BYBELSE PROFESIE ALLES VERVUL? WAAR LAAT DIT ONS DAN?
Of, anders gestel,

WAT BLY VIR ONS OOR OM VOOR TE LEWE AS DAAR NIE ‘N
WEDERKOMS VAN JESUS VOORLê NIE?

INLEIDENDE OPMERKINGS
My geslag se mense, gebore in die mid 1940’s, wat ons wortels in die Gereformeerde familie gehad
het, het nie sonder die Wederkoms van Christusgedagte grootgeword nie. Dit was egter nooit ŉ
oordonderende predikingsonderwerp nie. Dinge het egter baie verander in die loop van ons kinders se
grootwordjare en nog meer intensief in die leeftyd van hul kinders. Die visuele media het die
Wederkoms op allerlei wyses en variasies in ons huise ingedra. Mense wat byvoorbeeld nooit met die
konsep van ŉ Wegraping kennisgemaak het nie, is skielik in televisieprogramme en met boeke daarmee
oorval. Toe ek en Martie in 1996 ons tentpenne in die Gereformeerde omgewing gelig het vir ŉ
jarelange reis deur die Pinkster- en Charismatiese omgewings op soek na die Bybelse waarhede, is ons
self intensief in hierdie leringe opgeslurp.
Stelselmatig het vrae egter begin ontstaan en veral van 2007 af momentum verkry. Die daaropvolgende
jare se intensiewe Bybelstudie het ons met die gevolgtrekking gelaat dat as die Bybel in sy korrekte
historiese, kulturele, literêre en geografiese konteks bestudeer word, asook beklemtoning van die adres
aan wie elke profesie gerig was, dit wys dat elke Bybelse profesie vervul is. Ons verstaan dus dat die
Bybel ŉ vervulde openbaring van die lewende God en Sy Gesalfde (Christus, Messias) is, maar steeds
die lamp vir ons voet en lig vir ons lewenspad bly (Ps. 119:105). Die oomblik dat mens die Bybel uit sy
antieke Hebreeuse omgewing verwyder loop jy die gevaar om die ware betekenisse van die spesifieke
konsepte of gebeure met hedendaagse Westerse begrippe te vervang of besoedel. U kan meer hieroor in
ons kort webwerfartikel, Ons Begrip van die Bybelboodskap: Die “Geraamte” lees. Die koppel
daarheen, asook koppels na ander relevante artikels word aan die einde van hierdie bespreking gegee.
Voortspruitend uit die voormelde ontvang ons verstaanbaar dikwels die tipe vrae wat in die opskrif
vervat is. ŉ Mens kan ŉ dik boek oor die onderhawige onderwerp en selfs subaspekte daarvan skryf,
maar dit is nie die doel nie. Daar word slegs kortliks na die hoofmomente gekyk ten einde antwoorde te
gee op vrae wat so in die verbygaan aan mens gestel word. Dit word ook noodsaaklik geag om ons
begrip van ŉ paar ander tersaaklike konsepte kortliks uiteen te sit ten einde te verseker dat die leser ons
ontledingsbasis korrek verstaan.
Soos die gebruik in soveel van ons ander artikels en ons boeke is, wil
ek ook hier beklemtoon dat die artikel gegrond is in ons soeke na die
waarheid en nie om ons begrip af te dwing nie. Dit gaan om wat is die
waarheid en daarmee saam, of die waarheid saakmaak? Dit is elke
individu se verantwoordelikheid om hieroor te besluit.
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Wat is waarheid?
Maak die waarheid
saak?

TERSAAKLIKE KONSEPTE
Die Koninkryk van God
Na Sy terugkeer uit die woestyn waar Hy deur die duiwel versoek is “(...) het Jesus begin om te preek
en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom” (Mat. 4:17). Later sê Hy vir
die Fariseërs, “(...) as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by
julle gekom” (Mat. 12:28). Hier is drie belangrike aspekte om te beklemtoon:






Eerstens is die uitdrukkings ‘koninkryk van die hemele’ en ‘koninkryk van God’ dieselfde.
Eersgenoemde is algemeen in Hebreeuse omgewings en geskrifte gebruik omdat die gebruik
van die naam van God oorwegend vermy is. Dit is vandag nog die geval.
Tweedens gee die woord ‘naby’ in ons taal die begrip dat dit op pad is, maar nog moet aanland.
In die antieke Hebreeuse kultuur het dit egter beteken dat die onderwerp reeds daar by hulle
was. Dit het nie nog in die toekoms gelê nie.
Derdens, het die begrip van die koninkryk in daardie kultuur nie ŉ statiese beeld soos
grondgebied of versameling mense beskryf nie, maar aksie. Dit het verwys na die
teenwoordigheid van God wat in mense se lewe heers en die demonstrasie daarvan deur
wonderwerke en tekens. Die koninkryk van God was dus oral teenwoordig waar Sy krag deur
en in Sy kinders gedemonstreer is.

Samevattend kan ons sê dat die koninkryk van God deur Sy Christus na die mensdom toe gebring en
in ŉ Nuwe Verbond vervat is. Hierdie koninkryk manifesteer in hulle wat waarlik in Christus glo en in
wie se lewe die Vrug van die Heilige Gees (Gal. 5:22) en gawes van
Die Koninkryk van God
die Gees geopenbaar word (1 Kor. 12). Ons kan ook die inhoud van
is hier!
die bergrede in Mattheus 5-7 hierby voeg. Hoe jammer tog dat die
realiteit van die gawes van die Heilige Gees óf deur Christengroepe as irrelevant in ons tyd afgemaak,
óf deur kunsmatige vertoon en vergrype deur ander bedenklik gemaak word. Mense sê dikwels dat
hulle deur die Heilige Gees gelei word, maar verwerp terselfdertyd die realiteit van die Gees se gawes
wat ons juis moet bemagtig om mekaar met Sy koninkryksteenwoordigheid te bedien.
Hemel en Aarde
In die populêre eindtydleringe kom die konsep van die ou hemel en aarde wat sal vergaan en deur ŉ
nuwe hemel en aarde vervang word as sentrale aspek voor. Dit word as werklike fisiese gebeure
aangebied en mense maak dan die stelling dat ons nog hier is en die ou hemel en aarde dus nog nie
vergaan het nie. Gevolglik het daar nog nie so ŉ nuwe (utopiese) hemel en aarde gekom nie.
Ons begripsprobleem is daarin geleë dat die kultuur waarbinne hierdie konsepte ontvang en geskryf
was, dit in ŉ geestelike sin verstaan het terwyl ons dit letterlik/fisies wil verstaan. So het God dan in
hul begrip met die Mosaïese Verbond by Sinaï die fondasie van die aarde gelê (of gegrond) en die
hemel geplant. Hierdie geestelike gebruik van hemel en aarde kom oral in die Skrif voor. Kyk bv.
Deuteronomium 32:1, asook Jesaja 1:1-4; 24 (die geheel); en 51:16 (wat ŉ spesifieke profesie oor die
herstelling en geluk van Israel was).
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U kan meer oor die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde in ons webwerfartikel lees waarvan die koppel in ons
lys aan die einde gegee word.
Nuwe Jerusalem
Hier is nogmaals ŉ geestelike beeld in die Skrif ter sprake. Die Hebreërsbriefskrywer stel dit dan
onomwonde “(...) julle het nie gekom by ŉ tasbare berg nie en ŉ brandende vuur en donkerheid en
duisternis en storm (...) Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die
hemelse Jerusalem (...)” (Heb. 12:18, 22).
Met die sondeval is God se heiligdom besoedel. Die Mosaïese Verbond was die heenwyser, die
voertuig, na die herstelde heiligdom wat sou kom in Christus se kruisiging, opstanding en oordeel oor
fisiese Jerusalem. Nadat hy verduidelik dat die offers van die Ou (Mosaïese) Verbond gedurig herhaal
moes word omdat hulle onvolmaak was, skryf die Hebreërsbriefskrywer dan in hoofstuk 9:11-12 die
volgende:
Maar Christus wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomende weldade, het deur die
groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan
hierdie skepping behoort nie, ook nie deur die bloed van bokke en kalwers nie, maar deur sy
eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en ŉ ewige versoening teweeg gebring.
Die hele konteks beskryf ŉ voltooide realiteit. Jy het deel van die Ou Verbond geword deur geboorte
uit ŉ huwelik tussen twee Hebreërs. Bepaalde rituele is daaraan gekoppel, waaronder die besnydenis.
Kinders gebore uit ŉ huwelik tussen ŉ Hebreër en ŉ heiden, asook kinders gebore uit owerspel en
bloedskande is vir tien geslagte uitgesluit (Deut. 23:2). Later is mense uit ander volke ook toegelaat
onderhewig aan onderrig van die Torah, besnydenis en ander rituele. Met die vervanging van die
Mosaïese Verbond deur die Nuwe Verbond, is die fisiese Abrahamiese bloedlyn nie meer ŉ
voorwaarde nie. Daar is nou ŉ geestelike bloedlyn wat in Christus vergestalt is – mense wat die Vader
in gees en waarheid aanbid (Joh. 3:5 en 4:20-26). Alle mense word hierin gebore, maar soos Jode
vanouds ook hul rug op die Verbondsgod gekeer het om afgode te dien, kies elkeen nou of hy/sy deel
van hierdie familie wil of gaan wees. Die laaste gedeelte van hierdie werkstukkie sê meer oor hierdie
familie.
U kan meer oor die Nuwe Jerusalem in ons spesifieke artikel daaroor lees.
Parousia (Teenwoordigheid)
Die volgende belangrike konsep om te verstaan, is die term ‘koms’ binne die spesifieke woordkonteks
van Jesus se dissipels se vrae aan Hom (Mattheus 24:3). Dit is die Griekse woord parousia, wat ŉ uitdrukking van teenwoordigheid is. Daar is absoluut geen aanduiding hier, of enige ander plek in die
Nuwe Testament, van ŉ fisiese, liggaamlike terugkeer of koms van die Here Jesus nie. Diegene wat so
ŉ liggaamlike teenwoordigheid aan mense leer moet dit in die Skrif in filosofeer. Dit is ook net
Mattheus wat hierdie spesifieke uitdrukking gebruik, waarvoor ons nogmaals in gedagte moet hou dat
hy vir ŉ Joodse lesersgemeenskap geskryf en dus besondere Joodse konsepte toegepas het. Die
parallelle gedeeltes uit Markus en Lukas verwys pertinent en duidelik na die tempel se vernietiging
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Die gebeure met die vernietiging van Jerusalem en sy tempel was vir daardie
geslag die teken dat die Seun van die mens inderdaad was wie Hy gesê het Hy
was – die Seun van God, die Messias wat sit aan die regterhand van die Vader
(en dus in die hemel). Mattheus 26:64 & 65 (asook Mark. 13:62 & Luk. 22:69)
belig enige twyfel wat ŉ mens hieroor mag koester: “Jesus antwoord hom [die
hoëpriester]…Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens
sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die
hemel.” Die woord wat in hierdie geval as ‘kom’ vertaal is, is erchomai, en dit
weerspieël in hierdie konteks ook die gedagte van ŉ verskyning, ŉ
teenwoordigheid. Hier is geen begrip van ‘eendag in die verre toekoms’ ter
sprake nie.
Die hel
Ons het grootgeword met hierdie vreesaanjaende konsep van die hel, ŉ plek van ewige pyniging. Jy glo
óf in Jesus die Christus, óf jy gaan vir ewige foltering na die vlammehel toe. Prediking, hetsy formeel
in die kerk of informeel in gesprekke tussen mense, het dus dikwels die vorm van ‘draai of braai’
aangeneem. Dit was vir my ŉ ontnugtering om te besef dat die hel nie ŉ Bybelse konsep is nie.
U sal die woord of uitdrukking nie in die Hebreeuse Tanakh (Ou Testament) vind nie. Dit kom ook nie
in die Ou Testament van ons Ou Afrikaanse Vertaling (1933; 1956) voor nie. Hierin word die betrokke
Hebreeuse woord (sheol) wat 65 keer in die Ou Testament voorkom, oral met die woord ‘doderyk’
vertaal, daardie plek waar die ontslapenes se siel heen is in afwagting van die opstanding wat sou kom.
Die moderne begrip van die hel is in die Middeleeue deur die Katolieke Kerk uit die Noord-Europese
Germaanse mitologie in sy leerstellinge ingebring (dit word 31 keer gebruik as vertaling vir sheol in die
King James Bybel). Volgens hierdie mitologie was dit die plek waar demone en die geeste van
afgestorwenes was.
In die Nuwe Testament word die uitdrukking ‘hel’ weliswaar as vertaling vir drie verskillende Griekse
woorde aangetref, nl. Hades, Gehenna en Tartarus. Laasgenoemde word slegs in 2 Petrus 2:4
aangetref, en dui ŉ plek aan waar die engele wat teen God gesondig het in duisternis geboei was in
afwagting van die oordeel.
Die woord Hades word elf keer aangetref en dra ook die betekenis van die doderyk, maar sonder enige
verwysing na die teenwoordigheid van Satan, demone of ewige pyniging van die mens se siel. Die
oordeel wat in Openbaring 20 ter sprake was, was die Ou Verbondsoordeel wat met die
teenwoordigheid (wederkoms; parousia) van Jesus in oordeel en vernietiging van die Tempel veertig
jaar na Sy kruisiging plaasgevind het. Daarna is nie weer ŉ tydelike domein van die afgestorwenes ter
sprake nie. Hades is tot niet gemaak (Op. 20:14). Lees ook gerus Daniel 12, wat dieselfde strekking
van die einde van daardie dispensasie omvat het. Let bv. op die stelling in Daniel 12:1,2: “(...) maar in
dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die
stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir
ewig afgryslik.” Dit is die plek waar Jesus na Sy kruisdood vir die ‘geeste in die gevangenis’ gepreek
het (1 Petrus 3:18-20).
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Ons tref 12 keer die Griekse woord Gehenna aan, wat van die Hebreeuse Ge-Hinnom afkomstig is.
Sommige bronne beskryf dit as ŉ vallei buite Jerusalem wat die plaaslike rommelhoop was waar onder
meer karkasse van dooie diere en selfs lyke van tereggestelde misdadigers en vreemdelinge gestort is
en waar die vuur nooit geblus is nie – die tipiese beeld wat aan die konsep van die hel toegeskryf word.
Dit word volgens verslae egter nie deur die argeologiese opgrawings ondersteun nie. Ander beskryf dit
as die plek waar afvallige Hebreërs hul kinders as brandoffers aan die afgod Molech gebring het.
Watter beskrywing ook al die waarheid mag wees, bronne stem algemeen saam dit was ŉ plek en
konsep wat vir die Jode met verloop van tyd ŉ simbool van vervloeking geword het. Dit is geassosieer
as ŉ plek van liggaamlike en geestelike straf vir alle bose mense.
ŉ Mens vind nêrens in die Nuwe Testament dat die Hebreeuse konsep van Gehenna aan die
heidene verkondig is deur die apostels nie. Jakobus het die woord wel in sy brief gebruik, maar dis
belangrik om te onderstreep dat dit ŉ brief aan die twaalf Joodse stamme in die verstrooiing was. Hy
het dit bowendien gebruik as simbool van die tong as bron van ongeregtigheid (Jak. 3:6). Jesus het self
wel die konsep gebruik, maar net teenoor Joodse gehore en as beskrywend van God se oordeel oor
Jerusalem. Hierdie oordeel van Gehenna is uiteindelik in die jaar 70 n.C. vervul met die volslae
vernietiging van Jerusalem en die tempel.
HET DIE BYBEL DAN NOG ENIGE RELEVANSIE?
Hedendaagse prediking skep veelal die indruk dat die Bybel net gaan om die profetiese inhoud daarvan.
Dit gee dan aanleiding tot die vraagopskrif hierbo. So ŉ persepsie word helder en duidelik in beginsel
deur die Skrif weerlê. Kyk byvoorbeeld 2 Timoteus 3:14-17:
Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer
het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid in die
geloof in Jesus Christus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot
wederlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God
volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Kyk maar na die woord ‘geregtigheid’ in die aangehaalde teks – en kyk gerus in u Bybelstudie na die
voorkoms van die woord in die Skrif. Paulus skryf in Romeine 4:3, “Want wat sê die Skrif? Abraham
het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.” ŉ Eerlike vragie vir ons almal: hoeveel
daarvan sien ons in ons lewensomgewing? Dan praat ons nie eers oor moderne regerings nie!
Vir die Hebreër (of Israeliet) vanouds was die Torah (Pentateug) die Verbondsboek. Saam met die
onbekende skrywer van ŉ artikel oor Bybelse relevansie op die internet sê ek dan onomwonde dat die
hele Bybel vir ons juis weens die vervulling van al die profesieë nog meer relevant is as ooit. Ek het
reeds die konsep van die Koninkryk van God verduidelik en enkele Skrifgedeeltes soos Mattheus 5-7
onderstreep. Dit is ons taak as gelowiges in Christus om hierdie koninkryksbeginsels, waardes en
standaarde te leef. Ongelukkig is ons deur al die verwronge eindtydleringe – hoe opreg hulle ook al
aangebied is – impotent gelaat wat dit betref. Ons moet nie net die wêreld ter wille van ons kinders en
kleinkinders fisies ŉ beter plek maak om te lewe nie, maar ook geestelik en kultureel.
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Die Skrif sê immers dat die heerskappy van Christus vir ewig sal toeneem – Jesaja 9:6 (Afrikaans; 9:7
in die Engels) – terwyl die populêre eindtydleringe ŉ afsnypunt in daardie groei predik. Ons lees in die
boek van Daniel (hoofstuk 7:13-14), “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die
hemel het Een gekom soos die Seun van ŉ mens en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het
Hom nadergebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke
en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ŉ ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy
koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.” Eindtydpredikings lui egter dat dit nie waar is nie, dat Sy
heerskappy onderbreek sal word.
Wanneer die mens ŉ geneesheer nader omdat jy siek is, aanvaar jy die diagnose en neem die
voorgeskrewe medikasie om gesond te word. Na sy genesing sit jy nie en hunker na die siekte om terug
te keer sodat jy weer die medikasie kan neem nie. Nee, jy leef nou in gesondheid. Waarom is dit vir die
breë institusionele kerk so moeilik om in Bybelse gesondheid te leef? Kan dit moontlik wees omdat die
kerk wêreldwyd maar al te versigtig op die eiers van belastingvrystellings loop en daarom nie die
regerings se argwaan op die hals wil haal deur as ware profete van God op te tree en die regerings tot
orde te roep nie?
HET ONS IETS OM NA UIT TE SIEN?
Ons kan die vraag ook anders bewoord, byvoorbeeld, wat het ons dan om voor te lewe?
Dit bring ons by die klimaks van hierdie artikel. Inderdaad, wat het ons om na uit te sien? Die
eenvoudige antwoord lê oop en bloot in die beskrywing in Johannes 3:16 van die doel van Jesus die
Christus se koms in die vorm van Jesus van Nasaret, van waarom God die Vader Sy Gesalfde, die Seun
van Sy liefde na die mensdom toe gestuur het:
Want so lief het God die wêreld [mensdom] gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Die Ewige Lewe! Dit is die prys vir hom en haar wat die wedloop voleindig in die geloof in Christus
die Here! Die Griekse woord apollumi wat in die Afrikaans as ‘verlore gaan’ vertaal is, kom hier neer
op totale vernietiging, ŉ volslae bestaanseinde. Dit is die tweede of ewige dood wat wag op die een wat
God se Gesalfde verwerp. Daar is geen ewige pyniging in ŉ sogenaamde helse vuur ter sprake nie – dit
kom eenvoudig nie in die Bybel voor nie. Vir die mens wat Christus verwerp beteken sy dood hier op
aarde ŉ volslae en finale dood – deur eie keuse apollumi, volslae bestaansbeëindiging (liggaamlik en
geestelik) wat ook net deur die Skepper van Lewe toegestaan kan word. Selfs dan, so glo ek, bedroef
elkeen wat so kies God, omdat die Skrif in Johannes 3:17 verklaar dat Hy nie Sy Seun in die wêreld
[mensdom] gestuur het om die mensdom te oordeel nie, maar juis om vir hulle vrymaking of
skulddelging van die sondelas (Eng: redemption) te gee.
Volgens die natuurwetenskappe kan energie nie vernietig word nie. Wanneer dit uit een stelsel
verdwyn, beweeg dit eenvoudig na ŉ ander een. Netso beskryf die Bybel vir ons dat wanneer die mens
se lewensessensie, sy siel, die aardse stelsel of ligaam verlaat, word dit na ŉ ander dimensie verplaas,
wat ek glo vir die gelowige in Christus God se volmaakte, intieme, onbeperkte en ewige realm is (bv. 2
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Kor. 5:8): “Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in
te woon.”. Amen!
(In Openbaring 20:14-15 word ŉ tweede dood genoem, wat die geestelike dood is. Dit volg op
die Ou Testamentiese of Mosaïese bedeling van Sheol of Hades wat in Christus, in die Nuwe
Testamentiese era beëindig of vernietig is. In hierdie ou bedeling sou die siele van die
afgestorwenes in die doderyk wag op die opstanding en oordeel – dit is in Christus afgehandel.
U kan meer hieroor lees in ons artikel oor die Groot Wit Troon Oordeel. Die een wat in Christus
glo se aardse dood gaan onmiddellik oor in ŉ ander, ewige geestelike lewensdimensie).
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ONS BOEKE
U kan op ons webwerf ook ons vier boeke aflaai, waarvan twee op Bybelse eindtydprofesie fokus, nl.
Daniel Without Make-Up And Long Toes en Die Eindtydprofesie Van Jesus. Na ons mening is die
boekie Sny Die Woord Reguit egter die belangrikste omdat ons daarin die beginsels bespreek wat ons in
ons Bybelstudie toepas.
BYBELWEERGAWE
Skrifverwysings is geneem uit die Ou Afrikaanse Vertaling van Die Bybel, 1933 uitgawe, 1937 druk.
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