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Openbaring 4 en 5

134: Wat is die naam van die sewende dag?
Sabbat Yom Kippur Versoendag Efod

135: Wie het Aäron as priester opgevolg?
Eleasar Moses Pineas Korag

136: Watter boek is gerig aan Gajus?
2 Johannes 3 Johannes 1 Petrus 2 Petrus

137: Wie het Dawid gevloek en met klippe gegooi toe hy vir Absolom gevlug het?
Mefiboset Abisai Gusai Simeï

138: Hierdie manne het die fortuin ontdek in die leë Aramese kamp:
4 melaatses 3 soldate 5 handelaars 3 reisigers

139: Die volgende was nie ‘n waarskuwing vir die volk waarvoor ‘n koning hulle dogters sou gebruik
nie

Salfmengers Vroue Baksters Kooksters

140: Waarom het Saul sy koningskap verloor?
Val nie Filistyne aan nie Hy het geoffer Hy raadpleeg ŉ heks Moord gepleeg
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Mefiboset Abisai Gusai Simeï
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140: Waarom het Saul sy koningskap verloor?
Val nie Filistyne aan nie Hy het geoffer Hy raadpleeg ŉ heks Moord gepleeg

A: Eksodus 31:13

A: Deuteronomium 10:6

B: 3 Johannes 1

D: 2 Samuel 16:7

A: 2 Konings 7:3

B: 1 Samuel 8:13

B: 1 Samuel 13:9

1. Wat is die kontras tussen Hoofstukke 2 en 
3 - en die res van die boek?

Hoofstukke 2 en 3 spreek die situasie in die 
gemeentes aan in die jaar 95nC.
Die res is Apokalipties – met ander woorde 
eindtyd-profesie
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2. Wat is die betekenis van vers 1 vir die res 
van die boek? 

Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat 
oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat 
ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: “Kom op 
hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur.” 

Hierna – na die gesprek met die gemeentes die eindgebeure 
wat beskryf moet word.

Wat hierna moet gebeur.

3. Waarvan is die 24 ouderlinge simbool? 

12 Stamme – Ou Testament
+
12 Apostels – Nuwe Testament

Dus

Kerk van Ou en Nuwe Testament – alle gelowiges
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4. Wat simboliseer hulle klere? 
3:4, 5
Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My 
in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra.

7:9
Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en 
taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was 
palmtakke in hulle hande.

7: 13, 14
Een van die ouderlinge vra toe vir my: “Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom 
hulle vandaan?” 
“Ek weet nie, Meneer,” sê ek vir hom, “maar ú weet.”
Hy sê toe vir my: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit 
gemaak in die bloed van die Lam.

4. Wat simboliseer hulle klere? 
19:8
God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn klere is die regverdige 
dade van die gelowiges.

22:14
“Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die 
poorte in die stad kan ingaan.

DUS:
Wit klere is gewas in die bloed van Jesus.
Sonde dus afgewas.
Lewe van dade gereinig van alle sonde.
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5. Stel vas wat die betekenis van die vier 
lewende wesens is. 

4 wesens 
Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.
• Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die [roofdiere]
• tweede soos 'n bul; [mak diere]
• die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad en [mens]
• die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg [voëls]
Esegiël 1:10
Elkeen het vier gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was so: 
• voor dié van 'n mens, 
• regs dié van 'n leeu, 
• links dié van 'n bul, en 
• agter dié van 'n arend. 
Elke wese het dus vier gesigte gehad.

Mens, dier en voëls deur God geskep. Skepping!

6. Wat stel die ses vlerke voor? 
Jesaja 6:2, 3
By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen 
het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig 
bedek, met twee sy voete en met twee het hy 
gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: 
“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! 
Die hele aarde is vol van sy magtige 
teenwoordigheid.”

4:8
Elkeen van die vier lewende wesens het 
ses vlerke gehad, wat aan die bokant en 
aan die onderkant vol oë was. Hulle het 
dag en nag sonder om te rus, gesê: 
“Heilig, heilig, heilig is die Here God, die 
Almagtige, Hy wat was en wat is en wat 
kom.”

Vier lewende wesens = skepping {serafs = engele = slawe van God = skepsels}
Ses vlerke = ses skeppingsdae
“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! – skepping met God as die Heilige erken en 
respekteer 
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7. Waarom word die woord "waardig" 
gebruik en nie "magtig" nie? 

Waardig = werd om te doen. Dit is iets wat verdien word, en 
nie verkry word nie.
Magtig = mag aan jou toegeken, of geneem. Het ŉ element 
van mag en geweld.

Hier is dus iemand nodig wat werd is om die seëls oop te 
maak

8. Wat beteken die "Leeu" in vers 5? 
Motiveer u antwoord. 

Sterk. Het die krag – vanuit Sy Godheid. Kategismus 
Sondag 6, vraag en antwoorde 17 en 18

Offerlam. Onskuldig doodgemaak waaruit iemand 
ander die voordeel kry.
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10. Waarom is daar die kontras tussen Leeu 
en Lam? 

2 teenoorgesteldes. 
Leeu = sterk. Lam = swak
Twee nature van Christus
Godheid = almagtig, onoorwinlik, onsterflik
Mensheid = swak, broos, sterflik

11 Dui aan waarom daar in hoofstuk 4 klem gelê 
word op die getal 6 en in hoofstuk 5 op 7. 

Hoofstuk 4: klem op skepping – met die duidelik 
onvolmaaktheid! Daar is geen skepsel waardig om die 
seëls oop te maak nie/
Vers 11: Erken God as Skepper. Daarom waardig.

Hoofstuk 5: Skepping onwaardig (as gevolg van 
sondeval). Moet elders soek na iemand wat waardig is!
Daar is Iemand! Die Lam wat geslag is!
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12. Vergelyk die lofsange in hoofstukke 4 en 5. 
Wat is die boodskap van hierdie lofsange? 

Hoofstuk 4: God as skepper besing
Hoofstuk 5: God as herskepper besing.

Vraag – Wat beteken dit dat ons GLO, maar die 
duiwels glo ook?

Na die Bybelstudie – vrae. Slegs klank beskikbaar

Vraag: Wanneer is profesie ware profesie?

Afsluiting
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