
 

 

1 November Lees – 2 Johannes 10 
 

Geen ander leer 

“As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer bring, moet 
julle hom nie in julle huise ontvang nie” (10) 

Die krimpende bevolkingsaanwas onder Afrikaanssprekendes en 
emigrasie speel 'n rol in kleiner wordende gemeentes in ons land. Tog 
gee baie mense sommer net stil-stil pad uit hul kerke sonder om te 
emigreer oorsee. Sulke mense is ontmoedig met die kerk. Vir hulle 
gaan dit nie meer net oor die regte geestelike informasie nie, maar oor 
die regte geestelike inspirasie, nie oor godsdienstige leerstellings nie, 
maar oor hul geestelike nood wat nie meer effektief aangespreek 
word in die lig van die Bybel nie.  Dis veral die jonger generasie wat 
toenemend begin afskeid neem van georganiseerde godsdiens. ‘n 
Ander hartseer kant is egter dat baie wat agterbly in die kerk nie aldag 
meer die waarheid van harte liefhet nie. Sommige kerke is tans die 
plekke waar Bybelse waarhede al te maklik laat val word.  
Kerke wat lewenskragtig wil bly, sal ‘n sterk geestelike identiteit, wat 
geanker is in die Woord, na buite moet uitstraal. Hier in 2007 moet die 
kerk bly doen wat dit die afgelope 2000 jaar geroep is om te doen, 
naamlik om sout en lig vir die wêreld te wees. Nog meer, dit moet ook 
‘n veilige hawe vir die waarheid van God se Woord wees. Soos in 
Johannes se tyd moet die kerk vandag dalk veel minder 
verdraagsaam teenoor dwaalleer wees, maar sommer strate meer 
bekommerd oor mense wat verlore gaan. Doen jy dit? Is daar ‘n 
passie in jou hart vir die regte dinge? 

 
 
GEBED:  Here, maak my sterk in u waarheid 
 

Skriflesing vir vanaand: Judas 
   

2 November Lees – 2 Johannes 12 
 



 

 

Sê dit met jou lewe 

“Daar is nog baie dinge om vir julle te sê” (12) 

Johannes se gemoed is te vol om alles wat op sy hart is hier in een 
brief uit te stort. Daarom dat hy sê hy kom vir die gelowiges kuier, 
want vir hom gaan dit oor verhoudings.  
Miskien stel ons verhoudings te lank uit. Iemand vertel my van ‘n 
vriend wat hy op sy sterfbed besoek het. Toe hy vir die sterwende vra 
of hy die Here ken, antwoord dié: “hoe lank ken jy my al? Maar 
vandag is dit die eerste keer dat jy godsdiens praat. Nee, jy’s nie 
regtig my vriend nie. Gaan weg.” Kort hierna is die persoon oorlede. 
Die arme man was omtrent in ‘n toestand. Sy vraag: ‘wat kan ek van 
nou af doen om ander aan die Here se liefde bekend te stel?” hou my 
vandag nog besig. As hy maar vroeër gedoen het wat Johannes doen, 
naamlik om in lewende verhoudings met mense te staan, dan het 
dinge dalk anders gelyk. 
Mense raak meer en meer kerk-vervreemd. Met meer as 18,000 
gemeentes wat binne die volgende paar jaar in Brittanje gaan sluit en 
krimpende kerke in Suid Afrika, moet ons wakker skrik. As ons nie die 
evangelie op die wêreld se voorstoep gaan neersit nie, kan ons net 
sowel die kerk se deure sluit. As ons nie mekaar persoonlik in die oë 
kyk en in mekaar se lewens ‘n verskil maak nie, gaan die evangelie 
nie groei nie. Dan gaan die kerk die wedstryd op baie plekke verloor. 
Verhoudings is dié manier, verhoudings met diegene wat in nood is! 

 
 
GEBED:  Here Jesus, neem my saam na mense toe 
 

Skriflesing vir vanaand:  2 Johannes   
  



 

 

 

3 November Lees – 3 Johannes 1 
 

Liefde is dade! 
 
“Aan Gaius my vriend wat ek waarlik liefhet” (1) 
 
Gaius is die ontvanger van hierdie derde brief van die apostel 
Johannes. Tussen Johannes en Gaius, wat een van die leiers van ‘n 
gemeente in Klein-Asië is, bestaan daar `n baie innige verhouding. 
Johannes het hom lief soos ‘n eie broer.  
In hierdie derde brief val die klem op die bewys van gasvryheid 
teenoor die rondreisende predikers en evangeliste in die vroeë kerk. 
Prakties het dit beteken dat Christene hul huise tot beskikking van 
ander Christene gestel het wat in hulle stad kom preek. Vroeër, in 2 
Johannes is gasvryheid teenoor vals leraars veroordeel. Hier in die 
derde brief word gasvryheid teenoor diegene wat die evangelie 
versprei, egter aangemoedig. Dis die regte ding om te doen. As jou 
liefde vir ander Christene nie tot sulke dade oorgaan nie, is dit ‘n klug.  
Die goeie werk van Gaius en Demetrius word hier in die brief 
gekontrasteer met dié van Diotrefes, wat meen hy is die hoof van die 
gemeente. Diotrefes veroorsaak groot moeilikheid deur nie Johannes 
en sy medewerkers se gesag en hulle voorskrifte te aanvaar nie. Hy 
ontvang ook nie die besoekende leraars daar by sy gemeente nie en 
belet gemeentelede wat dit wil doen om daardie predikers met die 
nodige gasvryheid in hul huise toe te laat. Daarom dat Johannes skryf 
om Gaius en ander Christene tot liefde aan te spoor. Liefde moet altyd 
dade word, dade wat ander dien. 

 
 
GEBED:  Here, maak my hart sag vir ander 
 

Skriflesing vir vanaand: 3 Johannes  
  



 

 

 

4 November Lees 3 Johannes 3 
 

Jy doen reg 

“Ek was bly toe die medegelowiges kom en van jou trou aan die 
waarheid vertel” (3) 

Ek lees nou die dag van ‘n kerk in Londen wat kunsklasse deur die 
loop van die week aanbied. Iemand wat dit bywoon, het sy verfkwasse 
by die kerk vergeet. Toe een van sy vriende op ‘n Sondagmôre by die 
kerk verby ry, sien hy die leraar buite die kerkdeure staan waar hy 
mense na ‘n erediens groet. Dadelik hou hy stil om sy vriend se 
verfkwasse te kry terwyl hy sê: “I didn’t know you guys were open on 
Sundays also.” En dit was nie ‘n grap nie.  
Hoe bereik ons vandag mense vir Christus? Wel, deur Jesus eg en 
opreg uit te leef, en ook deur egte verhoudings. Jy en ek is die Here 
se hande, voete en stem om ander mense soos magnete aan te trek. 
Ons is hemelse sout hier op ‘n smaaklose aarde. Ons moet God se 
soort smaak buite die kerk se deure afgee. Dit doen ons deur met 
oorgawe lief te wees vir God en ander mense (1 Joh 4:7-8). 
Ons moet ook vriende wees met pre-Christene (ek verkies om na nie-
gelowiges as pre-Christene te verwys, as mense wat net hier om die 
draai die evangelie gaan begin glo!). Ons moet nooit veroordelend 
wees nie; ons moet anders leef as die res (1 Pet 4:3-4). Ons moet 
gedurig goeie dinge vir ander mense doen en mooi van hulle praat, al 
is hulle liefdeloos en ongeskik met ons (1 Pet 3:13). Netso moet ons 
altyd bereid wees om te praat met elkeen wat vra hoekom ons 
Christene is (1 Pet 3:15-16). 

 
 
GEBED:  Here Jesus, ek is u instrument 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Petrus 2   
  



 

 

 

5 November Lees – 3 Johannes 11 
 
 

Moenie op verkeerde paaie loop nie 

“Moenie die verkeerde voorbeeld volg nie” (11) 

Het jy gehoor van die ou wat op sy sterfbed lê? Hy het 5 minute oor 
om te leef en kan net een van die drie persone nog sien wat voor sy 
deur staan en wag om hom te groet: die leraar, die ouderling en sy 
vriend, die ongelowige. Die sterwende kies toe om sy ongelowige 
vriend te sien. Toe dié langs sy bed kom staan, sê hy: “ek’s bly jy het 
uiteindelik besluit om die dominee en die ouderling weg te jaag.” 
“Nee,” antwoord die sterwende: “Hulle twee gaan ek weer te sien kry, 
maar dis die laaste keer dat ek jou sien!” 
Nou ja, daar’s baie manier om die evangelie van Jesus uit te dra, 
maar die belangrikste manier in ons dag is nie meer deur prediking 
nie. In elk geval het baie kerke hul ywer verloor om mense na die 
Here toe te lei. Boonop kom die wêreld lankal nie meer kerk toe nie. 
Daarom moet die kerk weer begin doen wat ons Heer en Meester 
gedoen het: ons moet na die wêreld toe gaan. Dis immers waar Jesus 
werk. Nee, Jesus het nie die kerk aarde toe gebring nie. Hy het God 
se koninkryk aarde toe gebring (Markus 1:15). Waar? Wel, tussen 
sondaars en tollenaars het Hy dit laat grondvat, nie tussen ordentlikes 
en godsdienstiges nie. Ons moet Jesus se voorbeeld in hierdie 
verband volg. Ons moet op die regte paaie begin stap, daar waar die 
Here Jesus stap. Ons moet sy soort verskil in die wêreld maak.  
  
 
  

 
GEBED:  Here, stap saam met my wêreldwaarts 
 

Skriflesing vir vanaand: Matteus 28  
  



 

 

 

6 November Lees – Maleagi 1:2 
 

Hoor God se liefde 

“Ek het julle lief, sê die Here” (2)  

Hier rondom die jaar 430 vC verskyn Maleagi op die toneel. Na die 
voltooiing van die tempel ‘n klompie jare tevore is die volk op soek na 
God se voetspore en sy vingerafdrukke in hul lewe. Toe stuur die 
Here sy boodskapper met een groot boodskap: “Ek het julle lief!” Wat 
‘n manier om te sê dat Israel nog saak maak. Wat ‘n trooswoord. Nee, 
hulle is nie afgeskryf en vergeet nie. Nee, hulle is nie alleen tussen die 
nasies hier op moederaarde nie. Al die ander nasies rondom hulle wat 
so verwaand is, sal tweede kom. Die Edomiete met hulle 
grootheidswaan se nuwe bouwerke sal spoedig in puinhope verander. 
Ja, tot ver buite die grense van Israel sal sy volk weer die Here se 
magtige handewerke sien. Dit is die eerste genadewoorde van 
Maleagi wat die Here stuur na sy moedelose mense toe. Hulle moet 
dit hoor en sien.  
In ons dag gaan die liggie van hoop dikwels af rondom ons. 
Moedeloosheid oorval ons so maklik. Dan wonder ons saam met die 
mense in Maleagi se tyd of die Here nog van ons weet. Wel, die goeie 
nuus is dat Hy ons ook liefhet. Die kruis van Golgota roep dit kliphard 
uit. Golgota se hout basuin ook in November 2007 uit dat God nie 
vergeetagtig is nie. Hy onthou ons elkeen. Nee, Hy ken ons selfs op 
ons name. So naby is Hy deur sy Gees aan ons. So groot is sy 
ontferming oor ons elkeen wat Hom dien. 

 
 
GEBED: Here, help my om te volhard wanneer dit moeilik gaan 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 1:1-9  
 
  



 

 

 

7 November Lees –  Maleagi 1:10 
 

Sluit die plek 

“Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou 
toesluit” (10) 

Een van die grootste probleme wat Maleagi mee te kampe het, is 
laksheid. Nee, eintlik is dit geestelike gemaksug en selftevredenheid. 
So gemaklik was hulle dat hulle die Here se voorskrifte rondom die 
offers begin oortree het. Boonop het hulle dit gerasionaliseer deur te 
dink dit maak nie so baie saak nie. Niemand kom dit tog agter as hulle 
onrein kos offer nie. Of as hulle blinde en lam diere na die offeraltaar 
toe bring nie. Maar die Here het dit agtergekom. En dit walg Hom, 
want dit maak sy heilige Naam bespotlik. Dit verander die tempel in 
een groot klug. Tussendeur bid die volk egter nog vinnige gebedjies 
om God goedgesind teenoor hulle te maak.  
In reaksie op die volk se godsdiens-speletjies kondig God die einde 
van die tempel aan. Al wat eintlik nou oorbly, is vir iemand om die 
deur te kom sluit en die ligte af te sit. God het reeds verhuis. Hy is 
klaar weg. Hy hou net mooi niks van dit wat die mense in sy Naam 
aanvang nie.  
Verskriklike woorde wat ons darem hier in Maleagi 1 hoor oor 
godsdiens wat in ‘n groot klugspel ontaard het. Wel, dalk is dit nie veel 
anders in ons eie lewe nie. Dalk speel ons ook maar net vroom-vroom 
terwyl ons in werklikheid leef soos ons wil, sê wat ons wil en doen wat 
ons wil. Kom ons leer by Maleagi dat ons met die lewende God te 
make het. En dat ons sy Naam moet heilig in alles wat ons doen.  

 
 
GEBED:  Hoor tog, Here, as ek bely dat ek godsdiens speel 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 1:9-14  
  



 

 

 

8 November Lees – Maleagi 2:5 
 

Eerbied, asseblief 

“Hy het My met eerbied gedien” (5) 

Ek moet bely dat ek nie sonder die Bybel kan klaarkom nie. Daarvoor 
is ek nog nie gereed nie. En ek sal ook nooit daarvoor gereed wees 
nie. Daar’s nog baie wat ek moet ontdek in die Bybel. Vat maar net al 
die skatte wat hier in Maleagi weggepak is. Sulke Bybelboeke gaan 
my tot aan die einde van my lewe besighou.  
Ek weet met my hele hart dat die Gees deur die Woord werk. Daarom 
lees ek dit elke keer met die verwagting dat God met my gaan praat. 
Die Woord is regtig die lamp wat wys waar my voetspore daagliks 
moet beland en die hoofligte wat die pad voor my aandui (Ps 119). 
Die Gees maak die ink-letters in my Bybel lewendig. Daarom is die 
Bybel my manna, my brood, my suurstof, my kaart, my lewe.  
Ek begryp hoe Petrus in Johannes 6 moes gevoel het toe Jesus vir 
hom vra of hy nie wil ophou om Hom te volg nie. Petrus se reaksie 
hierop: “waar sal ek heengaan? U het die woorde wat vir ewig lewe 
gee!” is vir my die antwoord van alle antwoorde!! Dit moet ons almal 
se daaglikse spreuk word! Dit moet die hoofopskrif oor ons hele lewe 
wees. Waarheen? Slegs na ons Here Jesus toe, na sy woorde toe, 
lewende woorde wat gelaai is met die krag van die Heilige Gees!  
Kom ons hoor die Woord en doen wat Levi vroeër ook gedoen het, 
naamlik om die Here met eerbied te dien. Hoor en doen – dis die 
wagwoord.  
    

 
 
GEBED:  Here, u Woord is die lamp vir my voet 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 2:1-10   
  



 

 

 

9 November Lees – Maleagi 2:15-16 
 

Egskeiding is uit 

“Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding” (16) 

Maleagi sê mens mag nie skei nie. Maar hoe gemaak as jou eie 
huwelik die slag in lewenslange tronkstraf verander het? Verwag God 
van jou om jaar in en jaar uit deur ‘n buffel vir ‘n huweliksmaat 
verwoes te word? Of om van vroeg tot laat in jou man se drankasem 
vas te loop? Of dat jy jou huweliksbed met persoon nommer drie moet 
deel? Wil die Here hê jy moet ‘n lewenslange vloerlap in ‘n “paper-
huwelik” wees wat vir alle praktiese doeleindes dood is?  
Die eerste feit is God is steeds teen egskeiding gekant. Wanneer man 
en vrou vir die huwelik kies, kies hulle om lewenslank saam met 
mekaar op God se pad van die liefde te stap. Want dis hoe God die 
huwelik bedoel het. Wanneer hulle hul krag elke dag by die Here kom 
soek, word die huwelik ‘n stukkie hemel op aarde. Dan is dit ‘n veilige 
vesting vol warmte waar mense mekaar koester.   
Egskeiding gaan teen God se plan met die huwelik in. So eenvoudig 
soos dit. Maar tog hou die Bybel ook rekening met die feit dat die 
huwelik tussen mense afspeel; tussen mense wat baie keer hulle eie 
pad vat en hulle nie aan God se orde steur nie. Daarom laat Jesus in 
Matteus 19 owerspel toe as wettige gronde vir egskeiding, terwyl 
Paulus ongelowiges wat oor geloofsredes van Christene wil skei 
toelaat om dit te doen. Maar hierdie is die uitsonderings, nie die reël 
nie. God soek egte liefde in ons huwelike, nie redes om daaruit pad te 
gee nie. 

 
 
GEBED:  Maak my huwelik vol van u liefde 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 2:11-17 
  



 

 

 

10 November Lees – Maleagi 2:16 
 

Systap nommer drie 

“Beheers julle, moenie ontrou wees nie” (16) 

Hoeveel huwelike het nie al in ons land gesneuwel deur die toedoen 
van ‘n onwelkome indringer, ‘n derde persoon, nie. Seks en 
losbandigheid speel ‘n geweldige rol in ons dag. Van vroeg tot laat 
word flirtasies as die in-ding in TV sepies, in films, en selfs ook by die 
werk aan ons opgedwing as dat dit reg sou wees. Baie mans en vroue 
maak daarom hulle harte, en later ook hulle lewens, oop vir 
buitehuwelikse verhoudings.  
Mense se pogings om oor die hoë mure van hulle huwelik te klouter, 
is geen nuwigheid nie. Dit gebeur ook in die kerk. Nee, dit gebeur ook 
in die Bybel, soos wat Maleagi hier impliseer. Vandaar sy opvatting 
dat owerspel ‘n sonde in God se oë is. ‘n Verhouding met iemand 
anders verbreek die eenheid tussen man en vrou wat God eksklusief 
vir getroudes gereserveer het. Seks buite die huwelik trek ‘n streep 
deur alles wat God vir die huwelik in gedagte het. Daarom kan so ‘n 
huwelik nie voortgaan nie, tensy daar egte en blywende berou, en ‘n 
heelhartige nuwe verbintenis aan God en aan mekaar is. 
Die oplossing? Wel, Maleagi deel dit met ons hier in vers 16. Die Here 
sê ons moet onsself beheers. Ons moet nee sê vir hierdie 
versoekings en ons huwelike heilig hou. Ons mag nie ontrou wees 
aan ons huweliksmaats nie. Dis ‘n gruwel in die oë van die Here. Dis 
om alles te ontheilig wat Hy heilig en goed gemaak het binne ons 
huwelik. 

 
 
GEBED:  Here, lei my om heilig te leef in my huwelik 
 

Skriflesing vir vanaand: Markus 10:1-10  
    
  



 

 

 

11 November Lees – Malegai 3:1 
 

God kom 

“Ek gaan nou my boodskapper stuur” (1) 

Almal wat deur die loop van die geskiedenis probeer sommetjies 
maak het oor God se terugkeer-dag, is tot op hede verkeerd bewys! 
God alleen weet wanneer Hy weer na ons toe terugkom. Jesus sê so. 
Maar een van een ding kan jy seker wees: God sal nie laat wees vir 
sy afspraak met die wêreld nie. Op presies die regte oomblik sal Hy 
sy opwagting maak. Volgens 2 Petrus 3 talm God tans nog om terug 
te kom omdat Hy nie wil hê slegte mense moet verlore gaan nie. Hy 
wil baie graag hê sy feessaal moet nog voller word.  
Dit is nie ons werk om te spekuleer hoe naby die einde aan ons is 
nie. Dit sou in elk geval verwaand wees om te dink ons het insig in 
sulke groot dinge! Nee, ons word net in die Bybel opgeroep om 
gereed te wees vir die Here se koms. Gereeld sê die Bybel dat die 
dag van die Here onverwags kom. Ons moet sorg dat ons elke dag 
so leef dat die Here se terugkeer ons nie onkant vang nie. Want van 
een ding kan ons seker wees: God kom terug. Tog is dit nie vir almal 
‘n ewe opwindende dag nie. As Maleagi byvoorbeeld hier skryf van 
die koms van God se boodskapper, dan is dit duidelik dat sy koms ‘n 
klomp mense op verkeerde voet sal vang. Hulle sal nie gereed wees 
nie. Moenie dieselfde fout as hulle maak nie. Lees die tyd reg. Wees 
waaksaam. Staan gereed sodat die dag van die Here vir jou ‘n dag 
van oorwinning sal wees. 

 
 
GEBED:  Here, ek sien uit na u koms 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 3:1-7   
  



 

 

 

12 November Lees – Maleagi 3:8 
 

Moenie by God steel nie 

“Sal ‘n mens werklik vir God beroof?” (8) 

Geld is ‘n gawe uit God se hand. Dis geskenke wat van God afkom en 
wat al die ontvangers daarvan tot sy eer moet aanwend. Miskien was 
die kerk in die verlede te haastig om geld te verdoem en om ryk 
mense te laat skuldig voel. Sonder mense met geld kan ‘n land nie 
groei nie en kan daar ook nie nuwe werk geskep word nie. 
Welvarende Christene moet juis ook in die kerk wees. Hulle moet 
begelei word om hulle besittings reg te bestuur sodat God se 
koninkryk uitgebou kan word. Prediker 7 sê wysheid saam met 
besittings is goed; dit is ‘n voordeel vir elkeen wat leef.  
Geld kan ‘n harde baas word wanneer gierigheid as die voltydse 
slawedrywer aan boord klim in ons lewensbootjie. ‘n Ongetemde 
materialisme, waar mense se waarde net in rande en sente gemeet 
word, is dodelik. Hoor wat sê die Prediker: “Die mens vir wie geld alles 
is het nooit genoeg geld nie” (5:9). Hierdie verslawing verwoes op die 
ou end alles en almal. 
Geldgierigheid maak mense diewe wat by God begin steel. So vertel 
Maleagi vir ons. Verskriklik om te dink dat diegene wat hulle regmatige 
tiendes aan die Here vir hulleself hou rowers van God se hemelse 
skatkamers is. Hulle weerhou God se kerk daarvan om te groei en die 
evangelie nog verder en vinniger uit te dra. Ek hoop nie jy is een van 
hierdie diewe nie. 
 
 
  

 
GEBED: Heer maak ons vry van ons besittings 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 3:8-13   
  



 

 

  

13 November Lees – Maleagi 3:17 
 

Daar’s hoop as die Here ingryp 

“Hulle sal vir My ‘n kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp” 
(17) 

Die mense in Maleagi se tyd was houtgerus oor die dag van die Here. 
‘n Groot klompie van hulle het hulle lelik misreken. Tog was daar ook 
die getroues onder hulle, die oogappels van die Here wat sy woorde 
in hulle harte bewaar het. Vir hulle is die koms van die Here ‘n dag om 
na uit te sien. Sluit by hulle aan.  
Jou geloof in Christus as die Here moet jou strate makliker laat leef, 
want die ewige lewe wag net om die draai op jou, en tot jy by die Here 
aankom, is Hy tree vir tree by jou. Hoe kan jy dan moeg en sat vir die 
lewe wees in die hande van so ‘n sterk God? Ontsnap uit die greep 
van godsdienstige deur die regte feite in die oë te kyk: 
God is nie kwaad vir jou as Christus die Here van jou lewe is nie. Hy 
het klaar sy woede op Jesus uitgewoed. Aan die kruis is Christus in 
jou plek teruggekry. Alles wat jy verkeerd gedoen het, vandag nog 
verkeerd doen, en vorentoe gaan verkeerd doen, is klaar op sy 
skouers afgepak. By Golgota was God so kwaad vir Hom dat Jesus 
dood is. Maar gelukkig het Jesus nou in ‘n splinternuwe lewe 
opgestaan ... jy ook.  
Jy kan nou elke dag in vrede met God leef wat met sy arms vol liefde 
by jou is. Hy is ‘n partydige God. Hy’t kant gekies, en sy keuse het ook 
op jou geval. Glo dit en leef sonder stres. Hou jou oë op God, dan 
wag die ewige lewe op jou. 
 
  

 
 
GEBED: Almagtige Heer, dankie vir u nuwe lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: Mal 3:14-18  
  



 

 

 

14 November Lees – Maleagi 4:1 
 

Dis ‘n warm dag wat op hande is 

“Die dag kom en hy brand soos ‘n oond” (1) 

Die dag van die Here kom, ‘n warm dag, ‘n vurige dag. So skryf 
Maleagi. Nee, die lewe tussen dood en wederkoms is nog nie die volle 
heerlikheid wat God in die vooruitsig stel nie. Eers by die wederkoms 
breek die hoogtepunt van God se oordeel en redding aan. Wanneer 
Hy hierdie sondige wêreld finaal kom nuutmaak, ontvang Christene 
hul splinternuwe liggame (1 Kor 15) en hul nuwe adres in die nuwe 
stad van God.  
“Maar gaan ek dan nie op die dag van die wederkoms voor God se 
regterstoel verskyn nie?” vra jy. Ja, maar daar’s goeie nuus vir jou as 
gelowige. Ons het op daardie dag ‘n spesiale Advokaat tot ons 
beskikking. Jy ken sy naam: Jesus Christus! Hy sal op daardie dag vir 
ons intree, soos wat Hy heeltyd doen vandat ons Christene geword 
het. Sy sterwe en opstanding, wat gemaak het dat ons God se kinders 
geword het, sal ook op daardie dag ‘n volmaakte buffer tussen ons en 
God se vuurwarm woede vorm. Daarom sal ons vry van die oordeel 
wegstap; nie omdat ons so goed is nie, maar omdat ons ‘n goeie 
hemelse Redder en ‘n genadige Regter op die troon aan ons kant het. 
Daarom dat ons weet ons sal daardie dag bokspring en rond dans van 
vreugde. Ons sal daardie dag saam met God oor die sondige wêreld 
triomfeer – vir altyd en ewig. Ons sal daardie dag opgewonde wees 
omdat die vuur ons nie sal brand nie. 

 
 
GEBED:  Heer Jesus, dankie dat U my vuur doodgeblaas het 
 

Skriflesing vir vanaand: Maleagi 4     
  



 

 

 

15 November Lees – Openbaring 1:1 
 

Hou aan... en aan! 

“Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar” (1) 

Openbaring is ‘n verhaal vanaf Jesus se hemelvaart tot by die 
eindoordeel (20:11-15), en die nuwe wêreld van God net daarna 
(20:1-22:5). Openbaring is nie ‘n voorspellingsboek oor al die gebeure 
in ons dag nie. Nee, dit vertel van God wat aan beheer is van die 
wêreld (hfst 4), en van sy Seun wat die hemel bestuur (hfst 12). Satan 
neem wraak op sy verbanning uit die hemel deur die kerk te vervolg. 
Die tyd van swaarkry, waarbinne ons as kerk onsself bevind, word 
simbolies voorgestel as ‘n tydperk van 1260 dae (Op 11). Hierdie 
getalle is beeldspraak om die moeilike tyd tot by die wederkoms te 
beskryf. Tog weet ons God en Jesus aan beheer van sake is.  
In die hemel heers Jesus saam met al die gelowiges wat intussen 
gesterf het en by Hom bly. Gelukkig hoor die aardse kerk dat ons 
swaarkry binnekort gaan ophou. God gaan die Bose vernietig. Hy is al 
klaar besig om die ongelowige wêreld te straf deur die sewe seëls van 
oordeel oop te maak (Op 6-8); sewe trompette te blaas (Op 8-9) en 
deur sewe bakke vol oordeel op sondaars om te keer (Op 15-16). God 
sal uiteindelik alle vyandelike magte onttroon (Op 18:1-20:10). Daarna 
breek sy nuwe aarde aan waar al sy kinders vir altyd by Hom in 
heerlikheid en vreugde gaan bly (Op 21:1-22:5).   
Nee, Openbaring is definitief nie ‘n bangmaak boek nie. Dis die boek 
van God se groot oorwinning – hier en nou en vir altyd! 

 
 
GEBED:  Hemelse Vader, dankie vir u oorwinning oor alle 
magte 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 1:1-8    
  



 

 

 

16 November Lees – Openbaring 1:14 
 

Jesus besoek sy kerk 

“Die hare op sy kop was wit soos wol” (14) 

As Jesus hier in Openbaring 1 aan Johannes verskyn, dan bevind die 
apostel homself op die eiland Patmos. Waarskynlik is dit iewers 
rondom die tagtigerjare van die eerste eeu, in ‘n tyd toe die Romeinse 
owerhede die kerk vervolg het. Johannes is op daardie oomblik ‘n 
banneling omdat hy oor sy geloof in Christus getuig het. Op die dag 
van die Here, verskyn Jesus Christus in ‘n hemelse visioen aan hom 
met die opdrag om alles op te skryf wat hy sien. 
Johannes se eerste gewaarwording is dié van Christus se heiligheid. 
Sy ganse voorkoms vertel een ding: dat Hy God en Heer is, die Een 
voor wie almal buig. Geen wonder nie dat Johannes neergeval het en 
bly lê het soos een wat morsdood is. Uit Jesus se mond het ‘n vurige 
swaard gekom. Boonop het Hy die heel belangrikste sleutels in die 
ganse heelal in sy hand, naamlik die sleutels wat die dood en die 
doderyk oopsluit.  
Jesus het nou alle mag in die heelal. Niemand is so groot, so magtig, 
so sterk of so invloedryk soos Hy nie. Niks of niemand kan voor Hom 
standhou as Hy verskyn nie. Val daarom langs Johannes in die stof 
neer en aanbid Christus ook saam met hom as die Here. Buig voor 
Hom en erken dat Hy God is. Sien raak dat Hy ook die sleutels in sy 
regterhand vashou wat jou eie lewensroete na die ewigheid toe 
oopsluit en eer Hom daarvoor.  
 

 
 
GEBED:  Here Jesus, U is groot en heilig 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 1:9-20     
  



 

 

 

17 November  Lees – Openbaring 2:1-7 
 

In die midde van sy gemeentes 

“Ek weet alles wat julle doen” (2) 

Die eerste ding wat Christus doen as Hy aan Johannes verskyn, is om 
aan hom die opdrag te gee om sewe briewe aan verskillende 
gemeentes daar in Klein-Asië te skryf. Terloops, al sewe briewe hier 
in Openbaring 2-3 vertoon presies dieselfde struktuur: 
a. Die ontvangers se name word elke keer vermeld. Die boodskapper 
van elke gemeente ontvang die brief namens hulle.  
b. ‘n Unieke selfbekendstelling van Christus word aan elke gemeente 
deurgegee. 
c. Bestekopname van wat in elke gemeente gebeur volg hierna. 
d. ‘n Oproep tot bekering word voor die deur van alle gelowiges gelê. 
Jesus lê immers besoek af. Straf en beloning word ook uitgespel. 
e. ‘n Oproep aan elke gemeente om te hoor en na die Gees te luister 
word telkens deur Jesus gedoen. 
f. ‘n Belofte van ewige seën vir dié wat volhard sluit elke brief af. 
Alhoewel die struktuur van elke brief dieselfde lyk, verskil hulle 
inhoudelik van mekaar. Dit sê vir ons in doodgewone taal dat Jesus 
gekies het om nie met een van sy gemeentes op presies dieselfde 
manier te gesels nie. Elkeen se behoeftes en omstandighede lyk 
verskillend, daarom sluit Christus in detail by die vrae, nood en 
probleme van elke gemeente aan. Vandag nog doen Hy dit, ook met 
jou en my. 
  

 
 
GEBED: Driemaal heilige God, laat ons gehoorsaam leef 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 2:8-12    
  



 

 

 

18 November Lees – Openbaring 2:12-
17 

 

God werk  

“Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die 
gemeentes sê” (17) 

Pergamum was baie bekend vir sy groot verskeidenheid van 
afgodstempels. Die hoofgod van die Romeinse ryk, Zeus, het onder 
andere daar ‘n reuse tempel gehad, waarvan die ooblyfsels vandag 
nog in die Pergamum museum in Berlyn te sien is. In die stad was 
daar ook ‘n tempel vir die god van genesing, genaamd Asklepius.  
Satan se rol in Pergamum was baie opvallend in Pergamum, maar 
ook in die ander stede aan wie die 7 briewe gerig word. Sy optrede 
word dikwels in verband gebring met al die afgode in daardie stede 
(2:9, 13, 24, 3:9). Deur middel van ontug en ander vieslike dinge het 
hy mense verlei. In 2:14 hoor ons ook van Bileam in hierdie verband. 
Onthou jy nog hoedat Bileam Israel vroeër verlei het om die 
Moabitiese gode aanbid (Numeri 22)? Wel, ‘n nuwe tipe Bileam was in 
daardie tyd ook in Pergamum werksaam om mense tot afgodery te 
verlei wat die mense afvallig van God gemaak het. 
Gelukkig is daar goeie nuus vir gelowiges in Pergamum, ook vir jou en 
my. In 2:17 lees ons naamlik van ‘n spierwit klippie wat aan alle 
gelowiges gegee word wat enduit volhard. Wit gepoleerde klippe was 
die bewys en die simbool van ‘n oorwinning by groot 
atletiekbyeenkomste in daardie tyd. Gelowiges ontvang egter nou by 
Christus die ewige oorwinningsprys. Sy Naam verskyn op ons 
voorkoppe. Hy bewaar ons vir altyd! 
 
  

 
 
GEBED:  Here, dankie vir ‘n wit klippie met my naam daarop 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 2:18-29 
  



 

 

 

19 November Lees – Openbaring 3:2 
 

Moenie slaap nie 

“Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het” (2) 

Wat moet ons doen as ons saam met die kerk van Sardis aan die 
slaap geraak het? Wel, eenvoudig: ons moet wakker word. Ons moet 
agter Jesus aanstap. Onthou jy dat toe Hy op aarde was, Hy veral te 
vinde was aan die tafels van sondaars (Mrk 2:13-17; Luk 7:36-50; Luk 
10:38-42; Luk 11:3753; Luk 14:1-24; Luk 22:14-23; Luk 24:13-44).  
Weet jy wat was die jongste skindernuus oor Jesus onder die 
godsdienstiges van die dag? Jesus haal dit aan in Lukas 7:34: Die 
Seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê: ‘Kyk 
daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.’” 
Maar hoor dan sy verdere woorde in vers 35: “Maar God tree met 
wysheid op, en sy werke bewys dit!”  
Waar sien jy God se werke? - wanneer Jesus sit tussen sondaars en 
met hulle verhoudings bou. Waar sien jy hoe God die wêreld 
verander? As Jesus eet en met mense oor God praat. Nee, Hy het nie 
tyd gehad om kerke te bou, vergaderings by te woon, of om 
beswaardes te paai en te lawe nie. Tyd vir speletjies en tradisies was 
oor en verby. Die dooies moes maar hul eie dooies loop begrawe.  
Ons moet agter Jesus aanstap wêreld toe. Jy tref Hom aan in 
koffiewinkels, restaurante, plakkerskampe, werksplekke, 
inkopiesentrums, sport arenas... En jy en ek? Sit ons luilekker in die 
kerk rond? Jesus het definitief nie tyd vir sulke dinge nie. Hy is daarop 
uit om lewens te verander.  

 
 
GEBED:  Ek buig voor U met my lewe, Here 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 3:1-6    
  
  



 

 

 

20 November Lees – Openbaring 3:16 
 

Spoeg uit! 

“Maar nou, omdat julle lou is... gaan Ek julle uit my mond 
uitspoeg” (16) 

Verskriklike woorde wat Jesus aan die welvarende gemeente van 
Laodisea sê. Hy gaan hulle uitspoeg. Hy word naar van hulle. Hulle 
walg Hom. Hulle is besig om die regte pad toe te staan, in plaas 
daarvan dat hulle die regte pad bou na ander toe. Hulle is besig om 
lou te wees soos daardie bekende swaelwater wat uit die fonteine in 
Laodisea se omgewing ontspring het. Daarom smaak die kerk baie 
sleg. Nee, hulle is glad nie aan die brand nie. En, nee, hulle is ook nie 
yskoud nie. Hulle is sommer net lou. Hulle smaak so sleg soos wat 
swaelwater maar kan smaak.  
Jesus se oplossing is dat die mense van Laodisea moet vergeet van 
die uitstekende oogsalf wat die handelaars daar in hulle stad verkoop 
het. Hulle moet eerder van Jesus se oogsalf kom koop, oogsalf wat 
hulle in staat sal stel om beter te sien. Nee, om die Here te kan sien. 
Dis wat die kerk nodig het. Dalk het ons elkeen ook goeie hemelse 
oogsalf nodig. Dalk proe ons nie veel anders as Laodisea se mense 
nie. Miskien dink die Here daaraan om ons so ver as moontlik uit sy 
mond te spoeg met ons halfmas-godsdiens. Een dag doen ons reg en 
die volgende dag maak ons weer droog.  
Gelukkig is daar nog tyd om die Here se waarskuwings aan te hoor. 
Omdat Hy ons liefhet, waarsku Hy ons. Omdat Hy ons in liefde verdra, 
gee Hy ons nog ‘n kans om dinge met Hom reg te maak.  

 
 
GEBED:  Heer Jesus, moenie my uitspoeg nie 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 3:14-22    
   
  



 

 

 

21 November Lees – Openbaring 4:1 
 

‘n Oop deur 

“Hierna het ek, Johannes, in die hemel ‘n deur gesien wat 
oopgemaak is” (1) 

Johannes gebruik simboliek of “kode-taal” deur die loop van 
Openbaring wat hy veral by die Joodse apokaliptiek en die Ou 
Testament leen. Apokaliptiek was natuurlik baie gewild in tye van 
dwaling en vervolging. Geen wonder nie dat Johannes dit ook gebruik, 
want hy en sy lesers word op daardie tydstip vervolg. Hiermee saam 
ken die eerste lesers van Openbaring die Ou Testament baie goed. 
Daarom gebruik Johannes byvoorbeeld beelde soos die merk op 
mense se voorkop en hand (Op 13) wat hy ontleen uit Eksodus 13 en 
Deuteronomium 6. Die nuwe Jerusalem se beskrywing in hoofstuk 21-
22 is weer geneem uit Esegiël 40-44. 
Dieselfde gebeure in Openbaring word ook dikwels uit verskillende 
perspektiewe belig. So is daar byvoorbeeld ‘n menslike perspektief 
wanneer die tyd tussen die hemelvaart en wederkoms 42 maande, of 
drie en ‘n half jaar genoem word (Op 11; 13). Aardse gelowiges word 
dan met die getal 144,000 aangedui (Op 7 en 14). Dan is daar ook 
weer ‘n Goddelike perspektief: Die tyd tot die wederkoms vanuit 
hierdie invalshoek word dan as ‘n 1000 jarige, volmaakte regering in 
die hemel uitgebeeld (Op 20). Gelowiges wat reeds by Jesus is, word 
op hulle beurt vanuit hierdie perspektief as 24 ouderlinge aangedui 
(Op 5,20). Ons moet hierdie fasette van Openbaring respekteer, 
anders maak die verhaal geen sin vir ons nie. 

 
 
GEBED:  Here, dra my asseblief 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 3:7-13    
  



 

 

 

22 November  Lees – Openbaring 4:2 
 

Deur die Gees saamgevat 

“Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer” (2) 

Openbaring speel af binne die volgende raamwerk:  
Temporeel (tydsgewys): Die belangrikste gebeure in Openbaring vind 
plaas tussen die hemelvaart en die wederkoms van Jesus.  
Ruimtelik: Openbaring se visioene wissel gedurig tussen die hemel en 
die aarde. Op 4-5 gebeur byvoorbeeld in die hemel; dan neem Op 6-7 
ons aarde toe. Op 8 begin in die hemel, dan beweeg die res van 
hierdie hoofstuk tot en met Op 11 weer aarde toe. Gebeure in die 
hemel tref ons dan aan in Op 4-6; 8; 12; 14-15; 19-20  Gebeure op 
aarde tref ons weer aan Op 6, 7-14; 16-18; 20-21. 
Die oorspronklike lesers, sowel as jy as ek, onderneem vanaf Op 4 ‘n 
simboliese reis na God se wêreld en deur die geskiedenis om 
Christus se triomf mee te maak. Openbaring skep en versterk immers 
ons Christelike identiteit want Jesus staan sentraal in Openbaring. 
Kyk net: Hy verskyn aan Johannes (1:17); Hy heers in die hemel (Op 
5); Hy beheer die geskiedenis (Op 6-20); Hy vernietig Satan (Op 12; 
19-20); Hy is in die nuwe Jerusalem (Op 20-22).  
Ons as kerk is Christus se eiendom. Ons plek in sy wêreld is veilig. 
Lyding beteken daarom nie straf nie. Nee, volgens Openbaring is ons 
deurentyd in God se veilige hand, al kry ons swaar. Daarom vra lyding 
deurentyd volharding. Dit vra dat ons saam met Johannes reis na God 
se wêreld sodat ons kan weet dat ons aan die wenkant leef. 
 
 

 
 
GEBED:  Here, gee u Gees in oorvloed aan ons 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 4:1-5    
  



 

 

 

23 November Lees – Openbaring 4:8 
 

God is heilig 

“Heilig, heilig, heilig is die Here God” (8) 

Die hemelse visioene begin in hoofstuk 4 met die Gees as Gids. Hier 
bevind ons onsself saam met Johannes in 4:2-11 voor God se troon. 
Let op God se voorkoms (vers 3). Dis soos opaal (jaspis) wat dui op 
sy skoonheid en kosbaarheid. God is ook soos karneool waardeur sy 
reinheid en heiligheid uitgebeeld word. 
In vers 4 hoor ek van 24 ouderlinge: Hulle verteenwoordig die 
oorwinnende kerk in die hemel (die 12 stamme van Israel, plus 12 
apostels as simbole). Hulle wit klere dui op reinheid. Hul krone dui op 
triomf en heerskappy. 
Die weerligstrale in vers 5 herinner my weer aan God se magtige 
teenwoordigheid, netsoos wat die mense van Israel daaraan herinner 
was by Sinai (Eks 19-20). Die sewe Geeste van vers 6 is die Heilige 
Gees in sy volheid. Sewe is immers hier die volmaakte getal!  
Ek lees ook van vier lewende wesens in vers 6-7. Aan die hand van 
beelde uit Esegiël 1 verteenwoordig hulle die skepping en alle 
skepsels op aarde. Hierna beleef ek in vers 8-11 verskillende 
aktiwiteite in die hemel. Ek hoor hoe die skepping lof aan God bring 
en ek sien die triomferende kerk in die hemel buig en aanbid! Ek hoor 
ook wat die inhoud van die hemelse lofliedere en gebede is as almal 
daar vir God as Skepper en Onderhouer van die wêreld aanbid. Hy 
het alle mag in hemel en op aarde. Kom sing saam met hulle vandag. 
 

 
 
GEBED: Heer God, ons almal sing vrolik voor U 
 

Skriflesing vir vanaand: Openbaring 4  
  



 

 

 

24 November Lees – Openbaring 5:7 
 

Jesus het al die mag in hemel en op aarde 

“Hy het toe gegaan en die boekrol ontvang” (7) 

Die geslote boekrol in God se regterhand waarvan vers 1 vertel, is ‘n 
beeld afkomstig uit Esegiël 2:8-10. Dit dui op God se raadsplan vir die 
ganse wêreld. Tog word dit dig toegehou. Daarom die engel se harde 
uitroep (Jes 6:8)! Maar niemand in die skepping is waardig om hierdie 
boek uit God se hand te neem nie. Geen wonder nie dat Johannes 
begin huil. Hy weet baie goed dat God se raadsplan eenvoudig moet 
oopgaan! 
Gelukkig is daar goeie nuus vir die huilende Johannes en vir ons: 
Daar is ‘n Leeu in die hemel! Hy is die afstammeling van Dawid (Matt 
1). Hy is die Oorwinnaar! En dan, skielik is Jesus daar op die toneel, 
maar as die geslagte Lam. Jesus dra met ander woorde daar, direk na 
sy hemelvaart, steeds die merktekens van sy aardse stryd aan sy 
liggaam. Hy is immers vir ons geoffer. Hy is die ewige Paaslam! 
Johannes beskryf nou in beeldryke taal dat Jesus sewe horings het. 
Dit dui op sy almag as die Een wat pas uit die dood opgestaan het en 
wat alle mag in hemel en op aarde nou oorgeneem het. Die sewe oë 
van Jesus dui weer op die Gees in sy volheid wat Hy uitstort oor sy 
kerk om oor die aarde te werk (Hand 1:8). 
Jesus kry reg wat niemand anders kan nie! Hy ontsluit die boekrol in 
God se regterhand omdat Hy alle mag in die hemel en op aarde besit 
(Matt 28:19-20). En die beste nuus van alles: ons is nou ook Syne. 
Ons is sy eiendom. 
 

 
 
 
GEBED:  Christus my Here, dankie dat U triomfeer 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 5:1-9 
  



 

 

 

25 November Lees – Openbaring 5:10 
 

Sien die groot prentjie 

“U het hulle ‘n koninkryk en priesters gemaak” (10) 

As Jesus die boekrol uit sy Vader se hand neem, breek hemelse 
crescendo’s los. Dan begin die grootste erediens in die heelal. Dan 
sing die hemelse skares. Dan begin die siters speel as teken van 
hemelse aanbidding. ‘n Goue bak met wierook is ook daar in die 
hemel te sien. Dit is die simbool vir die gebede van die aardse kerk, 
joune en myne. Ons gebede is voor Jesus soos ‘n wierookbak. Hy kan 
ruik as ons bid en as ons sy heilige Naam eer en grootmaak. Hy hoor, 
sien en ruik ons gebede! Aangrypend, of hoe! 
In vers 9 sing die hemelse skares ‘n splinternuwe lied. Hulle sing oor 
Jesus se bloed-offer wat ons almal vrymaak.‘n Universele Godsvolk 
kom nou tot stand. Ja, alle volke en nasies word hierby ingesluit. 
Verby is die dae dat net Jode God se witbroodjies is. Jesus maak sy 
hand wyd oop oor alle mense. Nog meer, Hy verander ons in konings 
(heersers oor sonde) en priesters (bidders). Ons is lankal nie meer 
tweedeklas burgers of bywoners nie. Nee, ons as Jesus se mense het 
koninklike bloed in ons are! 
In vers 11-12 lees ek dat miljoene engele by die koor aansluit. Hulle 
aanbid Christus op dieselfde wyse as wat die hemelse skares vir God 
in hoofstuk 4 aanbid het. Dit sê Christus is gelyk in status met God. 
Vers 13-14 eindig in ‘n oorverdowende crescendo: ‘n Universele koor 
van aanbidding is op die toneel as die Vader en Seun saam 
aanbid.word. Ook ons stemme is vandag nodig in daardie koor. 
 

 
 
GEBED:  Drie-Enige Here, U kinders loof U 
 

Skriflesing vir vanaand: Openbaring 5   
  
  



 

 

 

26 November Lees – Openbaring 6:2 
 

Die eindtyd is hier 

“Ek het gesien: daar was ‘n wit perd” (2) 

In Openbaring 6:1-8 word die eerste vier seëls oopgemaak deur 
Jesus Christus. Dit sê vir my net een ding: die eindtyd begin! En dit 
begin met Jesus se bewindsaanvaarding in die hemel direk na sy 
hemelvaart. Jesus is nou op die troon. Maar Hy vergeet nie sy aardse 
kerk, of die sondige mense rondom ons hier op aarde nie. Immers. die 
Lam beheer nou die geskiedenis. 
Die eerste perd wat nou deur Christus losgelaat word, is ‘n witte. Met 
die eerste oogopslag herinner dit my aan die Ruiter op die wit perd in 
Op 19:11-13. Maar let op, hierdie ruiter op die perd het ‘n pyl en boog 
in sy hand, terwyl Jesus altyd ‘n swaard het. Daarom is hierdie figuur 
nie Jesus nie, maar sy teenstander. Hier het ons dus te make met die 
antichris wat ‘n meester is van godsdienstige vermomming, soos wat 
Paulus ons ook in 2 Kor 11:14 waarsku.   
In vers 3-4 hoor ons van ‘n tweede perd wat oorlog in die wêreld bring 
tussen die hemelvaart en die wederkoms. Die derde perd van vers 5-6 
bring hongersnood en inflasie in die wêreld omdat alle kospryse 
skielik die hoogte inskiet en mense nie kan bekostig om te leef nie. 
Tog gaan die rykes rustig voort om hul wyn en olyfolie te geniet. 
Kortom, die rykes word ryker en die armes armer. Dis die resultaat 
van hierdie swart perd wat in die wêreld rondry, ook in ons dag! Die 
vierde perd bring weer dood! ‘n Kwart van die aarde word getref – dis 
ten minste simbolies van genade saam gemeng met oordeel. 
 
 
  
 

 
 
GEBED:  Christus, bewaar my van hierdie gevaarlike ruiters 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 6:1-8     
  



 

 

  

27 November Lees – Openbaring 6:11 
 

Aan elkeen word wit klere gegee 

“Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee” (11) 

In Openbaring 6:9-11 word seël nommer vyf oopgemaak. Dan verskuif 
ons hemelwaarts. Hier sien ons hoe gelowiges wat ter wille van hul 
geloof in God en Jesus gesterf het onder die altaar van die Here in die 
hemel skuil. Hul nabyheid aan God word hier sterk uitgebeeld. 
Gelukkig is hulle bewustelik by God. Nee, hulle slaap nie. Hulle is nie 
in die graf nie. Almal wat in Christus sterf, is oombliklik by die Here.  
Vers 10 vertel die hemelse gelowiges roep hard om wraak. Hulle kan 
dit nie vat dat hulle bloed en dié van ander gelowiges so maklik en so 
goedkoop hier op aarde vergiet word nie. God moet eenvoudig ingryp. 
Hy moet iets doen. En dan doen God dit ook! In vers 11 hoor ons hoe 
die hemelse gelowiges almal wit klere kry (as die simbool van hul eie 
reinheid en onskuld). Hulle moet egter nog wag vir ‘n kort rukkie totdat 
die volle getal uitverkorenes by God is. 
God vergeet nie sy kinders nie, nooit nie. Wanneer die hemelse kerk 
uitroep na Hom dat Hy sy aardse kerk moet help, dan kondig Hy aan 
dat dit nog net ‘n kort tydjie is, dan is alles oor en verby. Dan maak 
God Self ‘n einde aan die sonde en die chaos hier op aarde. Binnekort 
is ons almal veilig vir altyd bymekaar aan die voete van ons hemelse 
Here. Binnekort gaan ons almal met hemelse wit klere aan feesvier. 
Staan reg. Jou feestyd is op hande! 

 
 
GEBED:  Here, lei my op u weg totdat U my kom haal 
 

Skriflesing vir vanaand: Openbaring 6    
  



 

 

 

28 November Lees – Openbaring 6:17 
 

Die beste vraag ooit 

“Die groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek het 
aangebreek, en wie sal staande kan bly?” (17) 

Goeie vrae is kop-oopmakers. Wel, ‘n paar vrae wat my die afgelope 
tyd regtig uitgedaag het, is dié van Marcus Buckingham en Curtis 
Coffmann (First break all the rules, 1999). As navorsers by Gallup in 
die VSA het hulle op ‘n goeie dag deur hul databasis met ‘n 100 
miljoen antwoorde gaan soek om die twaalf beste vrae te kry waarop 
werkers positief geantwoord het wat ‘n reuse verskil by hul onderskeie 
maatskappye maak. Die twee vrae wat heel bo-aan hulle lys van 
goeie vrae is, is nogal insiggewend. Hier’s dit: 
Weet ek wat van my verwag word by my werk? 
Het ek die nodige toerusting en apparaat om my werk goed te doen? 
Toe ek na hierdie vrae kyk, het ek diep gedink oor wat die grootste 
enkele vraag van alle vrae in die Bybel is. Die een wat ek raakgeloop 
het, is Openbaring 6:17: “Die groot dag van die Here het aangebreek 
en wie sal staande bly?” Dis die vraag van alle vrae! Openbaring 6 
vertel hoe klein en groot, die rykes en die magtiges, probeer wegkruip 
voor die Here. Hulle maak dit nie. Hulle kry dit nie reg om te staan nie, 
nie een van hulle nie. Dan, nadat hierdie kruipendes skree dat die 
berge en die kranse hulle moet bedek vir die woede van God op die 
troon en van die Lam, volg hierdie vraag. Op die ou end is dit die 
enigste goeie vraag wat oorbly, die enigste vraag wat vir tyd en 
ewigheid bokant ons elkeen se lewe in hoofletters staan. Wel, wat is 
die antwoord? 
 
  

 
 
GEBED: Heer, gee dat baie mense staande sal bly voor U 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tessalonisense 4   
  



 

 

 

29 November Lees – Openbaring 7:9 
 

Hoor wie staan 

“Hierna het ek ‘n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie” 
(9) 

Openbaring 7 bied die mees ongelooflike antwoord op Op 6:17 se 
tergende vraag waarby ons gister stil gestaan het. Dit vertel nog ‘n 
keer van die eindoordeel, maar hierdie keer van mense wat bly staan 
voor God (vers 9). Ja, daar’s wel mense wat op die laaste dag die 
regte antwoord ken wat hulle staande hou in die teenwoordigheid van 
die lewende God.  
Wat is hulle antwoord? Hoor self (vers 10): “Ons redding kom van 
Hom wat op die troon sit en van die Lam” Vers 14 sê dit selfs nog 
mooier, naamlik dat die regopstaandes hulle klere gewas het en dit wit 
gemaak het in die bloed van die Lam. Is hierdie nie die heel mooiste 
vers in die hele Bybel nie?!!!!! Bloed is mos rooi, maar Jesus se bloed 
was spierwit! Mense wat hulle sondaarsklere gewas het met sy bloed, 
is nou rein en skoon. Hulle staan nederig en dankbaar voor die troon 
en die Lam. 
Openbaring 7 het die antwoord van alle antwoorde: Glo in God. Laat 
Jesus jou sondaarsklere spierwit was. Vra Hom om dit vir jou te doen 
en leef – leef vir altyd en ewig! Dan staan jy ook op die dag van die 
Here. Dan leef jy vir altyd in God se teenwoordigheid! O ja, moenie 
vergeet om hierdie reuse waarheid met ander te deel nie. Dit sal 
selfsugtig wees om hierdie goeie nuus eksklusief vir jouself te hou. En 
dit sal die fout van jou lewe wees. 
 
 
   

 
GEBED:  Here Jesus, raak vandag mense deur u genade aan 
 

Skriflesing vir vanaand: Op 7:1-9 
  



 

 

 

30 November Lees – Openbaring 7:16 
 

Pyn verdwyn 

“Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie” (16) 

Johannes vertel hier in Op 7:9 die kerk is ontelbaar en universeel! 
Gelowiges is die wêreld vol. Op die laaste dag sal hulle almal 
saamtrek in hul miljoene. Wit klere dui op dan op hulle reinheid en die 
palmtakke in hulle hand sê hulle is vreugdevolle oorwinnaars!  
Vers 14 sê die ganse kerk kom uit die verdrukking. Hulle is toe nie 
voor die tyd weggeraap nie! Hulle klere is egter nou spierwit gewas 
deur die rooi bloed van die Lam! Daarom is die ganse geveg die 
moeite werd. Hulle triomfeer saam met die Lam tot in alle ewigheid. 
Goeie nuus vir die kerk is dat swaarkry en lyding op die laaste dag vir 
altyd verbygaan. Dit wat ons aan hierdie kant van die graf beleef, hou 
nie aan nie. Op ‘n dag breek die wederkoms aan. Van dan af leef ons 
as gewastes in die bloed van die Lam vir ewig voor God se aangesig. 
Hyself verwyder alle swaarkry van ons af daar in sy nuwe stad. Hy 
maak alles splinternuut.  
Net God kan trane vir altyd afdroog, Net Hy kan ons seer en ons pyn 
permanent wegvat. Net Hy kan regtig oor en voor met sy stukkende 
wêreld en met ons elkeen begin. Daarom is al ons hoop op Hom 
gevestig. Daarom is Hy ons enigste droom en ons groot Bron van 
krag. Daarom kyk ons nou verby al ons droefheid en ons leed na 
daardie dag dat Hy ons trane kom afvee en ons hartseer kom stil. 
Daarom roep ons uit: “Kom Here, kom gou!” 
 

 
 
GEBED:  Heer, kom asseblief gou 
 

Skriflesing vir vanaand: Openbaring 7   


