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Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle
nie nodig dat aan julle geskryf word nie; want julle
weet self baie goed dat die dag van die Here kom
net soos 'n dief in die nag.
Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die
nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en
die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en
die werke wat daarop is, sal verbrand.

En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis
Hebreërs 11:39- ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie,
40
omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle
nie sonder ons volmaak sou word nie.

Openbaring
6:11

uit die hemel sal
liggaamlik en sigbaar,

1933/53-vertaling
Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook
die engele van die hemele nie, maar net my Vader
alleen.
Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet
waarop die Seun van die mens kom nie.
En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die
tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie
mag bepaal het nie;

4 Matteus 24:30

En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan
hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus
totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders
wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou
wees.
Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom
sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die
geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja,
amen!
En dan sal die teken van die Seun van die mens in
die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die
aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom
op die wolke van die hemel met groot krag en
heerlikheid.

1983/91 vertaling
"Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur
kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie
die Seun nie. Net die Vader weet dit.
"Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en
uur dit sal gebeur nie."
Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die
tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie
mag bepaal het nie.
Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge
sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe
nie, broers. Julle weet self maar alte goed dat die
dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die
nag.
Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ‘n
dief kom. En op dié dag sal die hemel met ‘n groot
gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet
gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
En hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof
met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat
beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog
het, sodat hulle nie sonder ons die voleinding sou
bereik nie.
Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en
daar is vir hulle gesê om nog ‘n klein rukkie te wag,
totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat
net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal
daar is.
Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom
sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die
volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt
weeklaag. Ja, dit is seker!
Dan sal die teken van die Seun van die mens in die
hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal
verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die
wolke van die hemel sien kom met groot krag en
majesteit.

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid
kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal
Hy op sy heerlike troon sit
wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk
na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem
5 Handelinge 1:11
is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.
Matteus 25:31

soos Hy opgevaar het,

"Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom
en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy
koninklike troon gaan sit.
Dié sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so
na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af
na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom
soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het."

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid
kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal
Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die
nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar
afskei soos die herder die skape van die bokke
afskei; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die
bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir
die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle
geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir
julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete
gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke
gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My
herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee;
Ek was siek, en julle het My besoek; in die
gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan
sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here,
wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of
dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U ‘n
vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en
Matteus 25:31- geklee? En wanneer het ons U siek gesien of in die
gevangenis, en na U gekom? En die Koning sal
om Homself as Regter oor 5 46
antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir
die lewendes en dooies aan
sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes
te kondig,
van hierdie broeders van My, het julle dit aan My
gedoen. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê:
Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige
vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want
Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete
gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te
drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het
vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My
nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het
My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord
en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of
dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die
gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle
antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover
julle dit nie gedoen het aan een van hierdie
geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen
nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die
regverdiges in die ewige lewe.

"Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom
en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy
koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor Hom
bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van
mekaar skei soos ‘n wagter die skape van die bokke
skei. Die skape sal Hy regs en die bokke links van
Hom laat staan. "Dan sal die Koning vir dié aan sy
regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën
is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld
af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,
want Ek was honger, en julle het My iets gegee om
te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te
drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My
gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My
klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die
tronk, en julle het My besoek.’ Dan sal dié wat die wil
van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het
ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets
gegee om te drink? En wanneer het ons U ‘n
vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere,
en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien
of in die tronk en U besoek?’ En die Koning sal hulle
antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit
aan een van die geringste van hierdie broers van My
gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’ "Dan sal
die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg
van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur
wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want Ek
was honger, en julle het My niks gegee om te eet
nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te
drink nie; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie
gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere
gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie
versorg nie.’ Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here,
wanneer het ons U honger of dors of ‘n vreemdeling
of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie
gehelp nie?’ En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker
Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie
geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My
ook nie gedoen nie.’ En hierdie mense sal die ewige
straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen
het, die ewige lewe."

God het dan die tye van onkunde oorgesien en
verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul
Handelinge
moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy
17:30-31
die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man
wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal
sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.
Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook,
Romeine 14:10
waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal
voor die regterstoel van Christus gestel word.
Want ons moet almal voor die regterstoel van
Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy
2 Korintiërs 5:10
deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen
het, of dit goed is of kwaad.
Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus
2 Timoteus 4:1
Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by
sy verskyning en sy koninkryk
Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan
1 Petrus 4:5
om die lewende en die dode te oordeel.
Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur
dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die
2 Petrus 3:7
vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die
verderf van die goddelose mense.
Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die
nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en
die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en
die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al
terwyl Hy hierdie ou wêreld
hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie
2 Petrus 3:10wees in heilige wandel en godsvrug nie? — julle wat
aan vuur en vlam sal 6
13
die koms van die dag van God verwag en verhaas,
prysgee om dit te suiwer.
waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die
elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag
volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde
waarin geregtigheid woon.

Dan sal, gedaag deur die
1
stem van die aartsengel en
7 Tessalonisense
deur die geklank van die
4:16
basuin van God, alle mense,

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n
geroep, met die stem van 'n aartsengel en met
geklank van die basuin van God; en die wat in
Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

"God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou
roep Hy al die mense oral op om hulle te bekeer,
want Hy het ‘n dag bepaal waarop Hy regverdig oor
die wêreld gaan oordeel deur ‘n Man wat Hy
uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy
Hom uit die dood laat opstaan."
Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy,
waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor
die regterstoel van God moet verskyn,
Ons moet immers almal voor die regterstoel van
Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens
wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou
goed was of kwaad.
Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat
die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou
met die oog op sy koms en sy koningskap:
Hulle sal rekenskap moet gee aan Hom wat klaar
staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel.
Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem
en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van
God, en word in stand gehou tot op die dag waarop
die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word.
Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ‘n
dief kom. En op dié dag sal die hemel met ‘n groot
gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet
gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan
kom, moet julle des te meer vroom en aan God
toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van
God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop
die hemel in vlamme sal vergaan en die
hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef
in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe
aarde wat God belowe het en waar die wil van God
sal heers.
Wanneer die bevel gegee word en die stem van die
aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die
Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat
in Christus gesterf het, uit die dood opstaan;

Deuteronomium
7:9-11

Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die
getroue
God
wat
die
verbond
en
die
goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy
gebooie onderhou, in duisend geslagte. Maar aan die
wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit,
om hom te vernietig; Hy sal met sy hater nie versuim
nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde. Hou dan die
gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek
jou vandag beveel om dit te volbring.

Openbaring
20:12-13

En ek het die dode, klein en groot, voor God sien
staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die
boek van die lewe, is geopen. En die dode is
geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens
hulle werke. En die see het die dode gegee wat
daarin was, en die dood en die doderyk het die dode
gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen
volgens sy werke.

mans, vrouens en kinders,
wat van die begin van die
wêreld af tot die einde toe 8
geleef het, persoonlik voor
hierdie groot Regter verskyn.

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.
Want al die dooies sal uit die
Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom
9
‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal
aarde opstaan,
Johannes 5:28hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die
29
opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen
het, tot die opstanding van die veroordeling.
Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel
nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander
die
siel
van
elkeen
1
Korintiërs
word in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste
saamgevoeg en verenig met
15:51-52
basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode
sy liggaam waarin hy geleef
sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander
het. En hulle wat dan nog
1
word.
sal lewe, sal nie soos die
0
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons
ander sterwe nie maar in 'n
ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat
oogwink verander en uit
Filippense 3:20- ons vernederde liggaam van gedaante sal verander,
verganklikheid onverganklik
21
om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam
word.
volgens die werking waardeur Hy ook alles aan
Homself kan onderwerp.
Daniël 12:2

"Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is
die betroubare God wat sy verbond in stand hou en
sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag
van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie
gehoorsaam, maar Hy straf elkeen wat Hom haat, Hy
bring hom om, Hy laat nie na om elkeen wat Hom
haat, te straf nie. Daarom moet jy die gebod, die
voorskrifte en die bepalings wat ek jou vandag gegee
het, gehoorsaam deur daarvolgens te lewe.
Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien
staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n
ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe.
Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die
boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen
het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin
was, en die dood en die doderyk het die dooies
teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is
geoordeel volgens wat hy gedoen het.
Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf
opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige
skande en veragting.
Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom ‘n tyd
wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan
en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal
opstaan en veroordeel word."
Kyk, ek maak ‘n geheimenis aan julle bekend: Ons
sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander
word. By die laaste trompet sal dit in ‘n oomblik, in ‘n
oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en
die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en
ons sal verander word.
Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons
ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.
Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself
onderwerp, sal Hy ons nederige liggame verander
om soos sy verheerlikte liggaam te wees.

Dan sal die boeke, dit is die
1 Openbaring
gewetens, geopen en die
1 20:12
dooies geoordeel word

En ek het die dode, klein en groot, voor God sien
staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die
boek van die lewe, is geopen. En die dode is
geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens
hulle werke.

Want ons moet almal voor die regterstoel van
Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy
2 Korintiërs 5:10
deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen
volgens wat hulle in hierdie
het, of dit goed is of kwaad.
1
En net soos die mense bestem is om een maal te
wêreld gedoen het, of dit
2 Hebreërs 9:27
sterwe en daarna die oordeel
goed was of sleg
Openbaring
22:12

Ja, die mense sal rekenskap
moet gee van elke ligsinnige
woord wat hulle gesê het,
al beskou die wêreld dit
slegs as kinderspel en
tydverdryf; en dan sal die
geheime
bedrog
en
huigelary van die mense in
die openbaar voor almal
oopgevlek word.
Daarom is die gedagte aan
hierdie oordeel vir die
oortreders en goddeloses
met reg ontsettend en
skrikwekkend

1
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1 Korintiërs 4:5
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En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen
te vergeld soos sy werk sal wees.
Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die
mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in
die oordeelsdag.
Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon
verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle.
Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die
hel ontvlug?
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord
hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige
lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het
oorgegaan uit die dood in die lewe.
Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike
hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag
van die toorn en die openbaring van die regverdige
oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke
Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat
die Here kom nie, wat die verborge dinge van die
duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van
die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof
van God ontvang.
maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n
vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.

Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien
staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n
ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe.
Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die
boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen
het.
Ons moet immers almal voor die regterstoel van
Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens
wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou
goed was of kwaad.
‘n Mens is bestem om net een maal te sterf, en
daarna kom die oordeel.
Jesus sê toe weer: "Kyk, Ek kom gou! Ek bring die
loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy
gedoen het.
"Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die
mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die
oordeelsdag.
Maar Ek sê vir julle: Vir Tirus en Sidon sal dit in die
oordeelsdag draagliker wees as vir julle.
"Julle slange, addergeslag! Hoe sal julle ontkom aan
die straf in die hel?
"Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in
Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy
word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood
na die lewe oorgegaan.
Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is
jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die
oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal
uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade:
Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here
kom, ‘n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge
wat in duisternis verborge is, aan die lig bring en die
bedoelings van die hart blootlê. Elkeen sal dan van
God die lof ontvang wat hom toekom.
Daar bly alleen ‘n verskriklike verwagting oor van
oordeel en ‘n gloeiende vuur wat die teenstanders
van God sal verteer.

2 Petrus 2:9

Judas 15

maar vir die vromes en
uitverkorenes begeerlik en
troosryk. Want dat sal hulle
volle verlossing voltooi word
en hulle sal daar die vrugte
ontvang van moeite en
lyding wat hulle gedra het.
Hulle onskuld sal deur almal
erken word en hulle sal die
verskriklike wraak sien wat
God sal voltrek oor die
goddeloses wat hulle in
hierdie
wêreld
wreed
vervolg, verdruk en gekwel
het.
Maar die goddeloses sal deur
die getuienis van hulle eie
gewete tot erkenning van
hulle skuld gebring word;
hulle sal onsterflik word dog
slegs om gepynig te word in
die ewige vuur

die Here weet om die godsaliges uit versoeking te
verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag
van oordeel om gestraf te word;
om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense
onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat
hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde
woorde wat die goddelose sondaars teen Hom
gespreek het.

Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit
beproewing te red, maar om die goddeloses te straf
en vir die oordeelsdag gevange te hou.
en Hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses,
al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat
hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al
die lasterlike dinge wat hulle teen Hom gesê het."

Openbaring
14:7

en hy het met ‘n harde stem uitgeroep: "Vrees God
En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee
en gee aan Hom die eer, want die tyd het
Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het
aangebreek vir sy oordeel. Aanbid Hom wat die
gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde
hemel en die aarde, die see en die waterbronne
en die see en die waterfonteine gemaak het.
gemaak het."

1
Lukas 14:14
5

en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee
te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die
opstanding van die regverdiges.
opstanding van dié wat reg gedoen het."

Openbaring
15:4

Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie
verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die
nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige
dade openbaar geword het.

Openbaring
18:20

Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en Verheug jou daaroor, hemel, en julle, gelowiges,
profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek apostels en profete! God het die oordeel waarmee sy
het!
julle getref het, oor haar voltrek.

1
6

die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en
hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die
1 Matteus 13:41struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en
7 42
sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees
en gekners van die tande.
Matteus 25:41

Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie
verheerlik nie? U alleen is heilig! Al die nasies sal
kom en U aanbid, want hulle sal sien dat u
handelwyse regverdig is."

Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle
sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense
in sonde laat val, en almal wat die wet van God
oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi.
Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.
"Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê:
Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan
‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat
ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei
berei is vir die duiwel en sy engele.
is,

Lukas 16:22-28

En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele
weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk
man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in
die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was,
sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy
boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my
barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy
vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want
ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham
antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou
lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En
nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit
alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof
gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na
julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan
oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom
na my vader se huis te stuur — want ek het vyf
broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle
nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

"Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die
engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die
ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in
die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir
Abraham daar in die verte en vir Lasarus langs hom
en hy roep: ‘Vader Abraham, ontferm u oor my.
Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy
vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly
verskriklik in hierdie vuur.’ Maar Abraham sê: ‘My
kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie
gekry het en Lasarus die slegte. Nou gaan dit hier
goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien
is daar ‘n groot kloof tussen ons en julle, sodat dié
wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan
nie, en dié wat dáár is, ook nie na ons toe kan
oorkom nie.’ Toe sê hy: ‘Ek smeek u dan, vader,
stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog vyf
broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku sodat
hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie.’

2
Tessalonisense
1:3-10

Openbaring
21:8

wat vir die duiwel en sy 1 Openbaring
8 20:10
engele voorberei is.
Die
gelowiges
en
uitverkorenes, daarenteen,
sal met heerlikheid en eer 1
Matteus 10:23
gekroon word. Die Seun van 9
God sal hulle naam voor
God, sy Vader;

Maar wat die vreesagtiges aangaan en die
ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en
hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al
die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met
vuur en swawel: dit is die tweede dood.
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van
vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse
profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot
in alle ewigheid.

Ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is
ook reg, want julle geloof neem sterk toe, en sonder
uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer.
Daarom praat ons met trots van julle in al die
gemeentes van God en vertel ons van julle
volharding en geloof onder al die vervolging en
lyding wat julle moet verduur. Dit alles is ‘n bewys
van die regverdige oordeel van God, naamlik dat Hy
julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle
nou ook ly. God is tog regverdig: die mense onder
wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly; en aan
julle lyding, en ons s’n, sal Hy ‘n einde maak
wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ‘n
vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die
mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die
evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie.
Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd
geban uit die teenwoordigheid van die Here en van
sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag
wanneer Hy kom om verheerlik te word deur dié wat
aan Hom behoort, om eer te ontvang van almal wat
glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons
getuienis aan julle geglo.
"Maar dié wat bang en ontrou geword het, die
losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs
en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die
poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede
dood."
Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur
en swael gegooi, daar waar die dier en die vals
profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot
in alle ewigheid.

En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug
na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle
sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry
voordat die Seun van die mens kom nie.

s hulle julle in een dorp vervolg, vlug na ‘n ander een
toe. Dit verseker Ek julle: Julle sal sekerlik nie klaar
wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van
die mens kom nie.

Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit
billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die
wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter
word, sodat ons self in die gemeentes van God oor
julle roem vanweë jul volharding en geloof onder al
julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle
verduur—‘n teken van die regverdige oordeel van
God, dat julle die koninkryk van God waardig geag
mag word, waarvoor julle ook ly; aangesien dit reg is
by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te
vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te
gee saam met ons in die openbaring van die Here
Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en
vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie
ken nie en op die wat aan die evangelie van onse
Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf
ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig
van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges
en bewonder te word in almal wat glo, in daardie
dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.

en sy uitverkore engele bely

2
Openbaring 3:5
0

Jesaja 25:8

alle trane sal van hulle oë 2 Openbaring
1 7:17
afgevee word.

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal
sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie,
en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy
engele.
Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE
sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die
smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem;
want die HERE het dit gespreek.
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal
hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei,
en God sal alle trane van hulle oë afvee.

En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar
sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en
geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want
die eerste dinge het verbygegaan.
En die verstandiges sal glinster soos die glans van
Daniël 12:3
die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei,
Dan sal dit bekend word dat
soos die sterre vir ewig en altoos.
hulle saak, wat tans deur
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in
baie regters en owerhede as
Matteus
5:12
die
hemele; want so het hulle die profete vervolg wat
ketters
en
goddeloos
voor julle gewees het.
veroordeel word, die saak
2
Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die
van die Seun van God is. En
2 Matteus 13:43
koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor,
as 'n beloning uit genade sal
laat hom hoor.
die Here self hulle so 'n
maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en
heerlikheid gee as wat die
die oor nie gehoor en in die hart van `n mens nie
1 Korintiërs 2:9
hart van 'n mens nooit sou
opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom
kon bedink nie.
liefhet.
Openbaring 21:9-22:5
Openbaring
21:4

Daarom verwag ons hierdie
groot dag met sterk verlange
2 Openbaring
om die beloftes van God in
3 22:20
Jesus Christus, ons Here, ten
volle te geniet.

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere
dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe
uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy
engele verklaar dat hy aan My behoort.
Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig, en
die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele
aarde sal Hy die smaad verwyder wat sy volk
aangedoen is. Die Here het dit gesê.
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal
hulle herder wees en hulle na die fonteine met die
water van die lewe lei; en God sal al die trane van
hulle oë afdroog."
Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal
daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal
daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het
verbygegaan."
Die verstandige leiers sal skitter met die glans van
die hemel self, en dié wat baie mense op die regte
pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.
Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die
hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so
vervolg."
Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle
Vader skitter soos die son. "Wie ore het, moet
luister."
Maar soos daar geskrywe staan: "Wat die oog nie
gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die
hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God
gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.

Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Hy wat dit alles getuig, sê: "Ja, Ek kom gou!" Amen!
Here Jesus!
Kom, Here Jesus!

