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Openbaring 13
Bybelstudie 11

190: Wie was die ouers van Johannes die Doper?
Simeon en Anna Priscilla en Aquila Sagaria en Elisabeth Hanna en Betuel

191: Wat was Agan se sonde by Jerigo?
Owerspel Diefstal Baal-aanbidding Moord

192: Het Nineve hom bekeer met Jona se prediking?
Ja Nee Ons weet nie Hulle het hom doodgemaak

193: Wie was bekend as die dissipel wat Jesus liefgehad het?
Johannes Petrus Tomas Jakobus

194: Waar het Jesus Lasarus uit die dood opgewek?
Betanië Jerigo Jerusalem Nain

195: Hoeveel kinders van Job het omgekom in ŉ storm?
6 8 10 12

196: Hy is verbied om te trou
Jesaja Esegiël Hosea Jeremia

190: Wie was die ouers van Johannes die Doper?
Simeon en Anna Priscilla en Aquila Sagaria en Elisabeth Hanna en Betuel

191: Wat was Agan se sonde by Jerigo?
Owerspel Diefstal Baal-aanbidding Moord

192: Het Nineve hom bekeer met Jona se prediking?
Ja Nee Ons weet nie Hulle het hom doodgemaak

193: Wie was bekend as die dissipel wat Jesus liefgehad het?
Johannes Petrus Tomas Jakobus

194: Waar het Jesus Lasarus uit die dood opgewek?
Betanië Jerigo Jerusalem Nain

195: Hoeveel kinders van Job het omgekom in ŉ storm?
6 8 10 12

196: Hy is verbied om te trou
Jesaja Esegiël Hosea Jeremia

C: Lukas 1:5

B: Josua 7:21

A: Jona 3:5

A: Johannes 21:20+

A: Johannes 12:1

C: Job 1:2

D: Jeremia 16:2

1. Wat simboliseer die see? 

"See" net soos "aarde" deel van die skepping wat teenoor "hemel" staan.

"See" daarom deel van die gevalle skepping wat teen God is.
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2. Waar in die Ou Testament kry ons 'n soortgelyke beskrywing van die dier? 

Daniël 7

Openbaring 13:1, 2
En ek het ‘n dier uit die see sien opkom 
met sewe koppe en 
tien horings, 
en op sy horings tien krone en 
op sy koppe ‘n naam van godslastering. 
En die dier wat ek gesien het, was soos 
‘n luiperd, en 
sy pote soos dié van ‘n beer, en 
sy bek soos die bek van ‘n leeu; en 
die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. 

Daniël 7:3 – 7
vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van 
die ander. 
Die eerste was soos ‘n leeu, en hy het vlerke van ‘n arend gehad; 
... 
‘n tweede, het gelyk soos ‘n beer, 
‘n ander een soos ‘n luiperd, en dit het vier vlerke van ‘n voël op 
sy rug gehad; 
‘n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het 
groot ystertande gehad; ..., en dit het tien horings gehad. 

Ooreenkomste Verskille

3. Wat beteken die wond aan die een kop? 

Kop. Brein. Regeer alles

Wond = dodelik. Met ander woorde: kans op oorlewing baie klein.

Satan = na-aper. Antichris. Moet die dood van Christus na-aap.

Let mooi op: Wond is dodelik – maar hy sterf nie! 
Gevolgtrekking: Satan kan nie – soos God – lewe gee nie.

4. Wat is die verband tussen die 42 maande hier en in 11:2? 

42 maande = 3½ jaar = ½ van 7 jaar.

Ook: 1260 dae. 
PASOP!!!! Moenie dit verwar / saamlees met Daniël  nie, soos die SDA!
(Om hulle sommetjies te laat klop oor 1844 as die datum van hulle organisasie, het 
hulle ŉ dag 1000 jaar gemaak. Hulle kies die Gregoriaanse kalender. Waarom nie 
Julienne kalender nie? Joodse kalender? 

Dus: die helfte van die God se tyd.

5. Watter skeiding bring vers 8? 

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van 
die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat 
geslag is, geskrywe is nie. 
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5. Watter skeiding bring vers 8? 

En al die bewoners van die aarde 
sal hom aanbid, 

almal wie se name nie van die 
grondlegging van die wêreld af in 
die boek van die lewe van die Lam 
wat geslag is, geskrywe is nie. 

Verwerptes Uitverkorenes

6. Waarom het die gelowiges volharding nodig? 

10 As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap;
as iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 
'n swaard doodgemaak. ...

10 Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig.

Gelowiges gaan vervolg en vermoor word!

Vers 9! Ons HOOR, maar LUISTER ons?

7. Wat leer ons uit die beskrywing van die dier uit die aarde? 

Lam – onskuldig, weerloos

Lam – 2 horings – waarskynlik klein, nie gevaarlik.

Lam – praat: SOOS ŉ draak. Dus: gevaarlik.

Afleiding: lyk nie soos ŉ gevaar of bedreiging – verskriklik misleidend en uiters 
gevaarlik!

Lam: Jesus word ook die Lam van God genoem!

8. Wat is die mag wat hierdie dier ontvang? 

Gesag. As hy praat, luister mense na hom (12).

Invloed. Hy kan mense oortuig tot ŉ geloof (12).

Tekens. Vuur uit die hemel – verwonder mense (13).

Tekens. Wondertekens namens die Antichris – wat mislei (14).

Invloed. Hy kan mense laat optree deur afgodsbeeld te maak (14).

Tekens. Praat namens die beeld van die Antichris (15).

Moord. Uitverkorenes wat nie aanbid nie (15).

Invloed. Almal moet merk dra (16).

Ekonomie. Monopolie op handel (17).
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9. Wat is die verhouding van hierdie dier met die draak (12) en die dier uit die 
see? 

Hy praat soos die draak (11).

Invloed. Hy kan mense oortuig tot ŉ geloof (12).

Tekens. Wondertekens namens die Antichris – wat mislei (14).

Invloed. Hy kan mense laat optree deur afgodsbeeld te maak (14).

Tekens. Praat namens die beeld van die Antichris (15).

Gesag. As hy praat, luister mense na hom (12).

10. Wat is die merk wat die mense moes dra? 

In die 70's: 

Vandag: meeste winkels gebruik dit. Alle produkte het dit op. Kan nie koop en 
verkoop daarsonder nie! 

11. Wat beteken 666? 

Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van 
die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd 
ses en sestig. 

11. Wat beteken 666? 

Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, 
want dit is 'n mens se getal. Sy getal is ses honderd ses en sestig.
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11. Wat beteken 666? 

Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, 
want dit is 'n mens se getal. Sy getal is ses honderd ses en sestig.

Simboliek - Getalle
6 743

Onvoltooide skepping
Aarde na sondeval
Mens gehoorsaam Satan
- aarde vervloek

Daarom: 6 6 6 Absoluut onvolmaak

12. Wat is die troos-boodskap van hierdie gedeelte? 
Die Antichris en die Valse Profeet het slegs een teiken: die kinders van die vrou (12:17)

Die kinders van die vrou gaan bitter swaar kry: Maar vir julle, land en see,
wag daar ellende omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede
en met die wete dat hy min tyd het (12:12)

9 As iemand kan hoor, moet hy hierna luister!
10 As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap;
as iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 'n swaard 
doodgemaak.
Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig.

Romeine 8:38, 39: Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige 
of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van 
die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
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