodisea.  Hulle het self hulle 

stad herstel. 

b.  Laodisea was 'n akademiese stad.  Veral hulle mediese skool was bekend.  

Die beste oogsalf wat destyds bekend was, is daar gemaak. 

c.  Die stad en omgewing was die belangrikste wol en tekstiel-sentrum in Klein-

Asië.  Die bekende swart wol van daardie streek is in Laodisea verwerk.  Mense 

het graag daar kom koop.. 

d.  'n Paar kilometer buite die stad was 'n warmbron.  Die water het afgevloei 

na Laodisea.  Dors reisigers het dikwels van hierdie water langs die pad, probeer 

drink, maar dit dadelik weer uitgespoeg omdat dit lou was en ‘n hoë 

swawelinhoud gehad het. 

1. Bid saam en vra vir ‘n openheid om te hoor wat die Heilige Gees spesifiek vir 

jou/julle wil sê. 

2. Lees Openbaring 3:14-22 

3. Bespreek:   Wat het jou getref toe jy hierdie Skrifgedeelte gelees het OF toe jy 

na die preek geluister het?  Wat het vir jou uitgestaan? 

(gee genoeg tyd vir elkeen om hieroor te praat) 

4. Bespreek:  Hoekom verskil die gemeente (mense) se beoordeling van hulself 

(in vers 17a) so baie van Jesus se beoordeling van hulle in vers 17b en vers 16? 

Kan dit met ons ook gebeur? 
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5. Bespreek: Waarom sê Jesus in vers 15 dat dit beter sou wees indien die 

gemeente/mense KOUD was? 

 

6. Wanneer is ‘n mens/ gemeente WARM vir God? 

 

7. Juis die 3 dinge waarop die mense (gemeente) hulself beroem het; sê Jesus 

die teenoorgestrelde: 

a. Rykdom  - Jesus sê julle is arm! 

b. Tekstiel en klere – Jesus sê julle is kaal! 

c. Mediese skool met oogsalf – Jesus sê julle is blind 

Gesels oor wat die betekenis van elkeen van hierdie 3 aspekte is EN wat Jesus se 

oplossing/ raad vir hulle is (vers18). 

 

8. Hoekom praat Jesus se ernstig en reguit met die gemeentes en met jou en my 

(vers 19)? 

 

9. Lees vers 20; Hierdie boodskap/oproep is vir elkeen bedoel. 

Het JY al die deur van jou hart en lewe vir Jesus oopgemaak en Hom ingenooi 

om beheer van jou lewe oor te neem? 

Hoe doen ‘n mens dit? 

 

10. Watter beloftes gee Jesus aan die wat oorwin in vers 21? 

  

11. Gee geleentheid vir STILGEBED – elkeen praat met die Here; 

Sluit dan af deur vir mekaar en ander te bid. 

 



12 
 

Week 8 Bybelstudie 8 

 Openbaring 4-6 

2de periode 

Hoofstuk 4-7: Die sewe seëls. Christus as die Lam is die enigste een wat 
betekenis kan gee aan die geskiedenis (maak die seëls oop). In die geskiedenis 
sal daar beproewing en vervolging (die seëls) wees vir die gelowiges. Maar, die 
kerk is beskerm (verseël op voorkop) en die gelowiges sal met Christus wees vir 
ewig.  
 
1. Watter emosies voel jy wanneer jy die na die nuus kyk, lees? Wat ontstel 
jou tans die meeste wanneer jy na wêreld gebeure kyk? 

 

2. Lees: Openbaring 4:1 

Bespreek: Johannes kry die voorreg om die gebeure van die wêreld te sien uit die 
operateurkamer van God.  
Hoe verander die wete dat God deur wêreld-gebeure Sy planne in werking stel 
jou siening oor wat tans aan die gebeur is? 

 

3. Agtergrond: In die troonkamer van God sien Johannes 'n troon in die middel 
staan en God die Vader sit daarop as Heerser oor die ganse skepping. (Op. 4) 

In God se hand is daar 'n boekrol ..wat God se raad- en verlossings-plan vir die 
kerk en die wêreld bevat tot by die nuwe hemel en aarde.  

Slegs EEN in die ganse skepping is by magte om die boekrol te neem en God se 
raadsplan met die wêreld bekend te maak en tot uitvoer te bring - nl. JESUS, die 
Lam van God wat Homself gegee het om die skepping uit die mag van die sonde 
te verlos. (Op. 5) 

Vanaf hoofstuk ses word die raadsplan van God vir die skepping dan ontplooi.  

3.1 Lees: Openbaring 6:2, Openbaring 19:11, 2 Korintiërs 2:14-17  
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Agtergrond: Die wit perd simboliseer die oorwinning van Christus en van die 
Evangelie in die wêreld.   

Bespreek:  

Op watter maniere aanskou jy tans die triomftog van Jesus in wêreld?  

Watter bemoediging lê daarin dat niks die oorwinning van Jesus en die evangelie 
kan keer nie? 

 

3.2 Lees: Openbaring 6:4, Handelinge 4:1-4, Handelinge 4:23-29, Handelinge 
7:54-60,Handelinge 8:4  

 

Agtergrond: Die perd simboliseer die vervolging wat volg op die verkondiging en 
aanvaarding van die Evangelie.   

Bespreek: Op watter maniere is Jesus soewerein (in beheer)  oor die vervolging 
van Sy volgelinge?  

 

3.3 Lees: Openbaring 6:5-6  

Agtergrond: Die swart perd dui op die nood en ekonomiese swaarkry wat volg 
op die vervolging van Christus en sy mense. 

Bespreek: Hoe word daar druk op Christene geplaas op die gebied van werk en 
geld? 

 

3.4 Lees: Openbaring 6:7-8 

Agtergrond: Die vaal (grys-blou) perd wat op die vierde seël volg, is simbool van 
die dood. In die ontwikkeling van die geskiedenis sal  oorlog, hongersnood, pes 
en wilde diere veroorsaak dat 'n kwart van die aarde se bewoners sterf.  

Bespreek: Hoe verander hierdie wete (dat dit alles deel van God se plan met die 
verloop van die geskiedenis is) jou siening oor oorlog, hongersnood, pes en wilde 
diere in die wêreld? 
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3.5 Lees: Openbaring 6:12-17  

Bespreek: Wie gaan deur die finale oordeel van God getref word?  

Hoe kan ons seker maak dat daardie dag ons nie soos ‘n dief in die nag betrap 
nie ?  

 

Sluit af deur vir mekaar te bid. 

 

Week 9 Bybelstudie 9 

 Openbaring 12:1-17 

Openbaring is ‘n besondere boek wat ‘n direkte boodskap gehad het vir die 
gelowiges in die sewe gemeentes in Klein-Asië en wat ‘n belangrike boodskap 
het vir alle gelowiges van alle tye.  
Omdat die boek gebruik maak van beelde en simbole is dit nie altyd maklik om 
te verstaan nie.  (Die oorspronklike lesers het presies geweet wat met elkeen 
van die beelde en simbole bedoel word!) Omdat ons nie in daardie tyd en 
wêreld leef nie, is dit baie moeiliker om te interpreteer.  Daar word ‘n groot 
verskeidenheid interpretasies aangebied; party van hulle baie sensasioneel.  
Dit maak dat daar baie verwarring bestaan oor die interpretasie van 
Openbaring. Een van die belangrikste beginsels by die interpretasie van enige 
deel van die Bybel (ook van die boek Openbaring), is dat daar eerstens gevra 
moet word; “Wat was die boodskap van hierdie gedeelte vir die mense aan wie 
die boek/brief oorspronklik gerig is?” 
Eers dan kan ons vra na wat die toepassing in ons spesifieke tyd en situasie is. 
 
1. Bid saam en vra vir ‘n openheid om te hoor wat die Heilige Gees spesifiek 
vir jou/julle wil sê. 
 
2. Lees Openbaring 12: 1-17 
 
3. Bespreek:   Wat het jou getref toe jy hierdie Skrifgedeelte gelees het OF toe 
jy na die preek geluister het?  Wat het vir jou uitgestaan? 
(gee genoeg tyd vir elkeen om hieroor te praat) 
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4. Wat is die betekenis van die simbole in hierdie gedeelte?:   
 
Die Kind: (Gen 3:15) 
 
Die Draak: (Open 12:9) 
 
Die Vrou: (Open 12:17) 
 
 
5. Wat Jesus sê in Lukas 10:18 en in Johannes 12:31-32 oor Satan?  
 
 
Lees ook Efesiërs 1: 19-21, Hebreërs 2:14-15: 
Wat sê hierdie gedeeltes oor Satan en sy possisie na Jesus se kruisdood en 
opstanding? 
 
 
6. Is daar lande/plekke waarvan jy bewus is waar christene fisies vervolg en 
doodgemaak word omdat hulle in Jesus glo en Hom as Verlosser bely? 
 
 
7. Is daar vervolging/lyding wat jy ervaar omdat jy Jesus as jou Verlosser 
erken? Gesels daaroor in die groep. 
 
 
8. Wat moet Christene doen wanneer hulle vervolging, lyding of spot ervaar? 
 
 
9. Lees Romeine 8:35-39 en gesels oor watter troos dit vir ons as christene 
gee. 
 
 
Gee geleentheid vir gebed of deel in groepies van 2-2 en bid vir mekaar. 
 
Bid ook spesifiek vir Christene wat ly onder vervolging. 
 
 
 



16 
 

Week 10 Bybelstudie 10 

 Openbaring 13:1-18 

Hoe moet ons Openbaring lees en verstaan? 
Ten eerste (soos die res van die Bybel) moet ons dit lees en verstaan teen die 
agtergrond van die mense aan wie die boek direk gerig is. Vir Openbaring was 
dit die Christene aan die einde van die eerste eeu nC. Hulle het geweldig swaar 
gely onder vervolging deur Romeinse keiser Domitianus. Hulle is gemartel, 
doodgemaak, het hulle werk verloor, is uit sinagoges verban!  
Die boek (wat in die vorm van ‘n brief geskryf is) is direk aan hulle gerig, veral 
aan die 7 gemeentes wat in Klein-Asië geleë was. Dit is bedoel om ‘n brief van 
bemoediging te wees vir christene wat swaar kry onder vervolging en lyding. 
Die tweede aspek is om te kyk wat die boek self sê. Ons het reeds gesien dat die 
boek ‘n openbaring is wat Johannes van Jesus ontvang het met die opdrag om 
dit neer te skryf en aan die 7 gemeentes te stuur (1:1-2 “Dit is ’n openbaring 
wat van Jesus Christus af kom. God het dit aan Hom gegee om aan sy 
diensknegte bekend te maak wat binnekort moet gebeur. Hy het dit toe aan sy 
dienskneg Johannes gegee deur sy engel na hom toe te stuur. Johannes het 
getuienis gelewer van alles wat hy gesien het: wat God gesê het en wat Jesus 
getuig het.…”.  
1:4 “Hierdie brief kom van Johannes en is gerig aan die sewe gemeentes wat 
in die provinsie Asië geleë is”.) 
 
Die beelde/simbole wat gebruik word, het sin gemaak vir die lesers van die 
brief. Hulle het die simbole verstaan en dit het vir hulle ‘n boodskap gehad. 
Daarom moet ons kyk na wat die boodskap vir HULLE sou wees en hoe HULLE 
dit sou verstaan. Eers daarna kan ons vra wat die boodskap vir ons vandag is! 
 
1. Bid saam en vra vir ‘n openheid om te hoor wat die Heilige Gees spesifiek 
vir jou/julle wil sê. 
 
2. Lees Openbaring 13:1-18 
 
3. Bespreek:   Wat het jou getref toe jy hierdie Skrifgedeelte gelees het OF toe 
jy na die preek geluister het?  Wat het vir jou uitgestaan? 
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(gee genoeg tyd vir elkeen om hieroor te praat) 
 
4. Wat is die betekenis van die simbole in hierdie gedeelte?:   
 
Die Draak: (Op. 12:9) 
 
Die Monster/dier uit die see: (Op. 17:9 en Daniël 7:1-7) 
(In Daniël 7 word vier opeenvolgende koninkryke beskryf: Babiloniese ryk = 
Leeu; Mede-Persiese ryk = Beer; Griekse ryk = Luiperd; Romeinse ryk = Monster 
met 10 horings) 
 
 
Die Monster/ dier uit die aarde: (Op. 19:20)   
 
 
5. Die monster uit die see (anti-christelike regerings) staan in diens van Satan 
(draak).  Wat doen die anti-christelike regerings? 
 
Vers 4: - 
 
Vers 5-6: -    
 
Vers 7: -  
 
 
6. Lees vers 8. Wie aanbid (dien) die anti-christelike regerings en wie aanbid en 
dien hom nie? 
 
 
7. Die monster uit die aarde (valse profeet) is alle valse godsdienste, valse 
leraars en ideologieë. Die feit dat hy 2 horings het soos ‘n lam, maar praat 
soos ‘n draak, wys op sy verleiding: Lyk onskuldig (lam is beeld van Jesus), 
maar is eintlik in diens van Satan (draak is beeld van Satan). 
Wat doen die valse profeet alles? 
 
Vers 12: - 
 
Vers 13-14a: -   
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Vers 14b: -  
 
Vers 15: -  
 
Vers 16: -  
 
 
8. Gesels oor hoe valse godsdienste en ideologieë deur die eeue anti-
christelike regerings ondersteun en bemagtig om mense te mislei en dwing om 
die regering te volg en hoe hulle christene vervolg het! 
 
 
 
9. Sien julle dit ook vandag nog gebeur? 
 
 
 
10. Waarom het Jesus hierdie openbaring (in hoofstuk 13) aan Johannes gegee 
om neer te skryf en aan die gemeentes se stuur. Wat was Sy boodskap aan die 
gemeentes? 
 
 
 
Wat dink jy is God se boodskap met hierdie hoofstuk een ons vandag? 
 
 
 
Gee geleentheid vir gebed of deel in groepies van 2-2 en bid vir mekaar. 
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Week 11 Bybelstudie 11 

 Openbaring 19:1-10 

Die gedeelte van die boek kan in 3 sub-gedeeltes verdeel word. Hoofstuk 17 

handel oor die sedelose vrou van Babilon. Sy simboliseer die wêreld en al sy 

verleidelikheid van rykdom, prag en mag. Sy simboliseer die goddelose sisteem 

van die wêreld wat die mense van die wêreld verlei. Sy is ook skuldig aan die 

vergieting van die bloed van gelowiges. 

(Vir meer inligting oor haar lees: Openbaring 17:3-6, 17:18, 18:2-3, 18:11-13) 

Hoofstuk 18 wys vir ons dat hierdie sisteem tot ‘n val gaan kom en tot niet gaan. 

Dat die bewoners van die wêreld wat deur haar verlei was en hulle siele aan  haar 

verkoop het, oor haar gaan weeklaag en treur wanneer God Sy oordeel oor haar 

voltrek.  

Hoofstuk 19 is ‘n toekoms visie van die aanbidding wat gaan plaasvind in die 

hemele met die aanbreek van die nuwe hemel en nuwe aarde. 

1. Lees Openbaring 19:1-10. Bespreek wie God aanbid; hoe Hy aanbid word en 

hoekom Hy aanbid word.  

 

2. Hoekom gee God vir hierdie visioen vir Johannes?  

Watter invloed sal hierdie visioen hê op die gelowiges aan wie Jesus die brief 

rug: 

-Dié wat vervolg word? (Openbaring 1:9, 2:3, 2:9, 2:13, 3:10) 

-Dié wat in gevaar is om mislei te word? (Openbaring 2:14, 2:20) 

-Dié wat lou en flou begin word het? (Openbaring 2:4, 2:15-16) 

Watter waarskuwing is daar vir ons in hierdie gedeelte? (Lees Openbaring 

18:4)? 

 

3.1. Lees openbaring 6:9-10, 17:4, 19:2 
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Bespreek: Watter verskil maak die wete dat God regverdig gaan oordeel oor alle 

bose magte aan jou lewe hier en nou?  

 

3.2 Lees: Openbaring 11:15, 19:6 

Bespreek: God regeer nou, al sien ons dit nie altyd nie, eendag sal Sy 

heerskappy vir almal sigbaar wees. Hoe kan ons meewerk om God se 

heerskappy op aarde meer sigbaar te maak (Lukas 11:2). 

 

3.3 Lees: Openbaring 19:7-8  

Bespreek: Jesus gee vir ons iets om na uit te sien in die toekoms (die bruilof), en 

werk om te doen in die hede (regverdige dade). Hoe verander hierdie beeld jou 

idee oor kerk-wees? 

 

Week 12 Bybelstudie 12 

 Openbaring 21:1-8 

1. Wat het vir jou die meeste uitgestaan in die reeks uit Openbaring? Op watter 

manier het die Here spesifiek met jou gepraat? 

 

2. In Openbaring 21:5 sê God vir Johannes, “Kyk ek maak alles nuut”. Wat gaan 

God alles nuut maak volgens die gedeelte? Lees ook Openbaring 21:22-26; 

22:1-5. Uit al die dinge wat God gaan nuut maak, waarna sien jy die meeste uit? 

Hoekom? 

 

 

3. Watter versekering gee God dat Hy sal doen wat Hy beloof het (v.5-6)? Is dit 

vir jou moeilik of maklik om dit te glo? Hoekom? 
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4. Openbaring leer vir ons dat daar mense gaan wees wat gaan deel hê in die 

nuwe skepping. 

- Hierdie mense word eerstens beskryf as dié wat dors is (v.6, sien ook Johannes 

4:14, Jesaja 55:1-2). Wat beteken dit om te dors na hierdie waters? Wat 

verhoed mens om van die waters te drink? 

 

- Tweedens, word hul beskryf as dié wat oorwin (v.7). Wat het dit beteken vir 

die gelowiges aan wie die Openbaring gerig is (sien Openbaring 2:5, 2:10, 2:16, 

2:25-26, 3:2-3, 3:10-11, 3:19-20). Wat beteken dit vir ons vandag? 

 

-Wat sal ons in staat stel om vol te hou tot die einde toe? (Lees Hebreërs 12:1-3) 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


