
Erediens 28 April 2013 

Tema: Lote kry krag vanaf die Lam om die vrug van getuienis te dra 

Afkondigings 

Orrelspel 

Votum 
 “Die Lam wat geslag was, is waardig 
om die mag en rykdom, 
die wysheid en sterkte, 
die eer, heerlikheid en lof 
te ontvang.” 
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat 
daar is, het ek hoor sê: 
“Aan Hom wat op die troon sit, 
en aan die Lam, 
behoort die lof en die eer, 
die heerlikheid en die krag, 
tot in alle ewigheid.” 
Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. 
(Openb. 1:12-14) 
 

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy 

troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, 

die heerser oor die konings van die aarde. (Openb. 1:4b-5a) 

Lofsang 
Lied 597:1,2,5 -  Dié met helder witte klere 

 

Wet 
34Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook 

liefhê. 35As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh. 13:34-35) 

Verootmoediging 
Lied 590:1,2 -  Het jy gehoor dat eenmaal 

 

1. Het jy gehoor dat eenmaal 

hier alles nuut sal staan? 

Dat Jesus by sy weerkoms 

die dood finaal verslaan? 

'n Nuwe aarde, hemel 



verskyn met God se seën. 

Het jy gehoor en glo jy 

selfs deur jou twyfel heen? 

2. Het jy gehoor van Jesus, 

van lewe uit sy dood? 

Het jy gehoor, vertrou jy 

Hom in jou diepste nood? 

Weet dan, geen bose magte 

kan jou aan Hom ontruk. 

Op dié geloofsverwagting 

skenk God volmaak geluk. 

Genadeverkondiging 
Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, 

priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

(Openb. 1:5b-6) 

Geloofsbelydenis 

Skriflesing 
Openbaring 21:1-6;  

Prediking:  

Swaarkry sug vir ontknoping 

Openbaring is soos ‘n spanningsverhaal wat pleit om ‘n ontknoping.  Dit vertel van swaarkry, en 

mens kan nie wag vir ‘n oplossing om aan te breek in die volgende bladsye nie..   

Die Boek Openbaring is geskryf aan gelowiges in die eerste eeu na Christus.  Openbaring troos en 

bemoedig in 'n tyd toe gelowiges bitter swaar gekry het.  Die groot verdrukking, weens vervolging 

deur die Romeinse keiser wat self die titel "god" en aanbidding opgeëis het, sal verby gaan. 

Openbaring wil ook Christene se geloofslewe vorm en hulle siening en ervaring van die werklikheid 

transformeer.  Hulle moenie langer sien en dink dat die keiser in beheer van die geskiedenis (ook hul 

eie) is nie.  God is in beheer.  Die doel is om hulle te transformeer van mense sonder hoop en 

neerslagtig tot mense wat vasstaan in die geloof en met vreugde hulle lewe leef. 

Openbaring is 'n geestelik-versorgende boek.  Dit is die stem van die Groot Herder wat met sy kudde 

praat.  Dit vertel vir ons dat daar ‘n vasgestelde, beperkte tyd is waarin dit sal lyk asof die magte van 

die duiwel die oorhand het.  Daardie tyd sal einde kry en gelowiges sal die oorwinning behaal. 

Geplaas aan die einde van die Bybel 

A geestelik-versorgende boek is openbaring doelbewus teen die einde van die Bybel geplaas.  

Spanningsopbou en ontknoping.  In hierdie laaste bladsye, waarvan Openbaring 21 letterlik die 

laaste bladsye van die laaste bladsye is, sien ons die ontknoping van die wêreld se geskiedenis.  Hier 

verneem ons waarheen alles op pad is.  Die gordyne word gelig sodat ons die einde kan sien. 



Ontknoping in die middel van die drama 

Op hierdie manier is Openbaring suiwer genade uit God se hand.  Ons leef nog in die middel van die 

geskiedenis, met geen idee wanneer die laaste bladsye van die boek aanbreek nie.  Ons ken nog nie 

al die hoogte- en laagtepunte van die drama wat voorlê nie.  Máár ons ken die einde!  Die plek waar 

alles gaan eindig, die finale ontknoping van die wêreld se geskiedenis, word reeds vooraf deur God 

aan ons in hierdie bladsye openbaar. 

Sodat ons moed kan skep.  En verstandig kan lewe.  Sodat ons – spreekwoordelik - die regte perd kan 

opsaal.  En die regte rigting inslaan.  En: by die regte wingerdstok inskakel om die REGTE VRUG te 

kan dra! 

Meer oor ons teks: verse 1 tot 8 

Openbaring 21 verse 1 tot 8 sluit God se oordeelsvoltrekking af, en dien ook as inleiding tot die 

opwindende aanbreek van die nuwe era, wat in verse 9 tot 27 met beeldspraak as die nuwe 

Jerusalem beskryf word, en in 22 verse 1 tot 5 as die nuwe Eden. 

Voordat God se nuwe era vir God se skepping aanbreek, moet die sonde eers finaal gestraf word.  

Daarom is ons teks ook gesien as finale afsluiting van die strafepisode (19:6 - 21:8).  Dit is ook die 

inleiding tot 21:9 - 22:5 wat vertel van die nuwe verlossing wat vir gelowiges aanbreek.  God se eeue 

oue betrokkenheid by die mensegeskiedenis bereik sy hoogtepunt wanneer die goddelose finaal 

verdelg word in die poel van vuur (21:8) en die nuwe Jerusalem uit die hemel verskyn. 

Ons teks bestaan uit die volgende momente:  

Verse 1 tot 2 bevat 'n visioen van die nuwe hemel, aarde en Jerusalem.  Die ou hemel en aarde 

verdwyn, en word vervang met die nuwe hemel en aarde.  Sonde het God se eerste, goeie skepping 

binnegedring en dit verslaaf aan die verganklikheid en gebrokenheid (Rom. 8:21), daarom moet die 

ou hemel en aarde met die nuwe vervang word.  Die nuwe bestaan vervang die eerste bestaan wat 

met sonde besmet was.  Ook die see sal nie meer bestaan nie.  Die see is as bedreiging en oorsprong 

van die Bose gesien (12:18; 13:1).  In die nuwe bedeling bestaan die Bose nie meer nie, daarom ook 

nie die see nie. 

Dan sien hy die nuwe Jerusalem, van God uit die hemel, versier soos 'n bruid vir haar man.  Dit is 

God se groot verrassing, die klimaks van ons bestaan.  Die hoogtepunt van ons verlossing is die koms 

van die nuwe Jerusalem! 

In verse 3 tot 4 word die betekenis van die nuwe Jerusalem verduidelik.  'n Harde stem, 

waarskynlik van 'n engel, gebruik Ou Testamentiese beelde word verduidelik wat gebeur: 

 God woon nou by mense, Hy slaan tent op (tabernakel) by mense.  Dit is die vervulling van 

die verbondsbelofte by Sinai, "Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees 

(o.a. Lev. 26:11-12). 

 "Hulle sal sy volke wees" – die enkelvoud "volk," volgens die Sinaiverbond, word vervang 

met die meervoud volke.  God sal die God wees van al die volke wat Hom aanbid.  Die volke 

word nou saamgebind tot die een nuwe Godsvolk op die nuwe aarde onder God se nuwe 

hemel. 

 Hierdie nuwe Jerusalem bring nuwe vooruitsigte en voordele: 

o Al die trane van lyding en opoffering word opgedroog 



o Die oorsake van lyding (dood, leed, smart en pyn) verdwyn 

o Die eerste dinge van vroeër, die dekades van hel, het verbygegaan 

In verse 5 tot 8 word sewe uitsprake, deur God self vanaf die troon gegee, opgeteken: 

 Kyk, Ek maak alles nuut: God neem die ou skepping en bou die nuwe skepping daaruit; God 

vervang die gebrokenheid met 'n nuwe volmaakte begin. 

 Hierdie woorde is betroubaar en waar: Die boodskap van Openbaring is nie 'n sprokie of 

mooi storietjie nie, dit is waar en betroubare openbaring van God se toekoms. 

 Dit het klaar gebeur: Die tydvorm van werkwoord (perfektum) dui daarop dat God se nuwe 

begin onafwendbaar reeds aan die gebeur is.  Ons ervaar die resultate van gebeure wat 

reeds afgehandel is.  Jesus het reeds aan die kruis gesê: "Dit is volbring", God se 

verlossingsplan is onafwendbaar beklink. 

 Ek is die Begin en die Einde: God is die Alfa en die Omega.  God het die skepping begin, en 

voleindig dit nou met groot regverdigheid.  God ontplooi verlossing en oordeel aan die einde 

van die wêreld se geskiedenis. 

 Aan elkeen van dors het, gee Ek te drinke: Almal wat verlang na God se verlossing, ook 

mense wat nou nog God se heerskappy verwerp, word uitgenooi om van God se 

lewegewende water te kom drink. 

 Die oorwinnaar sal alles kry: Diegene wat glo kan uitsien na 'n wonderlike erfporsie: om 

volmaak hulle verbintenis met God te kan beleef. 

 Die ewige straf in die poel van vuur en swael: Mense wat God se heerskappy verwerp, het 

ook 'n erfporsie.  Deur 'n lys sondes soos 'n klagstaat op te noem, word verduidelik waarom 

die ongehoorsames God se straf verdien. 

Ontknoping 

Ons moet hierdie verse – soos vroeër gesê – lees as die ontknoping van God se verhaal met God se 

skepping.  Genesing en herstel vir die Skepping, en God se kinders. 

God is die Boer wat mense inënt in die Wingerdstok, Jesus Christus, sodat ons in hierdie nuwe 

skepping kan lewe, en die goeie nuus van die werklikheid daarvan met ander kan deel. 

Toepassing 

Wat beteken hierdie teks vir ons? 

Een: Skep moed 

Toe Openbaring aan die gemeentes in die Romeinse provinsie Klein-Asië geskryf is, was die 

bedoeling om hulle te bemoedig.  Al het alles hoe duister gelyk, is onderstreep dat God in beheer is.  

God weet wat God doen, en God is met God sê wêreld onderweg na die heerlike voltooiing en nuut 

maak daarvan.  Hiervan getuig ons teks. 

Twee:  Gee jou lewe vir God se aksie 

Regdeur die Bybel word vertel dat God nou reeds, in die hede, besig is om God se skepping te 

vernuwe en te herstel as die eerste tekens van God se komende ryk.  Ons teks wys waarop God se 



verhaal, of God se geskiedenis, met die skepping uitloop.  Daarom is die teks ook 'n uitnodiging aan 

ons.  Ons word geroep om getrou aan God se bedoelinge te bly. 

Prakties is dit 'n uitnodiging om in God se geskiedenis met die wêreld in te klim.  Ons word uitgenooi 

om God se storie met die wêreld soos klere aan te trek.  Ons word geroep om Bybelkarakters te 

word wat getrou aan die Lam bly. 

Ontrou aan God se bedoelings is om jy eie kop te volg en vir jouself 'n wet te wees (losbandig); om 

jou naaste te ondergrawe en te ondermyn (moordenaar); seksueel en moreel losbandig te wees 

(onsedelik); vals te wees (bedrieër), onbetroubaar (leuenaar); en jou lewe ten diepste verkeerd te 

anker (afgodsdienaar). 

Om God se verhaal of missie soos klere aan te trek, is om vanuit jou nuwe identiteit in Christus te 

lewe.  MAW: kry jou krag as loot uit die Ware Wingerdstok, dan kan jy Jesus se voorbeeld volg en 

mense met die goeie boodskap van God se Koninkryk bedien. 

Drie: God se oordeel is goeie nuus 

Die gedagte aan God se oordeel val swaar op Westerse ore.  Spesifiek op die plek waar ons kultuur 

tans is.  Ons wil elkeen sy reg gee om te wees en te maak soos hulle wil.  Ander lewensstyle is 

aanvaarbaar.  Diversiteit is belangrik, ook morele en godsdienstige diversiteit en moet omhels word.  

Hierdie beskouing waardeer onsekerheid bo sekerheid, twyfel bo vaste oortuiging. 

Die vraag is waar God se oordeel inpas in 'n alles-omhelsende lewensbeskouing?  Oordeel tussen 

mense veronderstel tog dat sekeres reg is, en ander verkeerd? 

Voordat mens te vinnig oor inklusiwiteit oordeel, moet ons eers die alternatief wat ons kultuur bied, 

verstaan.  Die alternatief is groeiende fundamentalisme.  Fundamentalisme is om te kies vir die 

absolute waarheid van jou eie oortuigings, en almal dan in die lig daarvan te beoordeel.  Omdat jy 

absoluut reg is, is almal wat van jou verskil verkeerd, 'n gevaar, en moet reggehelp word.  Anders 

tref die oordeel hulle. 

Die vraag is of fundamentalisme God nog kan toelaat om te oordeel.   Kan ons God vertrou om reg 

en waar te oordeel?  Of sal ons self God speel en die oordeel namens God voltrek?   

Beide van hierdie soort denke beroep hom op God.  God is vir sommige die alles-aanvaardende God.  

Vir ander is God die absolute Waarheid wat vernietigend oordeel oor mense wat verkeerd is. 

Christene moet waak teen beide van hierdie ekstreme pole.  Beide die blote omhelsing van alles en 

nog wat, asook die absolute sekerheid van jou eie oortuigings, is doodloopstrate. 

Die uitdaging is om God op God se Woord te neem.  Om duidelik uit te maak wie God is en wat God 

van ons verwag.  Dit kan mens nie in isolasie doen nie.  Jy het nodig om na ander te luister.  Jy het 

nodig om saam met ander na God se Woord te luister.  Mens het nodig om God toe te laat om die 

koring en onkruid saam te laat groei.  Maar jy het ook nodig om 'n helder uitsig op God se waarheid 

te hê, en daarvolgens te lewe. 

Want God oordeel uiteindelik.  Joh 15:  die wingerdlote wat nie vrug dra nie, word eenkant gegooi 

en verbrand!  Nie alles is aanvaarbaar nie.  God maak onreg tot niet.  God weerstaan die goddelose 



en hoogmoedige.  God laat jou nie toe om te doen wat jy wil nie.  Die voleinding van die skepping sal 

God se reg duidelik laat blyk. 

Dit is daarom wys en verstandig om God se Woord ernstig te neem en daarvolgens te lewe. 

Mense wat swaarkry en ly onder ander; mense wat uitgebuit word, verdruk word, doodgemaak 

word, kan met vrymoedigheid roep dat God tog sal kom om 'n einde aan die ou dinge te maak.  God 

sal dit doen, op God se tyd.  God se oordeel is goeie nuus. 

God se oordeel is goeie nuus.  Dit beteken die oorwinning van goed oor sleg staan vas.  Vir diegene 

wat in die Wingerdstok ingeënt is, is daar net goeie nuus. 

Vier: Ons leef tóg in 'n morele wêreld 

Steeds by die Westerse kultuur.  'n Groeiende oortuiging leer dat die wêreld nie moreel is nie, veral 

uit sg biologiese filosofie – Dawkings, Goulding ens.  Alles gaan net oor selfsugtige oorlewing. Jou eie 

belange ten koste van ander. 

Politiek, militêre aksie, sakebedrywighede, die hef van belasting, sosiale verhoudinge, die reël van 

arbeid en produksie, was in die tyd van die Nuwe Testament in die omliggende wêreld in baie gevalle 

sonder enige morele oorweging beplan en uitgevoer. 

Selfs die gode was in die Grieks-Romeinse wêreld immoreel, en het mekaar en mense altoos probeer 

uitoorlê.  Mense kon maar net by die gode leer. 

Die uiteinde hiervan is natuurlik 'n onveilige wêreld waar mense aan mekaar doen net wat hulle dink 

hulle eie belang sal bevoordeel en waarmee hulle dink hulle sal wegkom. 

Openbaring is 'n gesofistikeerde protes teen hierdie lewensbeskouing.  Regdeur die boek word vertel 

hoe selfsugtige politiek, sakebedrywighede en onreg onder die oordeel van God staan.  Hiermee sal 

God self afreken.  God het die wêreld gemaak.  God is moreel, en daarom is God se skepping tot in 

elke vesel daarvan moreel.  Mens saal 'n verloorperd op as jy immoreel lewe. 

Vyf: Lewe soos die Lam 

Die Lam, Jesus Christuse, se selfopoffering wys onmiskenbaar dat God goed is en ook hoe goed God 

is.  Só goed dat Hy Homself offer. Die Lam offer Homself vir die welsyn van die skepping.  Die nuwe 

hemel, aarde en Jerusalem is die vrug van die offer van die Lam. 

Van ons verwag God om onsself, selfopofferend, te gee vir die welsyn van ander en vir die versorging 

van God se skepping.  Hierdie diensbaarheid word nie deur die wrede wêreld beloon nie, maar 

eerder geminag.  Tog is die dood en opstanding van Jesus Christus bewys dat liefde en diens sterker 

as haat is (Tutu). 

Openbaring bring nie valse troos nie.  Dit sing nie susliedjies wat die harde realiteite van die lewe wil 

versag nie.  Openbaring troos ons nie soos susmiddels of dwelmmiddels deur ons uit die werklikheid 

waarin ons daagliks lewe te verplaas na ’n ander wêreld nie. 

Openbaring sê: God oorwin boosheid deur die Lam.  Laat ons daarom lewe soos die Lam, en die 

goeie boodskap van God se Koninkryk met Woord en DAAD verkondig.  Só word ons deel van God se 

nuut maak van God se wêreld. 



Ja, ons ken die plot.  Die laaste bladsye van die geskiedenis is vir ons oopgeslaan.  Laat ons daarom 

met insig lewe, met die krag uit die Wingerdstok verkry. 

Gebed 

Dankoffer 
Speel Handel se “Worthy is the Lamb” (toonsetting van Openbaring 5:12-13)  

http://www.youtube.com/watch?v=3x2fSxOeij4  

Slotlied 
Lied 599: 1,2,3 -  As Hy weer kom, as Hy weer kom 

 

1. As Hy weer kom, as Hy weer kom, 

kom haal Hy sy kinders; 

al sy kinders, wat in Hom glo 

om by Hom te wees. 

 

Ja, ons wag op die Here, 

en ons sing tot sy ere. 

Ja, Hy kom weer verseker 

om ons te kom haal. 

 

2. By die Vader, by die Vader, 

maak Hy vir ons woonplek; 

sodat almal wat in Hom glo 

ook by Hom kan wees. 

 

Ja, ons wag op die Here, 

en ons sing tot sy ere. 

Ja, Hy kom weer verseker 

om ons te kom haal. 

 

3. Hy's die Weg en Hy's die Waarheid, 

die Lewe vir elkeen; 

sodat almal wat in Hom glo 

vir ewig sal leef! 

 

Ja, ons wag op die Here, 

en ons sing tot sy ere. 

Ja, Hy kom weer verseker 

om ons te kom haal. 

 

Seën 

Musikale amen 

http://www.youtube.com/watch?v=3x2fSxOeij4


 


