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VOORWOORD 

My eerste boek, Antichris: Islam se verwagte Messias, is in 2006 gepubliseer. Dit het later 

onder die titel Die Islamitiese Antichris herverskyn. Op die keper beskou was die boek ’n 

vergelyking tussen Islamitiese en Bybelse eskatologie (die studie van die eindtye), maar in 

gees was dit ook my beste poging om ’n waarskuwende trompet te blaas. Ek is vas oortuig 

dat Islam die enkele, grootste uitdaging is wat die Kerk voor Jesus se wederkoms in die 

gesig sal staar, en tog is meeste Christene vas aan die slaap of verkeer hulle in ’n staat van 

ontkenning. Islamitiese Antichris was my opregte en hartstogtelike poging om die 

gemeenskap van gelowiges wakker te skud sover dit hierdie dreigende uitdaging en 

relevansie van Islam sowel as Islam se hoofrol in die laaste dae aanbetref. Méér as dit: die 

boek was ook ’n oproep tot aksie — om Jesus te volg, die kruis aan te gryp en onsself 

vreesloos aan die Moslem-wêreld te gee met die hoop om dalk ’n paar uit die vuur te ruk.  

Islamitiese Antichris stel die basiese Bybelse eindtydvertelling en die Islamitiese uitkyk op 

die eindtyd langs mekaar. Die prentjie wat dit skets bring die skokkende realiteit aan die 

lig dat, as ’n godsdienstige sisteem, Islam tot in haar diepste wese anti-Christelik is. Islam 

se basiese leerstellings verteenwoordig ’n direkte, frontale aanval teen die Christelike 

geloof deurdat Bybelse leerstellings wat as heilig, fundamenteel en noodsaaklik deur 

Christene geag word, as die grootste gruwels en godslastering denkbaar deur Moslems 

beskou word. Waar die Christelike geloof op die siening berus dat God self in die persoon 

van Jesus, die Messias, mens geword het, verklaar Islam in die Qur’an dat enigiemand wat 

in die inkarnasie glo die ergste vorm van lastering denkbaar pleeg, deur Allah self vervloek 

is en in hierdie lewe én die lewe hierna met “’n swaar straf” getref sal word. Islam se 

eindtydvertelling is op soveel maniere eenvoudig die omgekeerde van die Bybelse 

eindtydvertelling. Die hele boek kan nie hier opgesom word nie, maar enkele voorbeelde 

behoort ’n duidelike prentjie te skets: 

Eerstens is daar heelwat opvallende ooreenkomste tussen Bybelse beskrywings van die 

koms van Jesus, die Joodse Messias, en Islam se komende Antichris, na wie Moslems as die 

Dajjal al Maseeh (die vals Messias) verwys. Tweedens het die Antichris van die Bybel 
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duidelik baie in gemeen met Islam se primêre messiasfiguur, wat Moslems die Mahdi noem. 

Met ander woorde, ons Messias is hulle Antichris en ons Antichris is hulle Messias. Wat 

lesers nóg meer geskok het was die openbaring dat Islam leer dat, wanneer Jesus 

terugkeer, Hy dit as ’n Moslem-profeet sal doen en dat sy primêre doelwit die uitwissing 

van die Christelike geloof sal wees. Hoe moeilik vir enigeen wat in die Bybel glo om 

hierdie dinge te lees en nie akuut bewus te wees van die sataniese oorsprong van die 

Islamitiese godsdiens nie!  

Ek het in 2008 ook die geleentheid gehad om saam met Walid Shoebat, voormalige stryder 

in die Palestynse Bevrydingsorganisasie, medeskrywer van ’n boek te wees wat oor 

dieselfde onderwerp handel. Hierdie boek, getitel God se Oorlog teen Terreur, is as’t ware 

’n ensiklopediese gesprek oor Islam se rol in die laaste dae sowel as ’n boekstawing van 

Walid se reis van ’n jong Palestynse Moslem met ’n diepgewortelde haat vir Jode tot ’n 

Christen-man wat nou sy lewe daaraan toewy om sáám met die Joodse mense te staan en 

die gevaar van radikale Islam te verkondig.  

Saam het hierdie twee boeke die hoeksteen geword van dit wat in ’n populêre 

eskatologiese revolusie ontwikkel het. Ek ontvang steeds ’n konstante stroom e-posse en 

briewe van individue waarin hulle vertel hoe diep hierdie boeke hulle geraak het en ook 

hul begrip van die eindtye verbeter het. Studente, pastore en selfs gerespekteerde 

vakkundiges laat weet dat hulle die gewilde idee laat vaar het dat die Antichris, sy ryk en 

sy godsdiens uit Europa of uit ’n Herleefde Romeinse Ryk sal verskyn. In plaas daarvan 

aanvaar hulle nou die feit dat die Bybel nadruklik en herhaaldelik beklemtoon dat die 

Midde-Ooste die loodsplatform en die middelpunt van die Antichris se opkomende ryk en 

sy godsiens sal wees. Baie getuig dat hulle Bybelse profesieë vir baie jare bestudeer het, 

maar dat dinge nou sin maak soos nooit tevore nie; en nog nooit was die profesieë in die 

Bybel so duidelik soos nou nie. En, belangriker, sommiges skryf selfs dat hulle gelowig 

geraak het nadat hulle hierdie boeke gelees het of hul lewens opnuut aan Jesus toegewy 

het. Halleluja! 
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Maar ten spyte van die oortuigende argumente wat Islamitiese Antichris en God se Oorlog 

teen Terreur lewer is daar baie wat steeds ’n klomp onbeantwoorde vrae het. Die doel van 

hierdie boek is dan om ’n vakkundige dog toeganklike, beknopte aanbieding van die 

Islamitiese Antichris-teorie, gebaseer op die mees relevante Skrifgedeeltes, aan te bied. 

Selfs al is daar net ’n geringe kans dat Islam inderwaarheid die primêre onderwerp van die 

Bybel se talle profesieë oor die Antichris is, behoort dit voldoende rede te wees om 

hierdie studie ernstig op te neem. 

Ek wil dit reg aan die begin stel dat dit nie in hierdie boek oor onbelangrike of bloot 

morbiede eindtyd-onbenullighede gaan nie. Baie mag wel vra waarom dit enigsens saak 

maak of die Antichris uit Europa of die Midde-Ooste gaan kom, of hy ’n Humanis of ’n 

Moslem gaan wees. Feit is, die praktiese en toepasbare implikasies van die talle 

onderwerpe wat in hierdie boek bespreek gaan word is diepgaande. As Islam inderdaad die 

godsdiens van die Antichris is, is die implikasies aardskuddend. Aangesien baie in die Kerk, 

insluitend groot dele van die sendingbeweging, toenemend na Moslems uitreik op só ’n 

manier dat dit met sinkretisisme en blatante dwaalleer flankeer (ek verwys na wat as “Die 

Binnekringbeweging” bekend staan), is dit gebiedend noodsaaklik dat volgelinge van Jesus 

besluit waar hulle staan sover dit die oorspong en aard van Islam aanbetref. Ons moet 

Moslems liefhê — moet ons Islam óók liefhê? Of is dit moontlik om ten diepste vir Moslems 

om te gee en Islam terselfdertyd te haat? Is Islam ’n geloofsisteem wat ’n ware verhouding 

met God moontlik maak, of is dit inderwaarheid ’n sielvernietigende ideologie? Kan ’n 

mens terselfdertyd Moslem én volgeling van Jesus wees, soos baie evangeliese 

sendingkundiges beweer? Is die Allah van die Qur’an en die God van die Bybel een en 

dieselfde persoon? En wat van Israel en die Joodse mense? Fel anti-Sionisme en anti-

Semitisme is besig om vanuit die Moslem-wêreld in die Christelike Kerk te versprei… wat 

het die profete daaroor te sê? Watter standpunt behoort ’n dissipel van Jesus wat beide 

Moslems en Jode wil liefhê oor hierdie aangeleenthede te handhaaf? Wat van die 

“Arabiese Lente”? Het die Bybel iets vir ons te sê oor waarheen hierdie skielike en 

drastiese verandering in die Moslem-wêreld op pad is? Verder, hoewel talle demografiese 

modelle ons inlig dat Islam spoedig die wêreld se grootste godsdiens sal wees, glo en 
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verkondig baie in die Christelike Kerk dat die meeste Islamitiese lande (én Rusland) 

binnekort in ’n reeks geprofeteerde konflikte uitgewis gaan word en dat dit tot die 

verdwyning van die Islamitiese geloof van die ganse aarde sal lei. Maar is dit werklik wat 

die Bybel leer? Hoe ons hierdie vrae antwoord en wat ons oor hierdie dinge glo sal ons 

benadering tot gebed, voorbidding, evangelisasie en sending drasties beïnvloed. Die Kerk 

kan nie bekostig om hierdie antwoorde verkeerd te kry nie; ’n deeglike studie van die Skrif 

is absoluut noodsaaklik om die regte afleidings te maak. Dáárom het ek hierdie boek 

geskryf. Omdat hierdie studie baie vraagstukke rondom die eindtye sal opklaar, is dit 

allesbehalwe onnodige of morbiede eskatologiese onbenullighede waarmee ons hier te 

doen het. Soos die Kerk haar weg in ’n immer veranderende wêreld probeer vind, is dit 

belangrik dat sy die waarhede wat in hierdie boek vervat is sal aangryp.  

My beroep op jou is om hierdie boek biddend te benader. Ek het dit biddend geskryf en ek 

vra jou om dit biddend te lees. Min onderwerpe is so ernstig en so dringend as wat hier 

bespreek word. ’n Studie van die eindtye moet in ’n gees van gebed gedoen word. Reg oor 

die Liggaam van Christus, reg oor die wêreld is daar baie wat glo hierdie generasie sal 

Jesus se wederkoms aanskou. Hierdie generasie is dan die een met ’n groter 

verantwoordelikheid om ’n gemeenskap van gebed te word wat daaraan toegewy is om 

mekaar lief te hê: 

“Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, 

sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die 

liefde bedek baie sondes.” — 1 Petrus 4:7,8 

Hierdie generasie mag wel die een wees wat beide die massiewe geleenthede sowel as die 

ontsaglike verantwoordelikhede het waarna die profeet Daniël verwys het: 

“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.” — Daniël 12:3 
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Daniël het net ’n vlugtige blik gekry — maar baie wat hierdie boek lees mag wel 

onder dié tel wat dit in werklikheid gaan beleef. My beroep op jou is om hierdie 

geleentheid aan te gryp met alles wat jy het. Dit is wat die dringendheid van die 

tyd waarin ons leef van ons vereis.  
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HOOFSTUK 1 

EINDTYE VEREENVOUDIG 

Heeltemal te veel Christene glo dat die onderwerp van die eindtye ’n onoorkomelike berg 

is, een wat net te hoog en gekompliseerd is om te klim. Gevolglik vertrou baie dit wat 

hulle oor die eindtye glo maar aan hul pastore of verskeie “kenners” op die gebied van 

profesieë toe. Sekerlik het die Here sommiges binne die Liggaam van Christus as 

onderwysers gegee om medegelowiges van ’n deeglike begrip van die meer 

gekompliseerde aspekte van God se Woord te voorsien; maar op geen manier skeld dit 

enige gelowige van sy/haar verantwoordelikheid vry om hierdie dinge in die Bybel self te 

ondersoek nie. Een van die beste dinge wat enige onderwyser kan doen is om sy/haar 

studente van die gereedskap te voorsien wat nodig is om die Bybel op hul eie te bestudeer 

en te verstaan. Dit is die doel van hierdie hoofstuk: om sowel die student as die 

deurwinterde onderwyser met enkele baie duidelike, eenvoudige en maklik volgbare reëls 

of beginsels toe te rus waarmee die Bybel se boodskap oor die eindtye eenvoudiger 

verstaan kan word en so vir almal beskikbaar kan wees. Die vals oortuiging dat die eindtye 

’n net te moeilike onderwerp vir die gemiddelde Christen is om te verstaan moet 

afgebreek word. Baie van dié wat nóú deur hierdie onderwerp geïntimideer is, sal, as hulle 

die beginsels wat in hierdie hoofstuk verduidelik word snap, met groter selfvertroue kan 

sê dat eskatologie nié iets is wat bo hul vuurmaakplek is nie. Die volgende sewe beginsels 

verteenwoordig die benadering tot ’n beter begrip van Bybelse profesie wat ons deurgaans 

in die res van hierdie boek sal volg.  

Reël #1: Eerste dinge eerste 

Kort nadat ek met hoërskool klaargemaak het en net nadat ek ’n gelowige geword het, het 

ek ’n jaar lank as huisbouer gewerk. Wanneer ’n mens ’n huis bou, is dit nodig om eers ’n 

deeglike en sterk fondament  te lê. Hoe en waar jy begin bepaal die eindresultaat. Dít bly 

waar, maak nie saak of jy met ’n huis of met teologie te doen het nie. ’n Slegte of swak 

fondament sal ’n onstabiele, foutiewe of selfs potensieel gevaarlike resultaat tot gevolg 
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hê. Bou ’n huis deur by die dak te begin en af te werk na die fondament toe, en jy is van 

’n paar ernstige probleme gewaarborg. En tog is dit presies wat sommige mense doen 

wanneer hulle probeer om ’n soliede Bybelse eskatologie te “bou”: hulle besluit dat hulle 

wil verstaan wat die Bybel oor die eindtye te sê het en wend hulle dan direk na 

Openbaring, die heel laaste boek in die Bybel! Moet my asseblief nie verkeerd verstaan 

nie. Dit is van kritieke belang om Openbaring reg te verstaan wanneer God se plan vir die 

eeue bestudeer word. Maar dis nie waar ons begin nie. Openbaring berus en is gebaseer op 

’n rykdom van voorheen geopenbaarde profetiese kennis en inligting wat in talle 

Skrifgedeeltes reg deur die Ou Testament gevind kan word. Meer, dalk, as enige ander 

boek in die Nuwe Testament is Openbaring stampvol direkte verwysings, aanhalings, 

sinspelings en selfs meer subtiele eggo’s van dosyne en dosyne Ou Testamentiese 

Skrifgedeeltes. Stel jou voor jy luister na ’n simfonie-orkes. Gedurende die optrede hoor 

jy snaarinstrumente, dromme en blaasinstrumente, maar dis eers tydens die grand finale 

wanneer al hierdie instrumente sáám ingespan word om in een asemrowende crescendo te 

eindig. Dis wat Openbaring is. Dis die grootse, profeties-simfoniese crescendo, saamgestel 

uit baie ander Bybelse profesieë. Maar hóé mooi grootse crescendo’s ook al mag wees, is 

daar ’n rede waarom hulle laaste kom. Voor ons kan verwag om te verstaan wat 

Openbaring vir ons probeer vertel, moet ons eers verstaan wat die Skrifgedeeltes waarop 

dit gebou is sê. Die Bybel is ’n ontvouende verhaal. As ons die verhaal wat die Bybel vertel 

behoorlik wil verstaan, moet ons begin waar die boek begin; ons moet die storie benader 

soos dit geskryf is en soos dit ontvou en uitbrei. Dis tog logies.  

Die eerste reël wat gevolg moet word wanneer ons begeer om te verstaan wat die Bybel 

oor die eindtye te sê het, is dan om te begin met dit wat eerste kom. Ons begin met die 

fondament. Eenvoudiger kan dit nie gestel word nie. Wat Bybelstudie aanbetref, beteken 

dit ons begin met die Torah, die eerste vyf boeke van Moses. Van daar af gaan ons verder. 

Reël #2: Hou dit eenvoudig 

Afgesien van die feit dat Openbaring die laaste boek in die Bybel is, is daar ander redes 

waarom ons nie daar begin nie. Openbaring is moontlik dié mees simboliese, allegoriese en 
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apokaliptiese boek in die hele Bybel. As ons wil verstaan wat die Bybel oor die eindtye te 

sê het, begin ons nie met die mees allegoriese of simboliese Skrifgedeeltes nie. Ons begin 

nie met verwarrende Skrifgedeeltes wat moeilik is om te verstaan of te interpreteer nie. 

Ons begin met dié wat duidelik, letterlik, direk en maklik is om te verstaan. Dus begin ons 

nie net nie by Openbaring nie, ons begin ook nie by Daniël of Esegiël nie. Hoewel beide 

hierdie boeke lank voor Openbaring kom, is hulle óók baie simboliese boeke, gevul met 

drome, visioene en baie bisarre beelde. Dus, hoewel Daniël en Esegiël — nes Openbaring — 

noodsaaklike boeke is om onder die knie te kry as ons die Bybel se boodskap oor die 

eindtye akkuraat wil verstaan, is hulle nie die boeke waarby ons sal begin nie. Talle ander 

Skrifgedeeltes moet éérs ondersoek word. Talle ander belangrike profetiese Skrifgedeeltes 

is nie net ouer as Daniël en Esegiël nie, maar ook duideliker, letterliker, direkter en 

makliker verstaanbaar.  

Ons tweede reël is dus: ons begin by die Skrifgedeeltes wat die minste verwarrende, 

bevraagtekenbare, debateerbare of moeilik verstaanbare elemente bevat. Ons begin met 

dit wat die duidelikste, die letterlikste en die maklikste is om te verstaan. 

Reël #3: Raadpleeg die hele Bybel 

Baie jare gelede, toe ek ’n gelowige geword het, het ek net suid van Boston gewoon. Ek 

was 19 jaar oud. As gevolg van my bekering en die radikale verandering wat dit in my 

teweeggebring het, wou baie van my vriende heel verstaanbaar nie meer tyd saam met my 

deurgebring het nie. Ek het as’t ware oornag in ’n baie luide en evangeliese Christen 

verander. As sodanig het ek Saterdae in Boston rondgeloop en gewillige luisteraars gesoek 

met wie ek my geloof kon deel. Een van Boston se grootste semi-kultiese groepe daardie 

dae was bekend as die Boston Church of Christ — of, soos daar ook na hulle verwys is, die 

Boston Movement wat deur Kip McKean begin is. Elke nou en dan het ek een van hierdie 

groep se dissipels raakgeloop. Een van hul kenmerkende oortuigings is dat ’n persoon 

gered word deur die daad van om gedoop te word. Redding sonder doop deur 

onderdompeling is absoluut onmoontlik. Om hierdie punt tuis te bring het hulle hul altyd 

na Hand. 2:38 gewend, waar geskryf staan: “Toe antwoord Petrus hulle: ‘Bekeer julle en 
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laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus…’” Ywerige nuwe 

gelowige wat ek was — en ’n Bereaan op die koop toe — het ek begin om die Bybel te 

ondersoek om te sien wat dit oor ons redding te sê het. Wat ek gevind het, was 72 verse, 

van Genesis tot Openbaring, wat dit duidelik stel dat dit ons geloof in Jesus is en wat Hy 

aan die kruis vermag het wat ons red. Wat ek ontdek het, het aan my geopenbaar dat 

wanneer ons hierdie dinge met ’n opregte en berouvolle hart glo, ons inderdaad deur die 

Heilige Gees gedoop en verseël is. Handelinge 1:5 vertel ons “Johannes het wel met water 

gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word”. Ef. 1:13,14 

sê ook: 

“Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God toe julle die 

waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, 

gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur 

God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die 

waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy 

almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy 

grootheid prys.” 

Die belofte is natuurlik die toekomstige volvoering van ons verlossing wanneer ons liggame 

opgewek en verheerlik sal word. Doop met water is bloot ’n uiterlike teken van die 

innerlike realiteit wat alreeds plaasgevind het toe ons geglo het en deur die Heilige Gees 

gedoop is. Laat my dan dié vraag vra: In die lig van 72 Bybelverse wat sê dat ons deur 

geloof gered word aan die een kant, en die één Bybelvers wat ingespan word om te 

beweer dat dit die doop as sulks is wat ons red aan die ander kant, watter posisie is 

skriftuurlik op ’n sterker fondament gebou? Dis duidelik dat die gewig van die Skrif ons 

vertel dat dit geloof is wat ons red en dat doop deur onderdompeling die eerste nodige 

daad van gehoorsaamheid is nadat ons tot geloof gekom het.  

Die doel van hierdie storie is om ons te herinner om nie teorieë, standpunte of 

leerstellings te ontwikkel wat op selektiewe, beperkte of geïsoleerde Skrifgedeeltes 

gebaseer is maar ’n rykdom van ander Skrifgedeeltes, wat óók iets oor die onderwerp te 
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sê het, ignoreer nie. Watter standpunt ons ook al inneem móét by die res van die Skrif 

inpas! Ons standpunt moet in staat wees om talle relevante Skrifgedeeltes in die Bybel 

saam te vat om ’n konsekwente verhaal te vertel. Dis gevaarlik én onverantwoordelik om 

enige leerstelling of idee op een of selfs ’n paar geïsoleerde Skrifgedeeltes te baseer. Maar 

wanneer ons ’n tema of motief sien wat oor en oor in die Bybel herhaal word, kan ons 

weet ons bou op ’n fondament van konsekwentheid. Die derde reël is dus om te bou op 

temas wat herhaal en konsekwent is. Bou jou leerstellings deur die hele Bybel te 

raadpleeg.  

Reël #4: Konteks, konteks, konteks 

Vra enige eiendomsagent wat die sleutel tot die verkoop van ’n huis is, en hulle sal sê: 

“Location, location, location.” Net so sal enigiemand wat drie dae in ’n Bybelskool of 

kweekskool deurgebring het jou vertel dat die kardinale reël van verantwoordelike 

Bybelinterpretasie konteks, konteks, konteks is. Een van die maklikste foute om te maak 

wanneer dit by die ontleding van Bybelse profesieë kom is waarskynlik om na te laat om 

die groter konteks van die Bybel in aanmerking te neem. Soos almal weet, is Amerkaners 

berug vir hulle selfgesentreerdheid wanneer dit by hul wêreldbeskouing kom, en dus is 

Amerikaners veral geneig om hierdie algemene fout te begaan. As gevolg van Amerika se 

relatiewe geografiese isolasie sowel as ons verhewe rol in die onlangse wêreldgeskiedenis 

mag Amerikaners selfs ’n paar geldige redes vir hul gebrek aan bewustheid van die wêreld 

om hulle hê. Maar wanneer dit by die interpretasie en verstaan van Bybelse profesieë 

kom, kan so ’n self-gefokusde houding baie skadelik wees. Laat ek verduidelik. 

Die Kerk in die Verenigde State (en die Weste oor die algemeen) worstel met verskeie 

kwessies — morele en kulturele relativisme, sekulêre humanisme, Darwinisme, 

godsdienstige pluralisme of intellektuele ateïsme, ensovoorts. Die lys is oneindig. Al 

hierdie anti-Christelike idees en wêreldbeskouings blyk hul greep op Westerse kultuur en 

samelewing te verstewig. Dus bestaan die Westerse Kerk in ’n atmosfeer waarin die 

televisieprogramme, films en media waaraan ons blootgestel word heeltyd boodskappe 

stuur wat in konflik met ’n Bybelse wêreldbeskouing is. Net so word ons kinders wat 
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staatskole of sekulêre universiteite bywoon baie aggressief deur onderwysers/dosente óf 

medestudente aan een of almal van hierdie anti-Christelike wêreldbeskouings blootgestel. 

Die gevolg is dat Westerse gelowiges begin glo dat dieselfde gees van hierdie era waarmee 

ons worstel ook worsteling in elke ander deel van die wêreld veroorsaak. Ons mag die 

demoniese magte agter elkeen van hierdie idees wat ons families en ons geloof op ’n 

daaglikse basis aanval korrek onderskei, maar dan die fout maak deur aan te neem hierdie 

gees is inderwaarheid die einste gees van die Antichris. Gevolglik sien baie die Antichris as 

die leier van ’n wêreldwye godsdiens wat almal verwelkom (behalwe Christene, natuurlik). 

Omdat die Westerse kultuur die enigste “wêreld” is wat meeste Westerlinge ken, maak 

baie die fout — wanneer hulle die Bybel nadertrek en eindtyd-profesië begin lees — om 

hulle eie wêreldbeskouing en persoonlike ervarings in die bladsye in te lees. Die probleem 

daarmee is natuurlik dat die Bybel uit-en-uit ’n Jerusalem-, Israel- en Midde-Ooste-

gesentreerde boek is. Soos ons sal sien, vertel die Bybelse profesieë ’n baie Jerusalem-

gesentreerde verhaal. Jerusalem is die stad waarom die hele verhaal van die wederkoms 

van Jesus draai. Dis die stad vanwaar Jesus ná sy terugkeer letterlik oor die hele aarde sal 

heers. Hierdie is feite wat nie misgekyk moet word nie.  

Vir die een wat in Jerusalem woon (terwyl ander idees en konsepte besig is om die Weste 

te oorstroom), is die primêre demoniese gees wat dreig om Jode en Christene, God se 

mense, te vernietig dus Islam en niks anders nie — dis nié godsdienstige pluralisme of 

intellektuele ateïsme nie. In die Verenigde State is die gees van Islam minder opvallend en 

gevolglik is dit moeiliker vir Amerikaners om hierdie punt te snap. Maar kyk ons na Israel, 

die middelpunt van die geografiese konteks van die Bybel, is dit maklik om in te sien dat 

die gees wat die ganse streek domineer nie universalisme of ’n New Age-godsdiens is nie, 

maar Islam. Uitgestrek oor etlike honderde tot duisende myle rondom Jerusalem vind ons 

Islam in beheer van die Midde-Ooste, Noord-Afrika, Klein-Asië en Sentraal-Asië. Israel sit 

in die middel van hierdie oseaan van haat. 

As ons die Bybel nadertrek om te verstaan wat dit oor die eindtye te sê het, is die vierde 

reël dus dat ons die ware konteks daarvan in aanmerking moet neem. Ons moet versigtig 
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wees om nie ons eie vreemde konteks, ons eie persoonlike ervaring daarin te lees nie. Ons 

moenie ’n Westerse wêreldbeskouing in die bladsye van hierdie Oosterse Boek wat ons die 

Bybel noem inlees nie. Onthou altyd, moet nooit vergeet van die Midde-Oosterse/Israel-

gesentreerde konteks van die Bybel nie! Die Bybel is ’n Joodse boek met ’n Midde-

Oosterse klem en wêreldbeskouing. 

Reël #5: Moenie profetiese literatuur lees asof dit ’n tegniese 

handboek is nie 

Hierdie reël ry op die vorige een se rug. Dit sê Westerlinge moet erken dat die meeste 

profesieë in die Bybel as antieke Hebreeuse poësie of apokaliptiese letterkunde geskryf is. 

Westerse Bybelstudente moet die kenmerke van hierdie tipes literatuur sowel as die talle 

letterkundige middele waarvan hulle gebruik maak leer ken. Dit sluit dinge soos Hebreeuse 

idiome, oordrywings en die tweevoudige vervulling van soveel profetiese Skrifgedeeltes in. 

Omdat baie van die Weste se kulturele en intellektuele wortels in die Verligting gevind kan 

word, het ons sekere maniere van dink en redeneer en hoe ons na dinge kyk wat dikwels in 

konflik is met hoe die Bybel geskryf is. 

Ek het eenkeer ’n toespraak by ’n konferensie gelewer en verduidelik dat om die Bybel 

letterlik te lees soms beteken dat ons dinge nie in ’n hiper-letterlike manier moet opneem 

nie. Lees poësie op ’n hiper-letterlike of tegnies-letterlike manier en dit kan allerhande 

probleme of foutiewe interpretasies tot gevolg hê. En sowaar, toe my toespraak verby is, 

kom ’n ietwat konfronterende man voor in die kerk na my toe aangeloop. “Ek lees die 

Bybel letterlik, punt!” sê hy — menende, natuurlik, dat ek ’n nie-letterlike of ietwat 

liberale interpretasiemodel aanbeveel. Self ietwat veglustig maak ek toe my Bybel by 

Jesaja 60 oop, ’n Skrifgedeelte wat na die seëninge verwys wat die Joodse mense tydens 

die Messiaanse Koninkryk sal ervaar. “So, jy neem die Bybel letterlik op, maak nie saak 

wat nie?” vra ek en gee hom my Bybel, wys na vers 16 en vra hom om dit hardop te lees: 

“En jy sal die melk van nasies suig en die bors van konings suig en sal weet 

dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en jou Losser die Magtige van Jakob.” 
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Onwillig om te erken dat ’n letterlike interpretasie van hierdie vers ’n mate van 

verleentheid mag veroorsaak, sê die man toe maar hy sal “hierdie een” eers ’n bietjie 

moet bestudeer. Maar ek glo hy het die punt gesnap. Ek glo aan ’n letterlike 

interpreterende metode, maar ek lees profetiese poësie as profetiese poësie, 

geskiedkundige vertelling as geskiedkundige vertelling, spreuke as spreuke, ensovoorts. Al 

hierdie dinge spreek van baie letterlike realiteite, maar hulle maak van verskeie tipes 

literatuur gebruik — elkeen met sy eie reëls en kenmerke en uitdrukkings — om hierdie 

realiteite uit te druk. Wanneer ons Hebreeuse apokaliptiese literatuur of profetiese poësie 

lees, lees ons hierdie materiaal dus nie asof ons ’n eienaarshandleiding van die Toyota 

Tundra lees nie. (Vir verdere studie van hierdie onderwerp stel ek ’n baie eenvoudige 

boek, How to Read The Bible For All Its Worth deur Gordon Fee en Douglas Stuart aan.) 

Reël #6: Herken die finale beklemtoning, die Groot Storie van Bybelse 

profesie 

Dis nie naastenby so moeilik om die algemene strekking van Bybelse profesieë te verstaan 

as wat baie Westerse ontleders dit soms uitmaak nie. Hoewel bykans elke Bybelse profesie 

op die profeet se onmiddellike of nabye toekoms van toepassing is, is die finale las van 

elkeen van hulle die koms van die Messias, die Dag van die Here en die Messiaanse 

Koninkryk wat daarop volg. Hoewel elke profeet meestal oor die omstandighede van sý tyd 

of era gepraat het, is die primêre las van die hele Bybel, van elke profeet en apostel, die 

koms van Jesus en die daarstelling van sy koninkryksregering oor die hele aarde. As 

sodanig kan ons met reg sê dat Bybelse profesie allereers Messias-gesentreerd is. Dit gaan 

uiteindelik oor Jesus. 

Wanneer daar van die Messias-gesentreerde klem van die Skrif gepraat word, word 

natuurlik na beide die eerste en tweede koms van Jesus verwys. Moderne Christene is 

geneig om so op dié profesieë te fokus wat op Jesus se eerste koms dui, dat hulle half 

vergeet van die profesieë wat van sy tweede koms vertel. Feit van die saak is egter dat 

die primêre klem van die Skrif op die wederkoms is. Veel meer profesieë spreek Jesus se 
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tweede koms aan as sy eerste. Die primêre klem van Bybelse profesieë is dus die 

volgende: 

• Onmiddellike historiese konteks van die era waarin die profete hulle bevind het; 

• Die eerste koms van Jesus; en 

• Die tweede koms van Jesus/die Dag van die Here. 

Maar hier is die probleem: Een van die kenmerke van Westerse denke is dat ons daarvan 

hou om dinge in netjiese kategorieë te organiseer en klassifiseer. Ons Westerlinge wil alles 

sistematiseer, insluitende ons teologie. Ons probeer soms selfs om die lewende Woord van 

God te dissekteer asof dit ’n padda in ’n hoërskool se wetenskaplaboratorium is. In ons 

poging om die Bybel te interpreteer en te verstaan is ons gevolglik geneig om elke vers of 

Skrifgedeelte só te definieer asof dit óf van ’n historiese óf van ’n toekomstige vervulling 

praat; asof dit die een of die ander is. Maar wat ons moet verstaan is dat die Bybel ’n 

Oosterse boek is en nie die produk van ’n Westerse denkpatroon nie. En so, amper asof dit 

Westerlinge rasend wil dryf, vind ons dikwels gedeeltes in die Skrif wat die historiese en 

die toekomstige in een naatlose vertelling meng. Oorweeg die volgende klassieke 

voorbeeld: 

“Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk 

gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. 

Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met 

bloed bevlek is sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is ’n 

Kind gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: 

Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy 

sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon 

van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in 

stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die 

onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.” — Jesaja 9:3-6 
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Hierdie gedeelte laat dit blyk asof die primêre doel van hierdie kind, hierdie seun, die 

regverdiging van Israel ten opsigte van en teen haar vyande is. Dink aan wat hierdie kind 

bring: Israel se grense sal uitbrei, die juk waaronder die Joodse mense gebuk gegaan het 

sal verbreek word, soldate se skoene en klere vol bloed sal iets van die verlede wees. Die 

kind sal ewige Vrede bring. Die Kind het gekom, maar die res van die profesie is nog nie 

vervul nie. Israel word steeds onderdruk. Oorloë duur voort. In hierdie Skrifgedeelte is 

daar ’n tweeduisendjarelange pouse of gaping, maar ’n oppervlakkige lees van Jes. 9:3-6 

verskaf geen werklike aanduiding daarvan nie. In een naatlose Skrifgedeelte het ons beide 

die historiese (die kind is gebore) en die toekomstige vervulling (Hy sal heers, die juk van 

verdrukking verbreek en ewige vrede bring). So baie as wat ons in die Weste daarvan hou 

om ’n Skrifgedeelte te takel en dit in netjiese kategorieë van histories of toekomstig te 

verdeel, moet ons onthou: dikwels is beide elemente saamgevleg. Soms mag ’n 

Skrifgedeelte meestal histories wees met skadu’s van toekomstige profesieë. Ander kere 

mag ’n profeet bykans net oor die toekoms praat en is daar net ’n klein skaduwee van 

historiese betekenis. By ander geleenthede mag daar wel net ’n toekomstige óf ’n 

historiese fokus wees. Hoe moet ons sulke Skrifgedeeltes dan verstaan? Die antwoord lê in 

die begrip van die groter verhaal wat al die profete vertel en in die waardering van die 

algemene, herhaaldelike temas wat hierdie groot storie opmaak. Laat ek verduidelik. 

Baie het al hierdie uitrukking gehoor: “Moenie die bos miskyk as gevolg van al die bome 

nie.” Die waarskuwing wat hier gerig word is om nie só deur die talle ingewikkelde 

besonderhede van enige onderwerp (die bome) vasgevang te word dat die groter prentjie 

(die bos) gemis word nie. Nêrens is hierdie waarskuwing waarskynlik méér van toepassing 

as wanneer dit by die studie van Bybelse profesieë kom nie. Veral wanneer dit by die 

studie van die eindtye kom, is dit baie maklik om deur een besondere Skrifgedeelte 

ingetrek te word en so die groter prentjie te mis. Ek sien gereeld hoe studente én 

onderwysers keer op keer hierdie fout maak. Maar dis ’n fout wat maklik is om te vermy. 

Voor ons met een besondere Skrifgedeelte wegspring, moet ons eers ’n vaste begrip van 

die groter oorkoepelende storie hê wat deur die talle Bybelse profesieë uitgebeeld word. 

Gelukkig is dit nie moeilik nie. Die wonderlike ding van die Bybel is dat dit dieselfde storie 
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oor en oor maar op verskillende maniere vertel. Wanneer ’n tema belangrik is, sal dit 

telkemale in die Bybel herhaal word. Wanneer iets vanuit ’n profetiese perspektief 

belangrik is, sal die Bybel daardie punt baie duidelik maak deur dit weer en weer én in 

talle Skrifgedeeltes te herhaal. Dit is deur kennis van die algemene, herhaalde temas 

kennis te neem dat ons die “groot storie” van Bybelse profesie snap. 

Om te herhaal wat hierbo gesê is: Hoewel elke profeet die onmiddellike omstandighede 

van die tyd waarin hy geleef het (of sy onmiddellike toekoms) aangepreek het, bly die 

uiteindelike las van Bybelse profesieë die koms van die Messias, die Dag van die HERE en 

die Messiaanse Koninkryk wat daarop volg. Jesus se koms en die totstandkoming van sy 

Koninkryk is die groot storie wat al die profete vertel. Dit is die klem van die hele Bybel. 

In die volgende hoofstuk sal ons kortliks sommige van die mees belangrikste profetiese 

Skrifgedeeltes oor die Dag van die HERE en Jesus se wederkoms ondersoek. Vir die doel 

van hierdie studie sal ons die spesifieke nasies oorweeg wat Jesus sal oordeel wanneer Hy 

weer kom. Wat ons sal sien, is dat dieselfde algemene storie weer en weer vertel word. 

Hoewel talle ander subtemas dikwels óók belig word om hierdie basiese prentjie uit te 

brei, is die vier primêre temas wat duidelik sal blyk die volgende: 

• In die laaste dae sal die Antichris, sy ryk en sy weermag uit dié Moslem-lande kom 

wat die Midde-Ooste en Noord-Afrika oorheers. Hierdie nasies sal ’n koalisie, unie 

of bondgenootskap vorm en Israel uiteindelik inval. Erge vervolging van regverdige 

Jode en Christene sal pandemies wees. 

• Ná ’n kort maar besonder vreeslike oorwinningsperiode vir die Antichris en sy 

weermagte sal Jesus uit die hemel terugkeer om die oorlewende Joodse mense en 

getroue Christene, van wie baie deur die seëvierende indringers gevange geneem 

is, te verlos. 

• Die ontslape regverdiges sal ontwaak en saam met die heiliges wat nog lewe in die 

hemel “opgeneem word”, waar hulle onmiddellik die ewige lewe in hul 

verheerlikte liggame sal ontvang. 
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• Jesus sal die Antichris en sy weermagte vernietig en sy Messiaanse koninkryk oor 

die hele wêreld vanuit Jerusalem vestig. 

Hoewel daar vir seker baie ander besonderhede is wat ons kan uitpluis, is dit hierdie vier 

temas wat, soos ons sal sien, weer en weer en weer herhaal word. Om die groot storie van 

die komende Dag van die HERE en sy Koninkryk wat daarop volg te verstaan is om die 

Bybelse profete te verstaan — dít is wanneer profetiese Skrifgedeeltes wat voorheen so 

verwarrend was skielik sin begin maak. Hoewel hulle almal van gebeure in hulle tyd of 

hulle nabye toekoms praat, vertel hulle uiteindelik ook dieselfde groot storie en wys hulle 

na dieselfde glorieryke toekoms. 

Reël #7: Verstaan goed: Wanneer almagtige God as fisies 

teenwoordig op die aarde uitgebeeld word, verwys dit na God die 

Seun (Jesus)  

Hierdie laaste reël is eerder ’n waarneming. Maar dis ’n belangrike waarneming om te 

snap as ons die talle profetiese Skrifgedeeltes wat van die wederkoms van die Messias en 

die Dag van die HERE praat behoorlik wil verstaan. Die waarneming is eenvoudig: Wanneer 

God uitgebeeld of voorgestel word waar Hy fisies op die aarde teenwoordig is, dui dit byna 

altyd of een van twee dinge: Dis óf ’n historiese verskyning van God die Seun vóór Hy mens 

geword het, óf dit is ’n profetiese uitbeelding van Jesus, die Messias, ten tye van sy 

wederkoms. Baie Christene kyk hierdie feit mis omdat hulle dikwels verward is oor die 

aard van die Drie-Eenheid. Dikwels, wanneer daar na die persoon wat beskryf word verwys 

word as God, of wanneer die heilige naam Yahweh (tipies vertaal as HERE) aan hom 

toegedig word, aanvaar baie dit is God die Vader. Maar nêrens in die Bybel kom God die 

Vader na die aarde toe nie, behalwe aan die heel einde (Openbaring 21 en 22). In die 

Bybel verskyn God by verskeie geleenthede aan mans en vroue. Oorweeg die volgende 

paar voorbeelde: 

“Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, 

aangeroep en gesê: ‘U is ’n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat 

my gesien het.’” — Genesis 16:13 
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“… (En) Jakob het die plek Pniël genoem, ‘want,’ het hy gesê, ‘ek het God 

van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie.’” — 

Genesis 32:30 

Maar ten spyte van die talle verskynings van God dwarsdeur die Ou Testament maak die 

Apostel Johannes dit duidelik dat niemand behalwe die Seun God ooit gesien het nie: 

“Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste 

aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.” — Johannes 1:18 

“Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My 

toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; net Hy wat 

van God af kom, Hy het die Vader gesien.” — Johannes 6:45,46 

Die Apostel Paulus maak dit ook duidelik dat God die Vader nooit gesien word nie: 

“Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat 

teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel 

ek jou: ‘Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons 

Here Jesus Christus kom.’ Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. 

Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings 

en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in 

ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom 

kom toe eer en ewige mag! Amen.” — 1 Timoteus 6:13-16 

En tog is daar reg deur die Profete talle Skrifgedeeltes wat praat van God wat op die aarde 

teenwoordig is. Ek kan baie aanhaal, maar oorweeg die volgende: 

“Moses, Aäron, Nadab, Abihu en sewentig leiers van Israel het toe die berg 

uitgeklim.  Hulle het die God van Israel gesien: onder sy voete was ’n 

plaveisel soos saffiersteen, so blou soos die hemel self. God het geen hand 

teen die leiers van Israel gelig nie: hulle het Hom gesien en daarna het hulle 

geëet en gedrink.” — Eksodus 24:9-11 
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Hoewel talle individue en groepe God histories (in die Ou Testament) gesien het, moet al 

hierdie Skrifgedeeltes as verwysings na God die Seun vóór sy menswording beskou word. 

Net so moet ons verwysings na ’n fisies teenwoordige “God” of “Here” in die konteks van 

toekomstige profesieë as verwysings na Jesus ná sy wederkoms beskou. Oorweeg hierdie 

Skrifgedeelte in Sararia: 

“Ek sal al die nasies bymekaarmaak vir ’n oorlog teen Jerusalem. Die stad 

sal ingeneem word, die huise sal geplunder word en die vrouens verkrag 

word. Die een helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan, maar 

die ander helfte sal nie uit die stad verwyder word nie. Daarna sal die Here 

teen daardie nasies gaan oorlog maak net soos op die dag toe Hy destyds die 

oorlog gevoer het. Daardie dag sal sy voete op die Olyfberg staan, oos van 

Jerusalem.” — Sagaria 14:2-4 

Hier het ons ’n Skrifgedeelte waar Yahweh, die HERE, gesien word waar Hy fisies op die 

Olyfberg staan. Hy word beskryf as een wat teen die weermagte van heidense nasies veg. 

Dit is duidelik ’n Messiaanse profesie rakende die dag wanneer Jesus, die Messias, op die 

Olyfberg sal staan om oordeel oor daardie nasies wat teen Jerusalem opgetrek het te fel. 

Opsomming 

Kom ons som ten slotte al die reëls van interpretasie op wat ons in hierdie hoofstuk 

bespreek het. Deur hierdie eenvoudige reëls te volg en toe te pas sal die onderwerp van 

Bybelse profesieë baie toegankliker en makliker verstaanbaar wees: 

• Reël #1: Begin met wat eerste kom — nie met wat laaste kom nie. 

• Reël #2: Begin met wat duidelik, direk en maklik verstaanbaar is — nie met dit wat 

hoogs simbolies of allegories of moeilik interpreteerbaar is nie. 

• Reël #3: Bou op temas wat konsekwent is en gereeld in die Bybel herhaal word. 

• Reël #4: Konteks, konteks, konteks. 
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• Reël #5: Moenie die Bybel soos ’n tegniese handleiding behandel nie. Begryp die 

Oosterse aard van die Bybel. 

• Reël #6: Herken die uitendelike klem van Bybelse profesie; leer die Groot Storie 

ken. 

• Reël #7: Onthou dat wanneer Almagtige God as fisies teenwoordig op aarde 

uitgebeeld word, dit God die Seun is — óf histories as die Seun van God vóór sy 

menswording óf as Jesus ten tye van sy wederkoms. 
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HOOFSTUK 2 

INLEIDING TOT DIE ISLAMITIESE ANTICHRIS-TEORIE 

Onthou reg aan die begin dat die doel van ons studie ’n kort oorsig oor sommige van die 

belangrikste profetiese Skrifgedeeltes is wat oor die Dag van die HERE en Jesus se 

wederkoms handel. Dit is glad nie ’n alomvattende studie nie. Ons fokus sal op die 

spesifieke nasies wees wat vir die oordeel uitgesonder word wat op die Dag van die HERE 

vir hulle afgemeet is. Wat ons sal sien, is één storie wat weer en weer herhaal word. 

Genesis 3: Hy wat die kop van die slang sal verbrysel 

Ons studie moet in die derde hoofstuk van Genesis begin. Teoloë verwys dikwels na hierdie 

Skrifgedeelte as die “Proto-evangelie” omdat ons hier, in die heel eerste boek van die 

Bybel, in die vorm van ’n klein saadjie, aan die wonderlike nuus van Messiaanse hoop 

voorgestel word.  

Ons ken almal die verhaal: In die begin was daar een woord om die aard van God se 

skepping te beskryf — dit was goed. Adam en Eva was in die tuin en alles was in elke opsig 

idillies. God en die mens het sáám in perfekte gemeenskap in die paradys gewoon. Maar as 

gevolg van hulle eie sondige keuses en deur akkoord met Satan se versoeking te gaan het 

Adam en Eva téén God se opdrag gerebelleer en het die mens in die gebroke staat verval 

waarin ons onsself vandag bevind. Nou is ons ver van die paradys, ver van ongehinderde 

kommunikasie met God en strompel ons maar vorentoe na die dag wanneer ons liggame sal 

doodgaan en verrot. Maar hierdie huidige staat is nie hoe dinge behoort te wees nie. Dit 

sal ook nie so bly nie. Wanneer God se verlossingsplan afgehandel is, sal sonde en dood 

iets van die verlede wees. “God se verlossingsplan” verwys eenvoudig na die ontvouende 
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verhaal van God wat die mens terug na ewige lewe lei, terug na die Tuin, terug na die plek 

van ongehinderde kommunikasie en gemeenskap met Hom. Dit sluit die herstelling en 

verlossing van die ganse skepping in. Dít is die Bybel se “groot storie”. Dít is waarna die 

Apostel Petrus verwys wanneer hy van Jesus praat wat die hemel moet “ontvang tot op die 

tye van die wederoprigting van alle tye, waarvan God van ouds gespreek het deur die 

mond van al sy heilige profete” (Hand. 3:21; 1953).  

En so gee God hier, reg in die middel van Adam en Eva en Satan, die slang, se verhaal, in 

één vers, ’n opsomming van die verlossingstorie:  

“Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar 

nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen 

byt.” — Genesis 3:15 

God verklaar dat daar van daardie dag af vyandskap tussen Satan en Eva, die moeder van 

die mensdom, sal wees. Boonop sal Satan se “saad” (sy volgelinge) in vyandskap met Eva 

se nageslag wees —  dié wat nié sy volgelinge is nie. Maar belangriker: Satan se “saad” of 

volgelinge sal oorlog voer teen die “Saad”, die Messias, sowel as sý volgelinge. Volgens 

hierdie antieke profesie sal die geskiedenis die verhaal vertel van Satan se mense wat in 

konflik is met God se mense. Dan volg die heerlike profesie dat, hoewel Satan die Messias 

se hakskeen sal verbrysel of kneus, die Messias uiteindelik Satan se kop sowel as dié van sy 

volgelinge sal verbrysel. Reg aan die begin van die mensdom se lang geskiedenis verklaar 

God dat Eva se “saad”, die Messias, die skade wat op daardie baie hartseer en donker dag 

in die tuin aangerig is sal herstel. In ’n enkele vers, in een kort verklaring, vind ons ’n 

samevatting van die heilsgeskiedenis. Heel toepaslik, dus, dat teoloë James E. Smith en 

Walter C. Kaiser na hierdie vers as “die moederprofesie” verwys.1 Dit is hierdie profesie 

wat aan al die ander profesieë oor die Messias in die Skrif geboorte gee. In die res van die 

hoofstuk sal ons verskeie van haar profetiese “kinders” ondersoek. Wat ons sal vind is dat, 

hoewel elke Skrifgedeelte nuwe of bykomende inligting mag bevat, hulle almal op 

dieselfde oorspronklike storie uitbrei.  
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Numeri 24: Israel se heerser wat Moab, Edom en die seuns van die 

Ooste verdelg 

Steeds in die Torah, die eerste vyf boeke van die Bybel, vind ons een van die vroegste en 

direktste Messiaanse profesieë in die Bybel. Dit is die verhaal van koning Balak en die 

profeet Bileam. Balak was koning van Moab en Bileam was die heidense profeet van hulle 

god, Baäl. Soos die storie ontvou, staan Balak en Bileam op ’n hoë plek en kyk af na die 

Israeliete wat in ’n vallei daar onder laer opgeslaan het. Die uittog uit Egipte het pas 

plaasgevind en die Israeliete was op pad na die Beloofde Land. Maar Balak was ontsteld 

dat so ’n uitgestrekte nasie besig was om die grense van sý volk te oortree. Gevolglik het 

hy Bileam betaal om ’n vloek oor die Israeliete uit te spreek. Maar dan gebeur iets baie 

eienaardig terwyl hulle saam daar staan. Bileam begin onder die inspirasie van die Heilige 

Gees van God te profeteer. Dís wat hy sê terwyl hy oor die Israeliete se kamp uitkyk: 

“‘En nou, kyk, ek gaan na my volk toe. Kom, ek sal jou inligting gee, wat 

hierdie volk jou volk sal aandoen aan die einde van die dae… Ek sien hom, 

maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ’n ster kom te 

voorskyn uit Jakob, en ’n septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape 

van die hoof van Moab en werp al die [seuns van Set]  omver. Ook sal Edom 1

’n besitting wees; en Seïr, sy vyande, sal ’n besitting wees, maar Israel 

neem toe in krag. En laat daar een uit Jakob heers en die vrygeraaktes uit 

die stede vernietig.’ Toe hy Amalek sien, het hy sy spreuk aangehef en gesê: 

‘Amalek is die eersteling van die heidene, maar sy einde is ondergang.’” — 

Numeri 24:14,17-20 (1953) 

Hierdie profesie verklaar wat die Hebreeuse mense “aan die einde van die dae” aan die 

Moabiete sal doen. Die frase is acharyith yawm, wat letterlik “die laaste dae” beteken. 

Hoewel dit tot ’n beperkte mate na die verre toekoms mag verwys, sal dit ten volle aan 

die einde van hierdie huidige era vervul word — aan die begin van die Messiaanse era. 

 “Seuns van Set” verskyn nie in die 1953- óf die 1983-vertaling nie maar word as Moab 1

se“opstandige nageslag” weergegee.
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Bileam verklaar dus dat ’n heerser vanuit Israel in die eindtye sal opstaan. Van die 

vroegste tye het die Jode hierdie Skrifgedeelte as ’n profesie aangaande die Messias 

geïnterpreteer. (Die eerste-eeuse vals Messias, Simon ben Kosiba, het selfs sy naam na 

Shimon Bar Kochba [Shimon, seun van die ster] verander — ’n ooglopende poging om hóm 

as die vervulling van die profesie aan te bied.) Volgens Jamieson, Fausset en Brown is dit 

’n “verhewe heerser waarmee ons hier te doen het — in die eerste plek Dawid; maar 

tweedens en by uitstek die Messias”.2 Hierdie profesie is duidelik nie deur Dawid vervul 

nie, want lank ná sy dood het die profeet Jeremia Bileam se profesie herhaal en die 

vervulling daarvan wéér in die toekoms geplaas (Jeremia 48 en 49). Dit is hierdie profesie, 

wat saam met dié van Miga 5 spesifiseer dat die Messias in Betlehem gebore sal word, wat 

die wyse manne uit die Ooste gedring het om ’n ster na Betlehem te volg met die hoop om 

“die Koning van die Jode, wat gebore is” te vind (Matt. 2:1,2). Hierdie profesie wys 

uiteindelik na Jesus, die Messias, en dit wat Hy ten tye van sy wederkoms sal 

bewerkstellig.  

Maar wat sal Jesus volgens hierdie profesie doen wanneer Hy terugkeer? Wat het die 

Heilige Gees as die primêre vervulling deur die Messias op daardie dag beklemtoon? Kyk 

ons weer na Genesis 3 se tema om op die “moederprofesie” uit te brei, sal ons vind dat 

die Messias weer eens gesien word as die een wat die kop of die saad van Satan se 

volgelinge verbrysel. Nou is Satan se saad net nie heeltemal so vaag as in Genesis 3 nie. 

Hier word die volke baie duidelik gespesifiseer: die Messias keer terug om die koppe van 

Moab, Edom, Seïr, die seuns van Set en die Amalekiete te verbrysel. Maar wat beteken 

hierdie name? Na wie verwys hulle? 

Die Moabiete en Edomiete was volke wat oos van die hedendaagse Israel geleef het, daar 

waar Jordanië vandag is. Seïr was ’n prominente berg in Moab. Verwysings na Moab, Edom 

en Seïr dui dus vanuit ’n historiese oogpunt oor die algemeen op dieselfde gebied en 

dieselfde mense. Net so was die Amalekiete ’n groepering van mense wat reg oor die 

groter gebied oos van Israel gewoon het. Deurgaans in die geskiedenis soos dit in die Bybel 

opgeteken is, was al hierdie nasies die Hebreeuse nasie vyandiggesind. Maar wat word met 
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“seuns van Set” bedoel? Kenners verskil oor wat dit beteken. Sommige stel voor dat dit ’n 

verwysing na Adam se seun Set is en dus na die hele mensdom verwys. Die antieke Joodse 

interpretasie, soos in die Jerusalem Targum vervat, is egter dat dit “al die seuns van die 

Ooste” is. Die Babiloniese Targum of Jonathan ben Uzzieli gaan verder en verduidelik dat 

dit ’n verwysing na die “weermagte van Gog (is), wat beoog het om in oorlogformasie teen 

Israel op te staan”.3 Die veronderstelling dat die term na die seuns van die Ooste verwys is 

in pas met die ander terme waarmee dit hier geassosieer word (Moab, Edom, Seïr en die 

Amalekiete). Uiteindelik het ons dus ’n groepering van name wat op daardie 

woestynbewoners dui wat oos van Israel geleef het. Maar dis nie net die geografie van 

hierdie volke wat hier belangrik is nie. Afgesien van blote geografie is dit veral die diep 

haat en vyandigheid teenoor die Hebreeuse volk wat hierdie nasies oormerk vir die finale 

oordeel wanneer die Messias terugkeer.  

Die vraag moet nou gevra word: Sover dit die uiteindelike vervulling van Bileam se 

profesie aanbetref, waar of na wie probeer hierdie verwysings ons lei? Wanneer Jesus 

terugkeer, wie is die nasies wat Hy volgens hierdie Skrifgedeelte gaan oordeel? Is dit 

redelik en verstandig om hierdie verwysings as aanduidend van die hedendaagse inwoners 

van die land oos van Israel te beskou, daar waar die Moabiete, Edomiete en Amalekiete 

eens gewoon het? Of is dit redeliker om te vermoed dat hierdie profesie na Duitsland, 

Italië en Engeland verwys, soos so baie kenners van Bybelse profesieë vandag doen? Sal ons 

nie na dieselfde lande en na dieselfde woestynbewoners kyk wat steeds die primêre 

vaandeldraers van die antieke anti-Semitiese haat vir die Joodse mense is nie? Die 

antwoord behoort duidelik te wees.  
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Numeri 24: Edom, Moab, Amalekiete 

Jesaja 25: Die Soewereine HERE sal Moab verbrysel 

Baie lesers sou al ’n begrafnis bygewoon het waar hierdie Skrifgedeelte uit die boek 

Openbaring voorgelees is: “[God] sal 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” (Op. 21:4). Min is egter daarvan bewus dat Openbaring hierdie 

Skrifgedeelte direk van Jesaja 25 geleen het. Maar in die Jesaja-weergawe doen die Here 

méér as net trane opdroog en die dood oorwin. Volgens Jesaja sal God ook sy volk Israel se 

skande van die aarde laat verdwyn. Wat sal Hy nóg gedurende hierdie tyd doen? Kom ons 

kyk na die Skrifgedeelte. 

“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. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê: ‘Kyk 

daar, dit is ons God, ons het op Hom vertrou, Hy het ons gered. Dit is die 

Here! Ons het op Hom vertrou. Laat ons bly wees en juig omdat Hy ons 
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gered het.’ Die mag van die Here sal op hierdie berg geopenbaar word: Hy 

sal Moab aan die voet daarvan vertrap soos stoppels op ‘n mishoop vertrap 

word. Moab sal sy hande in die mishoop uitsteek soos ‘n swemmer wat 

probeer wegswem, maar God sal hulle in hulle trots verneder al probeer 

hulle om hulleself te red.” — Jesaja 25:8-11 

In reaksie op hierdie Skrifgedeelte het die antieke Latynse kommentator Jerome die 

volgende te sê oor hoe God se volk sal reageer: 

“Wanneer die dood vir altyd vernietig is sal God se volk, wat uit die hand 

van die dood verlos is, (van) die Here sê: ‘Sien! Dis ons God van Wie 

ongelowiges gesê het dat Hy net ’n man is.”4 

Maar het hierdie tyd al gekom? Het God die dood reeds vernietig en alle trane afgevee? 

Natuurlik nie. Die konteks van hierdie Skrifgedeelte is dus die toekoms, wanneer die 

Messias terugkeer. In die toekomstige Messiaanse era sal dié wat die Koninkryk as 

ongelowiges binnegaan buitengewone lang lewens hê (Jes. 65:20), maar gelowiges sal die 

eerste opstanding uit die dood ervaar het en oor onsterflike liggame beskik: 

“Hulle het lewend geword en saam met Christus duisend jaar lank 

geregeer. Dit is die eerste opstanding… Geseënd en heilig is dié wat aan die 

eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, 

maar hulle sal priesters van God en van Christus wees…” — Openbaring 

20:4-6 

Dit sal die tyd wees waarvoor die hele skepping nog altyd gewag het, waarna dit nog altyd 

verlang het. En weer eens, aan die einde van hierdie era word die HERE met sy hand van 

seën en beskerming op die kop van Sion, sy volk, uitgebeeld — terwyl sy voet Moab, sy 

vyand, vertrap. Hier verbrysel God egter nie net hulle skedels nie. Ons sien Hom met sy 

voet op die vyand se agterkop terwyl Hy dié se gesig in ’n mishoop vertrap! 

Ons moet weer eens kennis neem dat dit nie een of ander vae of universele vyand van God 

se volk is van wie hier gepraat word nie. Net soos in Numeri 24 is dit hier ook “Moab” wat 
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deur Jesus, die terugkerende Messias, geoordeel sal word. Bestudeer ’n aantal 

kommentare op hierdie Skrifgedeelte, en dit blyk duidelik dat die meeste teksontleders 

glo dat Moab hier al Israel se einde-van-die-dae-vyande op ’n baie algemene en vae 

manier verteenwoordig. Maar die spesifieke term “Moab” behoort nie só geïnterpreteer te 

word asof dit geen doel hoegenaamd dien nie. Teksontleders moet daarteen waak om nie 

so ’n uiterste vorm van allegoriese benadering te volg wat sekere geïnspireerde Bybelse 

terme betekenisloos of heeltemal ontoepaslik maak nie. Maar so onverantwoordelik as wat 

hierdie benadering van óór-allegorisasie is, hoeveel te meer roekeloos is dit om “Moab” te 

lees en Europa te sien? En tog is dit presies wat die meeste verkondigers van ’n Europese 

Antichris ons wil laat doen. 

Dus vra ek weer: In die lig van hierdie Skrifgedeelte, sal die primêre onderwerp van die 

HERE se oordeel ten tye van sy terugkeer uit Europa kom, of wys die teks weer eens op die 

anti-Semitiese “seuns van die Ooste”? Gesonde oordeel vertel ons helder en duidelik dat 

dit laasgenoemde sal wees.  

Obadja: Die HERE se oordeel oor Edom 

Die tema van Obadja se kort profesie is uit en uit die finale oorwinning van “die Berg Sion” 

oor “die Berg Edom”. Berge is ’n algemeen gebruikte Bybelse motief vir koninkryke. 

Hoewel Obadja se profesie ’n betekenisvolle, gedeeltelik vervulde historiese verklaring 

het sover dit die antieke konflik tussen die koninkryk van Israel en die koninkryk van Edom 

betref, lê die uiteindelike vervulling steeds in die toekoms. Pastoor Chuck Smith van 

Cavalry Chapel merk tereg op dat die finale vervulling van hierdie profesie en die oordeel 

oor Edom gedurende “die dag van die Here (sal plaasvind) wanneer God Israel weer eens 

sal seën en wanneer die verlosser in Sion is en die Here regeer”.5 Dr. Tommy Ice skryf ook 

oor die tyd van die vervulling van Obadja se profesie: 

“Wanneer sal Obadja se profesie vervul word? … Die Skrifgedeelte sê dit sal 

vervul word wanneer ‘die dag van die HERE op al die nasies afstuur’. So ’n 

gebeurtenis is duidelik geskeduleer om op dieselfe tyd plaas te vind 
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wanneer Jesaja, Jeremia, Esegiël, Amos en ander ons vertel dat die nasies 

aan die einde van die verdrukking tydens die Slag van Armageddon 

geoordeel sal word.”6 

Die “Dag van die HERE” is ook in die finale verse van Obadja se profesie te vind, waar 

geskryf staan dat die “heerskappy” op daardie dag “aan die Here (sal) behoort”: 

“Die bevrydes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Esau te 

regeer, en die heerskappy sal aan die Here behoort.” — Obadja 1:21 

Verdere bewys vir ’n finale vervulling op die Dag van die HERE is die feit dat die teks na 

Israel se oorlogsgevangenes verwys, aan wie vryheid toegestaan word om die land van 

Edom “in besit te neem”: 

“Maar  op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal ’n heiligdom 

wees; en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. Dan sal die huis 

van Jakob  ’n vuur wees en die huis van Josef ’n vlam, maar die huis van 

Esau ’n stoppel; en dié sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat 

daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die HERE het 

dit gespreek… Die ballinge van hierdie leërmag van die kinders van Israel sal 

die wat Kanaäniete is, tot by Sarfat verower; en die ballinge van Jerusalem, 

wat in Sefárad is, sal die stede van die Suidland in besit neem.” — Obadja 

1:17-20 (1953) 

Maar nog nooit op enige tydstip in die geskiedenis het Israel die land van Edom “besit” 

nie. Die enigste opsie is dat die finale vervulling van hierdie profesie in die toekoms sal 

plaasvind — wanneer Jesus as Messias regeer. En noudat ons hierdie profesie ook in die 

konteks van die Dag van die HERE verstaan, teen wie is dit gerig? Weer eens herhaal die 

profeet Obadja dit wat so baie van die ander Hebreeuse profete beklemtoon:  

“‘Sal Ek nie in dié dag,’ spreek die HERE, ‘die wyse manne uit Edom verdelg 

nie en die verstand uit die gebergte van Esau? En jou helde sal verskrik 

wees, o  Teman, sodat elkeen deur moord uit die gebergte van Esau 
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uitgeroei sal word. Weens die geweld teen  jou broer Jakob gepleeg, sal 

skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig… Want die dag van 

die HERE  is naby oor al die nasies; soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen 

word, jou daad sal op jou hoof neerkom.’” — Obadja 1:8-10,15 (1953) 

In lyn met die Israel-gesentreerdheid van alle Bybelse profesieë sien ons weer eens die 

motiverende faktor en rede vir God se oordeel teen Edom, Esau en Teman: hulle vyandige 

behandeling van Jakob/Israel. Onthou dat die mense van Edom eenvoudig die 

afstammelinge van Esau, Jakob se broer is. Wanneer Obadja se profesie hierdie name meld 

— Edom, Esau en Teman — is dit ’n tipiese kenmerk van antieke Hebreeuse poësie om ’n 

sinekdogee, sinoniem of wisselvorm van dieselfde naam te gebruik met die doel om te 

beklemtoon. Die uiteindelike en tog eenvoudige boodskap van hierdie profesie is dat, 

wanneer die nasies in die konteks van die Dag van die HERE onder sy oordeel sal kom, dit 

dán sal wees wanneer Edom volkome en finaal geoordeel sal word. 

Esegiël 25: Oordeel oor Israel se omliggende bure 

In Esegiël 25 het ons nóg ’n duidelike profesie van goddelike oordeel wat teen Edom gerig 

is: 

“So sê die Here HERE: Omdat Edom wraaksugtig gehandel het teen die huis 

van Juda en hom baie skuldig gemaak het en hom op hulle gewreek het — 

daarom, so sê die Here HERE: Ek sal my hand uitstrek teen Edom en daaruit 

mens en dier uitroei; en Ek sal dit ’n puinhoop maak van Teman af, en tot 

by Dedan sal hulle deur die swaard val. En Ek sal my wraak op Edom in die 

hand van my volk Israel gee, en hulle sal met Edom handel volgens my toorn 

en my grimmigheid; so sal hulle dan my wraak gewaar word, spreek die 

Here HERE. So sê die Here HERE: Omdat die Filistyne wraaksugtig gehandel 

het en hulle erg gewreek het met veragting in die siel, om te verwoes met 

ewige vyandskap — daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek strek my hand uit 

teen die Filistyne [Palestynse gebiede] en sal  die Kretiërs uitroei en die 



34Joel Richardson

oorblyfsel van die seekus vernietig. En Ek sal gedugte wraak aan hulle oefen 

met grimmige strawwe; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek my wraak 

oor hulle bring.” — Esegiël 25:12-17 (1953) 

Weer eens: Wat is die spesifieke rede waarom God Edom sal oordeel? Die teks is duidelik. 

Dit is vanweë die manier hoe hulle “die huis van Juda” behandel het. Deur hulle op Israel 

te wreek het hulle God se “grimmigheid” opgewek en daarom sal God Hom namens Juda 

met “grimmige strawwe” op Edom wreek. 

Maar verwys die teks net na die gebied wat vandag deur Jordanië besit word? Nee, na veel 

meer. Om die waarheid te sê, ingesluit by die oordeel oor Edom is die stad Dedan, ’n 

antieke stad wat nou in Saoedi-Arabië gevind kan word en as al-Ula bekend staan, sowel 

as die Palestynse gebiede. Omdat die oordeel beide Teman (in Jordanië) en Dedan (in 

Noord-Sentrale Saoedi-Arabië) insluit, moet ons kennis neem van die feit dat God se 

oordeel volgens hierdie profesie teen die ganse gebied gerig is wat suidwaarts van 

Jordanië, al langs die Rooi See, tot ver in Noord-Sentrale Saoedi-Arabië strek. 

 
Esegiël 25: Filistyne, Edom, Dedan 
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Esegiël 30: Die Dag van die HERE teen Egipte, Sudan, Libië, Arabië, 

Turkye en Noord-Afrika 

Dit moet teen hierdie tyd duidelik wees dat die tema van die HERE se oordeel oor nasies 

en gebiede wat vandag Islamities is in talle Skrifgedeeltes in die Bybel herhaal word. Die 

volgende profesie deur Esegiël is geen uitsondering nie: 

“Die woord van die Here het tot my gekom: ‘Mens, tree op as profeet, sê: 

“So sê die Here my God: Huil en roep: Ag, die dag! Die dag is naby, die dag 

van die Here is naby! Dié dag is donker, die tyd is daar vir die nasies! Daar 

kom oorlog teen Egipte! Selfs in Kus sal die mense bewe wanneer dié in 

Egipte doodgemaak word. Sy rykdomme sal weggevat word, sy fondamente 

sal afgebreek word. Die soldate uit Kus, Put en Lud, al die huursoldate en 

dié uit Kub, en ook dié uit die land met wie Ek ’n verbond gemaak het, sal 

met die swaard afgemaai word.”’” — Esegiël 30:1-5 

Hoewel hierdie profesie óók gedeeltelike vervulling in die geskiedenis gesien het, is die 

uiteindelike konteks van die Skrifgedeelte die Dag van die HERE en die wederkoms van 

Jesus. En hier, soos in so baie ander Skrifgedeeltes, kom die Messias om oordeel oor sy 

volk, Israel, se vyande te fel. Ingesluit in die lys van dié wat vir oordeel geoormerk is, is 

Egipte, Sudan, Libië, Turkye, Arabië en moontlik ander nasies van noordelike Afrika. In die 

konteks van die Dag van die HERE en Jesus se wederkoms is dit weer eens Islamitiese 

nasies wat deur die Skrif vir God se oordeel uitgesonder word. 

Sefanja 2: Die dag van God se woede teen Israel se bure 

Sefanja volg in die profete vóór hom se voetspore en profeteer dat Gasa, Áskelon, Asdod, 

Ekron, die Kretiërs, Kanaän en die land van die Filistyne op die dag van die HERE se woede 

heeltemal verwoes sal word. Sáám dui al hierdie lande op die hele gebied van 

hedendaagse Israel se suid-westelike kus, insluitend wat ons vandag die Gasa-strook noem: 

“Soek die HERE, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou; 

soek geregtigheid, soek ootmoedigheid — miskien sal julle verborge bly op 
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die dag van die toorn van die HERE. Want Gasa sal verlate wees en Áskelon 

tot verwoesting; Asdod sal op die helder middag verdryf word, en Ekron sal 

ontwortel word. Wee die inwoners van  die kusstreek, die nasie van  die 

Kretiërs! Die woord van die HERE is teen julle, Kanaän, land van die Filistyne 

— Ek verdelg jou, sodat daar niemand meer woon nie… Ook julle, o Kusiete, 

deurboordes van my swaard is hulle. Dan sal Hy sy hand uitstrek teen die 

noorde, en Hy  sal Assur vernietig en Ninevé tot ’n verwoesting maak, dor 

soos die woestyn.” — Sefanja 2:3-5,12,13 

Soos Ralph L. Smith dit in die Word Biblical Commentary stel, is 

“(oordeel) oor Juda se bure die vernaamste motief van hierdie gedeelte. 

Filistia in die weste, Moab en Ammon in die ooste, Ethiopië [Sudan, eintlik] 

of Egipte in die suide en Assirië in die noorde sal almal Yahweh se oordeel 

ervaar.”7 

Dit is uiters belangrik om op te let dat God in die middel van sy oordeel oor Israel se 

vyande namens Juda sal “ingryp” en haar “gevangenes sal laat terugkeer”. Dit is net nog 

’n belangrike aanduiding dat die finale klem van hierdie profesie die terugkeer van die 

Messias is. Dat die inwoners van hedendaagse Israel tydens die heerskappy van die 

Antichris gevange geneem sal word, net om weer bevry te word wanneer Jesus terugkeer, 

is ’n algemene tema in eskatologiese Skrifgedeeltes. In die Lukas-evangelie waarsku Jesus 

die inwoners van Juda in geen onduidelike terme nie dat die tyd sal kom wanneer hulle na 

die berge toe moet vlug as hulle nie as gevangenes weggevoer wil word nie:  

“Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, moet julle 

weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet dié wat in Judea is, die berge in 

vlug, en dié wat in die stad is, daaruit padgee, en dié wat op die plase is, 

nie na die stad toe gaan nie, want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles 

wat geskrywe staan, word dan bewaarheid… Sommige sal deur die swaard 

val en ander as krygsgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. 
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Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby 

is.” — Lukas 21:20-24 

Maar ten spyte van Jesus se waarskuwing is dit duidelik dat baie nie gehoor daaraan sal 

gee nie en gevange geneem sal word. Uiteindelik sal Jesus self uit die hemel neerdaal om 

hierdie gevangenes van die nasies waarheen hulle weggevoer is te bevry. Oorweeg die 

volgende Skrifgedeeltes waarin die HERE self herhaaldelik uitgebeeld word waar Hy uit die 

hemel neerdaal om Joodse gevangenes van die omliggende nasies te bevry. Esegiël het 

daaroor gepraat: 

“Daarom, so sê die Here HERE: ‘Nou sal Ek die lot van Jakob verander en My 

ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige Naam. En hulle 

sal hul smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My begaan het, as 

hulle in hul land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie. As 

Ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle 

vyande, sal Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oë van baie 

nasies.’” — Esegiël 39:25-27 

Net so het die profeet Joël: 

“… (Want) op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos 

die HERE  gesê het, en onder  die vrygeraaktes die wat die HERE  sal roep. 

Want kyk,  in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en 

Jerusalem verander… wat hulle onder die nasies verstrooi het…” — Joël 

2:32-3:2  

En Jesaja: 

“Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf 

om ’n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om 

dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te 

kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom 

het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande 
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straf maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop Hy vir dié in Sion wat 

treur, eer gee in plaas van smart…” — Jesaja 61:1-3 

Selfs koning Dawid het aangaande die terugkeer van Israel se gevangenes op die Dag van 

die HERE geprofeteer: 

“U sal ingryp en U oor Sion ontferm, want die bestemde tyd het 

aangebreek, die tyd om (haar) genadig te wees… Hy het uit sy heilige 

woning na onder gekyk en… die gekerm van die gevangenes gehoor en dié 

wat naby die dood was, bevry.” — Psalm 102:14,20,21 

Omdat Sefanja oor die dag van die HERE se woede teenoor Israel se vyande sowel as die 

HERE se persoonlike ingryping en bevryding van die Joodse gevangenes praat, kan ons 

Jesus se wederkoms as die finale konteks van Sefanja 2 verstaan.  Maar afgesien van die 

oordeel oor Gasa en die Palestyne gee die profesie ook ’n waarskuwing aangaande die 

toekoms van Moab, Ammon, die hedendaagse Islamitiese Republiek van Sudan (Kus) sowel 

as Assirië en Ninive: 

“Ek het gehoor hoe Moab my volk verkleineer het, hoe die Ammoniete hom 

met minagting behandel het, hoe aanmatigend hulle was teenoor my volk se 

grondgebied. So seker as Ek leef, sê die Here die Almagtige, die God van 

Israel: Moab sal soos Sodom word en die Ammoniete soos Gomorra: ‘n veld 

vol dorings en soutpanne, vir altyd verlate. Dié lande sal buit word vir wat 

daar oor is van my volk; dié wat oorgebly het van die nasie wat aan My 

behoort, sal hulle in besit neem… Ook julle, Kussiete, word deur die swaard 

van die Here afgemaai. Daarna steek Hy sy hand uit teen die noorde en 

maak Hy ’n einde aan Assirië: Hy maak Nineve ’n stad sonder inwoners, ’n 

droë weiveld.” — Sefanja 2:8,9,12,13 

Ons het alreeds die gebied geïdentifiseer waar Moab is: oos van Israel. Ammon was die 

gebied onmiddelik noord van Moab, óók in hedendaagse Jordanië, en Sirië. Toe Sefanja 

geleef het (in die sesde eeu v.C.), het Assirië aan weerskante van die grense van 
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hedendaagse Turkye, Sirië, Libanon en Irak gelê. Die antieke stad Ninive, nou Mosul, is in 

noordelike Irak. Dus is hierdie nasies wat vir oordeel geoormerk is wanneer die Dag van die 

HERE kom en Jesus terugkeer weer eens almal nasies waarvan Moslems die meerderheid 

uitmaak. 

 
Sefanja 2: Assirië, Egipte, Libië, Kus, Moab 

Joël 3: Die HERE se oordeel oor Libanon en Gasa vanweë die verdeling 

van Israel 

’n Gepubliseerde verklaring, geteken deur 80 prominente evangeliese Christelike leiers, is 

in 2007 na George W. Bush, tóé nog die Amerikaanse President, gestuur. Die titel daarvan 

was “’n Evangeliese Verklaring rakende Israel/Palestina”. Die verklaring was, in kort, ’n 

oproep tot Christene en regeringsleiers om die land van Israel te verdeel om verdere 

terrorisme te voorkom: 

“As evangeliese Christene, verbind tot die volle outoriteit van die Skrif, 

voel ons genoodsaak om op hierdie historiese tydstip in die bestaan van die 

Heilige Land saam ’n verklaring af te lê. In die konteks van ons volgehoue 
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steun vir die sekuriteit van Israel glo ons dat, tensy die situasie tussen Israel 

en Palestina vinnig verbeter, die gevolge vernietigend sal wees… Ons glo die 

weg vorentoe is vir die Israeli’s en Palestyne om ’n regverdige twee-staat-

oplossing te onderhandel… Ons vra alle evangeliste, alle Christene en 

enigiemand met goeie bedoelings om in die maande wat kom saam met ons 

te werk en in gebed te volhard vir ’n regverdige, twee-staat-oplossing in die 

Heilige Land. Ons beroep ons op alle betrokke regerings om hierdie doel 

toegewyd na te streef.”8 

Die verklaring is deur die presidente van verskeie baie bekende evangeliese Christelike 

kolleges en kweekskole onderteken. Wat so verontrustend van hierdie verklaring is, is dat 

dit in die naam van “regverdigheid” en “vrede” ’n direkte verwerping is van die duidelike 

posisie wat Jesus in die konteks van sy terugkeer sal inneem. Oorweeg die volgende 

gedeelte van Joël se profesie: 

“In daardie tyd sal Ek al die nasies bymekaarmaak; dit is die tyd wanneer Ek 

die lot van Juda en Jerusalem sal verander. Dan sal Ek die nasies in die 

Josafatlaagte afbring en daar sal Ek hulle straf omdat hulle my volk, Israel 

wat aan My behoort, onder die nasies verstrooi het en my land vir hulle 

gevat het. Ek sal hulle straf omdat hulle lootjies getrek het oor my volk, 

omdat hulle ’n jong seun gegee het in ruil vir ’n hoer en jong meisies 

verkoop het vir wyn om te drink. En júlle, Tirus en Sidon en die hele gebied 

van die Filistyne, wat is julle vir My? Wil julle julle op My wreek vir wat 

julle aangedoen is? As julle julle op My wil wreek, sal Ek gou optree en julle 

dade op julle eie kop laat afkom.” — Joël 3:1-4 

In die vorige hoofstuk het ons sommige van die primêre temas rakende die Dag van die 

HERE gespesifiseer wat oor en oor deur die profete herhaal word. Hierdie besonderse 

profesie bevat ’n paar van die meer algemene herhaaldelike temas. Ons het die 

multinasionale koalisie van die Antichris wat Israel binneval en Jerusalem omring. Ons het 

die mense van Israel wat deur hierdie nasies gevangene geneem word. Die HERE noem dan 
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sommige van die nasies wat daarby betrokke is by die naam: Tirus, Sidon en Filistia. 

Hierdie is in wese verwysings na Libanon en die Gasa-strook. Dan is daar die HERE se 

belofte dat Hy Hom op die nasies wat hierdie sondes teen sy volk begaan het sal wreek. 

Dis moeilik om die konteks van die Dag van die HERE sowel as die opvallende presisie 

waarmee dit vandag se politieke atmosfeer in die gebied weerspieël hier te ontken. In die 

plek van Libanon en Gasa kan ons netsowel Hisbollah en Hamas gebruik. Maar ten spyte 

van die sterk waarskuwing in hierdie Skrifgedeelte en in die talle ander wat ons reeds 

bestudeer het, is daar ’n toenemende aantal evangeliese Christene, insluitend leiers wat 

die Skrif as hulle finale outoriteit beskou, wat nie Jesus se kant kies nie maar eerder dié 

van nasies wat uiteindelik deur Jesus geoordeel sal word. Wanneer die evangeliese leiers 

wat die verklaring hierbo onderteken het beweer hul motivering is om verdere terrorisme 

en negatiewe persepsies van die VSA en Israel te verhinder, is dit duidelik dat hulle deur 

die gees van die wêreld gelei word nie nie deur die Woord van God nie. Die volgende 

opmerking mag sommiges aanstoot gee, maar die tye waarin ons leef vereis dat dié wat 

Jesus werklik wil volg die leierskap van sulke blinde leiers moet verwerp. 

Jesaja 34: Die Here het ’n slagoffer in Bosra en Edom 

Die hele hoofstuk van Jesaja 34 is ’n poëtiese beskrywing van ’n rituele offerande in die 

land Edom. Hier word die HERE se wraak teen ’n baie spesifieke nasie en om baie 

spesifieke redes uitgeoefen. Kom ons kyk na die teks: 

“Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom 

en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word. Die swaard van 

die HERE is vol bloed, dit drup van vet, van die bloed van lammers en bokke, 

van die niervet van ramme; want die HERE het ’n slagoffer in Bosra en ’n 

groot slagting in die land Edom… (En) hulle land word dronk van bloed, en 

hulle stof versadig van vet. Want die HERE hou ’n dag van wraak, ‘n jaar van 

vergelding in die regsaak van Sion. En sy strome sal in pik verander word en 

sy stof in swawel, en sy land sal brandende pik word.” — Jesaja 34:5-9 

(1953-vertaling) 
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Teen wie is die “swaard” van die HERE se wraak gerig? Weer eens, dit is spesifiek “die 

volk” Edom — Israel se vyande. Waarom oordeel Jesus Edom? Om Sion se regsaak te 

bevorder. Die KJV vertaal hierdie woord (in Hebreeus riyb) as die “kontroversie van Sion”. 

Dit skep die prentjie van ’n wettige geding of kontroversie, wat presies is waarin Israel 

haarself vandag bevind. Of dit van die sistemiese anti-Sionistiese en anti-Semitiese 

Moslem-nasies kom wat Israel aan elke kant omring of van linksgesinde anti-Sionistiese 

propagandiste wie se getalle wêreldwyd toeneem, die bewering is dat sy ’n onwettige, 

onregverdige apartheidstaat is. Die waarheid is presies die teenoorgestelde, en juis 

dáárom kom die Messias terug om die situasie vir eens en vir altyd uit te sorteer. Volgens 

hierdie Skrifgedeelte kom Jesus terug om Edom, “die volk van my banvloek” te oordeel. 

Jesaja 63: Die Een wat die wynpers van die wraak van God in 

Edom trap 

In Openbaring 19 vind ons een van die welbekendste Skrifgedeeltes in die hele 

Bybel wat oor Jesus se wederkoms handel. In hierdie perfek uitgebeelde, 

dramatiese beskrywing kom Jesus op die rug van ’n wit perd uit die hemel 

aangestorm met “leërmagte van die hemel” wat Hom volg. 

“TOE het ek die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat 

daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog 

in  geregtigheid. En  sy oë was soos ’n vuurvlam, en  op sy hoof was baie 

krone; en Hy het ’n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe 

Hy self. En Hy was bekleed met  ’n kleed wat in bloed gedoop was, en sy 

Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op 

wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ’n 

skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en  Hy sal hulle met ’n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid 

en van die toorn van God, die Almagtige. En Hy dra op sy kleed en op sy 
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heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van 

die here.” — Openbaring 19:11-16 

Meeste Christene is vertroud met hierdie Skrifgedeelte. Tog weet min wat die betekenis 

van Jesus se bloed-deurdrenkte kleed is. Wanneer ek oor hierdie Skrifgedeelte preek, vra 

ek die gemeente altyd waar hierdie bloed vandaan kom of aan wie dit oorspronklik 

behoort het. Die tipiese antwoord is dat dit Jesus se eie bloed is. Baie gemeentelede sal 

hulle koppe instemmend skud, menende dat hierdie bloed die bloed simboliseer wat Jesus 

aan die kruis gestort het. As dit die geval is, wil ek dan weet, waarom is sy kleed met sy 

eie bloed bevlek? Dit slaan my gehoor nóg meer dronk. Ek vra vir ander voorstelle. Een is 

dat Jesus se kleed met die bloed van gelowige martelare deurdrenk is wat tydens die 

groot verdrukking en selfs oor die hele Kerkgeskiedenis doodgemaak is. Hoewel dit 

verstaanbaar is waar hierdie idees vandaan kom, is die feit dat nie een daarvan korrek is 

nie. Die regte antwoord word in Jesaja 63 gevind, die Skrifgedeelte wat as bron vir 

Openbaring 19 gedien het. Kom ons kyk daarna: 

“WIE is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy 

daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit 

is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u 

gewaad so rooi, en u klere soos dié van een wat die wynpers trap? Ek 

het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek 

het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle 

lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het. Want die 

dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom.” — 

Jesaja 63:1-4 

In hierdie hoogs dramatiese Skrifgedeelte kyk Jesaja ooswaarts van Jerusalem. In sy 

geestesoog sien hy ’n majestieuse en verbete figuur op pad na Jerusalem vanuit die land 

van Edom. Dit is Jesus, die Messias. Hy word uitgebeeld as een wat seëvierend voorwaarts 

marsjeer om sy troon in Jerusalem te bestyg. Dit word duidelik gestel dat Hy uit Edom en 

Bosra marsjeer. Bosra was die hoofstad van antieke Edom. Vandag word dit Petra genoem. 
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Ons lees in Op. 6:15 van die nasies in die wêreld wat hulleself van die “wraak van die lam” 

probeer verberg, en in 14:17-20 van “die groot wynpers van die wraak van God”, waar God 

se vyande as vergruisde druiwekorrels uitgebeeld word. Maar dis hier in Jesaja 63 waar ons 

die oorspronklike konteks vir al hierdie Skrifgedeeltes vind. En dit is spesifiek in Edom 

waar Jesus sy vyande verdelg en waar sy kleed met hulle bloed bevlek word. Dis ook 

noodsaaklik om kennis van die tydsberekening van hierdie Skrifgedeelte te neem: dit vind 

presies op die Dag van die HERE plaas, die dag van die Messias se wraak en verlossing wat 

lank verwag was en nou uiteindelik gekom het. En so sien ons Jesus weer eens waar Hy sy 

vyande in die konteks van sy terugkeer en van die Dag van die HERE oordeel — en ons sien 

dit vierkantig in die land van Edom plaasvind. 

Gevolgtrekking 

Die spesifieke nasies wat in die Bybel vir God se oordeel op die Dag van die HERE 

uitgesonder word (dit sluit nie sy kastyding van sy eie volk Israel in nie), is, soos ons nou 

herhaaldelik en oorvloedig gesien het, te vinde in lande of gebiede wat vandag byna totaal 

deur Islam gedomineer word.  

Baie profesie-onderwysers beweer vandag dat die godsdiens van die Antichris iets soos 

humanisme of een of ander vorm van ’n allesinsluitende godsdienstige pluralisme sal 

wees. As dit die geval is, dan moet ’n mens ook glo dat die oorweldigende meerderheid 

Midde-Oosterse nasies van Islam tot ’n geloofsisteem sal bekeer wat algemeen in die 

Weste is maar deur baie min in die Midde-Ooste omhels word. 

Maar in werklikheid word ’n eksklusiewe Europese nasie nie één keer in die hele Bybel in 

die konteks van oordeel op die Dag van die HERE genoem nie. Die Bybel meld vir seker 

Europese nasies, maar nooit in die konteks van sy oordeel nie. En tog is dit van hier waar 

die meerderheid profesie-onderwysers ons wil laat glo die Antichris en sy ryk vorendag sal 

kom. 

Wat sal ons daaruit aflei? Hoe kan ons al hierdie Skrifgedeeltes verantwoordelik 

interpreteer? Sal ons hulle almal eenvoudig ignoreer? Of sal ons volstaan dat hulle op ’n 
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allegoriese vlak beskou moet word en dat name soos Edom, Moab, Kus, Arabië, Assirië, 

Libië, Lidia of Persië gebruik word om enige of alle nasies in die wêreld te impliseer; dat 

hulle eenvoudig die vae en algemene vyande van God verteenwoordig? Hierdie hiper-

allegoriese benadering tot Skrifontleding is om die waarheid te sê ’n baie algemene een. 

Soos ek alreeds gesê het, vind ek dit onverantwoordelik en nie in lyn met ’n 

konserwatiewe en lettterlike uitleg nie. Maar sal God Moslem-nasies eksklusief oordeel en 

alle Westerse of nie-Moslemlande seën? Waar staan hierdie nasies met betrekking tot die 

komende ryk van die Antichris? Die antwoorde op hierdie vrae is belangrik as ons die 

profete se boodskap wil verstaan. Die implikasies en uitvloeisels vir evangelisasie en 

sending sowel as dit waarop die Kerk in gebed moet fokus is onsaglik. In die volgende twee 

hoofstukke sal ons probeer om hierdie vrae te antwoord en ’n vaste metode van 

interpretasie te ontwerp waarvolgens hierdie baie Skrifgedeeltes verstaan moet word.  
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25 

5Chuck Smith, Obadiah & Jonah (C2000 Series) 

6Thomas Ice, Consistent Biblical Futurism Part XIII http://www.pre-trib.org/articles/
view/consistent-Biblical-futurism-part-13  

7 Ralph L. Smith, Word Biblical Commentary, Volume 32, Micah - Malachi (Waco, TX, Word 
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HOOFSTUK 3 

DIE ANTICHRIS SE HEERSKAPPY — ABSOLUUT OF BEPERK? 

Een punt staan uit noudat ons etlike profetiese tekste bestudeer het wat spesifiseer 

watter nasies Jesus gaan oordeel wanneer Hy terugkeer. Die oorweldigende fokus van die 

HERE se woede en oordeel is op die vyandiggesinde nasies wat Isael omring. Hoewel baie 

van die profesieë wat ons bestudeer het gedeeltelik in die geskiedenis vervul is, sal hulle 

uiteindelik vervul word wanneer Jesus terugkeer. Die probleem is egter dat baie in die 

Kerk glo  — maak nie saak hóé spesifiek die Skrif daardie nasies wat God gaan oordeel by 

die naam noem nie — dat die komende koninkryk van die Antichris elke enkele land op 

aarde gaan insluit, en gevolglik interpreteer hulle die Skrif op ’n allegoriese manier om so 

’n siening te ondersteun. Hóé die toekomstige koninkryk van die Antichris gesien word — 

absoluut (wêreldwyd), of beperk tot ’n sekere wêrelddeel — beïnvloed die manier hoe die 

Skrif geïnterpreteer word. Op die gebied van die teologie beïnvloed elke geloof of idee 

verskeie ander leerstellings. Soos ons sal sien, begin hierdie probleem van óór-

allegorisering van groot dele van die profetiese geskrifte by die geloof dat die koninkryk, 

alliansie of ryk van die Antichris absoluut universeel sal wees en elke nasie op aarde sal 

insluit. Dit is daarom noodsaaklik om te bepaal wat die Skrif oor hierdie aangeleentheid te 

sê het. Sal die komende koninkryk van die Antichris letterlik elke enkele nasie op die 

aarde insluit, of sal sy koninkryk op ’n manier beperk wees? 

Die geloof dat die komende koninkryk van die Antichris absoluut wêreldwyd en onbeperk 

sal wees word deur ’n groot verskeidenheid profesie-onderwysers en -studente 

gehandhaaf. Soos Dr Thomas Ice verduidelik:  

“Die Herleefde Romeinse Ryk sal deur ’n konfederasie van 10 nasies tot 

stand kom… Dit sal die wegspringplek vir die Antichris se wêreldwye ryk 

wees.”1 
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Net so het David Reagan ’n soortgelyke siening van die absolute gesag van die Antichris oor 

elke (geen uitsondering nie!) regering, militêre en godsdienstige sisteem van elke nasie op 

aarde: 

“Die finale heidense ryk sal die wêreld polities, ekonomies, geestelik en op 

sosiale gebied verenig. Elke nasie sal ingesluit wees.”2 

Laat my toe om te sê dat ek hierdie siening verstaan en baie simpatie daarmee het. Ek het 

dit self lank aangehang. Maar so skokkend as wat dit vir die leser mag wees, voorspel die 

Bybel nie ’n absoluut globale ryk onder die Antichris se beheer nie. Hoewel sommige 

Bybelverse oënskynlik so geïnterpreteer kan word, is daar verskeie ander, belangrike 

tekste wat dit in werklikheid onmoontlik maak. ’n Deeglike ondersoek van al die relevante 

Skrifgedeeltes wat oor hierdie onderwerp handel sal aantoon dat dit wat die Bybel 

voorspel ’n onsaglik magtige maar tog beperkte ryk onder beheer van die Antichris is. Kom 

ons kyk na die bewyse.  

Die Antichris se ryk is primêr ’n tien-nasie-bondgenootskap 

Ons begin ons studie deur op te let dat die Bybel herhaaldelik beklemtoon dat die 

Antichris se koninkryk ’n tien-nasie-bondgenootskap sal wees. Ons vind die eerste van 

hierdie Skrifgedeeltes in Daniël 7, wat ’n toekomstige ryk beskryf en dit simbolies as ’n 

“dier” voorstel. Hierdie ryk volg op die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke en is ’n 

kragtige, destruktiewe mag wat die nasies en gebiede wat dit oorneem onder die voete 

vertrap. Dit het “tien horings”: 

“My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar ’n 

vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot 

ystertande gehad en alles wat voorkom, verslind en vermorsel en wat 

oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere en het 

tien horings gehad.” — Daniël 7:7 

Vervolgens lig ’n engel lig Daniël in dat die tien horings “tien konings” verteenwoordig wat 

uit hierdie koninkryk of ryk sal opkom. Die leier van hierdie tien konings is die Antichris: 
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“Wat die tien horings betref: in daardie koninkryk sal tien konings een na 

die ander regeer, en ná hulle sal daar een kom wat heeltemal anders sal 

wees as die voriges, en hy sal drie konings onderwerp.  Hy sal teen die 

Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg.” — Daniël 

7:24,25 

Dis egter nie net in Daniël dat ons ’n verwysing na hierdie getal (tien) vind nie. Die Apostel 

Johannes vertel ons ook in Openbaring daarvan. Om die waarheid te sê, tussen hierdie 

twee boeke herhaal die HERE die spesifieke aantal nasies wat die Antichris se ryk 

aanvanklik sal uitmaak op agt verskillende plekke. Om seker te maak sy mense kry die 

punt herhaal en beklemtoon die HERE dit verskeie kere. Ons het sopas twee van hierdie 

Skrifgedeeltes gelees. Hier volg die ander ses: 

“Ek wou ook weet wat die tien horings op sy kop beteken, en waarvoor die 

ander een staan wat uitgekom het nadat daar drie uitgeruk is, die horing 

wat groter geword het as die ander en wat oë gehad het en ’n mond wat 

allerlei verwaande dinge kwytgeraak het.” — Daniël 7:20 

“En toe het ek ’n dier uit die see uit sien kom met tien horings en sewe 

koppe. Op sy horings was daar tien heerserskrone en op sy koppe 

godslasterlike name.” — Openbaring 13:1 

“Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe 

geneem. Daar het ek ’n vrou gesien wat op ’n helderrooi dier sit. Die dier 

was oortrek met godslasterlike name en het sewe koppe en tien horings 

gehad.” — Openbaring 17:3 

“Die engel sê toe vir my: ‘Waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat 

die verborge betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 

sewe koppe en die tien horings het.’” — Openbaring 17:7 
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“‘Die tien horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die 

koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag 

as konings.’” — Openbaring 17:12 

“En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en 

haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.” 

— Openbaring 17:16 

Die rede waarom ek al hierdie Skrifgedeeltes aanhaal is om aan te toon watter gewig of 

klem die HERE klaarblyklik aan die getal tien koppel om aan te dui uit hoeveel nasies die 

gewillige ondersteuners van die Antichris saamgestel sal word. Beteken dit dat die 

koninkryk van die Antichris altyd net tien nasies sal insluit en nooit verder sal uitbrei nie? 

Glad nie. Algaande sal ons sien dat die Antichris sy ryk vanaf hierdie tien-nasie-platform 

deur middel van militêre oorwinnings sal uitbrei. 

Die beperkte militêre uitbreiding van die Antichris se heerskappy 

Die Bybel spreek die militêre uitbreiding van die Antichris se ryk in verskeie Skrifgedeeltes 

baie direk aan. Dat die Antichris baie nasies sal verower is glashelder. Wat óók duidelik is, 

is dat die Antichris nóóit letterlik elke nasie op aarde sal verower of beheer nie. Kom ons 

ondersoek die bewyse. 

Die eerste Skrifgedeelte wat ons sal oorweeg — in Daniël 11 — verwys duidelik na die 

militêre uitbreiding van die Antichris se koninkryk. Op twee plekke meld die teks dat die 

Antichris “baie lande sal inval”. Egipte word spesifiek genoem as ’n nasie wat voor sy 

magte sal swig. Ons word verder vertel die Antichris sal Israel — “die Pragtige Land” — 

inval. Ons lees egter ook dat die Antichris nie letterlik elke nasie van die aarde sal 

verower nie. Om die waarheid te sê, dit word spesifiek gemeld dat “Edom, Moab en die 

leiers van Ammon” van sy beheer sal ontsnap: 

“In die eindtyd sal die koning van die suide hom aanval, maar hy sal teen 

die koning van die suide opruk met strydwaens, ruitery en baie skepe en sal 

die een land na die ander oorval soos ’n oorstroming.  Hy sal selfs die 
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beloofde land inval. Baie lande sal voor hom val, maar Edom, Moab en die 

beste dele van Ammon sal uit sy mag ontkom. Hy sal sy mag uitbrei oor baie 

lande, en selfs Egipte sal nie ontkom nie…” — Daniël 11:40-42 

Dit verdien om gemeld te word dat wanneer hierdie Skrifgedeelte van die nasies praat wat 

onder die Antichris se militêre uitbreiding gaan val, dit van “baie lande” praat en nie 

“alle” lande nie. En dan lys dit spesifiek drie antieke koninkryke wat uit sy greep sal 

ontsnap. As gevolg van die groepering van Edom, Moab en Ammon saam met mekaar is dit 

baie waarskynlik dat hierdie Skrifgedeelte na die hedendaagse Hashemiet-koninkryk van 

Jordanië verwys. Maar daar is sekerlik ook ander, soos ons sal weldra sien. 

Net ’n paar verse later leer ons dat die Antichris in die middel van hierdie 

oorwinningsveldtog steurende “nuus van die ooste en die noorde” hoor wat hom in ’n 

frenetiese woedebui en vernietigingsdrang laat verval. Omdat die konteks van hierdie hele 

Skrifgedeelte militêre stryd en oorlog is, moet dié “nuus” — sommige vertalings sê 

“gerugte” — ook in hierdie lig gesien word. Dis baie waarskynlik dat hierdie nuus na ’n 

militêre mag verwys wat besig is om teen die Antichris saam te trek. 

“Dan sal gerugte uit die ooste en die noorde hom ontstel, en hy sal 

woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei.  Hy sal sy 

koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die 

heiligdom staan. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan 

help nie.” — Daniël 11:44,45 

Baie kommentators meen dat China (in die ooste) en Rusland (in die Noorde) hier 

geïmpliseer word, maar ons kan dit nie met sekerheid sê nie. John Walvoord, Bybelse 

profesiekenner, sê van die Antichris dat hy… 

“… berigte van bykomende weermagte uit die Ooste en die Noorde sal 

bekom. Dit verwys klaarblyklik na die groot weermag uit die Ooste wat Op. 

16:12 as ‘die konings van die Ooste’ beskryf. Sommiges lees dit ook saam 

met Op. 9:13-16, wat sê dat hierdie weermag uit 200 miljoen soldate 
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bestaan. Dit sal waarskynlik nie net die weermagte insluit wat sal veg nie 

maar ook die ondersteunende personeel agter hulle. Dis betekenisvol dat 

China vandag spog oor ’n weermag van 200 miljoen manne.”3 

Wat ons van hierdie teks kan aflei, is dat daar nasies op die aarde sal wees wat nie in ’n 

alliansie met of onder die gesag van die Antichris sal wees nie. Tot heel aan die einde sal 

die Antichris in oorloë met “baie lande” gewikkel wees.  

Oorlog tot die einde toe 

Nog ’n Skrifgedeelte in Daniël bevestig hierdie werklikheid: 

“Die stad en die heiligdom sal verwoes word deur die volk van ’n ander 

regeerder wat op die toneel sal verskyn. Die einde sal kom soos ’n 

oorstroming; daar sal oorlog wees tot die einde toe, rampe soos besluit is.” 

— Daniël 9:26 

Eenvoudig gestel: ’n Koning met absolute, universele gesag is in geen oorlog gewikkel nie. 

Die blote teenwoordigheid van oorlog bevestig dat die Antichris nie elke land op aarde 

beheer nie; ons word eerder vertel dat oorlog tot reg aan die einde sal voortduur. Die 

teenwoordigheid van oorloë dui op opponerende weermagte en dus opponerende regerings 

en lande. As die Antichris absolute gesag oor elke land op aarde gehad het, sou hy ook 

daardie weermagte beheer het. Dat dit nié die geval is nie, is bewys van sy beperkte gesag 

reg tot heel aan die einde. Finish Jennings Dake stel dit akkuraat: 

“Geen mens op aarde sal ’n wêreldwye diktator word vóór Christus kom om 

te regeer nie… Die óú storie van die Antichris as iemand wat wonderbaarlik 

wêreldvrede en voorspoed bring is dus onskriftuurlik. Hy is ’n man van 

oorlog van die oomblik wat hy opdaag totdat hy in Armageddon omkom.”4  

Ten spyte van die feit dat die Antichris se heerskappy beperk sal wees, is dit egter ook 

duidelik dat sy militêre mag een sal wees waarmee rekening gehou moet word. Ons sien in 
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Openbaring 13 dat die mense van die aarde sal vra wie daar is wat teen die Antichris se 

ryk oorlog kan voer. Dit sal voorkom asof niemand hom suksesvol kan teëstaan nie: 

“Die mense het die draak aanbid omdat dit hy is wat die gesag aan die dier 

gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê: “Wie kan met die dier 

vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer?” — Openbaring 13:4 

Maar ’n belangrike waarneming kan ook hiér gemaak word. Die feit dat mense enigsens 

gaan vra watter nasies en weermagte in staat sal wees om oorlog teen die Antichris te 

voer, dui daarop dat alle lande nie onder sy beheer sal wees nie. As elke land alreeds 

onder sy beheer was, sou niemand daardie vraag gevra het nie. 

Hoe om hiperbole in die Skrif te interpreteer 

Dit is belangrik om hiperbole kortliks te bespreek. As ons Bybelse profesieë akkuraat wil 

interpreteer, is dit belangrik om hiperbole en die gereelde gebruik daarvan reg deur die 

Bybel te verstaan. ’n Hiperbool is eenvoudig ’n buitensporige oordrywing wat gebruik word 

om ’n punt tuis te bring. Hiperbole word in alledaagse gemoedelike gesprekke gebruik — 

maar veral in die Midde-Oosterse kultuur. Hier is ’n voorbeeld: ’n Man tel sy vierjarige 

kleinseun vir die eerste keer in ’n paar maande op en roep uit: “Goeiste, my kind, jy weeg 

’n ton!” Natuurlik weeg die seuntjie nie naastenby 1 016 kilogram nie! Die uitdrukking 

word bloot gebruik om die boodskap tuis te bring dat die seuntjie baie swaarder geword 

het. 

Wat so belangrik is om te verstaan, is dat die Midde-Oosterse kultuur, wat geboorte aan 

die Bybel geskenk het, veral daarvan hou om van hiperbole gebruik te maak. Omdat die 

Bybel al die uitdrukkings en idiome gebruik wat tipies van die mense van daardie gebiede 

is, is ’n begrip en waardering van die gebruik van hierdie oordrywings nodig om talle 

Bybelgedeeltes reg te interpreteer.  

Abraham Mitrie Rihbany bespreek die Siriese kultuur waarin hy gebore is in sy klassieke 

werk, The Syrian Christ, en herroep ’n ietwat humoristiese voorbeeld van alledaagse 

Midde-Oosterse hiperbool toe ’n vriend hom by sy huis verwelkom het: 
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“Jy doen my ’n groot eer aan om my woning te betree. Ek is dit nie werd 

nie. Hierdie huis is joune; jy kan dit afbrand as jy wil. My kinders is ook tot 

jou diens; sal ek hulle almal offer om jou te plesier?”5 

Wanneer Westerlinge sulke oordrywings aanhoor, kan hulle dit wat die spreker in 

werklikheid bedoel maklik verkeerd verstaan. Sommiges mag die opmerking as aanstootlik 

of bloot misleidend beskou. Natuurlik sou die man sy vriend nie toelaat om sy huis af te 

brand nie en nog minder het hy werklik aangebied om sy kinders te offer. In die Midde-

Oosterse kultuur was hierdie flambojante taalgebruik eenvoudig ’n normale manier om 

groot eer aan Rihbany te betoon en om hom welkom te laat voel. 

Voorbeelde van hiperbole in die Skrif 

Kom ons ondersoek nou enkele Skrifgedeeltes waarin hiperbole ingespan word. Toe die 

Israeliete begin tob het oor die probleme wat die beplande intog in die beloofde land 

gebied het, het hulle nie net hul misnoë oor hoe groot die inwoners van daardie land is 

uitgespreek nie, maar ook oor die mure wat hulle stede omring het: 

“Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmelt deur te 

sê: Dit is ’n volk groter en hoër van gestalte as ons; die stede is groot en tot 

aan die hemel versterk; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete 

gesien.” — Deuteronomium 1:28 (1953) 

Het hierdie stede se mure letterlik tot teen die hemel gestrek? Hoe hoog is die hemel 

werklik? Eenhonderd meter? Of is die hemel meer as ’n duisend meter bokant ons? 

Natuurlik was die mure nie letterlik “tot aan die hemel vesterk” nie! Die mure was 

intimiderend hoog. Dis al wat hierdie uitdrukking wil sê. Dit is ’n voorbeeld van hoe die 

Bybel hiperbole gebruik. Hier is nog een om te geniet: 

“Die koning het goud en silwer in Jerusalem so volop gemaak soos klippe, 

en seders so volop soos wildevyebome in die Laeveld.” — 2 Kronieke 1:15 
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Ek kan nie oor die hoeveelheid wildevyebome praat wat daar in Israel se Laeveld was toe 

Salomo geleef het nie, maar noudat ek al baie tyd in Israel deurgebring het, kan ek 

waarborg dat daar oral miljoene en miljoene stene is. Om te suggereer dat silwer en goud 

letterlik so volop en “algemeen” as die stene in Israel was, is egter belaglik. Die punt hier 

is dat rykdom oorvloedig in Israel tydens Salomo se heerskappy was.  

Talle ander voorbeelde kan aangehaal word. Sonder twyfel maak die Bybel gereeld van 

hiperbole gebruik. Maar — om terug te kom na ons eintlike gesprek — selfs belangriker is 

die feit dat die Bybel herhaaldelik van hiperbole gebruik maak om te beskryf presies hoe 

ver verskeie heidense ryke strek. Hierdie punt is van kardinale belang sover dit die 

interpretasie van Skrifgedeeltes oor die gebied waaroor die Antichris se komende ryk sal 

strek aanbetref. 

Hiperbole toegepas op koninkryke in die Bybel 

Ten spyte van die feit dat die Skrifgedeeltes wat ons reeds ondersoek het daarop dui dat 

die Antichris se heerskappy nié universeel sal wees nie en dat ten minste sommige nasies 

nie onder sy gesag sal val nie, is daar ’n vers wat na sy militêre oorwinnings verwys en wat 

baie as bewys van sy universele gesag beskou. Kom ons kyk na hierdie teks: 

“Die vierde dier is ’n vierde koninkryk wat op die aarde sal ontstaan en wat 

anders sal wees as al die ander koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk, 

dit verwoes en vertrap.” — Daniël 7:23 

Wanneer sommige Bybelstudente hierdie vers lees en “die hele wêreld” sien, neem hulle 

onmiddellik aan dat dit letterlik elke nasie op die aardbol beteken. Maar in hierdie frase is 

daar geen probleem met of weerspreking van ’n beperkte Antichristelike heerskappy te 

vind nie. In Aramees is “die hele wêreld” kol ‘ara`. Die korrekte interpretasie is dat dit na 

’n groot maar beperkte landgebied verwys. In sy kommentaar op hierdie spesifieke vers sê 

Gleason L. Archer Jr., waarskynlik die hóóf-voorstaander van die konsep van ’n foutlose 

Bybel en welbekende vertaler en student van Bybelse tale: 
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“Die hele wêreld (kol ‘ara`) verwys nie na alle bekende dele van die 

bewoonbare aarde nie maar eerder (soos oor die algemeen in die Ou 

Testament) na die hele Nabye- en Midde-Oosterse gebied wat op enige 

manier in verband met die Heilige Land gesien kan word. Die woord ‘ara` 

(en sy Hebreeuse eweknie ères) beteken nie noodwendig ‘aardbol’ in die sin 

van ‘die hele bewoonbare aarde’ nie maar — afhangende van die konteks — 

dalk eerder na ’n enkele land (ères yisra’el is die ‘land van Israel’) of ’n 

groter geografiese eenheid, soos ’n ‘gebied’ of ‘streek’.”6 

Oorweeg byvoorbeeld ’n ander vers wat presies dieselfde Aramese frase gebruik. In hierdie 

vers is dit egter op die Griekse Ryk onder Alexander van toepassing: 

“Ná u sal ’n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as dié van u 

sal wees nie, en daarna ’n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld 

heerskappy sal voer.” — Daniël 2:39 

Natuurlik sal geen geskiedkundige ooit beweer dat Alexander se Griekse Ryk oor die hele 

aarde geheers het nie. Om te beweer dat “die hele wêreld” (kol ‘ara`) in Dan. 7:23 

letterlik die hele aarde beteken is om die betekenis van die woorde in hul oorspronklike 

taal te ignoreer. Vergelyk dit met Dan. 2:39, waar presies dieselfde frase gebruik word, en 

dit is weer eens duidelik dat die hele planeet nie hier bedoel word nie. As dié wat Dan. 

7:23 wil inspan om te bewys dat die Antichris ’n globale ryk gaan hê konsekwent wil wees, 

moet hulle argument insluit dat Alexander wel oor elke nasie op aarde regeer het. Dit sal 

vanselfsprekend ’n bietjie belaglik wees.  

Kom ons oorweeg nog ’n voorbeeld van hierdie frase, hierdie keer met die Hebreeuse 

woord ‘erets daarin. Ons vind dit in Daniël 8: 

“Terwyl ek daarop ag gee, kom daar ’n bokram uit die weste aan oor die 

oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak; en die 

bok het ’n aansienlike horing tussen sy oë gehad.” — Daniël 8:5 (1953) 
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Hier verteenwoordig die simbool van ’n manlike bok mees waarskynlik Turkse aggressie 

(vanuit die Weste) teenoor Iran (die “ram” in die Ooste) in die laaste dae. Probeer jou 

indink: ’n bok spring van die grond in moderne Turkye af op en vlieg al die pad tot in Iran.  2

Dit sal beslis indrukwekkend wees, selfs vir ’n bok! Maar ten spyte van die groot afstand 

wat dit afgelê het, kwalifiseer die super-bok se fantastiese sprong steeds nie vir die rekord 

dat dit “die hele aarde” gedek het nie en nog minder beteken dit dat Turkye nou “oor die 

hele aarde regeer”. Hierdie verse maak weer eens eenvoudig van oordrywing gebruik. Kom 

ons na nog ’n klassieke voorbeeld, hierdie keer in die Evangelie volgens Lukas: 

“En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die 

hele wêreld ingeskryf moes word.” — Lukas 2:1 

Hier word ons vertel dat keiser Augustus beveel het dat “die hele wêreld” aan die 

sensusopname moes deelneem. Die realiteit is natuurlik dat dit net onderdane van die 

Romeinse Ryk was wat moes registreer. Die res van die wêreld buite die Romeinse Ryk sou 

hulle nie daaraan gesteur het nie. Sommige kenners voer aan dat verse soos hierdie net na 

die “bewoonde” wêreld verwys. Maar dit is nie ’n akkurate stelling nie. Toe hierdie sensus 

uitgegaan het, was China sekerlik ’n bewoonde en vooruitstrewende en goed 

georganiseerde beskawing. Die Pahrtiese Ryk was ook onmiddellik oos van die Romeinse 

Ryk, maar sou geen aandag aan die keiser se bevel gegee het nie. Weer eens, hoewel die 

Romeinse Ryk ’n massiewe ryk was wat ’n groot deel van die aarde beslaan het, kan ons op 

geen manier sê dit het letterlik “die hele wêreld” of selfs die “bewoonde of bekende 

wêreld” ingesluit nie. 

Kom ons kyk na nog ’n voorbeeld van ’n hiperbool in Daniël. Hier word ons vertel dat 

koning Nebukadnesar heerskappy oor alle mense, diere en voëls bekom het — wáár hulle 

ook al bestaan het: 

 Hier verskil hierdie vertaling van die oorspronklike teks. Die skrywer deel nie langer die siening 2

dat die manlike bok van Daniël 8 (net) na die Griekse Ryk onder Alexander die Grote verwys nie, 
maar waarskynliker na Turkse aggressie “in die laaste dae” teenoor ’n magtige vyand in die Ooste, 
heel moontlik Iran. (Bevestig in ’n persoonlike kommunikasie. Sien ook Is the vision of Daniel 8 
being fulfilled right now in Iraq and Iran?, https://joelstrumpet.com/is-prophecy-being-fulfilled-
right-now-in-iraq-and-iran/.)

https://joelstrumpet.com/is-prophecy-being-fulfilled-right-now-in-iraq-and-iran/
https://joelstrumpet.com/is-prophecy-being-fulfilled-right-now-in-iraq-and-iran/
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“Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê: U, o 

koning,  koning van die konings, aan wie  die God van die hemel die 

koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se 

hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die 

veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle 

almal aangestel het — ú is die hoof van goud.” — Daniël 2:36-38 

Maar weer eens het ons nie ’n geskiedkundige nodig om ons te vertel dat koning 

Nebukadnesar op geen manier óóit ’n globale regering gehad het nie, al het hy oor ’n 

merkwaardige mate van heerskappy en gesag beskik. Daar was diere en voëls en selfs 

mense wat nooit naby daaraan gekom het om Nebukadnesar se onderdane te wees nie. 

Afgesien van die koninkryke wat Nebukadnesar s’n omring het en met hom gekompeteer 

het, was daar ander betekenisvolle koninkryke op die aarde wat sáám met syne bestaan 

het. Ná Nebukadnesar het Kores, die koning van Persië, hiperbool gebruik om sy eie 

heerskappy te beskryf: 

“Koning Kores van Persië maak bekend: Die Here die God van die hemel het 

al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir 

Hom ’n tempel in Jerusalem in Juda te bou.” — Esra 1:2 

Bestudeer eenvoudig enige kaart wat die grense van Kores se heerskappy en gesag 

definieer, en jy sal weer eens sien dat hy nié letterlik “al die koninkryke van die aarde” 

besit het nie. Dis net nóg ’n voorbeeld van oordrywing om die groot reikwydte van ’n 

heidense koninkryk te beskryf.  

Die Bybelskrywers het hulle nie vergis deur by tye na “die hele aarde” of “die hele 

wêreld” te verwys of van soortgelyke uitdrukkings gebruik te maak wanneer hulle net die 

groter Midde-Ooste of ’n baie groot gebied in gedagte gehad het nie. Vanuit die Bybelse 

perspektief dui frases soos “die hele wêreld” of “alle nasies” op die Midde-Ooste, die 

Mediterreense gebied en Noord-Afrika. Die Westerse leser  wat die Bybel graag korrek wil 

interpreteer moet versigtig wees om nie sy/haar moderne, Westerse sienings in die 

bladsye van hierdie antieke Oosterse boek in te wil lees of daarop af te dwing nie. 
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Die primêre beswaar 

Maar die sterkste beswaar wat die meeste mense teen slegs ’n beperkte heerskappy van 

die Antichris het word op Op. 13:7,8 gebaseer: 

“Aan hom [die Antichris] is daar ook mag gegee om teen die gelowiges 

oorlog te maak en hulle te oorwin; en daar is gesag aan hom gegee oor elke 

stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, 

almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in 

die boek van die lewe, die boek van die Lam wat geslag is nie.” — 

Openbaring 13:7,8 

Dis maklik om in te sien hoe hierdie Skrifgedeelte die leser kan oortuig dat die Antichris se 

ryk ’n wêreldwye een sal wees wat elke enkele nasie insluit. Maar selfs die uitdrukking 

“elke stam, volk, taal en nasie” en “al die bewoners van die aarde” word onmiddellik 

gekwalifiseer deur “almal wie se name nie… in die boek van die lewe (geskryf staan nie)”. 

Afgesien daarvan moet hierdie Skrifgedeelte ook nie in ’n vakuum verstaan word nie; soos 

ons reeds gesien het, toon die teenwoordigheid van oorloë en opponerende nasies en 

weermagte tot aan die heel einde dat die Antichris se heerskappy nie absoluut universeel 

is nie. Toe ek dit voorheen gesê het, het sommiges hulle twyfel uitgespreek. Maar as ons 

na Dan. 5:18,19 kyk, vind ons ’n byna identiese frase: 

“Die allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadnesar koningskap en 

mag, roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God hom gegee het, het 

al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef.” — Daniël 

5:18,19 

Die Septuagint (Griekse vertaling) gebruik presies dieselfde woorde wat in Openbaring 

gebruik word. (Daniël gebruik laos, phulé en glóssa terwyl Openbaring laon, philē, glōssa 

en ethnos gebruik.) As ons die vers in Daniël interpreteer sonder om die gebruik van 

oordrywing in ag te neem, word ons gedwing om af te lei dat die Bybel ons vertel dat 

koning Nebukadnesar letterlik deur elke mens op aarde gevrees is. Maar elke enkele mens 
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op die hele aarde het tog nie van Nebukadnesar gehoor nie — hoe sou hulle hom dan kon 

vrees? Op grond van ons kennis van die geskiedenis — en deur van gesonde verstand 

gebruik te maak — moet ons dus ook hiér die gebruik van oordrywing erken. Net so moet 

ons nie uit Op. 13:7,8 aflei dat elke enkele persoon op die aarde die dier aanbid het nie, 

maar wel ’n groot aantal mense in baie lande en nasiegroepe — en spesifiek dié “wie se 

name nie… in die boek van die lewe (geskryf staan nie)”.  

Nog ’n belangrike faktor wat oorweeg moet word is die uitdrukking “gesag (is) aan hom 

gegee oor elke stam, volk, taal en nasie”. Die woord vir “oor” in Grieks is epi. Afgesien 

van “oor” kan dit ook “in”, “op”, of “bo-op” beteken. As sodanig sou die Englese vertaling 

ewe maklik só kon gelees het: “(En) daar is gesag aan hom gegee in of onder elke stam, 

volk, taal en nasie.” As Islam die geloof van die Antichris is — soos ek glo — dan beteken 

dit ook dat hy volgelinge in feitlik elke land op aarde sal hê. Hoewel ons weet dat hy nie 

absolute mag oor elke regering sal hê nie, blyk dit dat hy ten minste ’n mate van gesag 

oor en groot invloed op die oorgrote meerderheid lande in die wêreld sal uitoefen. Hoewel 

die Antichris se heerskappy nie noodwendig oor elke laaste nasie sal wees nie, is dit dus 

moontlik dat hy in elke land oor gesag sal beskik, insluitend dié (baie) wat nie onder sy 

volkome regeringsgesag sal val nie.  

Al die nasies ruk teen Jerusalem op 

Ons studie is byna afgehandel, maar daar is steeds enkele Skrifgedeeltes wat baie laat glo 

dat die Antichris se heerskappy absoluut wêreldwyd sal wees. Hierdie Skrifgedeeltes 

verwys na “al die nasies” wat onder die Antichris se leierskap teen Jerusalem sal opruk. 

Kom ons kyk eers na hierdie verse, dan sal ons hulle betekenis bespreek. Die eerste 

verwysing na hierdie saamtrek van weermagte teen Jerusalem word in Joël se profesie 

gevind: 

“Want kyk,  in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en 

Jerusalem verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van 
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Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ’n strafgerig te hou ter wille van my 

volk en my erfdeel Israel…” — Joël 3:2 (1953-vertaling) 

Die volgende soortgelyke Skrifgedeelte word in Sagaria se profesie gevind: 

“Ek sal al die nasies bymekaarmaak vir ’n oorlog teen Jerusalem. Die stad 

sal ingeneem word, die huise sal geplunder word en die vrouens verkrag 

word. Die een helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan…” — 

Sagaria 14:2 

Maar is hierdie verwysings na “al die nasies” in werklikheid verwysings na elke enkele 

soewereine nasie op aarde? In elkeen van hierdie Skrifgedeeltes lei verdere ondersoek ons 

tot daar waar ons móét insien dat die lande wat Israel omring — ’n massiewe 

konfederasie; dáároor moet daar geen twyfel bestaan nie — nie elke enkele nasie in die 

wêreld insluit nie. Die volle konteks van elkeen van hierdie Skrifgedeeltes maak dit eerder 

duidelik watter nasies Jerusalem sal aanval. Die frase is goy cabiyb in Hebreeus (die 

omliggende nasies) of am cabiyb (die omliggende volke). Oorweeg die volgende 

ondersteunende verse: 

“Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle. Laat u 

helde, HERE, daarheen aftrek! Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek 

na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies 

rondom.” — Joël 3:11,12 (1953) 

“(Kyk, Ek) gaan Jerusalem ’n bak wyn maak wat al die volke rondom laat 

slinger. Wanneer Jerusalem beleër word, sal die stede van Juda ook beleër 

word… Daardie dag maak Ek die leiers van Juda soos ’n bak vuur onder die 

hout, soos ’n vlam onder die afgesnyde koringare. Hulle sal al die volke 

rondom verteer, na alle kante toe.” — Sagaria 12:2,6 

“Ek sal al die nasies bymekaarmaak vir ’n oorlog teen Jerusalem. Die stad 

sal ingeneem word, die huise sal geplunder word en die vrouens verkrag 

word. Die een helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan, maar 
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die ander helfte sal nie uit die stad verwyder word nie… Selfs Juda sal teen 

Jerusalem veg. Die rykdomme van al die nasies rondom sal 

bymekaargemaak word: goud, silwer en klere in groot hoeveelhede… Al die 

mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal jaar na 

jaar kom om die Koning, die Here die Almagtige, te aanbid en om die 

huttefees te vier.” — Sagaria 14:2,14,16  

Esegiël kan nie duideliker wees wanneer hy van die dag praat wanneer die mense van 

Israel nie langer deur nasies “wat hulle verag” omring sal wees nie: 

“So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Sidon, en Ek sal My 

verheerlik in jou midde; en hulle sal weet dat Ek die HERE  is as Ek in hom 

strafgerigte voltrek en My in hom as die Heilige laat ken. En Ek sal die pes 

in hom stuur en bloed op sy strate, en die gewondes sal in hom val deur die 

swaard wat teen hom is van alle kante, en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

En daar sal vir die huis van Israel geen steekdoring en smartlike distel meer 

wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verag; en hulle sal 

weet dat Ek die Here HERE is.” — Esegiël 28:22-24 (1953) 

Die frase wat hier as “almal wat rondom hulle is” vertaal word, is weer eens cabiyb, 

dieselfde woord wat in Joël en Sagaria gebruik is om van die omliggende nasies te praat. 

Hierdie Skrifgedeeltes maak dus eers van oordrywing gebruik om te verklaar dat “alle 

nasies” teen Jerusalem sal optrek, maar dan bied elkeen groter duidelikheid en 

spesifisiteit deur die omvang van die komende inval te vernou. Die groter konteks van elke 

Skrifgedeelte dui dus nie op elke enkele nasie op aarde nie maar eerder op die omliggende 

volke, nasies of buurlande wat teen Jerusalem sal opstaan om haar aan te val. Hierdie 

Skrifgedeeltes maak, nes die talle Skrifgedeeltes wat ons pas ondersoek het, óók van 

hiperbole gebruik. Die hele aangeleentheid is om die waarheid te sê baie eenvoudiger as 

wat baie dit dikwels probeer maak.  

Net Jesus sal oor ’n absolute heerskappy beskik 
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Soos ons nou gesien het, sal die Antichris begeer om ’n universele heerskappy te 

bewerkstellig, maar hy sal dit eenvoudig nie regkry nie. Daar is egter een Man wat wel die 

hele aarde sal regeer. Ons noem Hom Jesus — Yahshua in sy eie taal. Sover dit sý komende 

universele regering aanbetref, lig die Boek Openbaring ons in oor wat sal gebeur wanneer 

Hy terugkeer: 

“Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die 

hemel wat hard uitgeroep het: ‘Die koningskap [basilea] oor die wêreld 

[kosmos] behoort aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal as koning heers tot 

in alle ewigheid.’” — Openbaring 11:15 

Jy mag vra waarom hierdie Skrifgedeelte anders geïnterpreteer moet word; waarom ek 

“die wêreld” hier nie as ’n oordrywing beskou nie. Afgesien van die feit dat Jesus die 

Skepper van alle dinge is en die Antichris bloot ’n duiwelbesete man, is wat hier so 

fassinerend is die spesifieke gebruik van die Griekse woord kosmos. Dit beteken “die 

wêreld, heelal of sirkel van die aarde”. Die Skrifgedeelte praat van Jesus wat oor 

volledige en wêreldwye heerskappy beskik. Aan die ander kant, wanneer die Antichris se 

heerskappy beskryf word, is die woorde wat elke Skrifgedeelte in Openbaring inspan óf ge 

óf oikoumene. Hoewel beide hierdie woorde “die hele wêreld” of “al die inwoners van die 

aarde” kan beteken, kan hulle ook eenvoudig na “die land” of ‘’n beperkte gebied” 

verwys. Met ander woorde, die enigste woord wat alle twyfel uit die weg ruim dat dit op 

iets wat absoluut universeel is dui, is kosmos — en dit word net op Jesus se heerskappy 

toegepas! Maar wanneer Openbaring woorde gebruik om die Antichris se gesag te beskryf, 

dui daardie woorde op ’n beperkte regering. Dis goeie nuus! Die Antichris kom vir ’n 

beperkte periode, ’n kort periode — dís wat die Bybel herhaaldelik sê. Hy sal probeer om 

die hele aarde te verower, maar hy sal nooit daarin slaag nie. Jesus, aan die ander kant, 

sal terugkeer om die hele planeet te regeer en sy heerskappy sal absoluut universeel 

wees. Halleluja en Amen! 
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HOOFSTUK 4 

FORMULERING VAN ONS METODE VAN INTERPRETASIE 

In Hoofstuk 2 het ons verskeie Skrifgedeeltes bestudeer en gevind dat die Bybelse profete 

daardie nasies wat tydens die Messias se terugkeer vir God se oordeel bestem is 

herhaaldelik en konsekwent as komende uit die Midde-Ooste en Noord-Afrika aandui. Dis 

belangrik om nou te praat oor hoe hierdie Skrifgedeeltes presies verstaan moet word. Hóé 

ons die talle name, volke en nasies wat deur die profete geïdentifiseer word vandag 

verstaan sal ons begrip van watter nasies die komende ryk van die Antichris gaan saamstel 

aansienlik beïnvloed. Ongetwyfeld sal dit dié nasies wees wat Israel sáám met die 

Antichris aanval op wie die klem sal wees in terme van die oordeel wat tydens Jesus se 

terugkeer op hulle wag. Noudat ons in die vorige hoofstuk gesien het dat nié elke nasie op 

aarde die Antichris sal volg nie, bly die vraag watter nasies volgens die Bybel sy gewillige 

volgelinge sal wees. Ons sal nou die beste en verantwoordelikste manier bespreek om 

hulle te identifiseer. 

Die voorgeslag-migrasie-metode 

Hoewel dit ’n seldsame posisie is, is daar wel Bybelkundiges wat probeer om hierdie nasies 

vandag te identifiseer deur ware bloedlyn-afstammelinge van die volke wat genoem word 

op te spoor. Dis ’n benadering wat met probleme en onsekerhede besaai is. Byvoorbeeld: 

Onder al die name en volke wat deur die profete vir oordeel uitgesonder word, word 

geeneen méér genoem as Edom en die Edomiete nie. En tog het die Edomiete volgens alle 

historiese en vakkundige geskrifte reeds teen die eerste eeu as ’n volk verdwyn. Sommige 

profesiekenners redeneer — in ’n poging om die teendeel te bewys — dat daar verdunde 

Edom-bloed in hedendaagse Palestyne is, of selfs in Israel se Sefardiese Jode. Dit mag so 

wees (of nie), maar in die lig van verskeie teenstrydige bewerings deur historici en 

kenners sal dit bykans onmoontlik wees — en definitief bo die gemiddelde Bybelstudent se 

vuurmaakplek — om dit vas te stel of te bewys. Baie van die ander nasies wat genoem 

word is eweneens volke wat migreer, ondertrou of eenvoudig verdwyn het. Omdat 
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duisende jare verloop het sedert hierdie profesieë gemaak is, sal dit redelik moeilik wees 

— indien nie onmoontlik nie — om meeste van die volke wat deur die profete genoem word 

op te spoor. Die resultate van sulke pogings is ook selde oortuigend. Enkele gevalle 

bestaan egter wel waar so ’n voorvaderlike verbintenis redelik goed gevestig is en waaroor 

daar konsensus bestaan. Ons wéét byvoorbeeld dat Ismael se afstammelinge vandag steeds 

as die Arabiese volke van die Midde-Ooste geïdentifiseer kan word. Ander voorbeelde 

bestaan ook. 

Vermy die hiper-allegoriese metode 

Die gevare en probleme verbonde aan die voorgeslag-migrasie-metode noop baie 

konserwatiewe kenners om aan die versigtige kant te óórkompenseer. Húlle beweer dat 

die name en volke wat die profete identifiseer eenvoudig verwysings na die universele en 

vae vyande van God se volk is. Dit is die hiper-allegoriese benadering. Hierdie benadering 

allegoriseer name soos Moab, Edom, Assirië, Libië of Lebanon, nasies wat deurgaans deur 

die profete aangespreek word, om elke enkele nasie op aarde of eenvoudig enige 

universele of ongedefinieerde eindtyd-vyand van God se volk te beteken. Dus kan ons die 

woorde Edom, Moab, Libië en dosyne ander name uit die teks verwyder en eenvoudig met 

“al die nasies vanuit die uithoeke van die aarde” vervang sonder dat dit enige verskil sal 

maak. Hierdie benadering is na my mening onverantwoordelik deurdat dit enige voor die 

hand liggende boodskap van die Skrif eenvoudig uit die pad vee en die teks as’t ware 

betekenisloos maak. Te oordeel aan die behandeling van die eskatologiese Skrifgedeeltes 

deur baie kommentators — selfs die konserwatiefste onder hulle— wil dit ongelukkig 

voorkom asof die hiper-allegoriese benadering die een is wat die grootste aanhang geniet.  

Die profeties-letterlike benadering 

As alternatief tot die buitensporige voorgeslag-migrasie-metode of die hiper-allegoriese 

benadering — en gegewe die verskeidenheid van keuses — stel ek voor die redelikste 

benadering is die beklemtoning van twee korrelasies tussen die antieke volke wat deur die 
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profete genoem word en die uiteindelike vervulling van die profesieë wat oor hulle 

uitgespreek is.  

Die eerste korrelasie wat ek wil beklemtoon is dat dit dieselfde geografiese gebied behels. 

Ons identifiseer hier die ligging van die land of volk ten tye van die uitspreek van die 

profesie en kyk dan na die nasie of volk wat daardie gebied vandag bewoon. Gleason L. 

Archer, gerespekteerde kenner van Ou Testamentiese en semitiese tale, beskou die 

geografiese-korrelasie-metode as die beste interpreterende metode om die talle name 

wat deurgaans in Ou Testamentiese profesieë gevind word te verstaan: 

“Net so word die lande of nasies wat die gebiede waar die finale konflik sal 

plaasvind bewoon se antieke name in die voorspelling gebruik, hoewel 

meeste van hierdie politieke entiteite in die laaste dae nie daardie name 

sal hê nie. Dus het Edom, Moab, Ammon, Assirië en Babilon, wat in die 

eskatologiese Skrifgedeeltes genoem word, lankal as politieke entiteite 

ophou bestaan en is hul plekke deur die volke opgeneem wat hulle later 

vervang het.”1 

Hierdie metode stel ons in staat om arbitrêre verwysings na lande te vermy wat absoluut 

geen ware verbintenis met die volke of gebiede het wat die profete noem nie of wat 

eenvoudig die nuutste gogga is om Baba bang te maak. Ek word elke keer stomgeslaan 

wanneer ek ’n artikel of boek lees wat beweer dat Edom na Amerika of Engeland of 

Duitsland of selfs die Joodse mense verwys. 

Die tweede korrelasie om te beklemtoon is hierdie nasies se volgehoue, gewelddadige 

vyandskap teenoor Israel en haar mense. In die geskiedenis was dít telkemale die rede vir 

God se oordeel oor hulle; dit sal ook die rede vir God se oordeel oor hulle op die Dag van 

die HERE wees. Die klem van die HERE se oordeel oor gewelddadige anti-Semitisme en 

anti-Sionisme word elegant in Esegiël 35 uitgedruk: 

“‘Jy was van ouds af ’n vyand van die Israeliete en jy het hulle aan die 

swaard uitgelewer die tyd toe die ramp hulle getref het en hulle vir hulle 
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sonde gestraf is.  So seker as Ek leef,’ sê die Here my God, ‘Ek laat jou 

bloed vloei; jou moorde sal jou inhaal. Omdat jy self nie geskroom het om 

bloed te laat vloei nie, sal die moorde jou inhaal. Ek maak die bergland van 

Seïr ’n verwoeste, verlate land…’” — Esegiël 35:5-7 

Reg deur die Profete is die primêre rede vir God se oordeel oor sy vyande die manier hoe 

hulle sy volk, Israel, behandel. 

Deur geografie en “volgehoue vyandskap teen God se volk” sáám te beklemtoon kan ons 

nou die talle “Dag van die HERE”-profesieë as profesieë oor daardie vyandige nasies 

waardeer wat vandag oor die algemeen dieselfde gebiede bewoon as hulle antieke anti-

Semitiese eweknieë. Hierdie benadering vermy die buitensporighede van die voorgeslag-

migrasie-metode en is ook ’n teenvoeter vir die algemene geneigdheid van kommentators 

om te óórallegoriseer. Dit blyk die redelikste, logieste, konserwatiefste en letterlikste 

metode te wees om die name, volke en nasies na wie die Profete deurgaans verwys te 

interpreteer: dit is húlle op wie God se oordeel op die Dag van die HERE wag.  

Gevolgtrekking 

Ter opsomming het ons ’n metode verwoord waarvolgens ons nou die talle Skrifgedeeltes 

kan verstaan en interpreteer: ons sien dat die Midde-Ooste en Noord-Afrika die primêre 

teikens van God se oordeel sal wees wanneer Jesus terugkeer. Die gevolge van hierdie feit 

is natuurlik dramaties. Maar beweer ek, deur die oordeel wat op sekere Midde-Oosterse en 

Noord-Afrika-nasies wag uit te lig, dat God Moslemlande eksklusief gaan oordeel en alle 

Westerse of nie-Moslemlande gaan seën? Absoluut nie. Ek is oortuig dat daar baie lande is 

wat die Bybel nié noem nie maar steeds deur Jesus geoordeel gaan word wanneer Hy 

terugkeer. Die doel van ons studie tot dusver was om kennis te neem van die spesifieke 

nasies wat die Bybel vir God se oordeel in die laaste dae uitsonder — maar ook om te let 

op wie nié in die Bybel genoem word nie. Eenvoudig gestel, dit wat die Bybel beklemtoon 

is dit wat ons moet beklemtoon. Dís wat verantwoordelike Bybeluitleg is. Wanneer dit by 

die formulering van ons profetiese wêreldbeskouing kom, is dit goed om te swyg oor dit 
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waaroor die Bybel swyg. Of ons moet ten minste baie versigtig wees! Ek dink Chuck Smith 

som my gedagtes goed op: 

“Dis verbasend hoe baie ’n mens kan sê wanneer die Bybel stil is oor ’n 

onderwerp. En dit lyk asof dit presies die wegspringplek vir mense is om 

teorieë te ontwerp of opstelle of verhandelinge oor die geloofsleer te skryf, 

naamlik die een of ander gebied waaroor die Bybel stil is. Maar die beste 

wat ons in hierdie geval kan aanbied is bespiegelinge — en die beste wat 

van ons bespiegelinge gesê kan word is dat dit waardeloos is.”2 

Soos ons verder gaan, sal ons verskeie ander sleuteltekste ondersoek om te sien wat hulle 

oor die nasies wat die Antichris se komende ryk sal saamstel te sê het. Ons sal ons 

eindtyd-wêreldbeskouing vorm aan die hand van dit wat die Bybel herhaaldelik en op 

verskillende maniere uitdruk — nié deur wêreldomstandighede nie. 

____________________ 

1 Gleason L. Archer, Jr. The Expositors Bible Commentary, Volume 7, Daniel — Minor 
Prophets (Grand Rapids, MI, Zondervan, 1985), p. 147 

2 Chuck Smith, Obadiah & Jonah (C2000 Series) 
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HOOFSTUK 5 

NEBUKADNESAR SE DROOM VAN ’n STANDBEELD VAN METAAL 

Die fokus van die boek van Daniël 

Daar kan geen twyfel bestaan dat die Boek van Daniël een van die belangrikste 

Skrifgedeeltes is sover dit die onderwerp van die eindtye aanbetref nie. Daniël se primêre 

fokus is op die finale konflik tussen die Antichris en God se volk, Israel, wat uiteindelik 

met die koms van die Messias — die “seun van die Mens” — verlos sal word. Elke hoofstuk 

in Daniël hanteer as’t ware die een of ander aspek van hierdie finale botsing. Dit spreek 

die geografie van waar die Antichris se ryk sal ontstaan, die tydsberekening van die 

Antichris se verskyning, die aard van die Antichris se vervolging van God se volk, dit wat 

die Antichris motiveer en selfs sy teologie of geloofsisteem aan. Die boek bespreek 

natuurlik ook die karakter van die oorwinnaars onder God se volk en hulle volharding in 

geloof sowel as die Messias se uiteindelike sege oor die Antichris en die Messiaanse 

koninkryk wat volg. 

Die vier pilare van Romeinse eindtyd-teorie 

Die Boek van Daniël bevat drie van die vier Skrifgedeeltes wat tradisioneel gebruik word 

om die siening dat die Antichris, sy ryk en sy godsdiens vanuit die geografiese basis van die 

Romeinse Ryk sal kom te ondersteun. Die vier Skrifgedeeltes is: 

1. Daniël 2: Nebukadnesar se droom van ’n reuse standbeeld van metaal. 

2. Daniël 7: Daniël se visioen van vier diere. 

3. Dan. 9:26: “Die mense van die prins wat moet kom.” 

4. Op. 17: Die stad op sewe heuwels. 

Daniël 2: Nebukadnesar se droom van ’n standbeeld 
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Die eerste pilaar waarop die “Romeinse eindtyd”-teorie berus word in Daniël 2 gevind. Die 

verhaal begin met Nebukadnesar, koning van die Babiloniese Ryk, wat ’n baie steurende 

droom gehad het. Hy het gedroom van ’n toringhoë standbeeld wat in vyf afsonderlike 

dele verdeel was, elke deel gemaak van ’n verskillende metaal. Vasbeslote om die droom 

se betekenis te verstaan, het die koning al sy wyse manne, priesters en sterrewiggelaars 

bymekaar laat kom, maar niemand was in staat om hom ’n verklaring óf enige 

gerusstelling te bied nie. Dalk het iemand Daniël, ’n Hebreër wat bekend was vir sy 

vermoë om drome uit te lê, se naam in ’n oomblik van desperaatheid genoem… Soos die 

storie ontvou, was Daniël wel in staat om te doen wat geeneen van die ander “wyse 

manne” kon regkry nie. Nadat hy God in gebed aangeroep het, het die HERE Nebukadnesar 

se droom in sy slaap aan hom geopenbaar. Dis waar ons studie van die teks begin. Daniël 

vertel koning Nebukadnesar presies wat hy in sy droom gesien het: 

“U, o koning, het ’n gesig gehad — kyk, daar was ’n groot beeld; hierdie 

beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy 

voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy 

bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van 

yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk 

totdat daar sonder toedoen van mensehande ’n klip losraak wat die beeld 

getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyngestamp het. Toe is 

tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud 

fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat 

die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip 

wat die beeld getref het, het ’n groot rots geword wat die hele aarde gevul 

het.” — Daniël 2:31-35 (1953) 

Vervolgens verduidelik Daniël die betekenis van die vier dele van die standbeeld wat van 

suiwer metaal gemaak is. Die eerste deel, die kop van goud, verteenwoordig 

Nebukadnesar se Babiloniese Ryk: 
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“Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê: U, o 

koning,  koning van die konings, aan wie  die God van die hemel die 

koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het… ú is die hoof 

van goud.” — Daniël 2:36-38 (1953) 

Maar die volgende dele van die standbeeld verteenwoordig drie ander koninkryke wat op 

dié van Babilon sal volg, elkeen in besit van die koninkryk wat dit voorafgegaan het. 

Bestudeer bykans enige kommentaar oor hierdie onderwerp, en jy sal vind dat die drie 

koninkryke wat hier afgelei word dié van Medo-Persië, Griekeland en Rome is. Maar 

hoewel beide Medo-Persië en Griekeland later in Daniël by name genoem word (8:20,21 en 

10:20), word die vierde ryk se naam nooit genoem nie. Ten spyte hiervan plaas baie 

Bybelvertalings, só oortuig van die Romeinse identiteit van die vierde koninkryk, Rome se 

naam in werklikheid in die onderopskrifte. En tog sal ons sien, so vreemd as wat hierdie 

bewering nou vir baie mag klink, dat die verskeie kriteria wat in die teks vervat is sowel as 

die glashelder getuienis van die geskiedenins dit onmoontlik maak om die laaste koninkryk 

met vertroue as Romeinse Ryk te identifiseer. In die deel wat volg sal ons die bewyse téén 

die identifikasie van Daniël se vierde ryk as die Romeinse Ryk bestudeer, asook waarom die 

historiese Islamitiese Kalifaat wel die Skriftuurlike kriteria bevredig.  

Die Islamitiese Kalifaat is eenvoudig die historiese Islamitiese regering of ryk wat met die 

Rashidun-Kalifaat in 632, kort ná die dood van Mohammed, Islam se Profeet, begin het en 

in die Ottomaanse Ryk, wat amptelik in 1923 tot ’n einde gekom het, gekulmineer het. 

Ongetwyfeld sal baie wat hier lees my voorstel as hoogs twyfelagtig beskou. Die idee dat 

Rome die vierde ryk is word so wyd aanvaar dat baie die gedagte aan die teendeel nie wil 

oorweeg nie. Dis heel verstaanbaar. Dit was die meerderheidsopinie deur die ganse 

Kerkgeskiedenis. Maar daar is, soos ons hieronder sal sien, verskeie betekenisvolle en dalk 

selfs noodlottige probleme verbonde aan hierdie interpretasie. 

Die opkoms van die vierde koninkryk 
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Die eerste probleem gekoppel aan die identifikasie van die vierde koninkryk as behorende 

tot Rome is dat die Romeinse Ryk nie aan die spesifieke vereiste van Dan. 2:40 voldoen 

nie. Hierdie vers verwys na die aard van die opkoms van die vierde koninkryk. Die teks sê 

spesifiek dat die vierde koninkryk, wanneer dit verskyn, al drie van die vorige koninkryke 

sal verbrysel: 

“Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergruis alles en 

stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergruis, so sal dié koninkryk die ander 

fyn stamp en vergruis.” — Daniël 2:40 

Later in Daniël vind ons ’n soortgelyke beskrywing van dieselfde ryk: 

“Dit is vir my soos volg verklaar: Die vierde dier is ’n vierde koninkryk wat 

op die aarde sal ontstaan en wat anders sal wees as al die ander 

koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk, dit verwoes en vertrap.” — Daniël 

7:23 

Die ander drie koninkryke wat verwoes en vertrap sal word is, soos ons reeds weet, 

Babilon, Medo-Persië en Griekeland. Die teks stel dit duidelik dat die vierde koninkryk al 

drie hierdie ryke sal “vergruis” of verower. Hierdie drie koninkryke het natuurlik nooit 

sáám bestaan nie, dus moet gevra word wat die teks bedoel wanneer dit sê die vierdie 

koninkryk sal al die ander “vergruis”. 

Om geografies te verower 

Die eerste implikasie van die woord “vergruis” het met geografie te doen. Deur die kaarte 

aan die einde van hierdie hoofstuk te bestudeer sal dit duidelik blyk dat die Romeinse Ryk 

rofweg net een derde van die gebiede wat deur Babilon, Medo-Persië en Griekeland 

beheer is, verower het. Dit beteken twee derdes van hierdie ryke was heeltemal 

onaangeraak deur die Romeinse Ryk. Om die waarheid te sê, die Romeinse Ryk het die 

twee Persiese hoofstede Ekbatana en Persepolis nooit eers bereik nie.  
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Oorweeg die volgende moderne analogie: As ’n nasie Boston inval en verower, maar nooit 

naby aan New York of Washington DC kom om hulle óók te verower nie, sal dit beswaarlik 

akkuraat wees om te sê daardie nasie het die Verenigde State “vergruis”. Net so is dit nie 

korrek om te sê die Romeinse Ryk het die hele Babiloniese, Medo-Persiese of Griekse Ryke 

vergruis nie. En tog is die teks duidelik: om aan Dan. 2:40 se vereiste te voldoen móét die 

vierde ryk nie net een nie maar aldrie hierdie ryke vergruis. Die Romeinse Ryk kom 

eenvoudig nie naby daaraan nie.  

Sommiges probeer om hierdie probleem te omseil deur te beweer Rome het Griekeland 

opgevolg (wat Medo-Persië opgevolg het, wat Babilon opgevolg het) en dat dit daarom 

korrek is om te sê die Romeinse Ryk het al die ander vergruis. Hierdie siening word deur 

Stephen R. Miller, Professor in Ou Testamentiese en Hebreeuse studies aan die Mid-

America Baptist Theological Seminary, in sy kommentaar op die boek Daniël verwoord: 

“Die vierde ryk ‘sal die ander fynstamp en vergruis’. Hierdie verklaring kan 

verduidelik word deur die feit dat elke vorige ryk deur die een wat dit 

verower het geabsorbeer is. Dus, toe Rome Griekeland verower het, het dit 

ook daardie ryke wat voorheen deur Griekeland oorwin en geabsorbeer is, 

verower.”1 

Maar al is hierdie siening baie algemeen, is dit nie net op foutiewe redenering gebaseer 

nie, dit weerspieël eenvoudig ook nie wat die teks sê nie. Die onlogiese aard van hierdie 

benadering kan in voetbalterme gestel word: As die New England Patriots die Ravens wen, 

wat die Cowboys gewen het, wat die Colts gewen het, beteken dit die Patriots het die 

Colts gewen? Natuurlik nie. Dis waarvoor die uitspeelwedstryde en die Superbowl daar is! 

Maar selfs belangriker: Die teks sê eenvoudig nie dat een die ander sal opvolg wat ’n 

vorige een opgevolg het nie, ensovoorts. Dit sê dat die vierde koninkryk al die ander sal 

vergruis. As ons getrou aan die teks wil bly, moet ons hou by wat  in werklikheid daar 

geskryf staan.  

Hoewel die Romeinse Ryk wel gedeeltes van lande oorgeneem het wat aan vorige 

koninkryke behoort het, het dit duidelik nie almal van hulle verower nie — nie eens die 
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meerderheid van hulle nie. Die Romeinse Ryk het rofweg een vyfde van die landgebiede 

van die Medo-Persiese Ryk bereik, waarvan die hoofstede Ekbatana en Persepolis altyd 

honderde kilometers buite Rome se bereik gebly het. Om eerlik te wees, dit sal ’n bietjie 

intellektuele gimnastiek vereis om te sê die Romeinse Ryk voldoen aan Dan. 2:40 se 

kriterium. Aan die ander kant het die historiese Kalifaat al die lande van die ander 

koninkryke ten volle, absoluut, heeltemal verower. 

Om kultureel en godsdienstig te verower 

Maar wat as ons die definisie van “vergruis” uitbrei om méér as geografie in te sluit? Wat 

as die herhaaldelike beskrywings van die dier wat alles onder sy voet vergruis en vertrap 

bedoel is om na méér as  blote beheer oor ’n geografiese gebied te verwys en kultuur, 

godsdiens en taal daarby insluit? Hoe vergelyk die Romeinse Ryk met die Islamitiese 

Kalifaat as ons die definisie van “vergruis” so ’n bietjie uitbrei? 

Kommentators hou daarvan om die Romeinse Ryk as ’n vergruisende entiteit op te blaas en 

verwys graag na die krag van die Romeinse weermag en die vermoë daarvan om rebellies 

te onderdruk. Maar is om rebellies te stuit voldoende om die dramatiese beskrywings 

waarvan die Bybel praat te bevredig? 

Kyk ons na die aard van die Romeinse Ryk, dan was dit allesbehalwe ’n suiwer 

destruktiewe invloed op die nasies wat dit verower het; inteendeel, die Romeinse Ryk is 

welbekend daarvoor dat dit ’n nasiebouende mag in die antieke wêreld was. Wanneer die 

Romeine ’n land verower het, het dit, eerder as om die kultuur te vernietig, die land se 

godsdiens af te skaf en ’n nuwe taal af te dwing, al hierdie dinge oor die algemeen geduld 

terwyl hulle nuwe wette bygevoeg het, paaie gebou het en infrastruktuur en orde geskep 

het. Die beroemde Romeinse paaie het tot in elke uithoek van die Romeinse Ryk getrek. 

Die paaie was goed geboude, steenbedekte konstruksies wat op vaste fondamente gelê is. 

Ten einde beheer oor hulle gebiede toe te pas het die Romeine maklike toegang tot selfs 

die verste provinsies nodig gehad. Paaie het handel bevorder, wat natuurlik meer belasting 

gewaarborg het. Uiteindelik was elke dorp en stad in die Ryk deur middel van ’n 
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uitgebreide sisteem van Romeinse paaie verbind. Dit het tot die bekende uitdrukking “Alle 

paaie lei na Rome” gelei. Romeinse reg en die weermag se beskerming het ook vrede en 

stabiliteit geskep, wat as die Pax Romana bekend geword het. Eerder as ’n vergruisende 

mag, was die Romeinse Ryk dikwels ’n positiewe invloed op die nasies wat dit oorwin het. 

In sy kommentaar op die Boek van Daniël erken John F. Walvoord hierdie probleem en 

stoei hy met die teenstrydigheid tussen die destruktiewe aard van die vierde ryk soos dit 

uit die teks blyk en die konstruktiewe realiteit van die Romeinse regering. Walvoord merk 

op: “Daar is oënskynlik baie min omtrent hierdie ryk wat konstruktief is ten spyte van 

Romeinse reg en Romeinse paaie en beskawing.”2 

Afgesien van infrastruktuur, en gemeet aan antieke standaarde, was die Romeine se ryk ’n 

baie verdraagsame een, al moes belasting aan hulle betaal word en al moes die Keiser 

eerbiedig word. In Jesus se tyd het die Tempel baie opvallend — onder Romeinse gesag — 

in Jerusalem gepryk  en kon Jode hulle godsdiens vryelik beoefen. Romeinse wette het die 

Jode se reg om hulle godsdiens te beoefen beskerm. Uitsonderings het bestaan, 

byvoorbeeld die kort tydperk van vervolging onder Keiser Caligula, maar die Romeinse Ryk 

was vir die grootste deel van sy heerskappy redelik verdraagsaam.  

Wat die vierde dier se kultureel destruktiewe aard aanbetref, begin dit duidelik word dat 

dit problematies is vir dié wat dit met die Romeinse Ryk wil assosieer. Vergelyk ’n bietjie 

die Romeinse Ryk se verhouding met die Griekse kultuur. Eerder as om die Griekse kultuur 

te vergruis, is die Romeinse Ryk in baie opsigte daardeur oorweldig. Gedurende Jesus se 

leeftyd, onder Romeinse heerskappy, was Grieks die dominante taal in die hele Midde-

Ooste. Wat godsdiens betref, het die Romeinse kultuur die Griekse godewêreld tot ’n groot 

mate aangeneem. Name het verander — Zeus het Jupiter geword, Artemis het Diana 

geword, Aphrodite het Venus geword, ensovoorts — maar die Pantheon het dieselfde gebly. 

As Daniël se vierde ryk per definisie ’n kultureel vernietigende mag moet wees, dan 

behoort dit duidelik te wees dat die Romeinse Ryk nié hierdie destruktiewe krag was 

waarna Dan. 2:40 verwys nie.  

Die Islamitiese Kalifaat 
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In teenstelling met die Romeinse Ryk is dit duidelik dat die Islamitiese Kalifaat van die 

begin af ’n Arabies-Islamities-heersugtige mag was wat die kulture en godsdienste van die 

volke wat deur hulle verower is vergruis en uitgewis het. Dit is toe te skryf aan die unieke, 

allesomvattende ideologie van Islam — allesomvattend omdat dit elke faset van die lewe 

aanraak. Islam het reëls en gebooie wat veel meer as net teologie betrek; dit omvat 

wetlike, regerings-, taal-, militêre en selfs die seksuele en higiëniese praktyke van dié 

onder Islamitiese beheer. Die woord Islam beteken onderwerping aan Allah se wette (Allah 

is Islam se god) sowel as aan Mohammed se voorskrifte (Mohammed is Islam se profeet).  

Islam is die toonbeeld van ’n totalitêre ideologie; waar dit ook al versprei, word dit deur 

hierdie totalitêre ideologie van onderwerping vergesel. Islam het al die gebiede behorende 

aan die voormalige Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke verower, die Arabiese taal 

na die uithoeke daarvan uitgevoer en op al die mense afgedwing. Vandag is dit die taal 

wat in Jordanië, Irak, Sirië, Libanon en in groot dele van Noord-Afrika gepraat word. 

Hoewel die Persiërs en die Turke hulle eie tale gehandhaaf het, is beide lande se alfabette 

verarabies. (Mustafa Kemal Ataturk het later ’n nuwe verengelsde alfabet in Turkye 

afgedwing.) As ’n keiserlike mag het Islam ook die Arabiese godsdiens en kultuur op al die 

verowerde nasies afgedwing en terselfdertyd alle spore van vorige godsdienste en nie-

Islamitiese kulture uitgewis.  

Boeke kan oor die eindelose voorbeelde van Arabies-Islamitiese imperialisme en 

opperheerskappy geskryf word, maar die volgende beskrywings voldoende te wees.  

In wat eens die antieke hartland van die vroeë Christelike Kerk was, is die Christelike 

gemeenskap vandag ’n sukkelende minderheid wat dikwels moet veg om te oorleef. Waar 

stede soos Antiochië en Alexandria eens vooruitstrewende “Christelike hoofstede” of 

vestings van die Kerk was, is die inheemse Christelike gemeenskappe daar vandag ’n skadu 

van wat hulle eens was.  

Die berekende en doelbewuste Islamitiese agenda om enige historiese Joodse verbintenis 

met of teenwoordigheid op die Tempelberg— die sentraalste en heiligste plek van Joodse 

aanbidding — te ontken is nog ’n voorbeeld. Manifestasies van die Moslems se 
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“Tempelbergontkenning” in populêre én akademiese kringe is legio. Die vorige Hoof-Moefti 

van Jerusalem, Shaykh Ikrima Sabri, het by verskeie geleenthede opgemerk dat die Joodse 

verbintenis met die Tempel ’n mite is. In 1998 het Sabri gesê dat “Moslems geen kennis of 

gewaarwording (het) dat die Tempel enigsens deur die Jode geheilig word nie.”3 Eweneens 

het die vorige Hoofregter van die Godsdienstige Hof van Palestina en Voorstitter van die 

Islamitiese-Christelike Raad vir Jerusalem en Heilige Plekke, Shaykh Taysir al-Tamimi, in 

2009 laat hoor: “Jode het geen konneksie met Jerusalem nie… Ek weet van geen Joodse 

heilige plekke daar nie… Israel is sedert 1967 aan die opgrawe op soek na oorblyfsels van 

hulle Tempel of hulle fiktiewe Joodse geskiedenis.”4 Afgesien van hierdie Moslem-

propaganda wat enige historiese Joodse verbintenis met die Tempelberg wil ontken, is dit 

ook goed gedokumenteer dat die Moslem-Waqf duisende antieke Joodse artefakte wat 

onder die tempelstaanplek opgegrawe is sistematies vernietig het. Hierdie georkestreerde 

Islamitiese kulturele vandalisme het oor die afgelope aantal jare tot groeperings soos “Die 

Komitee vir die Voorkoming van die Vernietiging van Oudhede op die Tempelberg” en “Die 

Tempelberg-Oudhede-Reddingsoperasie” gelei wat toegewyd deur honderde vragte grond 

sif wat deur die Waqf van die Tempelberg verwyder is toe ’n ondergrondse moskee in die 

laat 1990s daar gebou is. In sy kommentaar op die massiewe hoeveelheid waardevolle 

argeologiese materiaal wat deur die Waqf vernietig is, het die wêreldbekende argeoloog 

Dr. Gavriel Barkai uitgeroep: “Hulle behoort ’n tandeborsel te gebruik — nie ’n 

stootskraper nie… Hierdie dade is kriminele dade wat nie in ’n beskaafde land hoort nie!”5 

In Istanbul is die Hagia Sophia, eens die grootste Christelike Kerk in die wêreld. Vandag is 

dit beide ’n moskee en ’n museum. Die Hagia Sophia is onmiddellik in ’n plek van Moslem-

aanbidding omskep ná Mehmet die Oorwinnaar Konstantinopel in 1453 beset het. 

Christelike ikone en simbole is vernietig of bedek. In hulle plekke is daar nou groot 

muurplate, bedek met goudblad Arabiese skryfkuns waarin die name van Allah, Mohammed 

en Ali verheerlik word. Hoewel die Hagia Sophia vandag as ’n museum beskou word, word 

Moslems steeds toegelaat om daar te aanbid. Christene en Christelike groepe word egter 

verbied om openlik te bid in wat eens die hart van die Oosterse Christendom was. Aan die 
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buitekant, waar ’n kruis die massiewe struktuur eens gekroon het, pryk daar nou ’n 

prominente sekelmaan.  

In sentraal Afghanistan het die antieke Bamiyah Boeddhistiese standbeelde, gekerf uit 

soliede sandsteenkranse, vir meer as 1500 jare gestaan. In Maart 2001 het die Taliban-

leier, Mullah Mohammed Omar, dit as afgode verwerp en heeltemal met dinamiet 

vernietig.  

In die historiese London Borough of Tower Hamlets, wat etlike jare al tuiste aan ’n 

groeiende Moslem-immigrantpopulasie bied, is daar ’n sistematiese uitwissing van talle 

historiese Christelike plekke. Wat eens St. Mary’s Churchyard was, ’n historiese klooster 

wat tot in 1122 terugdateer, is nou Altab Ali-Park. In een hoek van die park is die Shaheed 

Minar (“Monument vir Martelare”), ’n replika van ’n nasionale monument in Dhaka, 

Bangladesh.  

Weer eens, die lys blyk eindeloos te wees. Waar Islam ook al versprei het, is die oorwonne 

kulture geleidelik uitgewis en is alle simbole en bewyse daarvan vernietig. Die oorwonne 

nasies se godsdienste word veral geteiken. Dít is Islam se nalatenskap — die perfekte 

voldoening aan die vereiste wat Daniël 2:40 stel. Islam is ’n vernietigende mag wat “die 

oorblyfsel onder die voet vertrap” en voldoen dus perfek aan hierdie Bybelse kriterium — 

een wat egter baie moeilik op Rome van toepassing gemaak kan word. Die verskil tussen 

hierdie twee ryke moet ernstig oorweeg word as ons die identiteit van die vierde ryk wil 

vasstel.  

Die einde van die vierde koninkryk 

Die tweede dilemma vir dié wat die vierde ryk met Rome verbind is die vereiste wat Dan. 

2:34,35 stel. Hier word daar na die vierde koninkryk se einde verwys — die dag wanneer 

dit vernietig gaan word — en nie die opkoms daarvan nie. Die teks meld die terugkeer van 

die Messias en sy koninkryk en beskryf dit as ’n “klip” wat “sonder die toedoen van 

mensehande” losraak. Die Messiaanse koninkryk vernietig spesifiek die finale koninkryk 
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van die Antichris. En in die proses — deur die Antichris se koninkryk te vernietig — word 

die koninkryke van Babilon, Medo-Persië en Griekeland “tegelykertyd” vernietig: 

“U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande ’n klip losraak 

wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit 

fyngestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer 

en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in 

die somer, wat die wind wegneem, sodat daar  geen spoor van gevind is 

nie…” — Daniël 2:34,35 (1953) 

Eenvoudig gestel, as die Romeinse Ryk vandag sou herleef en wéér word soos toe sy op 

haar hoogtepunt was, en Jesus kom en vernietig dit ten volle, dan sou Babilon, Medo-

Persië en Griekeland nie dienooreenkomstig óók “heeltemal” vernietig geword het nie. 

Hoewel ’n groot deel van die landgebiede van hierdie ryke wel in die slag sou bly, sou 

rofweg twee-derdes van al drie ryke onaangeraak gebly het. Weer eens, die Islamitiese 

Kalifaat — nié die Romeinse Ryk nie — vervul die kriteria en vereistes van die teks. 

Konteks, konteks, konteks 

Maar ten spyte van al die bewyse waarna ons tot sover gekyk het, het baie Westerlinge 

steeds ’n probleem met die idee dat hierdie profesie nie na die Romeinse Ryk verwys nie. 

Dit blyk moeilik wees om te snap dat die Babiloniese-tot-Romeinse-interpretasie in 

werklikheid net vanuit ’n Westerse perspektief waar kan wees. Westerlinge volg die 

geskiedenis en baie aspekte van hulle kultuur deur die Griekse en Romeinse ryke en 

aanvaar as vanselfsprekend dat die Bybel die geskiedenis óók vanuit hierdie Westerse 

perspektief beskou. Dis belangrik om uit hierdie Westers-georiënteerde wêreldbeskouing 

te klouter en die Skrifgedeelte wat hierbo aangehaal is se ware konteks te oorweeg. Die 

konteks is ’n droom wat spesifiek aan Nebukadnesar, koning van Mesopotamië, gegee is 

aangaande die koninkryke wat sý koninkryk sou opvolg. Hoewel die finale konteks en fokus 

van al die Bybelse profesieë Jerusalem en Israel is, is hierdie profesie in Babilon aan ’n 
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Babiloniese koning geopenbaar en handel dit oor die koninkryke wat syne sou opvolg. Die 

teks maak dit duidelik: 

“U, o koning, koning van die konings… ú is die hoof van goud. En ná u sal 

daar ’n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u; daarna  'n ander, ’n 

derde koninkryk, van koper… en  die vierde koninkryk sal hard wees soos 

yster…” — Danël 2:37-39 (1953-vertaling) 

Die droom se bedoeling was nie om Amerika se toekoms te openbaar nie; dit was ook nie 

om Europa se toekoms te openbaar nie. Nee, die doel van die droom was eenvoudig om 

Nebukadnesar te wys watter koninkryke syne sou opvolg. Kom ons ondersoek dan nou 

kortliks die gebied se geskiedenis om te verstaan waarom die Romeinse Ryk nie in 

Nebukadnesar se droom ingesluit is nie. 

Babilon se toekoms 

Presies soos die droom verklaar het, het Babilon voor die Medo-Persiese Ryk geswig. Later 

is die Medo-Persiese Ryk deur die Griekse Ryk onder Alexander die Grote verower. Medo-

Persië en Griekeland was baie dieselfde in terme van hul omvang en die gebiede onder 

hulle beheer; dis duidelik dat beide Nebukadnesar opgevolg het deur oor Babilon te 

regeer. Maar Alexander se voortydige dood — toe hy op die hoogtepunt van sy veldtog was 

om die streek te verower — het veroorsaak dat sy ryk in vier dele onder sy generale of 

opvolgers verdeel is. Hierdie viervoudige verdeling van die Alexandriese Griekse Ryk word 

in meer besonderhede in Daniël 8 en 11 bespreek. Die betekenisvolste van hierdie 

verdelings was die Seleukidiese vorstehuis, wat uiteindelik oor die grootste deel van die 

Midde-Ooste regeer het — van moderne Turkye, al die pad tot Pakistan en Afghanistan. 

Maar uiteindelik het die Seleukidiese vorstehuis se mag ook getaan. Die einde van Griekse 

(Hellenistiese) oorheersing van die Midde-Ooste was in sig. Gedurende hierdie tydperk het 

die Parthiese volk in hierdie gebied mag bekom. Die Parthiërs was ’n Medo-Persiese stam 

van noordelike Iran wat groot dele van die Midde-Ooste vir rofweg 500 jare beheer het. Ná 

die Parthiese periode was die Sasaniede, nóg ’n Persiese groep, in staat om hul greep oor 
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hierdie gebied vir ’n verdere 400 jaar te verstewig totdat hulle uiteindelik deur die 

Arabiese Moslems ingeval en verower is. Beide die heersers en die mense van Parthië en 

Sasanië het hulle as Medo-Persiërs beskou. Die periode waartydens hulle regeer het kan 

met reg as ’n baie verminderde maar oorblywende deel van die Persiese Ryk beskou word. 

Hierdie verminderde uitbreiding van die Persiese Ryk word om die waarheid te sê later in 

Danël 7 genoem: 

“Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van 

die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.” — Daniel 7:12 

Vanweë hul Persiese entisiteit en identiteit is die Parthiërs en die Sasaniërs nie as 

afsonderlike ryke behandel sover dit Nebukadnesar se droom aanbetref nie. Eers toe die 

kragtige en goed georganiseerde Islamitiese Kalifaat op die toneel verskyn het en die hele 

gebied totaal onderwerp het kon die droom die “volgende” koninkryk beskryf. Dus is die 

eerste vier dele van die standbeeld wat ons in hierdie hoofstuk bestudeer die volgende: 

1. Kop van goud: Babiloniese Ryk 

2. Bors en arms van silwer: Medo-Persiese Ryk 

3. Buik en dye van koper: Griekse Ryk 

4. Bene van yster: Islamitiese Kalifaat 

Rome oorgeslaan? 

My ervaring is dat die rede waarom baie skepties oor bogenoemde interpretasie van 

Nebukadnesar se droom is, te doen het met die feit dat Rome nie in die visioen ingesluit is 

nie. En tog het niemand ’n probleem met die weglating van die Parthiese en Sasanidiese 

ryke nie — en dit ten spyte van die feit dat die Parthiese Ryk die gebied meer as honderd 

jaar voor die geboorte van die Romeinse Ryk in Europa regeer het. Maar as ons by die 

Babiloniese konteks van die droom begin, maak Rome se afwesigheid heeltemal sin. Soos 

ons reeds gesien het, het die Islamitiese Kalifaat — nie die Romeinse Ryk nie — wel die 

hele gebied van antieke Babilon sowel as al die vorige grondgebiede van Medo-Persië of 
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Griekeland verower. Sou ons kaarte van Medo-Persië of Griekeland met ’n kaart van die 

Romeinse Ryk vergelyk, dan sal dit duidelik blyk dat die Romeinse oorheersing hoofsaaklik 

meer weswaarts was. Die Romeinse Ryk pas nie by die konteks van die droom in nie en is 

dus nie daarby ingesluit nie.  

Keiser Trajan se veldtog in die ooste 

Vir die oorgrote meerderheid van die Romeinse Ryk se byna 1500-jarige bestaan was haar 

oostelike grens redelik vas bepaal en was dit rofweg 800 kilometers wes van Babilon. Vir ’n 

kort periode was dit egter nie die geval nie. In 116 n.C. het keiser Trajan sy hart daarop 

gesit om die Romeinse Ryk verder ooswaarts uit te brei. Hy het die Eufraat oorgesteek, al 

met die Tigrisrivier afgeseil en tydelike beheer oor die antieke ruïnes van die stede 

Babilon en Susa verkry. Maar binne ’n paar maande het drie dinge gebeur wat Rome 

gedwing het om haar kortstondige houvas op Babilon vir altyd op te gee. Eerstens het daar 

’n rebellie onder die Jode in Judea uitgebreek. Dit het die ontplooiing van heelwat troepe 

vereis om op die rebellie te reageer. Tweedens het die Parthiërs teen Romeinse instroming 

in hulle gebied begin terugveg. En derdens het Trajan volgens meeste historici ’n beroerte 

gehad en vinnig uit die gebied onttrek. Binne weke was hy dood. Die Romeine se baie kort 

houvas oor Babilon en Mesopotamië was iets van die verlede. Trajan se verkose opvolger, 

Hadrian, Prefek van die oosterse Romeinse provinsies, het die onwysheid van sy 

voorganger se poging om die Ryk ooswaarts uit te brei ingesien en in ’n formele verklaring 

aangekondig dat die Romeinse Ryk se grense vir altyd wes van die Eufraat sal bly. Soos die 

geskiedkundige Dean Merivale dit opsom, 

“was daar geen grond aan die ander kant van die Eufraat waarin Romeinse 

instellings wortel kon skiet nie, en die koste om dit in stand te hou sou 

uiters uitputtend gewees het.”6  

Omdat Nebukadnesar se droom ’n Babilon-gesentreerde profesie is wat met ’n periode van 

meer as 2600 jare te doen het, kan die Romeinse Ryk se baie kort teenwoordigheid in 

Mesopotamië eenvoudig nie betekenisvol genoeg wees om dit by enige van die dele van 
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die standbeeld van metaal in te sluit nie. Die enigste ryke wat ingesluit is, is die drie wat 

in werklikheid ’n wesenlike heerskappy oor Babilon en die groter omringende gebied 

bekom en gevestig het. 

Die voete van yster gemeng met klei 

Ná die beskrywing van die bene van yster begin Daniël sy beskrywing van die voete, wat 

van ’n mengsel van yster en pottebakkersklei gemaak is. Hoewel die algemene fokus van 

hierdie profesie op die “vierde koninkryk” is, is die laaste ryk voor Jesus se wederkoms 

tegnies nie die bene van yster nie, maar die voete van yster en klei. Of dalk is dit meer 

gepas om te sê die vierde ryk sal uit twee fases bestaan. Die sleutel om hierdie twee fases 

van die vierde koninkryk te verstaan is die volgende gedeelte in die profesie: 

“Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van 

silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete 

gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei.” — Daniël 2:32,33 (1953) 

’n Letterlike, woord-vir-woord-weergawe van die oorspronklike Aramese teks, in volgorde 

gerangskik, breek die standbeeld soos volg vir ons af: 

• Kop: Fyn Goud 

• Bors, Arms: Silwer 

• Buik, Dye: Koper 

• Bene: Yster 

• Voete: Deel Yster, Deel Klei 

Dis baie duidelik dat die standbeeld nie uit vier nie, maar eerder vyf afsonderlike dele 

bestaan. Daar is ’n duidelike onderskeid tussen die bene, beskryf as “so sterk soos 

yster” (2:40), en die voete, beskryf as “gedeeltelik sterk en gedeeltelik bros” (2:43). Daar 

is beide ’n vierde en vyfde deel van die standbeeld. As gevolg van die kontinuïteit van 

yster van die bene na die voete sowel as die feit dat Daniël net mooi nêrens na “die vyfde 



84Joel Richardson

ryk” verwys nie, is daar egter ook rede om te glo dat hierdie laaste twee ryke baie beslis 

aan mekaar verbind is en eenvoudig as fase een en fase twee van die vierde ryk verstaan 

moet word. Hierdie tweevoudige ryk word deur baie moderne ontleders erken. Natuurlik 

beskou die meeste van hierdie kenners en Bybeldosente die vierde ryk as die Romeinse Ryk 

en die vyfde ryk as die herleefde, einde-van-die-dae-weergawe van die Romeinse Ryk. 

Maar soos ek tot sover in hierdie hoofstuk geredeneer het, voldoen die Romeinse Ryk nie 

aan die kriteria wat die teks aan die vierde koninkryk stel om daarvoor te kwalifiseer nie. 

Die Islamitiese Kalifaat, aan die ander kant, voldoen perfek aan al die kriteria. Dus — in 

hierdie skrywer se opinie — is die twee afsonderlike fases wat deur die standbeeld se bene 

en voete verteenwoordig word die historiese Islamitiese Kalifaat (bene van yster) en ’n 

herleefde weergawe van die Islamitiese Kalifaat (voete van yster en klei). Ter opsomming 

kan die ryke in Nebukadnesar se droom soos volg verstaan word:  

 

’n Verdeelde koninkryk 
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In Dan. 2:41 word ons vertel die uitstaande kenmerk van die finale koninkryk is dat dit 

“verdeeld” sal wees: 

“En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei 

en deels van yster was — dit sal ’n verdeelde koninkryk wees…” — Daniël 

2:41 

Baie kommentators poog om hierdie beskrywing op die Romeinse Ryk van toepassing te 

maak deur op die verdeling tussen die Westelike en Oostelike Romeinse Ryk te wys. Maar 

hierdie verdeling definieer beslis nie die Romeinse Ryk nie. Die Westelike Romeinse Ryk is 

in 27 v.C. gestig en het in 476 n.C. ineengestort. Die Oostelike Romeinse Ryk is in 330 n.C. 

gestig en het in 1453 ineengestort. Dus het die historiese Romeinse Ryk se “verdeling” vir 

net ongeveer 140 jaar geduur — minder as een tiende van die Ryk se 1480-jaarlange 

bestaan. Hoewel die Romeinse Ryk dus wel ’n periode van “verdeling” ervaar het, is 

“verdeeld” sekerlik nie ’n toepaslike manier om haar hele bestaan te beskryf nie.  

Aan die ander kant is “verdeeld” ’n perfekte manier om die Islamitiese gemeenskap te 

beskryf. Kort ná Mohammed se dood het verdeling uitgebreek tussen die Shi’a (’n 

minderheidsekte, ongeveer 14% van alle Moslems, wat volhou dat die erfopvolging aan 

Mohammed se familie behoort) en die Sunnis (die meerderheidsekte, 86% van alle 

Moslems, wat daarop aandring dat die erfopvolging aan Mohammed se metgeselle, die 

Sahaba, behoort). Hierdie verdeling het Islam van die vroegste tye af gekenmerk en doen 

dit steeds in die moderne era. Vir jare, soos die oorlog in Irak ontvou het, is ons met 

daaglikse berigte van “sektariese geweld” tussen Sunnis en Shi’a wat mekaar om die lewe 

bring getrakteer. Vandag word hierdie term eenvoudig gebruik om na die intra-Islamitiese 

geweld wat so algemeen in Islamitiese geskiedenis voorkom te verwys. Dus is dit weer 

eens redelik om te sê dat die Romeinse Ryk nie aan Dan. 2:41 se vereiste voldoen nie — 

maar die Islamitiese Ryk voldoen perfek daaraan.  

Ironies genoeg het twee welbekende profesiekenners, David Reagan en Jacob Prasch, ’n 

probleem met die Islamitiese Antichris-teorie juis omdat hulle beweer dat die nasies 

waaruit die Antichris se koninkryk saamgestel gaan word in staat sal moet wees om ’n 
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eenheid te vorm wat die Islamitiese wêreld nog altyd ontwyk het. Maar hierdie kritiek 

neem verkeerdelik aan dat ’n Islamitiese Kalifaat volkome Moslem-eenheid vereis. Reagan 

sê: 

“Nog ’n probleem met Moslem-eenheid is dat die hele idee ’n weerspreking 

is van een van die beloftes wat God in sy verbond met Ismael gemaak het 

(Gen. 16:10-12). In die verbond, waarin God belowe dat Ismael se nageslag 

besonder sal vermenigvuldig en dat die hele land oos van Israel aan hulle 

gegee sal word, stel God dit ook dat die Arabiese mense soos wilde donkies 

sal wees omdat hulle altyd in konflik met mekaar sal wees. Soos Jacob 

Prasch in sy vorige werk oor hierdie onderwerp uitgewys het, is hierdie 

aspek van die verbond met Ismael deur die geskiedenis — en word dit 

vandag nog — gemanifesteer deur die onderling vernietigende oorloë tussen 

die Arabiere. Hulle het vir eeue teen mekaar geveg in pre-Islamitiese 

Arabië. Mohammed het geglo hy kon hulle verenig deur die voorspraak van 

’n monoteïstiese godsdiens, maar hy het misluk. Sunis (sic) en Shi’ites het 

mekaar gehaat en sedert die 8ste eeu teen mekaar oorlog gevoer… Prasch 

som die probleem van Arabiese eenheid op deur te verklaar: ‘Die vloek van 

Genesis voorkom Islamitiese eenheid om in ’n verenigde ryk te ontwikkel 

wat die Weste sal oorrompel.’” 

Daar is drie groot probleme met hierdie kritiek. Eerstens, die punt wat Reagan en Prasch 

aangaande Arabiese en Moslem-vedeeldheid maak, bevestig die Islamitiese Antichris-

teorie. Want soos ons pas in Dan. 2:41 gesien het, is die Skrif duidelik dat die finale ryk 

van die Antichris nie ’n verenigde entiteit sal wees nie; inteendeel, dit sal verdeeld wees.  

Tweedens ondersteun daardie einste Skrifgedeelte wat Reagan en Pasch gebruik om die 

verdeelde aard van die Arabier uit te lig die idee dat die finale verdeelde ryk van die 

Antichris inderdaad ’n Arabiese ryk kan wees. Gen. 16:11,12 vertel ons dat die Arabiese 

volke altyd in konflik met mekaar sal wees; net so vertel die Skrif ons dat die volke 

waaruit die Antichris se ryk saamgestel sal word verdeeld sal wees. Verder lig ander 
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Skrifgedeeltes ons óók in dat die weermagte van die Antichris mekaar selfs in die laaste 

ure, wanneer hulle reeds in die land van Israel is, sal aanval en doodmaak: 

“En  Ek sal die swaard oproep teen [Gog] na al my berge, spreek die 

Here  HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.” — Esegiël 

38:21 (1953) 

“En… die een (sal) die hand van die ander gryp, en die hand van die een 

(sal) hom verhef teen die hand van die ander.” — Sagaria 14:13 (1953) 

En derdens — maar dalk die belangrikste probleem vir Reagan en Prasch — is dat hulle nie 

die historiese realiteit van die Islamitiese Kalifaat erken wat vir rofweg dertien eeue in ’n 

stabiele toestand bestaan het nie — al was dit ook vanuit ’n etniese en godsdienstige 

oogpunt verdeeld. Hoewel die Islamitese wêreld die afgelope paar dekades laat blyk het 

dat dit nie deur ’n mag van buite gedomineer sal word nie — of dit nou Rusland of die 

Verenigde State is — toon hulle geskiedenis dat hulle vir byna 1300 jare heeltemal in staat 

was om deur ’n Moslem-krag gedomineer te word. Die Turke, byvoorbeeld, het die hele 

gebied vir byna 500 jaar lank regeer. Hierdie realiteit is in perfekte harmonie met wat die 

Bybel oor die komende Antichristelike ryk te sê het. Dit sal nie ’n ryk wees wat ten volle 

uit gewillige onderdane of nasies saamgestel sal wees nie. Die enigste kwessie waaroor 

daar eenheid in die Antichris se ryk sal bestaan is ’n gedeelde haat vir die Jode en die 

begeerte om Israel te vernietig. Om op te som: Reagan en Prasch se besware dien net om 

aan te toon hoe sterk die Islamitiese Antichris-teorie deur beide die Skrif en die 

geskiedenis ondersteun word.  

’n Laaste gedagte rakende die verdeeldheid binne die vierde koninkryk. Baie 

kommentators beskou die twee bene van die standbeeld as verteenwoordigend van die 

Westelike Romeinse Ryk, waarvan Rome die hoofstad was, en die Oostelike Romeinse Ryk, 

waarvan die hoofstad Konstantinopel was. Daar is ’n paar probleme met hierdie posisie. 

Eerstens is die Westelike Ryk, soos ons reeds bespreek het, in 27 v.C gestig en het dit in 

476 n.C. ineengestort terwyl die Oostelike Ryk in 330 n.C. gestig is en in 1453 ineengestort 

het. John Walvoord stem saam dat dit die beste is om nie te veel in die standbeeld se 
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twee bene te lees nie. Hy haal die Britse kommentator Geoffrey R. King se unieke opinie 

oor hierdie redelik algemene interpretasie aan: 

“Dis waar ek vind ek moet die algemeen aanvaarde interpretasie aanvat. Ek 

het al meer as een of twee keer gehoor dat die beeld se twee bene die 

Romeinse Ryk verteenwoordig, want die Romeinse Ryk het in 364 n.C. in 

twee verdeel. Daar was die Oostelike Ryk met sy hoofstad in Konstantinopel 

en die Westelike Ryk met sy hoofstad in Rome. Twee bene is wat jy sien. 

Maar wag ’n bietjie! Om mee te begin, die verdeling begin vóór jy by die 

yster uitkom. Die twee bene begin onder die koper, tensy die beeld ’n frats 

was… So, jy sien, ’n mens kan niks met hierdie twee bene doen nie… Ek 

dink nie die twee bene het enige betekenis nie. En natuurlik, as jy die twee 

dele van die Romeinse Ryk deur die twee bene verteenwoordig wil hê, dan 

beland jy in die moeilikheid, want die Westerse Ryk het net ’n paar honderd 

jaar geduur. Die Oosterse Ryk het tot 1453 geduur. Jy moet die beeld 

meeste van die tyd op een been laat staan!”8 

Die koninkryk sal “gemeng” wees 

Nog ’n baie interessante wenk betreffende die etniese basis van die finale fase van die 

vierde koninkryk word in Dan. 2:43 gevind. Hierdie besondere vers is een wat baie sukkel 

om te verstaan, hoofsaaklik vanweë die redelik enigmatiese, raaiselagtige aard daarvan:  

“Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het — hulle sal deur menslike 

gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar 

vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.” — Daniël 2:43 (1953) 

Drie keer in hierdie vers word dieselfde woord gebruik wat hierbo as “gemeng”, 

“vermeng” en “meng”  vertaal is. Dis die Aramese woord `arab. Toe ek dit ontdek het, 

was my aanvanklike reaksie om dit te ignoreer, want dit het my net te veel aan 

“Bybelkode”-geleerdheid laat dink. Maar hier het ons nie ’n geval van “vind ’n woord wat 

iets in Engels beteken maar ’n heel ander betekenis in ’n ander taal het” nie. Die woord 
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vir “gemeng” in Aramees is eenvoudig Arabier. In die antieke Midde-Ooste is Arabiere as 

die gemengde woestynvolke beskou. In Hebreeus is die woord `ereb en in Aramees is dit 

`arab. Omdat Ismael en Esau se onderskeie nasate so onder die talle heidense 

woestynstamme ondertrou het, het hulle gesamentlik bekend geraak as die “gemengdes”. 

Die eerste verwysing na die oosterse woestynvolke as die gemengdes word in die boek van 

Nehemia gevind. Ná die Boek van die Wet in die Tempel herontdek is, het Israel saam 

vergader om te hoor hoe die woord in die openbaar gelees word: 

“Daardie dag is daar ten aanhore van die volk voorgelees uit die boek van 

Moses, en daar is geskryf gevind dat ’n Ammoniet of Moabiet nooit in die 

gemeente van God mag kom nie…  Toe die volk dié wet hoor, het hulle almal 

wat van gemengde herkoms was, van Israel afgeskei.” — Nehemia 13:1,3 

Nadat hulle die Wet gelees het, het die Jode besef dat dit verbode was om vir hulle vroue 

uit die gemengde, heidense woestynnasies te vat. Die Ammoniete en die Moabiete, wat in 

wat vandag as die Hasjimietiese Koninkryk van Jordanië bekend staan gewoon het, word 

spesifiek genoem. Die essensie van hierdie vers is dat, “toe die mense van Israel hierdie 

wet gehoor het, het hulle almal wat van Arabiese afkoms was uit Israel uitgesluit”. Weer 

eens, die woord “gemeng” en “Arabier” was sinoniem in die antieke Nabye-Ooste. Die 

einste naam, “Arabier”, vind sy etimologiese oorsprong in die gemengde volk wat primêr 

oos van Israel geleef het. ’n Letterlike vertaling van Dan. 2:43 sou soos volg gelees het: 

“Dat u yster gemeng met kleigrond gesien het: hulle sal Arabiere wees en 

dus nie verenig bly nie, net soos yster nie met klei meng nie.” 

Die raaiselagtige aard van hierdie vers, wat lyk of dit na die primêre volke waaruit die 

vierde ryk saamgestel sal word verwys, herinner baie aan ’n ander episode, opgeteken in 

Daniël 5, waar Daniël die skrif aan die muur as aanduidend van die Babiloniese Ryk se val 

onder die Mede en die Persiërs geïnterpreteer het: 

“Dit is die uitleg van die woord: Mené — God het u koningskap getel en daar 

’n einde aan gemaak; tekél —  u is op die weegskaal geweeg en te lig 
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bevind; perés — u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee.” 

— Daniël 5:26-28 

In die Aramese weergawe van Dan. 5:28 word “verdeeld” (pĕres) geïnterpreteer om aan te 

toon dat die “Persiese” (Paras) volke die Babiloniese Ryk sou verower. Net so is dit glad 

nie onredelik om te vermoed dat die woord “vermeng” (`arab) in Aramees óók kan 

beteken dat die “Arabiese” (`arab) volke die primêre verteenwoordigers van die vierde en 

finale koninkryk sal wees nie. 

Gevolgtrekking 

Tot dusver het ons verskeie Ou Testamentiese profetiese Skrifgedeeltes rakende die 

terugkeer van die Messias bekyk, en nou het ons die eerste ondersteunende pilaar van die 

Europese Antichris-teorie ondersoek. Ten spyte van die feit dat die meeste mense reg deur 

die Kerkgeskiedenis die bene van yster in Daniël 2 as verwysend na die Romeinse Ryk 

beskou, kan ’n veel stewiger argument ten gunste van die Islamitiese Kalifaat as die 

vervulling van hierdie Skrifgedeelte gelewer word. As ons die bene van yster as die 

Romeinse Ryk beskou, veroorsaak dit ’n betekenisvolle mate van konflik met talle ander 

profetiese Skrifgedeeltes. Maar as die bene van yster die Islamitiese Kalifaat 

verteenwoordig, dan vloei Daniël 2 se boodskap naatloos saam met al die ander profetiese 

Skrifgedeeltes wat meld hoe Jesus Moslem-nasies (Israel se bure) op die Dag van die HERE 

sal oordeel. Soos ons verder gaan en sleutel-teksverse in die Bybel ondersoek wat oor die 

komende ryk van die Antichris handel, sal ons net sien hoe hierdie patroon gehandhaaf 

word.  Ten spyte van die dikwels gekompliseerde, legkaartagtige, veelvlakkige scenario’s 

wat baie profesie-onderwysers aanhang, sal ons sien dat al die profete in werklikheid 

dieselfde verhaal vertel. Om hierdie verhaal te verstaan is baie makliker as wat baie dit 

gemaak het. Hoewel al die profete hierdie verhaal op verskillende maniere en vanuit 

verskillende oogpunte vertel, is dit dieselfde algemene verhaal wat oor en oor vertel 

word.  
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Babiloniese Ryk (ongeveer 600 v.C.)9  

Die kontekstuele episentrum van Nebukadnesar se droom, die stad Babilon, word hier met 

’n swart kol aangedui. Die radius van die Babiloniese Ryk is ongeveer 282 kilometer van 

die kol af. 
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Die Medo-Persiese Ryk (ongeveer 530 v.C.)10  

Die Medo-Persiese Ryk het die hele gebied van beide die hoofstad en die ryk van Babilon 

beslaan. 
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Alexandriese Griekse Ryk11 

Net soos die Medo-Persiese Ryk vóór dit het die Alexandriese Griekse Ryk duidelik as’t 

ware die hele gebied van beide die hoofstad en die ryk van Babilon oorgeneem. 
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Romeinse Ryk (ongeveer 54-70 n.C.)12  

Afgesien van Trajan se kort ooswaartse uitstappie in 116-117 n.C. het die Romeinse Ryk vir 

die grootste deel van haar 1500-jaarlange bestaan ver wes van Babilon gebly. Dit het ook 

meer as twee-derdes van die Medo-Persiese en Griekse ryke heeltemal onaangeraak gelaat 

en het dus nie “al die ander” verower nie. 
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Die Islamitiese Kalifaat (ongeveer 632 tot 1923 n.C.) 

Die Islamitiese Kalifaat het elke deel van die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke 

vergruis. Afgesien van die oorname van hulle gebiede was die Islamitiese Kalifaat ook in 

staat om haar eie kultuur (Arabies), godsdiens (Islam) en taal (Arabies) daarop af te 

dwing. 
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Israel word deur Moslem-meerderheid-lande omring 

Israel, omring deur gebiede wat onder die beheer van die Islamitiese Kalifaat was, word 

hier met ’n ster aangedui. Met die Israel-gesentreerde aard van Bybelse profesieë in 

gedagte — wat blyk méér relevant ten opsigte van God se plan te wees: Europa, of die 

Islamitiese wêreld? 

____________________ 

1 Stephen L. Miller, Daniel: The New American Commentary Series (Nashville, TN, 
Broadman and Holman, 1994), p. 96 

2 John Walvoord, Daniel: The Key To Prophetic Revelation (Moody, Chicago, 1989), pp. 
68-69 

3 Makor Rishon, May 22, 1998 

4 ”Jews have No Connection to Jerusalem”, Palestinian Media Watch. June 9, 2009, http://
www.palwatch.org/main.aspx?fi=636&fld_id=636&doc_id-1105  

5 http://www.templemount.org/recent.html  
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6 Dean Merivales, Roman Empire Volume 3, p. 192, soos aangehaal in Parthia, George 
Rawlinson, (Cosimo, New York 2007), pp. 313, 314 

7 David Reagan, The Muslim Antichrist Theory: An Evaluation, http://lamblion.com/
articles/articles_islam6.php  

8 Walvoord, pp. 71, 72 

9 Moody Atlas of the Bible (Chicago, IL, Moody, 2009), p. 197 

10 Moody Atlas, pp. 204, 205 

11 Moody Atlas, p. 208 
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HOOFSTUK 6 

DANIël 7: DANIëL SE VISIOEN VAN VIER DIERE 

In die vorige hoofstuk het ons Daniël 2 en Nebukadnesar se droom van ’n standbeeld van 

metaal bestudeer. Ons het gesien dat hierdie droom op vier historiese, opeenvolgende 

ryke dui wat uiteindelik in ’n herleefde weergawe van die Islamitiese Kalifaat sal 

kulmineer. Ons het die hoofstuk afgesluit met die gedagte dat die Bybelse profete almal 

dieselfde basiese verhaal vertel: hoewel elkeen se profesieë deur die gebeurtenisse 

tydens/omstandighede van die era waarin hulle geleef het beïnvloed is, is die uiteindelike 

prentjie wat geskets word dieselfde. Die profete vertel almal dieselfde basiese storie, tog 

is dit dikwels verskillende aspekte van hierdie storie wat beklemtoon word. Elkeen kyk 

deur ’n ander lens; elkeen gebruik ’n ander borsel. In ons studie van Daniël 7 sal ons sien 

dat hierdie patroon gehandhaaf word. Dieselfde prentjie van vier historiese heidense ryke, 

opgevolg deur een laaste, einde-van-die-dae-ryk, word opnuut geskets. Maar hierdie keer, 

in plaas van ’n standbeeld van metaal, word van vier simboliese diere gebruik gemaak om 

die storie te vertel. Ephrem die Siriër, 4e-eeuse Christen-kommentator, beklemtoon die 

feit dat hierdie visie eenvoudig ’n herhaling van Nebukadnesar se droom is:  

“Daniël se huidige visioen pas perfek by (Nebukadnesar se droom van ’n 

standbeeld) in en is deel van een en dieselfde profesie.”1  

John Walvoord herbeklemtoon dieselfde konsensus wat vandag onder kenners bestaan: 

“Ontleders van die boek Daniël — of hulle liberaal of konserwatief is — stem 

oor die algemeen saam dat Daniël 7 in ’n sekere opsig ’n herhaling van 

hoofsuk 2 is en dieselfde vier ryke beskryf.”2 

Waar Daniël 2 se beeldspraak uit ’n droom kom wat Nebukadnesar gehad het, kom Daniël 7 

se beeldspraak uit ’n droom wat aan Daniël self gegee is: 

“In die eerste jaar van  Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël ’n 

droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom 
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opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê: ‘Ek het in die 

nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot 

see in beroering gebring; en vier groot diere het uit die see opgeklim, die 

een verskillend van die ander.’” — Daniël 7:1-3 (1953) 

Hoewel Daniël in staat was om Nebukadnesar se droom te interpreteer, het hy die hulp van 

’n engel nodig gehad toe hy sy eie visioen gekry het:  

“Ek het nader gekom na  een van die wat daar gestaan het, en van hom 

sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van 

die dinge aan my bekend gemaak…” — Daniël 7:16 (1953) 

Die engel het verduidelik dat die vier diere vier konings verteenwoordig: 

“Hierdie groot diere wat vier is — vier konings sal uit die aarde opstaan…” — 

Daniël 7:17 (1953) 

Net soos in Daniël 2 se droom, verteenwoordig die konings hier ook koninkryke. Hippolitus 

van Rome, een van die belangrikste Christelike teoloë van die 3e eeu n.C., lewer só oor die 

profesie se betekenis kommentaar:  

“Aangesien verskeie diere aan die geseënde Daniël gewys is, en aangesien 

hulle van mekaar verskil het, moet ons verstaan dat die waarheid van 

hierdie vertelling niks met diere te doen het nie, maar dat dit die 

koninkryke wat in hierdie wêreld opgekom het uitbeeld…”3  

Die vier diere boots die vier koninkryke in Nebukadnesar se droom perfek na. 

’n Gevleuelde leeu 

Die eerste dier is ’n leeu met arendsvlerke. 

“Die eerste het soos ’n leeu gelyk en hy het arendsvlerke gehad. Terwyl ek 

kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op twee voete gestaan 

het soos ’n mens, en ’n mens se verstand is aan hom gegee.” — Daniël 7:4 
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Die leeu word deur baie kommentators as ’n toepaslike simbool vir Babilon beskou. 

Nebukadnesar self word deur die profeet Jeremia as ’n “leeu uit die digte Jordaanbos” 

beskryf (Jer. 49:19). Meer as 120 leeus, gemaak van kleurvolle, geglasuurde 

pottebakkerstene het die “Prosessiepad” na die antieke hoofstad van Babilon versier. Die 

Prosessiepad was ’n ommuurde pad wat deur die Ishtar-hek uit die stad gelei het. Ishtar, ’n 

Mesopotamiese godin wat deur beide die Assiriërs en die Babiloniërs aanbid is, is ook deur 

’n leeu verteenwoordig. Die gevleuelde leeu korrespondeer dus geredelik met die kop van 

goud in Daniël 2. Die opmerking “en ’n mens se verstand is aan hom gegee” word dikwels 

as ’n verwysing na koning Nebukadnesar se verootmoedigende ervaring in Daniël 4 beskou. 

’n Onewewigtige beer 

Die volgende koninkryk wat sal opstaan word deur die simboliek van ’n onewewigtige beer 

uitgebeeld: 

“En kyk,  'n ander dier, ’n tweede, het gelyk soos ’n beer, en is aan die een 

kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle 

vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.” — Daniël 7:5 (1953) 

Die onewewigtige beer verteenwoordig die Medo-Persiese Ryk, waarvan die Persiese deel 

baie sterker as die Medeaanse deel was. Oor die drie ribbe in die beer se mond stem die 

meeste kommentators (antiek én modern) saam dat dit simbolies van die drie provinsies, 

Mede, Persië en Babilon, is. Soos Jerome dit in die laat 4e eeu gestel het: 

“Dáárom die drie rye in die mond van die Persiese koninkryk van die 

Babiloniërs, die Mede en die Perse, almal gereduseer tot ’n enkele ryk.”4 

’n Luiperd met vier koppe 

Die derde dier wat opkom is ’n luiperd met vier koppe: 

“En toe ek weer sien, was daar nog ’n dier, een soos 'n luiperd. Hy het op sy 

rug vier vlerke gehad soos dié van ’n voël. Hy het vier koppe gehad en aan 

hom is heerskappy gegee.” — Daniël 7:6  
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So vinnig as wat Alexander die Grote die Midde-Ooste verower het, net so vinnig het sy 

lewe in 323 v.C. tot ’n einde gekom. Na sy dood is sy uitgestrekte ryk deur sy generaals, 

vriende en familielede verdeel. Wat daarop gevolg het, is ongeveer 50 jaar se oorloë 

tussen hierdie verskeie opvolgers wat as die Diadoog bekend gestaan het. Teen die derde 

eeu is Alexander se koninkryk grootliks deur vier vorstehuise beheer. Hierdie vier 

verdelings was: 

• Die Ptolemeïese vorstehuis, wat oor Egipte regeer het; 

• Die Seleukidiese vorstehuis, wat oor die gebied wat van die hedendaagse Turkye tot 

in Afghanistan en Pakistan strek geheers het; 

• Die Lisimageaanse vorstehuis, wat oor die gebied van die moderne Bulgarye 

geheers het; en 

• Die Kassandriese vorstehuis, wat oor die gebied van Masedonië of hedendaagse 

Griekeland regeer het. 

’n Vierde dier 

Die vierde dier korreleer met die vierde koninkryk van Daniël 2. Hier het die dier tande 

van yster; in Daniël 2 het dit bene van yster gehad. Die klem in Daniël 2 was op die dier se 

vergruisende potensiaal; hier word die vierde koninkryk eweneens uitgebeeld as een wat 

die volke en koninkryke wat dit verower sal vergruis, verslind en vertrap: 

“My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar ’n 

vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot 

ystertande gehad en alles wat voorkom, verslind en vermorsel en wat 

oorgebly het met sy pote vertrap.” — Daniël 7:7 

“Toe wou ek weet waarvoor die vierde dier staan, wat anders was as al die 

ander, buitengewoon skrikwekkend, met ystertande en bronskloue, wat al 

wat voorkom, verslind en vermorsel het en wat met sy pote vertrap het 

wat oorgebly het.” — Daniël 7:19 
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Hoewel die oorgrote meerderheid ontleders in die Kerk se geskiedenis glo dat hierdie 

vierde dier die Romeinse Ryk verteenwoordig, het ons in die vorige hoofstuk gesien dat dié 

in talle opsigte allesbehalwe ’n vernietigende ryk was. Veel eerder was Rome konstruktief 

en het dit infrastruktuur en wet en orde geskep in die lande wat dit verower het. Aan die 

ander kant was die Islamitiese ryk, wáár dit ook al versprei het, dikwels ’n destruktiewe 

mag oor die volke en kulture wat dit verower het. Soos reeds genoem, is daar vandag in 

die hartland van die vroeë Christelike Kerk net klein, sukkelende Christelike 

gemeenskappies oor waarvan baie moet veg om oorlewing. Eens was Antiogië en 

Alexandria vooruitstrewende “Christelike hoofstede”, die Kerk se veilige vestings, maar 

vandag is die inheemse Christelike gemeenskappe daar skaduwees van hulle vroeër self. 

Maar Rome, die hoofstad, het heeltemal “Christelik” geword. Waar die Islamitiese Kalifaat 

die Christelike Kerk en God se volk mishandel het, was dit die Christelike Kerk wat die 

Romeinse Ryk weerstaan het — en uiteindelik verower het. Ons argument is hier dieselfde 

as wat dit betreffende Daniël 2 was: die beskrywings van die vierde koninkryk slaag nie 

daarin om op Rome van toepassing te wees nie, maar dit pas perfek by dit wat ons van die 

Islamitiese Kalifaat weet.  

Die tien horings verteenwoordig die herlewing van die vierde koninkryk 

Uit die dier groei daar tien horings. Hierdie tien horings verteenwoordig die herleefde 

Islamitiese Kalifaat en korreleer met die voete van yster en klei in Daniël 2. Baie 

kommentators korreleer die tien horings ook met die standbeeld se tien tone. 

“(Die dier) het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en 

dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit 

het tien horings gehad.” — Daniël 7:7 

Ons word meegedeel dat die tien horings tien konings of koninkryke verteenwoordig 

waaruit die komende Antichris se ryk saamgestel sal word: 

“En die tien horings — uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan…” — 

Daniël 7:24 
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Die klein horinkie is die Antichris 

Dan sien Daniël nog ’n horing wat tussen die tien horings verskyn. Dit blyk dat hierdie 

elfde horing drie ander horings ontwortel en volkome beheer oor hulle bekom: 

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ’n ander horinkie tussen hulle 

op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie 

horing was oë soos mens-oë, en ’n mond wat groot dinge spreek.” — Daniël 

7:8 

Hierdie uitbeelding van ’n “klein horinkie” is waar Daniël se visioen meer inligting verskaf 

as wat in Nebukadnesar se droom geopenbaar is. Waar Daniël 2 die koms van vier ryke 

voorspel het, stel hierdie visioen van Daniël ons aan die leier van die finale koninkryk voor. 

“Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander 

verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, 

wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 

tien horings wat op sy kop was, en  die ander een wat opgekom het en 

waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en ’n mond gehad 

het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die 

ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle 

oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste 

reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk 

in besit geneem het.” — Daniël 7:19-22 

Die “klein horinkie” sê verwaande dinge en vervolg God se mense. Christene verwys tipies 

na hierdie individu as die Antichris. Soos ons nou al telkemale in hierdie hoofstuk van 

Daniël gesien het, word die inligting herhaal: 

“En die tien horings — uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ’n 

ander een sal ná hulle opstaan, en hý sal verskillend wees van die voriges en 

drie konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die 

heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te 
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verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ’n tyd en tye en 

die helfte van ’n tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die 

heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. — Daniël 

7:24-26 

Die optredes van die Antichris wat veral beklemtoon word is sy verwaande en 

godslasterlike uitlatings teen die “Allerhoogste” sowel as sy vervolging van God se mense. 

“Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander 

verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, 

wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het…” — Daniël 

7:19 

Nadat Daniël die Antichris se destruktiewe mag en sy koninkryk aanskou het en daaroor 

nagedink het, beskryf hy sy eie toestand as “baie verskrik”: 

“Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my 

baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek 

in my hart bewaar.” — Daniël 7:28 

Kommentator Gleason Archer spreek die primêre rede vir Daniël se diepe ontsteltenis aan: 

“Van al die diere wat Daniël gesien het, het hy die vierde dier met die 

grootste nuuskierigheid en afgryse beskou (7:19) omdat dit nie soos enige 

dier bekend aan menslike ervaring vertoon het nie. Hy het spesifiek oor die 

tien horings gewonder waaruit die klein horinkie, wat toegelaat is om God 

se mense te oorwin, ontstaan het (7:20). Daniël het die onheilspellende 

implikasies van hierdie dinge vir die politieke welstand van ware gelowiges 

aangevoel en ineengekrimp by die gedagte dat hulle deur hierdie uitkryter 

teen God vergruis sou word.”5  

Hierdie aspek van die profesie is veral belangrik. Soos reeds genoem, was die historiese 

Romeinse Ryk grotendeels ’n relatief verdraagsame ryk. Natuurlik was die Romeinse leërs 

uiters brutaal wanneer hulle op ’n rebellie reageer het. Dit was die Romeinse Ryk wat 
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Jerusalem én die tempel in 70 n.C. vernietig het en sodoende die Joodse rebellie gestuit 

en duisende in die proses doodgemaak of weggevoer het. Maar weer eens: Dit was in 

reaksie op ’n rebellie wat deur die Joodse nasie begin is. Solank Rome se provinsies bereid 

was om belasting te betaal en die Keiser te erken, het hulle nie “vergruis” geword nie. Vir 

die grootste deel van die Joodse nasie se onderwerping aan Romeinse leierskap het hulle 

nie in ’n besonder onderdrukte staat geleef nie en kon hulle hul geloof vryelik beoefen. 

Die Christelike gemeenskap het ook uiteindelik — al het die Romeinse Ryk die vroeë 

Christelike Kerk weliswaar vervolg — die Romeinse Ryk met háár boodskap geïnfekteer en 

oorwin. Dit was nie andersom nie. Ons kan eenvoudig nie sê dat die Romeinse Ryk die Kerk 

vergruis en verslind het tot selfs die oorblyfsel vertrap is nie. Weer eens, hoewel dit 

moontlik is om na tydperke in die Romeinse Ryk se geskiedenis te kyk en glimpse van 

vervulling van hierdie profesie te vind, bestaan daar steeds betekenisvolle probleme met 

hierdie interpretasie.  

Aan die ander kant, sover dit die Islamitiese Ryk aanbetref, of ons nou van die geografiese 

gebiede van Babilon, Medo-Persië of Griekeland of van die Joodse volk of die Christelike 

Kerk praat — almal is vergruis, verslind en vertrap. Net soos ons in Daniël 2 gesien het, is 

dit baie moeilik om die Romeinse Ryk met die beskrywings in die teks te vereenselwig. 

Maar hierdie beskrywings pas die Islamitiese Kalifaat perfek.  

Om op te som kan die vier diere op die volgende maniere geïdentifiseer en gekorreleer 

word: 

Daniël 2 Daniël 7 Ryk

Kop van Goud Leeu Babilon
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Die Joodse posisie 

Hoewel baie in die Christelike Kerk die finale koninkryk van die Antichris tot dusver as ’n 

Europese koninkryk beskou het, het baie Joodse rabbi’s en wysgere die finale tien-horing-

koninkryk nog altyd as ’n Arabiese of Midde-Oosterse een gesien. Ons lees in Ezekiel, A 

Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources: 

“Die Midrash merk op dat hierdie tien horings tien konings van die Vierde 

Koninkryk simboliseer, en die elfde horing is die finale koning wat Israel sal 

konfronteer. Al hierdie konings, benadruk die Midrash, sal afstammelinge 

van Esau wees. Die implikasie is dat die koning en aanvoerder van die 

veldtog teen Israel uit Esau-Edom sal kom.”6  

’n Verduideliking van die verlenging van lewe 

Hoewel dit redelik duidelik is dat Daniël 7 en Daniël 2 parallel met mekaar verloop, is daar 

baie ontleders wat hierdie vier diere as iets heeltemal anders as die vier koninkryke van 

Daniël 2 beskou. Die neiging om Daniël se visioen van Nebukadnesar se droom te skei word 

op die volgende twee verse gebaseer:  

“Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing 

gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig 

en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is 

Bors en Arm van 

Silwer
Beer Medo-Persië

Buik en Dye van Koper Luiperd Griekeland

Bene van Yster Vierde dier Islamitiese Kalifaat

Voete van Yster en 

Klei
Tien horings

Herleefde Islamitiese 

Kalifaat
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hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee 

tot op tyd en uur.” — Daniël 7:11, 12 (1953) 

Die manier waarop hierdie Skrifgedeelte deur baie verstaan word, is dat die voorafgaande 

drie koninkryke ná die vernietiging van die finale ryk — die Antichris s’n — vir ’n tyd lank 

sal voortbestaan. Die Skrifgedeelte word dus op só ’n manier gelees dat daaruit afgelei 

kan word dat al vier koninkryke tydgenote sal wees en gelyktydig sal bestaan. Van die 

meer algemene identifikasies van hierdie diere is dat Amerika of Engeland die Leeu is, 

Duitsland of Rusland die Beer, Islam die Luiperd, en — weer eens — die Romeinse Ryk die 

vierde dier. 

Die probleem met hierdie idee is natuurlik dat dit op ’n foutiewe interpretasie van hierdie 

verse gebaseer is. Hier word nié gesê dat die ander drie koninkryke tydgenote van die 

finale Antichristelike ryk sal wees nie. Die doel is eenvoudig om die aard van die 

vernietiging van die finale ryk — dit sal vinnig en volkome wees — met die aard van die 

vernietiging van die koninkryke wat dit voorafgegaan het te konstrasteer. Hierdie 

koninkryke het dikwels, hoewel hulle verower is, in ’n mate in die koninkryk wat hulle 

opgevolg het voortgeleef. Met ander woorde, hoewel die Griekse Ryk deur die Romeinse 

Ryk verower is, het die Griekse Ryk baie beslis in die Romeinse Ryk “voortbestaan”. Soos 

ons in die vorige hoofstuk gesien het, was die Griekse taal onder Romeinse heerskappy die 

algemene gebruikte taal — reg deur die Midde-Ooste. Die Romeine het die Griekse 

godehuis as’t ware as hulle eie verwelkom. Die gode het ander name gekry, maar is steeds 

toegelaat om lewe in die seile van die Griekse kultus te blaas. Die Antichris se koninkryk 

sal deur die Messias se koninkryk vernietig word; die voorafgaande koninkryke het nie 

hierdie onmiddellike en absolute vernietiging ervaar nie. En afgesien van die jukstaposisie 

van die skielike, volkome einde van die Antichris se koninkryk met dié van die 

voorafgaande ryke, is die doel van bogenoemde twee verse ook om dit met die komende 

Messiaanse koninkryk, wat nooit vernietig sal word nie, te vergelyk: 

“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het 

Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van 
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dae, en hulle het Hom nader gebring 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 ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy 

koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.” — Daniël 7:13,14 

Die ewigdurende aard van die Messiaanse koninkryk word deurgaans in Daniël 7 herhaal: 

“(En) die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle 

sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.” — 

Daniël 7:18 

“Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die 

koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van 

die Allerhoogste;  hulle koninkryk is ’n ewige koninkryk, en al die 

heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.” — Daniël 7:27 

Dít is wat Dan. 7:11,12 beteken. Op geen manier kan dit as bewys beskou word dat al 

hierdie ander koninkryke tydgenote van die finale koninkryk sal wees nie.  

____________________ 

1 Ephrem die Siriër, Kommentaar op Daniel 7.4 soos aangehaal in Ancient Christian 
Commentary of the Scriptures, Volume XIII (Dowers Grove, Il, InterVarsity Press, 2008), p. 
223 

2 John Walvoord, Daniel: The Key to Prophetic Revelation (Moody Press, Chicago, 1989), p. 
153 

3 Hippolytus, Scolia oor Dan. 7:3 soos aangehaal in Ancient Christian Commentary on the 
Scriptures Volume XIII (InterVarsity, Dowers Grove, Illinois, 2008), p. 222 

4 Jerome, Kommentaar op Dan. 7:5, soos aangehaal in Ancient Christian Commentary on 
the Scriptures Volume XIII (InterVarsity, Dowers Grove, Illinois, 2008), p. 224 

5 Gleason L. Archer Jr. The Expositors Bible Commentary, Volume 7, Daniel - Minor 
Prophets (Zondervan, Grand Rapids, 1985), p. 93 

6 ArtScroll Tanach Series: Ezekiel, a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic 
and Rabbinic Sources (Brooklyn, NY, Mesorah Publications, 1989), p. 582 



109 Die Midde-Oosterse Dier: ’n Bybelse argument vir ’n Islamitiese Antichris



110Joel Richardson

HOOFSTUK 7 

DANIëL 9:26: DIE MENSE VAN DIE VORS WAT SAL KOM 

In my poging oor die afgelope aantal jare om die Bybelse basis vir die Islamitiese Antichris-

teorie te verwoord en te verduidelik, het ek die geleentheid gehad om dit met verskeie 

vooraanstaande, prominente, internasionaal bekende profesie-onderwysers te bespreek. 

Baie hang die Europese Antichris-teorie aan. Sonder uitsondering is die Skrifgedeelte wat 

elkeen van hierdie geleerdes as hulle basis uitsonder om die Islamitiese Antichris-teorie te 

verwerp Dan. 9:26, wat “van die mense van die vors wat sal kom” praat. Hoewel dit net 

een vers is, is die gewig wat dit dra onsaglik. Nog ’n rede waarom so baie nie die 

Islamitiese Antichris-teorie wil oorweeg nie is tradisie. Ek respekteer om die waarheid te 

sê hierdie skeptisisme omdat ek nie een van dié is wat negatief is oor tradisie nie. Dis 

getroue Christene se werk om die korrekte leerstellings en praktyke wat hulle van hulle 

vaders in die geloof ontvang het na die volgende generasie oor te dra. Die doel van 

tradisie is om waarheid te bewaar en teen die insypeling van foute te waak. Wanneer daar 

wel van tradisie afgewyk word, selfs op klein skaal, glo ek dit moet baie versigtig en na 

baie gebed en met baie nederigheid gedoen word. Maar as jy ’n spesifieke tradisie met die 

regte gesindheid, met nederigheid en met vrees vir die lewende HERE ondersoek het en 

vind dat hierdie tradisie foutief is, dan moet waarheid óór tradisie seëvier. Nadat ek 

bogenoemde Skrifgedeelte vir jare van binne en buite bestudeer het, nadat ek die 

kommentare en opinies van baie ander getroue manne geraadpleeg het, kan ek met 

vertroue sê dat die tradisionele Romein-gesentreerde interpretasie van Dan. 9:26 verkeerd 

is. As jy ook — soos ek — hierdie tradisionele interpretasie lank aangehang het maar 

passievol oor die waarheid is, as jy gewillig is om die aannames wat jy gemaak het te 

heroorweeg, dan is hierdie hoofstuk vir jou geskryf. 

Wie is die mense van die vors wat sal kom? 

Soos ek hierbo genoem het, was daar oor die afgelope jare byna altyd ’n refleksiewe 

verwysing na Dan. 9:26 wanneer ek die Islamitiese eindtydparadigma in die openbaar 
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bespreek het. In die volgende kommentaar verwoord Dr. Ron Rhodes die beswaar soos ek 

dit al by dosyne ander studente van Bybelse profesieë gehoor het: 

“… (Die) Skrif is baie duidelik dat die Antichris se ryk vanuit ’n herleefde 

Romeinse Ryk kom. Kyk ons na Daniël se geskrifte, dan praat hy spesifiek 

oor hoe die Antichris van dié mense kom wat Jerusalem oorweldig en die 

Joodse Tempel vernietig het. Dit het in 70 n.C. gebeur. Dit was nie die 

Moslems wat Jerusalem getref het nie.”1  

Ek verstaan hierdie uitgangspunt, want dis die posisie wat ek self vir jare ingeneem het. 

Maar dit was eers nadat ek hierdie Skrifgedeelte vanuit ’n histories-taalkundige 

perspektief bestudeer het dat ek besef het die algemene posisie is histories én taalkundig 

foutief. Die eerste fout lê in die ignorering van die geskiedkundige feite rondom 70 n.C. se 

gebeure. Die tweede fout lê in die ignorering van die taal — die presiese Hebreeuse 

bewoording — van hierdie Skrifgedeelte. 

Die historiese fout 

Hier, in die negende hoofstuk van die Boek van Daniël, in ’n profesie wat een reëltjie lank 

is, lees ons die volgende: 

“… en die volk van ’n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom 

verwoes…” — Daniël 9:26 (1953) 

Hoewel verskeie opinies bestaan oor wat hierdie Skrifgedeelte presies beteken, is die 

meerderheidstandpunt dat die profesie ons vertel dat die spesifieke mense (of volk) wat 

Jerusalem en die Tempel in 70 n.C. verwoes het die voorvaders van die volke is wat in die 

laaste dae die Antichris se primêre volgelinge sal wees. Volgens hierdie standpunt moet 

die vers dus soos volg gelees word: 

“… en die volk (die primêre volgelinge) van die vors (die Antichris) wat (in 

die laaste dae) sal kom, sal die stad (Jerusalem) en die heiligdom (die 

Joodse tempel van die 1ste eeu) verwoes…” 
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Meeste mense glo dat die vernietiging van “die stad en die heiligdom” in 70 n.C. 

plaasgevind het toe die Romeinse leërs onder Generaal Titus beide die Joodse hoofstad, 

Jerusalem, en haar tempel verwoes het. Gevolglik het ’n groot meerderheid profesie-

onderwysers en -studente tot die slotsom gekom dat die Romeinse volk van 70 n.C. die 

voorvaders van die komende volgelinge/volk van die Antichris kan wees. Omdat die 

soldate Romeinse burgers was, lei baie mense af dat die Antichris se primêre volgelinge in 

die laaste dae Europeërs of, meer spesifiek, Italianers sal wees. Hierdie idee is natuurlik 

gewortel in die feit dat dit Romeinse aanvoerders was (wie se hoofstad in Rome, Italië, 

gesetel was) wat die vernietigende leërs gelei het, maar ook in die foutiewe oortuiging dat 

meeste van hierdie soldate Italianers of Europeërs was. Ek sê “foutiewe oortuiging” omdat 

beide historiese getuienis en die konsensus onder moderne geleerdes ons vertel dat baie 

min van die soldate wat Jerusalem en die Tempel in 70 n.C. verwoes het in werklikheid 

Europeërs was. Die geskiedkundige feite openbaar, soos ons sal sien, ’n heeltemal ander 

prentjie.  

Rekrute in die Romeinse leër 

’n Kort geskiedenislessie is in orde. Voor die Romeinse Ryk ’n ryk geword het, het dit as 

die Romeinse Republiek bekend gestaan. In die vroeë jare van die Republiek, terwyl dit 

nog besig was om in ’n ryk te ontwikkel, was die meerderheid (legioen)soldate wat gewerf 

is om in die Romeinse weermagte/legioene te dien Italianers vanuit Rome en omliggende 

gebiede. Soos die Ryk egter dramaties uitgebrei het, het dit bykans onmoontlik geword om 

die hele gebied met slegs Italiaanse soldate te beman. Daar was eenvoudig nie genoeg 

Italiaanse mans om oor die uitgestrekte Romeinse Ryk — wat die hele Europa, Noordelike 

Afrika en ’n groot deel van die Midde-Ooste ingesluit het — te versprei nie. Dus het Keiser 

Augustus aan die begin van die eerste eeu ’n reeks verreikende hervormings aangebring 

wat tot dramatiese veranderinge in die etniese samestelling van die Romeinse weermagte 

gelei het. Ná Augustus se hervormings in 15 n.C. was die enigste deel van die Romeinse 

weermag wat hoofsaaklik uit Italianers bestaan het die Pretoriaanse Wag, ’n elite militêre 

eenheid wat spesifiek getaak was om die Keiser en die tente van die generaals te bewaak. 
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Die res van die weermag is toenemend uit enigiets behalwe Italiaanse soldate saamgestel. 

Die vernaamste bron was die “plattelandsbewoners” of burgers wat in die provinsies — 

verwyder van Rome, in die buitewyke van die Ryk — gewoon het. Die “provinsialisasie” van 

die weermag het vir al die Romeinse legioene tydens hierdie periode gegeld, maar was 

veral en baie opvallend op die Oosterse legioene (wat Jerusalem uiteindelik aangeval het) 

van toepassing. Antieke geskiedkundige dokumente sowel as hedendaagse geleerdes 

bevestig hierdie feit sonder om te weifel. Kom ons kyk na sommige van die bewyse.  

Eerste getuie: Publius Cornelius Tacitus 

Publius Cornelius Tacitus was beide ’n senator en ’n geskiedkundige van die Romeinse Ryk 

wat wyd oor die spesifieke periode wat ons nou bespreek geskryf het. Die oorblywende 

gedeeltes van sy twee groot werke — die Annals en die Histories — het ’n onmisbare bron 

van inligting oor hierdie tydperk geword. Oor die Romeinse aanval op Jerusalem beskryf 

Tacitus die spesifieke, primêre legioene en volke waaruit die aanvallende weermag 

saamgestel is: 

“Keiser Titus… het drie legioene in Judea gevind, die 5e, die 10e en die 15e… 

Hierby het hy die 12e van Sirië bygevoeg asook sommige manne wat aan die 

18e en 3e behoort het (wat hy uit Alexandria onttrek het). Hierdie mag is 

vergesel… deur ’n sterk afvaardiging van Arabiere, wat die Jode met die 

gewone bure-haat gehaat het…”2 

Ons kan heelwat belangrike brokkies inligting uit hierdie verwysing bekom. Eerstens leer 

ons dat die Romeinse legioene in Judea, Sirië en Egipte gestasioneer was. Tweedens sien 

ons dat, afgesien van die Romeinse legioene, daar ook ’n “sterk afvaardiging van Arabiere” 

— wat die Jode gehaat het —  was. Min het ongelukkig sedert die eerste eeu verander 

sover dit die algemene regionale haat jeens die Joodse mense aanbetref. Om die waarheid 

te sê, ons sal sien dat dit presies hierdie antieke haat is wat die dryfveer was vir die 

gebeure wat tot die vernietiging van die Tempel gelei het. 

Tweede getuie: Titus Flavius Josephus 
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Titus Flavius Josephus, nog ’n onvervangbare historikus van hierdie periode, bevestig 

Tacitus se verslag: 

“Vespasius het dus sy seun, Titus, gestuur, wat padlangs by Sirië aangekom 

het, waar hy die Romeinse magte — met ’n aansienlike hoeveelheid 

hulptroepe van die konings in daardie buurt — bymekaargebring het.”3 

Josephus openbaar dus óók dat die Romeinse legioene wat gebruik is om Jerusalem aan te 

val in Sirië gestasioneer was. Dit is waar Titus hulle bymekaargebring het op pad na die 

Joodse hoofstad. Josephus meld ook die “aansienlike hoeveelheid” hulptroepe of 

vrywilligers — van Sirië en omliggende gebiede — wat óók vir die aanval opgedaag het. 

Later beskryf Josephus verdere besonderhede van die spesifieke aantal Arabierse soldate 

wat hulle leërs met dié van die invallende weermagte saamgesnoer het: 

“Malchus, koning van Arabië, het óók ’n duisend ruiters gestuur, afgesien 

van vyfduisend voetsoldate, van wie die meeste boogskutters was; sodat die 

hele weermag, insluitend die hulptroepe wat die konings gestuur het, die 

ruiters en die voetsoldate, altesaam sestigduisend uitgemaak het.”4 

Hoewel die aantal soldate waaruit ’n legioen bestaan wissel, het dit in hierdie periode 

ongeveer 5000 manne bevat. Hier sien ons dat Malchus, koning van Arabië, genoeg 

hulptroepe/vrywilligers gestuur het om meer as ’n volle legioen saam te stel.  

Die oosterse legioene 

Kom ons kyk nou na die spesifieke legioene wat gebruik is om die Joodse mense aan te val 

sowel as die gebiede waar hulle gestasioneer was gedurende die periode wat tot 70 n.C., 

toe Jerusalem verwoes is, gelei het. Al ses legioene was in die Midde-Ooste gestasioneer. 

Hieronder is ’n lys van die legioene en waar hulle net voor 70 n.C. gestasioneer was. 

Legioen Gestasioneer in
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Al hierdie legioene sou uit ’n meerderheid Oosterse soldate bestaan het: Arabiere, Siriërs, 

Egiptenare, ensovoorts. Teen 70 n.C. is nie net die Oosterse provinsiale legioene nie maar 

letterlik die hele weermag deur “plattelandsbewoners” gedomineer.  

Moderne studente van Romeinse geskiedenis 

Moderne studente van die Romeinse geskiedenis bevestig deur die bank en sonder om te 

huiwer dat Romeinse soldate teen 70 n.C. byna eksklusief uit nie-Italiaanse manne bestaan 

het. Lawrence J.F. Keppie, Romeinse geskiedkundige, stem saam en sê “die legioene (het 

ná 68 n.C.)… byna eksklusief uit plattelandsbewoners bestaan”.5 Met ander woorde, ná 68 

n.C. was die soldate in die Romeinse legioene byna eksklusief nie-Italiaanse manne van die 

provinsies aan die oostelike buiterand van die Ryk. Keppie is nie al een wat so dink nie. 

Om die waarheid te sê, sy posisie word deur ’n konsensus onder moderne geskiedkundiges 

wat die Romeinse Ryk bestudeer ondersteun. Antonio Santusuosso beweer in Storming the 

Heavens: Soldiers, Emperors, and Civilians in the Roman Empire dat ongeveer 49% van 

soldate gedurende die eerste helfte van die 1ste eeu Italiaans was, maar dat die getal teen 

70 n.C. tot min of meer een uit vyf geval het. Teen die einde van die 1ste eeu was net 1% 

van die soldate Italiaans.6 Sara Elise Phang, Ph.D-outeur van Roman Military Service, 

ideologies of discipline in the late Republic and early Principate, toon aan dat die aantal 

Italianers selfs nog minder was: “Werwing het grootskaalse verskuiwings van Italië in die 

vroeë eerste eeu n.C. tot die grensprovinsies in die later eerste en toe tweede eeu 

ondergaan.”7 Om die waarheid te sê, volgens Phang stem studente van die Romeinse 

V Masedonië Judea

X Fretensis Sirië

XV Appionaris Sirië

XVIII Egipte

III Gallica Sirië

XII Fulminata Asië minor/Sirië
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geskiedenis nou eenhonderd persent saam dat die oorgrote meerderheid soldate wat 

Jerusalem aangeval het Oosterse provinsiale rekrute was: 

“Dat Italianers gedurende hierdie tydperk toenemend in die legioene deur 

plattelandsbewoners vervang is, is as sulks glad nie meer ’n nuwe idee 

onder kenners nie… Dis duidelik dat plaaslike werwing in die Ooste, met 

ander woorde Klein-Asië, Sirië en Egipte, volstoom onder Augustus [d. 14 

n.C.] aan die gang was, sodat daar ten tye van sy dood net ’n baie klein 

hoeveelheid legioensoldate uit Italië of die westelike provinsies gekom 

het… Onder Nero [d. 68 n.C.], toe die oosterse legioene versterking benodig 

het… was dit Kappadocië en Galasië na wie Rome haar vir rekrute gewend 

het. Dit was sonder twyfel standaard-prosedure. (Die) legioene van die 

Ooste het hoofsaaklik uit “oosterlinge” (Midde-Oosterlinge) bestaan.”8  

En weer laat Phang geen twyfel oor die Oosterse etniese samestelling van die legioene in 

70 n.C. bestaan nie: 

“Vir die Romeinse publiek het die weermag van 69-70 n.C. ’n bietjie anders 

as sy eweknie onder Julius Caesar gelyk. Die legioensoldate het bekende 

toerusting gedra en agter die silwer aquila aan gemarsjeer, hulle legioene 

benoem en betitel om hul oorsprong en hul oorwinnings in die verlede te 

weerspieël. Maar in werklikheid het baie dinge verander. Wat eers ’n 

weermag bestaande uit Italianers was, het toenemend ’n weermag van 

plattelandsbewoners geword wat geen besondere eenheid of hegte band 

met die Senaat of urbs Roma gevorm het nie… Hulle belange het toenemend 

met dié van die provinsies waar hulle vandaan gekom het begin 

identifiseer… Teen 69 n.C. het Gallica III, net soos ander legioene wat lank 

in die Ooste gestasioneer was, uit ’n hoë persentasie manne wat in die 

oosterse provinsies gebore is bestaan.”9  

Gallica III is een van die legioene wat by die vernietiging van Jerusalem betrokke was. 
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In sy boek, Soldier, Cities, and Civilians in Roman Syria, ondersoek Nigel Pollard, Ph.D, 

professor in Romeinse Geskiedenis aan die Universiteit van Oxford, spesifiek — en in groot 

detail — die etnisiteit van die Romeinse soldate van die oosterse provinsies gedurende die 

eerste eeu. Ná sy studie van die mees onlangse werk wat oor hierdie onderwerp handel, 

beskryf Pollard twee moontlike posisies wat die etnisiteit van die soldate wat ons nou 

probeer identifiseer openbaar. Beide posisies bevestig dat die oorweldigende meerderheid 

soldate wat die Tempel vernietig het Siriërs, Arabiere en ander Oosterse volke was. 

Volgens Pollard bied die eerste posisie aan dat die “legioensoldate wat in die provinsies 

gebore is die Italianers in getal oortref het — teen ongeveer vier of vyf teen een”.10 En dit 

is op die hele Romeinse Ryk van toepassing, nie net in die Ooste nie. Pollard se tweede 

posisie bied aan dat die oosterse legioene eksklusief uit oosterse plattelandsbewoners 

saamgestel is: “Legioene gebaseer in Kappadocië, Sirië en Egipte is saamgestel uit rekrute 

van Klein-Asië, Sirië en Egipte.”11 Beide scenario’s laat ons met min twyfel dat die 

oorgrote meerderheid soldate wat Jerusalem onder Titus aangeval het Midde-Oosterse 

volke was en nie Europeërs nie.  

Doen die somme 

Maar kom ons bereken presies wat al hierdie inligting beteken sover dit die etniese 

samestelling van die “Romeinse” weermagte wat Jerusalem aangeval het aanbetref. 

Josephus vertel ons dat “die hele weermag, insluitend die hulptroepe wat die konings 

gestuur het, die ruiters en die voetsoldate, altesaam sestigduisend uitgemaak het.”12 

Onthou dat ’n legioen uit ongeveer 5000 soldate bestaan het. Vier vol legioene en twee 

gedeeltelike legioene het aan die aanval deelgeneem. Dit beteken daar was ongeveer 25 

000 manne wat voltydse legioensoldate was; die res het uit 35 000 manne bestaan wat óf 

vrywilligers of hulptroepe was. Die hulptroepe was nie-Romeinse burgers wat aan die 

buiterande van die provinsies opgegroei het. Josephus bevestig dit wanneer hy sê dat die 

hulptroepe “deur die konings” uit die “buurte” van Sirië, Klein-Asië en Arabië “gestuur” is. 

As Pollard se groter berekenings van vyf Oosterse soldate vir elke een Westerse soldaat 

korrek is, dan beteken dit dat daar nie meer as 5000 Westerse soldate in die hele 
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aanvallende weermag kon gewees het nie. Die oorblywende 55 000 tot 56 000 soldate was 

almal van Oosterse herkoms. En dít is as ons aanvaar die maksimum hoeveelheid Westerse 

soldate was teenwoordig. Dit vertel ons daar was nie meer as een Westerse soldaat vir 

elke elf Midde-Oosterse soldate nie. Elf teen een! Na alle waarskynlikheid was die 

verhouding veel groter — dalk twintig teen een? 

Verdere bewyse 

Om saam te vat verskaf Pollard ook ’n baie interessante brokkie inligting: 

“Verdere bewys dat Siriese legioene van die Flaviese periode (in 69 n.C.) in 

sekere opsigte kenmerkend Siries was, kom van Tacitus se verwysing na 

Legioen 3, Gallica, wat die opkomende son ‘volgens die Siriese gebruike’ 

gesalueer het.”13  

Die implikasie is natuurlik duidelik: die soldate van daardie legioen het die een of ander 

songod aanbid. Dit was tipies van Midde-Oosterlinge wat deur die antieke geskiedenis heen 

verskeie hemelliggame aanbid het. Hierdie Oosterse “Romeinse” soldate was dus in 

werklikheid die fisiese en tot ’n sekere mate ook die geestelike voorvaders van dié wat 

vandag voor Allah buig, die god wat meestal deur die sekelmaan verteenwoordig word.  

So! Die historiese bewyse is oorweldigend. Elders meld Josephus ’n konflik wat in Caesarea 

Maritima, ’n stad aan die kus in Noord-Israel, tussen Jode en Siriërs uitgebreek het. Dit 

was ’n hele paar jaar voor die Joodse oorlog. Nero was die Keiser. In hierdie konflik het 

die Romeine teen die Jode kant gekies en die Siriërs ondersteun. Die rede hiervoor, 

verduidelik Josephus, is omdat die Romeinse soldate in werklikheid etniese Siriërs was. 

Hulle het saam met hulle eie mense gestaan.  

Die grootste deel van die Romeinse garnisoen het uit Sirië gekom; met Siriese bloed in 

hulle are het hulle hulle eie mense se kant gekies.14   

Slotargumente 
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Noudat ons ’n groot verskeidenheid bewyse uit beide antieke historiese bronne en die 

mees gevorderde moderne literatuur ondersoek het, kan ons met groot vertroue aflei dat 

die “Romeinse” soldate in die Oosterse provinsies wat Jerusalem en die Tempel vernietig 

het in werklikheid Oosterse volke was — inwoners van Klein-Asië, Sirië, Arabië en Egipte. 

Weer eens, hulle was die voorvaders van die hedendaagse inwoners van die Midde-Ooste. 

As ons na Dan. 9:26 se profesie kyk, kan ons sekerlik verstaan hoe ’n haastige of 

oppervlakkige lees daarvan ’n mens onder die indruk kan bring dat die Antichris se 

volgelinge Europeërs sal wees. Maar nou, ná deeglike oorweging, nádat ons ons huiswerk 

gedoen het en die bewyse ondersoek het, kan ons duidelik sien dat die realiteit 

betekenisvol verskil van dit wat so algemeen aanvaar word.  

Een laaste beswaar 

Maar ou gewoontes — en paradigmas — sterf dikwels stadig. Nadat ek en my mede-skrywer 

Walid Shoebat hierdie argument in ons boek God’s War on Terror: Islam, Prophecy and the 

Bible uiteengesit het, is ons bevindings dienooreenkomstig fel gekritiseer. Hierdie 

negatiewe resensie het in Lamplighter Magazine verskyn: 

“’n Goeie voorbeeld van Shoebat se verdraaide logika kan in sy poging om 

Dan. 9:26 se betekenis te verduidelik gevind word. Die eenvoudige, 

duidelike boodskap van hierdie Skrifgedeelte is dat die Antichris van die 

mense wat die Tempel sal vernietig gaan kom. Shoebat en Richardson 

redeneer dat die Romeinse legioene wat die vernietiging van die Tempel in 

70 n.C. uitgevoer het hoofsaaklik uit Arabiere, meeste van hulle Siriërs en 

Turke, saamgestel was. Gevolglik lei hulle af dat die Antichris uit Turkye of 

Sirië sal kom en ’n Moslem sal wees. Dis regtig soos om strooihalmpies in die 

wind aan te gryp! Dit maak nie saak of die legioene uit Australiese 

Aborigines bestaan het nie — dit was die Romeinse regering wat die opdrag 

gegee het en dit was Romeinse generaals wat die vernietiging gedoen het. 

Rome was die stok waarmee God sy volk gestraf het en dis die Romeinse 

mense van wie die Antichris sal kom.”15  



120Joel Richardson

Anders gestel, hierdie kritikus is gewillig om te erken dat die Romeinse soldate Oosterlinge 

was, maar volgens hom is dit irrelevant omdat hierdie Oosterse volke onder die gesag van 

Italiaanse aanvoerders was wat nie net Jerusalem en die Tempel se vernietiging begeer het 

nie maar ook die opdrag daarvoor gegee het. Die las van verantwoordelikheid rus dus op 

die Romeinse owerhede se skouers. Daar is twee fatale probleme met hierdie argument. 

Die eerste probleem is dat dit glad nie die grammatika van die Skrifgedeelte waardeer nie 

— die tweede rede waarom meeste ontleders nie daarin slaag om hierdie Skrifgedeelte reg 

te verstaan nie. Kom ons kyk eerste na hierdie kwessie, want dit is van kritiese belang.  

Die grammatikale fout: Wat sê die profesie in werklikheid? 

Onthou dat dít is wat die vers sê: 

“… en die volk van ’n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom 

verwoes…” — Daniël 9:26 (1953) 

Wat ons nou moet doen, is om op die woord “volk” te konsentreer. As ons die betekenis 

van die woord (am) in Hebreeus opsoek, vind ons dat dit ’n etniese aanwysing is. Ek 

verwys nie na die koninkryk of ryk waaronder die mense geleef het nie, maar na die mense 

self. Die Strong’s Lexicon lys die betekenis van am as: “mense, nasie, persone, lede van ’n 

persoon se nasie, landgenote, medeburgers, stamverwante, bloedverwante”. Wilhelm 

Gesenius, Hebreeuse woordeboekskrywer, lys die primêre betekenis van die woord as 

“enkele rasse of stamme… ras of familie… die bloedverwante, familielede”. Wat ons sien 

is nie ’n ryk nie, maar eerder ’n ras. Maar wat ons elke keer sien wanneer ons die skrywes 

van dié bestudeer wat beweer hierdie profesie wys na Rome of Europa, is ’n foutiewe 

interpretasie van die woord am. Oorweeg die volgende kommentaar deur een so ’n 

profesie-blogger: 

“Die engel Gabriël het baie duidelik aan Daniël verduidelik wat die 

nasionaliteit van die komende Antichris sal wees. Dis nie teorie nie, dis 

profesie wat nog vervul moet word. Einde van die saak. Antichris SAL uit 

die mense kom wat die stad en die heiligdom in79 n.C. (sic) verwoes het. 
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Antichris SAL uit die nageslag van die mense van Rome kom. Einde van die 

saak.”16  

Hoewel volle vertroue in die betroubaarheid van die Skrif prysenswaardig is, moet daardie 

sekerheid ook in ooreenstemming met die grammatika van die Skrifgedeelte wees. Die 

gewilde posisie mis hierdie baie belangrike punt. Hebreeuse geleerde Arnold 

Fruchtenbaum som die werklike betekenis van hierdie vers presies op as hy sê: “Ons het 

hier met ’n bloedlyn te doen en nie met ’n land nie.”16 Die onderskeiding tussen bloedlyn 

en land is noodsaaklik en moet nie misgekyk word nie. As die doel van die vers was om die 

breër koninkryk waarvan die mense deel was te beklemtoon, kon dit die Hebreeuse 

woorde mamlakah (koninkryk of ryk) of goy (nasie) gebruik het. Maar dit is eenvoudig nie 

wat die vers sê nie. Dit wys ons eerder op die etniese identiteit van die meerderheid 

mense waaruit die Romeinse legioene saamgestel is. Die taal van die vers laat ons nie toe 

om na die ryk te kyk wat gesag oor die mense uitgeoefen het nie, maar wil eerder hê ons 

moet na die mense self kyk — hulle wat die vernietiging uitgevoer het. As ons wens is om 

ons aan die Skrifgedeelte te onderwerp, dan moet ons die ware betekenis daaruit oplig 

(eksegese) en ons dááraan onderwerp. Ons kan die Skrifgedeelte nie dwing om by ons 

posisie aan te pas ten spyte van wat dit sê nie (eisegese). 

Nog ’n manier om die belangrike verskil tussen burgerskap en etnisiteit uit te lig is om na 

die Apostel Paulus te kyk. Paulus was ’n Romeinse burger (sy mamlakah was Rome), maar 

op geen manier doen hy weg met die feit dat hy etnies gesproke ’n Jood was nie (sy am 

was die Jode) (Hand. 21:38,39; 22:1-3). 

Om dit makliker verstaanbaar te maak, verbeel jou ek loop laat een aand in die straat van 

die een of ander welbekende Amerikaanse stad en word deur drie individue besteel. Die 

polisie daag op en vra my of ek my aanvallers kan beskryf.  “Natuurlik,” antwoord ek, “ek 

kon al drie baie goed sien.” 

“Goed,” sê die polisieman, “hoe het hulle gelyk? Wat kan jy my van hulle vertel?” 

“Wel, hulle was Amerikaners,” sê ek. 
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Maar wetende dat Amerikaners in alle vorme, groottes en etnisiteite kom, wat het ek die 

polisieman in werklikheid vertel? Niks. Soos ons almal weet, sê die blote beskrywing 

“Amerikaners” niks oor iemand se etnisiteit nie. Dit kan ’n Anglo-Amerikaner, ’n Asiese 

Amerikaner, Swart Amerikaner, Arabiese Amerikaner of dalk ’n honderd ander tipes 

Amerikaners wees. Net so was die Romeinse Ryk in die laat eerste eeu dalk selfs méér 

divers as wat die Verenigde State vandag is. Die Romeinse Ryk het talle groepe (am) 

ingesluit. Jy kon ’n volbloed “Romeinse” burger gewees het en steeds uit een van baie 

ander groepe gekom het. Jy kon Germaans, Joods, Gallies, Siries, Arabies, ’n Afrikaan of 

aan een van dosyne ander groepe of stamme behoort het en steeds ten volle “Romein” 

gewees het. Ek sal reguit wees: Die bewering dat die blote benoeming van iemand as 

“Romein” voldoende is om hulle etniese identiteit te bepaal — en Dan. 9:26 vra ons om 

hierdie volk se etnisiteit te bepaal — is pure dwaasheid. Hierdie historiese, kortsigtige 

beskouing is dieselfde as om te beweer dat ’n Amerikaner net iemand kan wees wat ’n 

Engelse herkoms het. Die gewilde opinie dat Dan. 9:26 net na mense van Italiaanse of 

Europese herkoms wys ignoreer die duidelike bewoording van die teks en verdraai die 

betekenis daarvan. 

Die historiese realiteit 

Om terug te keer na Lamplighter Magazine se argument dat die etnisiteit van die volke 

irrelevant is: ons vind nog ’n probleem. Hierdie keer het dit te doen met die historiese 

verslag. Was dit inderdaad die Romeinse regering wat besluit het om die Joodse Tempel te 

vernietig? Was dit regtig “die Romeinse regering wat die opdrag gegee het en (die) 

Romeinse generaals wat die vernietiging gedoen het”? Weer eens openbaar net ’n bietjie 

huiswerk dat die teenoorgestelde waar is. Josephus se verslag stel dit baie duidelik: 

“En toe het ’n sekere persoon na Titus aangehardloop gekom en hom van 

hierdie  vuur vertel… waarop hy haastig opgepring het en net soos hy 

[aangetrek] was na die heilige huis toe gehardloop het om opdrag te gee om 

die vuur te blus; al sy bevelvoerders het hom gevolg, en ’n klomp legioene 

het hulle gevolg, absoluut stomgeslaan; daar was dus vanselfsprekend ’n 
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groot kabaal, ’n groot opskudding oor die oproerige gedrag van so ’n groot 

weermag. Toe het Caesar, deur die vegtende soldate met ’n harde stem te 

roep én hulle ’n sein met sy regterhand te gee, beveel om die vuur te 

blus.”18  

Hier word Titus as die klassieke stereotipe van die Italianer beskryf: hoe hy wanhopig 

beide sy mond en sy hande gebruik om te praat. Maar ten spyte van die Generaal se 

alarmkreet, ten spyte van sy wanhopige geskree en handgebare, het die soldate nie Titus 

óf sy bevelvoerders gehoorsaam nie. Buig of bars, die Jode sou onder hulle ly. Die 

volgende gedeelte van Josephus se Wars of the Jews openbaar presies waarom dit die 

geval was: 

“Titus kon sien wat aan die gebeur was, maar die huis self kon nog gered 

word, dus het hy haastig gekom en probeer om die soldate te oorreed om 

die vuur te blus… Maar die passie wat hulle gehad het was groter as die 

respek wat hulle vir Caesar gehad het; groter as hulle vrees vir hom wat 

hulle verbied het was hulle haat vir die Jode, hulle hartstogtelike 

geneentheid om hulle te beveg — té groot… En dus is die heilige huis sonder 

Caesar se goedkeuring afgebrand.”19  

Kan hierdie prentjie enigsens duideliker wees? Vir hierdie oosterse soldate was die 

versoeking en die geleentheid om Jode dood te maak eenvoudig net te oorweldigend. 

Gegewe die keuse tussen lojaliteit aan hulle aanvoerders of om uiting aan hulle Jode-haat 

te gee, het hulle hulself heelhartig aan die “hartstogtelike geneentheid” om Jode te 

vermoor oorgegee. Selfbeheersing was onmoontlik. En dan, ten slotte, hierdie laaste reël: 

“En dus is die heilige huis sonder Caesar se goedkeuring afgebrand…” Dit kan nie méér 

verdoemend wees vir enige bewering dat die Romeinse leiers die vernietiging van die 

Tempel begeer of aangehits het nie. Die Tempel het nie in opdrag van Rome gebrand nie; 

dit was suiwer anti-Semitiese haat wat dit daardie dag laat afbrand het.  

Isak en Ismael: Die antieke haat 
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Daar is ’n antieke realiteit wat hier na vore kom. Die spesifieke rede waarom die soldate 

nie hulle aanvoerders gehoorsaam het nie was die passievolle haat wat hulle vir die Jode 

gehad het. Tóé, net soos vandag, was die verskeie Midde-Oosterse volke grootliks besete 

met ’n demoniese haat vir die Joodse mense. Net soos haat die primêre motiverende 

dryfkrag agter die vernietiging van die Tempel in 70 n.C. was, net so is haat vir die Joodse 

mense vandag die oorheersende sentiment van die omliggende Islamitiese nasies. En haat 

sal sonder twyfel die primêre dryfveer wees wanneer die weermagte van die Antichris 

Israel binneval. Hierdie haat word dalk die duidelikste deur ’n gruwelike toneel 

versinnebeeld soos dit deur Josephus beskryf word. Toe die Romeinse weermag Jerusalem 

omring het, het baie van die Joodse burgers gekies om oor te gee en die stad te verlaat. 

Voor hulle dit gedoen het, het baie van hulle enige goue en silwer munte wat hulle kón 

sluk in hulle kele afgedwing met die hoop om dit later weer terug te vind. Dit was al 

waarmee hulle kon vlug. Maar toe hulle uitgekom het om as nie-vegtende burgers aan die 

Romeinse soldate oor te gee, het ’n verskriklike lot op hulle gewag. Die Siriese en Arabiese 

soldate waaruit die Romeinse weermag saamgestel was wou hulle nie toelaat om met die 

goud en silwer weg te kom nie. Josephus vertel ons dat die soldate hulle eerder 

doodgemaak het — in die hoop om die goud en silwer wat deur die Jode ingesluk is te 

herwin: 

“… die magdom Arabiere, saam met die Siriërs, het dié wat as smekelinge 

uitgekom het oopgesny en hulle mae ondersoek. Ek dink ook nie ’n ellende 

groter as hierdie kon met die Jode gebeur het nie, want binne die bestek 

van een nag is omtrent tweeduisend van hierdie oorlopers so 

gedissekteer.”20  

Neem weer eens kennis dat, van al die verskeie volke wat Jerusalem beleër het, dit die 

Siriërs sáám met die Arabiere was wat daardie Jode wat probeer het om te ontvlug só 

geskend het. 

Slotsom 
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Om af te sluit: Die oorweldigende getuienis van beide antieke historiese en hedendaagse 

literatuur wys na die etniese identiteit van die “Romeinse” volke wat Jerusalem en die 

Tempel vernietig het. Hulle was die voorvaders van die Moslem-nasies wat die hele gebied 

vandag domineer. Dit is waarop Daniël 9:26 ons aandag wil vestig. Die primêre volgelinge 

van die Antichris, “die vors wat sal kom”, sal die volke van die Midde-Ooste wees.  

Ek het reeds genoem dat die Europese Antichris-teorie na bewering die sterkste deur 

hierdie een vers, Dan. 9:26, ondersteun word. Maar soos ons nou gesien het, is hierdie 

Europese Antichris-teorie op ’n fondament van waterdamp gebou. Uiteindelik wys die 

Skrifgedeelte wat veronderstel is om as die beste bewys vir ’n Europese Antichris te dien 

inderwaarheid weer eens na die Midde-Ooste, net soos elke ander Skrifgedeelte deur al 

die Profete heen. 

____________________ 
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HOOFSTUK 8 

DIE KLEIN HORINKIE 

Ons wend ons nou na Daniël 8, ’n hoofstuk wat met die opkoms van die Medo-Persiese Ryk 

begin en met Antiochus IV Epifanes, die prominentste tipe van die Antichris in die Bybel, 

eindig. Daniël 8 moet as ’n uitbreiding van dieselfde verhaal wat in Daniël 2 en 7 ontvou 

verstaan word. In Daniël 2 word ons van die vernietigende en verowerende Islamitiese 

Kalifaat vertel waarvan daar in die laaste dae ’n herleefde weergawe sal verskyn. Daniël 7 

vertel dieselfde verhaal, maar verskaf nuwe inligting ten opsigte van die Antichris, die 

“klein horinkie” wat uit die voormalige Islamitiese Kalifaat sal verskyn, aanvanklik beheer 

oor drie koninkryke sal bekom en uiteindelik tien koninkryke sal beheer. Die verhaal word 

nóg verder in Daniël 8 ontgin om ons oor baie van die kenmerke en aksies van die komende 

Antichris in te lig.  

Daniël 8 

Daniël 8 berig oor nóg een van Daniël se fassinerende visioenêre ervarings. In dié visioen 

bevind Daniël hom ongeveer 320 kilometer oos van Babilon in die stad Susa, hoofstad van 

Elam, in wat vandag as Iran bekend staan. Hoewel sommige kommentators spekuleer dat 

Daniël fisies in Susa was — dalk op ’n diplomatieke sending — wil dit volgens die 

bewoording van hierdie Skrifgedeelte lyk asof hy net in die gees daar was: 

“In dié visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind, in die provinsie 

Elam. Ek sien toe dat ek by die Ulairivier is…” — Daniël 8:2 

Medo-Persië 

Die visioen begin deur die opkoms van die magtige Medo-Persiese Ryk, wat die Babiloniese 

Ryk uiteindelik sou verower, uit te beeld. In Daniël 7 word die Medo-Persiese Ryk as ’n 

onewewigtige beer beskryf; hier is Medo-Persië ’n ram met twee horings, een langer as die 

ander:  
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“… (En) toe ek kyk, sien ek ’n skaapram met horings by die rivier staan. Sy 

horings was lank; die een was langer as die ander en het later as die ander 

een uitgekom.  Ek het die ram na die westekant, die noordekant en die 

suidekant sien stoot, en geen dier was teen hom opgewasse nie. Niemand 

was in staat om iemand uit sy mag te red nie. Hy het gemaak wat hy wil en 

het baie magtig geword.” — Daniël 8:3,4 

Die ongelyke horings korreleer duidelik met die beer se onewewigtige aard in Daniël 7. 

Soos John Walvoord dit stel: 

“Die uitbeelding van die twee horings, wat die twee vername aspekte van 

die Medo-Persiese Ryk verteenwoordig, naamlik die Medeane en die 

Persiërs, is baie akkuraat, want die Persiërs, wat laaste vorendag gekom het 

en deur die groter horing verteenwoordig word, was ook die prominenter en 

magtiger groep.”1  

Die ram se identifikasie as die Medo-Persiese Ryk word nie bevraagteken nie. Die engel 

Gabriël bevestig dit later in die hoofstuk: 

“Die skaapram met horings wat jy gesien het, staan vir die koninkryk van 

Medië en Persië.” — Daniël 8:20 

Nadat die Medo-Persiese Ryk mag bekom het, het dit weswaarts tot by Turkye, Sirië, 

Libanon en Griekeland verower, noordwaarts tot by die noorde van hedendaagse Iran, 

Tsjetsnja, Georgia, Armenië en Aserbaidjan, en suidwaarts tot by hedendaagse Irak, Israel 

en Egipte.  

Die Alexandriese Griekse Ryk 

Vervolgens beskryf die visioen die oorgang tussen die Medo-Persiese Ryk en die 

Alexandriese Griekse Ryk. Hier word laasgenoemde as ’n harige bok met een groot horing 

wat uit sy kop uitsteek beskryf. Hierdie bok korreleer met Daniël 7 se luiperd. Die 

prominente, enkele horing verteenwoordig Alexander die Grote: 
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“Terwyl ek nog hieraan aandag gee, kom daar uit die weste ’n bokram aan 

wat so vinnig oor die aarde beweeg dat hy nie grond raak nie. Dié bokram 

het ’n opvallende horing tussen sy oë gehad.  Hy het aangekom na die 

skaapram met die twee horings, wat ek by die rivier sien staan het, en hom 

met alle mag stormgeloop. Ek het gesien hoe hy tot by die skaapram kom, 

hom briesend stamp en sy twee horings afbreek. Die skaapram was nie 

opgewasse teen hom nie en hy het die skaapram teen die grond geslinger en 

hom vermorsel. Daar was niemand wat die skaapram uit sy mag kon red 

nie.” — Daniël 8:5-7 

Ons sien hier hoe Alexander die Medo-Persiese ram — onmagtig om homself te verdedig — 

verdelg. Soos die Skrifgedeelte dit stel, was daar “niemand” wat Medo-Persië teen 

Alexander die Grote se militêre mag kon beskerm nie. 

Die Diadoge 

Vervolgens word Alexander se dood uitgebeeld deur die bok se enkele horing wat 

“afgebreek” word. In die plek daarvan verskyn vier horings wat die vier generaals 

verteenwoordig wat Alexander uiteindelik opgevolg het. Daar word dikwels na hierdie 

generaals as die Diadoge (opvolgers) verwys. 

“Die bokram het baie magtig geword, maar op die hoogtepunt van sy mag is 

sy groot horing afgebreek. In dié se plek het daar vier opvallende horings 

uitgekom; hulle het na die vier windstreke toe gewys.” — Daniël 8:8 

Die vier horings korreleer met die luiperd se vier vlerke in Daniël 7. Soos dit die geval met 

die Medo-Persiese Ryk was, net so laat die engel Gabriël geen twyfel oor wat die betekenis 

van die bok en sy horings is nie: 

“Die harige bokram staan vir die koninkryk van Griekeland, en die groot 

horing tussen sy oë is die eerste koning. Dat dit afgebreek is en dat daar 

vier in sy plek gekom het, beteken dat daar vier koninkryke uit daardie 
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nasie sal ontstaan, maar hulle sal nie so sterk soos die eerste wees nie.” — 

Daniël 8:21,22 

Oorloë van die Diadoge 

Kort ná Alexander se dood in 323 v.C. het die oorloë van die Diadoge begin en met 

tussenposes vir die volgende vyftig jaar voortgeduur. Na ongeveer twintig jaar se gevegte 

tussen die vorstehuise het twee “konings” as die dominante heersers oor die grootste deel 

van die vorige Alexandriese Griekse Ryk na vore gekom. Die grootste van hierdie ryke was 

die Seleukidiese Ryk in die Noorde, wat oor die gebiede van hedendaagse Turkye, Sirië, 

Libanon, Irak, Iran, Afghanistan en Pakistan geheers het. In die Suide was die Ptolemeïese 

Ryk, wat oor Egipte, Libië en Sudan geheers het. Hoewel tyd, sterftes en oorloë ’n 

aanhoudende verskuiwing van die grense van hierdie twee ryke teweeggebring het, het die 

gebied se afmetings vir die volgende honderd jaar oor die algemeen relatief konstant 

gebly. 

 
Seleukidiese en Ptolemeïese Ryke 275 v.C.2 
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Antiochus IV Epifanes 

En toe, in 175 v.C. het Antiochus IV Epifanes, seun van Koning Antiochus III, die troon van 

die Seleukidiese Ryk gegryp. Antiochus is die “klein horinkie” waarna die teks verwys: 

“En uit een van dié het ’n horing, eers klein, uitgekom, maar dit het baie 

groot geword na die suide en na die ooste en na die Pragtige Land toe.” — 

Daniël 8:9 (1953) 

Steven R. Miller bevestig die identiteit van die “klein horinkie” as Antiochus IV in New 

American Commentary on Daniel: 

“Die verklaring is dat ’n koning van ongewone belang uit een van die vier 

verdelings van die Griekse Ryk sal verskyn. Kenners stem saam dat hierdie 

klein horinkie die agtste heerser van die Seleukidiese Griekse Ryk, Antiochus 

IV Epifanes (175-163 v.C.) verteenwoordig.”3  

Vyf jaar nadat Antiochus beheer oor die Seleukidiese Ryk verkry het (in 170 v.C.), het ’n 

konflik tussen hom en koning Ptolemeus VI van die Suide ontstaan. Ptolemeus het die 

suide van Sirië teruggeëis. Dit het Antiochus tot ’n voorspringaanval teen Ptolemeus laat 

oorgaan waarin hy nie net die stad Alexandrië nie maar die hele Egipte verower het. 

Antiochus, bang vir ’n militêre respons deur die Romeine, het Ptolemeus toegelaat om aan 

te hou regeer — maar as ’n poppekoning. Twee jaar later, in 168 v.C., het Antiochus ’n 

tweede aanval teen die suidelike koninkryk geloots. Terwyl hy in Egipte was, het ’n gerug 

in Israel die rondte gedoen dat hy vermoor is. ’n Rebellie het gevolg waarin die ontsetelde 

Hoëpriester Jason ’n mag van 1000 soldate kon saamstel en ’n verrassingsaanval op 

Jerusalem kon loots. Nuus van die rebellie het Antiochus laat terugkeer; in sy teenaanval 

is ongeveer veertigduisend Jode terreggestel en talle in slawerny verkoop. Hierdie 

gebeure word in die apokriewe Boek 2 Makkabees beskryf: 

“Toe die koning oor hierdie gebeure ingelig is, het hy gedink Judea was in 

opstand. Soos ’n wilde dier is hy uit Egipte weg; soos ’n storm het hy 

Jerusalem getref. Sy soldate is opdrag gegee om geen genade aan dié wat 
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hulle teëkom te betoon nie en almal wat in hulle huise wegkruip om die 

lewe te bring. Daar was ’n bloedbad waarin jonk en oud omgekom het, 

vroue en kinders vermoor is en maagde en babatjies afgemaai is. In net drie 

dae is tagtigduisend mense weg — veertigduisend vermoor en dieselfde 

aantal in slawerny weggevoer.” — 2 Makkabees 5:11-14 

Dit was al hierdie gebeure wat tot die Makkabees se opstand gelei het — wat weer 

veroorsaak het dat Antiochus sy woede verder op die Joodse mense uitgehaal het. 

Antiochus het Judaïsme verbied, die Jode se daaglikse offerandes afgeskaf en selfs ’n vark 

op die altaar in die Joodse Tempel geoffer. Afgesien daarvan het Antiochus Joodse feesdae 

met die dronkmansfees van die Bacchanalieë vervang en die Jode gedwing om Bacchus, 

die god van plesier en wyn, te aanbid. Antiochus het verder die Joodse besnydenis 

verbied, sowel as die lees van die Torah of enige van die Hebreeuse Geskrifte. Toe ’n ma 

Antiochus in die geheim teëgegaan het en haar twee seuns laat besny het, het hy aldrie 

kop eerste van die hoogste muur in Jerusalem laat afgooi om hulle op die harde steenpad 

daaronder te pletter te val. 2 Makkabees 7:3-5 meld selfs ’n geval waar Antiochus die 

tonge van sewe seuns van dieselfde familie uitgesny het en dié op ’n plat yster gebraai het 

terwyl die seuns se ma gedwing is om toe te kyk. Tóé eers is die ma én haar seuns om die 

lewe gebring. Theodoret van Cyr, ’n vyfde-eeuse biskop in die oosterse Kerk, lewer só 

kommentaar op die talle, verskriklike misdade wat Antiochus teenoor die Joodse tempel 

gepleeg het: 

“Toe die opstand ernstig begin raak het, het Antiochus opgedaag en meeste 

van die toegewyde [Jode] doodgemaak, en hy het selfs die vermetelheid 

gehad om die tempelgebied te betree; nadat hy daar ingegaan het, het hy 

die hele tempel geplunder en al die skatte vir homself gevat, al die 

offergawes, die bekers, die bakke en vate, die goue tafel, die goue 

wierookvat, die kandelare wat ook van goud gemaak is — in kort, al die 

instrumente wat in heilige aanbidding gebruik is. Verder het hy ’n altaar vir 

Zeus gebou, die hele stad met afgode gevul en almal verplig om te offer 
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terwyl hy self ’n vark op die heilige altaar geoffer het en die tempel na 

Zeus of Olimpus vernoem het.”4 

Al hierdie gruwels kom aan die lig soos die “klein horinkie” se loopbaan in Daniël se 

visioen ontvou: 

“Hy het so magtig geword dat hy selfs die hemelse leërmag aangedurf het 

en party van hulle, die sterre, op die grond gegooi en vertrap het. Hy het 

selfs die Hoof van daardie leërmag aangedurf deur die daaglikse offer aan 

Hom te verbied en sy heilige woning af te breek. ’n Sondige erediens is in 

die plek van die daaglikse offer ingestel en die ware godsdiens vertrap. 

Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het.” — Daniël 

8:10-12 

Antiochus as ’n tipe van die Antichris 

Antiochus IV Epifanes is sonder twyfel een van die beste prototipes van die Antichris in die 

hele Bybel. Hierdie profesieë betreffende Antiochus het dus ’n historiese sowel as ’n 

toekomstige vervulling. Die gebeure wat onder Antiochus plaasgevind het en waarvan ons 

in Daniël 8 lees sal in ’n mate weerspieël word deur dit wat die Antichris in die laaste dae 

sal doen. Hierdie siening word deur ’n wye verskeidenheid kenners en kommentators 

gehandhaaf: 

• John Walvoord sê: “Hierdie Skrifgedeelte, vervul deur Antiochus, is ook bedoel om 

die toekomstige rol van die komende Antichris te beskryf — die man van sonde, die 

diktator van die hele wêreld gedurende die laaste drie-en-’n-halwe jaar voor die 

Wederkoms.”5 

• Tim Lahaye en Ed Hindson sê: “Die beskrywing van Antiochus IV Epifanes as die 

klein horinkie van Dan. 8:9-13, 23-25 en die “veragtelike persoon” van Dan. 

11:21-35 merk hom as ’n tipe van die volgende klein horinkie (die Antichris)… die 

kenmerke wat Antiochus en die Antichris deel is treffend en bevestig ’n tipologiese 

verhouding tussen die twee figure.”6  
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• Net so beskou H.C. Leupold, gerespekteerde Ou Testamentiese kenner, Antiochus 

ook as ’n tipe van die Antichris en die profesieë vervat in Daniël 8 as betekenisvol 

in terme van eindtydgebeure: “Koning Antiochus word as ’n soort Ou Testamentiese 

Antichris beskou, baie soos die Groot Antichris; die omverwerping en die ontering 

van die heiligdom sal met soortgelyke gebeure tydens die groot verdrukking 

ooreenstem. As dít in gedagte gehou word, bly die gebeure in hierdie hoofstuk nie 

langer in die teenswoordige tyd geïsoleer nie en word dit in ’n baie definitiewe 

opsig as tipies gesien.”7  

• Gleason L. Archer merk die ooreenkomste tussen Antiochus in Daniël 8 en die 

Antichris in Daniël 7 op: “Op ’n manier word (Daniël 7) ten opsigte van die 

onderwerp van bespreking sowel as die manier waarop dit aangebied word deur 

(Daniël 8) nageboots, want dit beeld opeenvolgende wêreldryke óók as diere uit; 

en dit kulmineer in ’n tiran wat as ’n ‘klein horinkie’ beskryf word.”8  

Eindtyd-konteks 

Daar is verskeie baie sterk redes waarom kenners Antiochus IV Epifanes se optrede, soos 

dit in Daniël 8 beskryf word, as ’n duidelike profetiese voorafskaduwing van dié van die 

komende Antichris beskou. Die eerste rede is eenvoudig omdat die engel Gabriël Daniël 

direk oor die visioen se uiteindelike eindtyd-konteks inlig:  

“En ek het 'n mensestem gehoor uit  die Ulai wat geroep en gesê 

het:  ‘Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan!’ Toe kom hy by my 

staanplek; en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het 

vir my gesê: Let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die 

einde. En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op 

die grond geval; toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en 

gesê: ‘Kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal 

gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde.’” — Daniël 8:16-19 

(1953-vertaling) 
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Wat die spesifieke frase “tyd van die einde” (Hebreeus: èt-qetz) betref, het Lahaye en 

Hindson die volgende oor die uiteindelike eindtyd-betekenis te sê: 

“Die term ‘tyd van die einde’ (Hebreeus: èt-qetz) in Dan. 8:17,19, 11:35 en 

12:4,6,9,13 verskil, soos in die res van die Ou Testament, van die term 

‘laaste dae’ (Hebreeus: charit hayamin) (2:28; 10:14). Beide is 

eskatologiese uitdrukkings, maar slegs èt-qetz verwys eksklusief na die 

finale eskatologiese periode of gebeurtenis… Die fokus op die ‘eindtyd’ en 

die ‘finale periode van die verontwaardiging’ openbaar dat die gebeure 

rondom Antiochus se vervolging van die Joodse mense en sy ontheiliging van 

die Tempel — en dus sy lasterlike optrede teen God, die ‘Prins van prinse’ — 

hul uiteindelike vervulling in die antitipe, die Antichris van die [Groot] 

Verdrukking, sal hê… Antiochus het baie dinge gedoen wat die toekomstige 

Antichris sal doen en het só ’n profetiese patroon vir wat aan die kom is 

daargestel.”9  

Ooreenkomste tussen Antiochus en die Antichris 

Maar afgesien van die feit dat die engel Gabriël ons reguit vertel dat die uiteindelike 

konteks van die visioen die eindtye is, het kenners talle ander ooreenkomste tussen 

Antiochus en die komende Antichris opgemerk en die eindtyd-konteks sodoende verder 

bevestig. Oorweeg die volgende opvallende ooreenkomste: 

1. Beide Antiochus en die Antichris word deur die beeld van ’n “klein horinkie” 

gesimboliseer. Na die Antichris word verwys as “’n ander horinkie” (Dan. 7:8), 

terwyl Antiochus as “’n klein horinkie” beskryf word (Dan. 8:9).  

2. Beide Antiochus en die Antichris is erge vervolgers van God se mense. Die Antichris 

“sal… die heiliges van die Allerhoogste (wat in sy hand oorgegee sal word) 

mishandel” (Dan. 7:25), terwyl dit ook van Antiochus gesê word dat hy 

“ongelooflike verwoesting (sal) aanrig en in alles wat hy doen voorspoedig (sal) 

wees. Hy sal magtiges vernietig, ook die heilige volk” (Dan. 8:24). 
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3. Antiochus word as “hard van aangesig” beskryf (Dan. 8:23), terwyl die Antichris 

iemand met ’n “gestalte groter as die ander” is (Dan. 7:20). Beide hierdie 

beskrywings, sê Miller, dui “wreedheid en strengheid” aan.10  

4. Beide Antiochus en die Antichris verhef hulleself. Die Antichris sal “(verwaande) 

woorde spreek teen die Allerhoogste” (Dan. 7:25); net so word dit van Antiochus 

gesê dat hy “in sy verwaandheid selfs die Hoogste Regeerder [Prins van prinse] (sal) 

uitdaag” (Dan. 8:25). 

5. Beide Antiochus en die Antichris het groot mag wat direk van Satan kom. Van die 

Antichris word gesê dat sy “koms volgens die werking van die Satan met allerhande 

kragtige dade en  tekens en wonders van die leuen (is)” (2 Tess. 2:9). Dit word 

spesifiek gemeld dat Satan, die draak, “sy mag… aan (die dier gee)” (Op. 13:4) en 

dat die Antichris “dan teen die versterkte vestings met behulp van ’n vreemde god 

(sal optree)” (Dan. 11:39). Antiochus, aan die ander kant, se krag (sal) “sterk 

word, maar nie deur sy [eie] krag nie” (Dan. 8:24). 

6. Beide Antiochus en die Antichris is vernietigers van mense. Van die Antichris word 

gesê dat dié wat nie sy beeld aanbid nie doodgemaak sal word (Op. 13:15). Die 

Apostel Johannes sien in ’n visioen “onrein geeste… wat soos paddas lyk (uit die 

bek van die draak en uit die bek van die dier kom). Hierdie geeste, wat 

wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld 

toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige” 

(Op. 16:13,14). Van Antiochus word gesê dat hy “magtiges (sal) vernietig” (Dan. 

8:24). 

7. Beide Antiochus en die Antichris is meesters op die gebied van misleiding. Van die 

Antichris word gesê dat sy loopbaan deur “groot magsvertoon en allerhande vals 

tekens en wonders” gekenmerk sal word (2 Tess. 2:9). Gedurende die Antichris se 

heerskappy sal die “bewoners van die aarde” deur vals “tekens” mislei word (Op. 

13:14). Van Antiochus word gesê dat hy ’n “slinkse” koning sal wees (Dan. 8: 23) en 

“op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg” (Dan. 8:25). 



137 Die Midde-Oosterse Dier: ’n Bybelse argument vir ’n Islamitiese Antichris

8. Beide Antiochus en die Antichris word as trots en arrogant uitgebeeld. Die Antichris 

sal “verwaande” dinge kwytraak, veral “teen die Allerhoogste” (Dan. 7:8,11,25). 

Dan. 8:25 verwys eweneens na Antiochus se “verwaandheid”. 

9. Beide Antiochus en die Antichris sal van ’n vals vrede gebruik maak om hul 

doelwitte te bereik. Die Antichris sal ’n vals vrede-ooreenkoms met Israel sluit 

(Dan. 9:26) terwyl daar van Antiochus gesê word dat hy “sy weg sal baan terwyl die 

mense niks vermoed nie en… mag [en vestingstede] sal kry deur slinksheid” (Dan. 

11:21,24) en “deur sy vindingrykheid sal hy slaag met sy sluwe optrede” (Dan. 

8:25). 

Ander ooreenkomste tussen Antiochus IV Epifanes en die Antichris kan sekerlik uitgelig 

word en verskeie kommentators het dit al gedoen. Maar ten spyte van die duidelike 

profetiese vooruitskaduwing van die Antichris in Antiochus en ten spyte van die verklaarde 

eindtyd-konteks van die Skrifgedeelte is daar steeds talle kenners en profesie-onderwysers 

wat sukkel om die “klein horinkie” van Daniël 8 met die “klein horinkie” van Daniël 7 in 

verband met mekaar te bring. Hulle probleem spruit uit die algemene dog foutiewe 

aanname dat die klein horinkie/Antichris van Daniël 7 uit die Romeinse Ryk kom, maar die 

klein horinkie van Daniël 8 uit die Midde-Ooste. Steven Miller stoei met hierdie 

oënskynlike weerspreking in sy kommentaar oor Daniël: 

“(Die) siening van ’n dubbele vervulling waarin beide Antiochus en die 

Antichris geprofeteer word het sekere probleme. Byvoorbeeld, Antiochris 

kom van Rome en nie soos Antiochus van Griekeland nie.”11  

Maar die probleem wat Miller hier teëkom is nie onoorkomelik nie as dit net ingesien kan 

word dat Daniël 2 en 7 nie op ’n Romeinse Ryk dui nie maar eerder op ’n Islamitiese 

Kalifaat. Die gebied van die Islamitiese Kalifaat en die gekonsolideerde Seleukidiese/

Ptolemeïese Ryk van Antiochus IV Epifanes is dieselfde. Wanneer Daniël 2 en 7 reg 

verstaan word, naamlik dat dit na die Islamitiese Kalifaat verwys, dan vloei al sy visioene 

naatloos saam en is die historiese probleme wat ontleders daarmee het uit die weg 
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geruim. Of dit Daniël 2, 7 of 8 is, al drie profetiese Skrifgedeeltes dui op ’n finale 

Antichristelike koninkryk wat in die Midde-Ooste sal verrys. 

____________________ 
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HOOFSTUK 9 

DANIëL 10-11: DIE KONING VAN DIE NOORDE 

Hoewel elke profesie in die Boek van Daniël van die Antichris en sy koninkryk vertel, bou 

elke nuwe een, soos ons nou al gesien het, op die voorafgaande een. Almal vloei 

uiteindelik saam, maar in elke Skrifgedeelte word belangrike nuwe inligting verskaf. Net 

soos Daniël 2 (Nebukadnesar se droom) en Daniël 7 (die vier diere) bykans perfekte 

parallelle lyne vorm, net so vorm Daniël 11 as profesie ’n bykans perfekte parallelle lyn 

met Daniël 8. Beide profesieë volg die val van die Medo-Persiese Ryk voor die Griekse Ryk, 

die gevolglike verdeling daarvan onder die vier Diadoge en die opkoms van Antiochus IV 

Epifanes, die profetiese prototipe van die Antichris. 

Daniël 10: Die hemelse besoeker 

Daniël 11 se visioen begin om die waarheid te sê reeds in Daniël 10, waar ons oor Daniël se 

ontmoeting met ’n hemelse wese ingelig word. Vervolgens, in Daniël 11, word die visioen 

verduidelik. Die openbaring begin wanneer Daniël die engel ontmoet:  

“Op die vier-en-twintigste dag van die eerste maand was ek by die groot 

rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek ’n man met linneklere aan en met ’n 

gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf.  Sy liggaam het geskitter soos ’n 

edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos 

brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en 

sy woorde het geklink soos ’n harde dreuning. Net ek, Daniël, het die 

visioen gesien…” — Daniël 10:4-7 

In vers 14 openbaar die engel aan Daniël wat die uiteindelike eindtyd-konteks van die 

visioen is: 

“Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en 

gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur… Ek het dan 

gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te 
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beurt sal val,  want die gesig sien nog op die verre toekoms.” — Daniël 

10:11,14 (1953) 

Hierdie punt is belangrik. Net soos Daniël 8 het hierdie profesie beide historiese en 

eindtyd-betekenis. Die tweeledige interpretasie word deur bykans almal erken wat ’n 

futuristiese eindtyd-benadering volg: 

• Jerome merk op dat die profesie uiteindelik te doen het met “wat met die mense 

van Israel gaan gebeur, nie in die nabye toekoms nie maar in die laaste dae — dit 

is, wanneer die wêreld se einde aanbreek.”1  

• Gleason L. Archer stel dit dat “die engel begin om die bestemming van die 

Hebreeuse volk tot reg aan die einde aan Daniël te verduidelik… Die visioen gaan 

verder as sý era, tot by die finale periode in die wêreldgeskiedenis net voor die 

Seun van die Mens in groot krag kom om God se koninkryk op aarde te vestig.”2  

• LaHaye en Hindson sê “die profesieë van Daniël 11 sal met gebeure in die nabye 

toekoms te doen hê (dié wat histories vervul is)… én met gebeure ver in die 

toekoms (dié wat eskatologies vervul sal word) — die opkoms van die klein horinkie 

van die vierde koninkryk: die Antichris.”3  

• John Walvoord: “Die uitdrukking ‘in die laaste dae’ is ’n belangrike chronologiese 

term wat verband hou met die profetiese program wat in die Boek van Daniël 

ontvou… dit brei uit en bereik ’n hoogtepunt met Jesus Christus se tweede koms na 

die aarde.”4  

• Steven R. Miller sê: “‘In die toekoms’ is ’n vertaling van die Hebreeuse béahârît 

hayyāmîm, wat gewoonlik ‘in die laaste dae’ beteken. Die frase beskryf 

normaalweg gebeure net voor en gedurende die koms van die koninkryk van God op 

aarde… Die klimaks van die historiese voorskou wat die engel verskaf is die 

toekomstige koninkryk van God.”5   
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Nadat die engel die visioen se uiteindelike betekenis en doel aan Daniël verduidelik het, 

begin hy om die Medo-Persiese Ryk se onmiddellike toekoms asook die gebeure rondom 

haar val voor die Griekse Ryk te beskryf: 

“En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog drie konings sal 

opstaan vir die Perse, en die vierde sal groter rykdom verwerf as almal… 

Dan sal ’n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak 

net soos hy wil.” — Daniël 11:2,3 (1953) 

Soos ons in Daniël 8 gesien het, sal Alexander se voortydige dood uiteindelik tot die 

verdeling van sy koninkryk onder vier opvolgers lei: 

“En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word en na die vier 

windstreke van die hemel verdeel word; en dit sal nie aan sy nakomelinge 

behoort en nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie — want sy 

koninkryk sal verwoes word en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander.” 

— Daniël 11:4 (1953) 

Dan volg ’n baie gedetailleerde beskrywing van die historiese botsings tussen die twee 

prominentste vorstehuise in Alexander se voormalige ryk, die Seleukidiese Ryk in die 

Noorde en die Ptolemeïese vorstehuis in die Suide. John C. Whitcomb, Ou Testamentiese 

geleerde, sê van verse 5-20: 

“Hierdie merkwaardige, gedetailleerde profesie van die 150-jarige stryd 

tussen die verskeie erfgename van Alexander se koninkryk konsentreer op 

Ptolemeus I Soter (323-283 v.C.) en sy opvolgers in Egipte (dit is die Konings 

van die Suide) en Seleukus I Nicator (312-281 v.C.) en sy opvolgers (die 

Konings van die Noorde).”6  

Vervolgens word ons in verse 21-35 van die loopbaan van Antiochus IV Epifanes vertel, die 

klein horinkie van Daniël 8 en agtste heerser van die noordelike Seleukidiese Ryk: 
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“Daarna sal ’n veragtelike in sy plek optree op wie geen koninklike 

waardigheid gelê was nie, maar hy sal onverwags kom en met liste die 

koninkryk bemagtig.” — Daniël 11:21 (1953) 

Die volgehoue historiese stryd tussen die Seleukidiese Ryk in die Noorde en die 

Ptolemeïese Ryk in die Suide blý die vernaamste fokus van die ontvouende verhaal: 

“En hy sal sy krag en sy hart opwek teen die koning van die Suide met ’n 

groot leër; en die koning van die Suide sal hom in die oorlog begewe met ’n 

groot en baie sterk leër, maar hy sal nie standhou nie, want hulle sal planne 

teen hom beraam.” — Daniël 11:25 (1953) 

Verse 33-35 sluit die gesprek oor Antiochus met enkele verwysings na die volharding van 

sommige (wyse) Joodse mense wat onder Antiochus sal ly af — ’n kragtige 

vooruitskaduwing van die volharding wat net so nodig in die laaste dae sal wees.  

Die Antichris 

Die gesprek oor die historiese stryd tussen die Seleukidiese Ryk, gelei deur Antiochus, en 

die Ptolemeïese Ryk in die Suide eindig by vers 35. Sommige geleerdes stem nie daarmee 

saam nie, maar konserwatiewe kenners wat ’n futuristiese eindtyd-benadering volg 

aanvaar oor die algemeen dat verse 35 en 36 ’n oorgang tussen Antiochus en sy einde-van-

die-dae antitipe, die Antichris, vorm.  

• Jerome verwys in die vierde eeu na die Joodse en Christelike interpretasie van 

hierdie Skrifgedeelte en sê: “Die Jode glo dat hierdie Skrifgedeelte na die Antichris 

verwys… ons sien hierdie Skrifgedeelte ook as ’n verwysing na die Antichris.”7  

• John Walvoord praat oor die wegbreek van die historiese tyd na die eindtyd wat by 

vers 36 begin: “’n Skielike wegbreek vind van vers 36 in die profesie plaas, ingelei 

deur die frase ‘tot die eindtyd toe’ in vers 35. Tot op hierdie punt is die profesie 

aangaande die Persiese en Griekse Ryke deeglik en met verstommende presisie 

vervul. Kom ons egter by vers 36, dan vind ons ’n heeltemal nuwe situasie.”8  
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• Robert D. Culver, voormalige professor in Ou Testamentiese en Hebreeuse Studies 

aan die Grace Theological Seminary, bespreek die oorgang van Antiochus na 

Antichris in vers 36 in sy Daniel and the latter days. “My eie opinie (gelei deur die 

meerderheid hedendaagse vóór-Millennium-kommentators) is dat die voorspelling 

oor Antiochus van vers 21 tot vers 35 strek, maar dat die Antichris van vers 36 af 

die tema van die profesie word, aangedui deur die melding van die ‘koning (wat) 

sal maak soos hy wil’ aan die einde van hoofstuk 11. Met bogenoemde siening in 

gedagte is dit my opinie dat Antiochus in vers 21-35 beskryf word en dat sy 

geskiedenis wat uitgebeeld word tipies is van die Antichris se toekomstige 

loopbaan.”9  

• Dr. Thomas Ice bevestig ook die wye aanvaarding van hierdie beskouing: “Bykans 

alle futuriste glo dat Dan. 11:1-35 in die verlede vervul is, hoofsaaklik in die 

tweede eeu v.C. Die koning(s) van die Noorde en die Suide in verse 1-35 verwys 

duidelik na die ‘konflik tussen die Ptolomeërs en die Seleukiede’.”10  

Kenners stem dus oor die algemeen saam dat daar ’n oorgang van die tipe (Antiochus) na 

die antitipe (Antichris) tussen vers 35 en vers 36 plaasvind. Ons sien hier dat die Antichris 

een is wat sal doen wat hom behaag. Soos ons in Daniël 8 gesien het, is hy ’n 

selfverheffende, arrogante wese. Oor as’t ware elke god — maar veral oor Yahweh, die 

enige, ware God — sal hy reguit lasterlike dinge uitspreek. Maar hoewel hy elke god 

belaster, sal ons sien dat daar een spesifieke god is wat hy wel eer. En ten slotte sal ons 

sien dat hy voorspoedig sal wees in alles wat hy doen totdat die “tyd van God se toorn 

verby is” en Jesus terugkeer om sy godslasterlikhede tot ’n einde te bring: 

“Die koning van die noorde sal maak soos hy wil en sal hom verhef en hom 

groter hou as enige god. Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge 

sê. Hy sal daarmee aanhou totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby 

is, want wat besluit is, sal gebeur.” — Daniël 11:36 

Verse 37-39 bevat belangrike inligting oor die Antichris se karakter en geloofsisteem. Ons 

sal die bespreking van hierdie verse voorlopig uitstel om dit in detail in die volgende 
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hoofstuk te takel. Vir eers moet ons fokus op die profesie se slotsom wat by vers 40 begin. 

Hierdie vers vertel ons dat die eindtye die konteks van hierdie finale deel van die profesie 

is. 

“Maar  in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in 

botsing kom, en die koning van die Noorde sal  op hom afstorm met 

strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande 

inkom en instroom en dit oorvloei.” — Daniël 11:40 (1953) 

Kommentators is verdeel oor die identiteit van die koning van die Noorde in hierdie 

gedeelte. Hoewel meeste oor die identiteit van die koning van die Noorde in die ses vorige 

verwysings na die Seleukidiese konings saamstem, is hulle verdeel oor wie die koning van 

die Noorde in vers 40 is. Sommiges — ek ingesluit — dink dis duidelik dat die koning van die 

Noorde die Antichris is. Ander glo egter die rol van die koning van die Noorde word hier 

deur die Antichris se vyand en ’n bondgenoot van die koning van die Suide vertolk. 

Die historiese beskouing: die koning van die Noorde as Antichris 

Onder dié wat die koning van die Noorde as die Antichris identifiseer is kommentators van 

die vroeë Kerk en sowel as van die moderne era. Ek verwys hierna as die “historiese 

beskouing”: 

• Hippolitus, ’n dissipel van Irenaus, identifiseer die koning van die Noorde as die 

Antichris in sy 2e-eeuse Treatise on Christ and Antichrist.11  

• Lactantius skryf in die 3e eeu: “’n Koning, verwek deur ’n bose gees, die 

omverwerper en vernietiger van die menslike ras, sal uit Sirië verskyn en dít wat ná 

die vorige boosheid oorgebly het vernietig — saam met homself… hy sal probeer om 

die tempel van God te vernietig en die regverdige mense vervolg.”12  

• Theodoret van Cyr identifiseer die Antichris óók as die koning van die Noorde in die 

4e eeu: “(Die) koning van die suide sal oorlog voer teen die een wat die koning van 

die noorde genoem word… Antiochus, wat ’n tipe van die Antichris is, was óók die 
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koning van die noorde. Wanneer die koning van die suide in ’n geveg teen hom te 

staan kom, sal hy met ’n menigte en met sterk magte op beide land en see teen 

hom optrek en die oorwinning behaal.”13  

• Gleason L. Archer sê die volgende nadat hy die alternatiewe posisie oorweeg het: 

“Dit blyk egter baie eenvoudiger en oortuigender te wees om die ‘koning van die 

Noorde’ as niemand anders nie as die klein horinkie van die laaste dae, die 

Antichris, te beskou.”14  

• G.H. Lang, wie se kommentaar op Daniël die hoogste lof en aanbeveling in die 

voorwoord deur F.F. Bruce bekom, sê: “As Antichris uit die Siriese gebied gaan kom, 

dan wil die profesie ons natuurlik na daardie land (die koning van die Noorde) en sy 

mededinger, Egipte (die koning van die Suide) neem. In Daniël se tyd — en lank 

daarna — het Sirië (die naam wat nou tot die klein landjie noord van Palestina 

beperk is maar eers Assirië, die koninkryk van Sirië, was) se regering tot by die 

buitegrense van Indië gestrek.”15  

• Edward J. Young, voormalige professor in Oud Testamentiese studies aan die 

Westminster Teologiese Kweekskool, sê: “… die konflikte tussen die Suide en die 

Noorde dui klaarblyklik op hierdie groot stryd aan die einde van die wêreld. Die 

twee opponente is die Antichris en die koning van die Suide, wat die konflik begin 

deur teen hom op te staan.”16  

• Steven R. Miller stem saam: “Dit blyk duidelik uit die beskrywing van die ‘koning 

van die Noorde’ dat dit niemand anders as die Antichris is nie.”17  

• Geoffrey R. King, ’n Britse leraar en outeur, sê: “Ek dink dit moet die koning van 

die Noorde, die Assiriër, wees… Hy is gelyk aan die Dier in Openbaring.”18  

• C.F. Keil, Duitse teoloog en Hebreeuse kenner, redeneer as volg: “Ons lees nie in 

verse 40-43 van die oorlog van ’n vyandige koning (die Antichris) teen die koning 

van die suide en die koning van die noorde nie.”19  
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• Britt Gilette, ’n gewilde profesie-blogger, sê: “Daniël se hoofstuk 11… verbind die 

Antichris duidelik met die noordelike koninkryk van die verdeelde Griekse Ryk. 

Hierdie koninkryk is deur een van Alexander se generaals, Seleukus, regeer; hy het 

oor die gebiede van Sirië, Mesopotamië, en Persië regeer. Dis daarom redelik om 

aan te neem dat die Antichris op ’n manier aan hierdie geografiese deel van die 

Midde-Ooste gekoppel sal wees.”20  

Die gewilde beskouing: drie konings 

In teenstelling met die historiese beskouing is daar vandag baie wat die opinie handhaaf 

dat die Skrifgedeelte drie afsonderlike konings beskryf. Volgens hierdie gewilde standpunt 

is die koning van die Noorde die Antichris se vyand. 

• Leon Wood erken die debat tussen die kenners in sy kommentaar op Daniël en kom 

tot die gevolgtrekking dat die koning van die Noorde nie die Antichris is nie maar 

eerder ’n Russiese leier.21  

• Tim Lahaye en Ed Hindson skryf in hul Popular Bible Prophecy Commentary: “Die 

Antichris se veldtog sal uiteindelik op Israel fokus (Dan. 11:40), maar hy sal ’n 

tweeledige aanval deur beide die koning van die Suide en die koning van die 

Noorde moet oorkom (verse 40-44) vóór hy sy doel kan bereik (vers 45). Hierdie 

twee konings sal klaarblyklik ’n alliansie teen die Antichris vorm en ’n gesamentlike 

aanval teen hom loods.”22  

• John C. Whitcomb sê: “Die koning van die suide moet… (geoordeel aan die vorige 

gebruik van die term in hierdie hoofstuk asook die duidelike verklarings van 

11:42-43) ’n toekomstige Egiptiese monarg wees. Vermoedelik in alliansie met ’n 

koning van die noorde (soos vandag se Rusland?) sal die eskatologiese Egiptiese 

heerser ’n afleidingsaanval loods en ‘met hom bots’, dit is, met ‘die koning wat sal 

doen wat hy wil’ (die Antichris).”23  

Probleme met die populêre beskouing 



147 Die Midde-Oosterse Dier: ’n Bybelse argument vir ’n Islamitiese Antichris

Volgens die populêre beskouing beskryf Dan. 11:36-45 dus drie konings: (1) Die Antichris, 

(2) die koning van die Noorde en (3) die koning van die Suide. Die koning van die Noorde 

en die koning van die Suide word as bondgenote teen die Antichris beskou. Nie net is 

hierdie beskouing in stryd met dié van die vroeë Kerk nie, maar dis ook in konflik met die 

duidelike vloei en groter konteks van hierdie Skrifgedeelte. Reg deur beide Daniël 8 en 11 

is Antiochus IV Epifanes duidelik ’n tipe van die Antichris. Almal stem daarmee saam. Maar 

as die laaste historiese koning van die Seleukidiese Ryk was Antiochus ook die laaste 

koning van die Noorde. Wanneer daar na die talle kenmerke, beskrywings, optredes en 

titels van Antiochus IV Epifanes gekyk word soos dit deurgaans in Daniël 8 en 11 opgeteken 

is, word dieselfde kenmerke, beskrywings, optredes en titels ook aan die Antichris 

toegeken. Dit sluit die volgende beskrywings van Antiochus in: 

• Die klein horinkie (Dan. 7:8; 8:9). 

• ’n Vernietiger en vervolger van God se mense (Dan. 7:25; 8:24; Op. 13:13-15). 

• ’n Godslasteraar (Dan. 8:25, 7:8,11,25). 

• Arrogant en selfverheffend (Dan. 7:8,11, 25; 8:25). 

• ’n Veragtelike persoon (Dan. 11:21). 

• ’n Ontheiliger van die Joodse tempel. 

• Hard van aangesig en met ’n gestalte groter as dié van ander (Dan. 7:20; 8:23). 

• ’n Manipuleerder wat deur slinksheid mag bekom (Dan. 8:23,25; 2 Tess. 2:9; Op. 

13:14). 

• Een wat ’n valse vrede gebruik om oorwinning te behaal (Dan. 8:25; 11:21,24). 

Dit word algemeen aanvaar dat beide Antiochus IV Epifanes en die Antichris aan hierdie 

beskrywings voldoen. Maar sover dit sy titel as Koning van die Noorde, regeerder van die 

Seleukidiese Ryk, betref, skei die gewilde beskouing die Antichris skielik daarvan. Die 

eienaardige gevolg is dat Antiochus IV Epifanes nie net die tipe van die Antichris is nie, 

maar ook ’n tipe van die Antichris se grootste vyand. Maar hoe kan hy beide wees? Dit 
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maak eenvoudig nie sin nie. Afgesien daarvan word die koning van die Noorde en die 

koning van die Suide, wat nog heeltyd (gedurende die historiese gedeelte van hierdie 

profesie) vyande van mekaar was, skielik saam as bondgenote teen die Antichris beskou. 

Soos Lahaye en Hindson dit stel, “sal hierdie twee konings/nasies ’n bondgenootskap teen 

die Antichris vorm en ’n gesamentlike aanval teen hom loods”.25 Selfs J.Paul Tanner, ’n 

kampvegter vir die gewilde drie-koning-teorie, erken die problematiese en teenstrydige 

aard van hierdie posisie: 

“Een moontlike swak plek in hierdie beskouing is die geringe 

teenstrydigheid met die vorige gedeelte van die hoofstuk. Die drie-koning-

teorie wil oënskynlik voorstel dat die ‘koning van die Noorde’ en die ‘koning 

van die Suide’ in vyandskap teen die Antichris saamspan, terwyl die vroeër 

gedeelte van die hoofstuk die twee konings in vyandskap teen mekaar 

uitbeeld.”26  

Tanner is heeltemal reg en sy eerlikheid is verfrissend. Hierdie beskouing verdraai die 

historiese tipe (vyande) om presies die teenoorgestelde daarvan te wees (bondgenote). 

Waar kom die regverdiging vir so ’n volledige 180°-ommekeer vandaan? Ten spyte van die 

wydverspreide gewildheid van hierdie siening is dit nie konsekwent nie en maak dit ook 

nie sin nie. Dit behoort deur toegewyde Bybelstudente verwerp te word. Maar waarop is 

hierdie posisie gebaseer? Hoe kom soveel uitstekende ontleders by hierdie slotsom uit? Die 

antwoord: Want die meeste ontleders benader hierdie Skrifgedeelte met die vals aanname 

van ’n Romeinse of Europese Antichris — en dit terwyl Daniël 11 openbaar dat die Antichris 

uit die gebied van Turkye, Sirië en Irak (die Seleukidiese Ryk) sal kom. Dis daardie 

ontleders wat nie in staat is om al die tekste met mekaar te versoen nie wat met so ’n 

onnatuurlike interpretasie vorendag sal kom. Soos Leon Wood dit stel: 

“Die benaming ‘koning van die noorde’ is nie ’n toepaslike aanduiding van 

die Antichris nie omdat sy land, Rome, nie noord van Palestina is nie. ’n 

Russiese leier pas beter, aangesien Rusland reg noord is met Moskou op ’n 

bykans direkte noord-suid-lyn met Jerusalem.”27 
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Daniël 11 praat heeltyd van ’n Midde-Oosterse ryk, maar skielik, sonder enige regverdiging 

(afgesien van die vae “noordelike” rigting, ’n algemene beskrywing wat verskeie 

betekenisse kan hê), kies Wood, Whitcomb en talle ander eerder om ’n Russiese militêre 

mag te visualiseer. Dis ’n klassieke voorbeeld van suiwer spekulerende eksegese. Hier kan 

ons sien hoe die vals aanname van ’n Romeinse Antichris tot die een fout na die ander lei. 

Dit ondermyn die interpretasie van hierdie Skrifgedeelte en dié van talle ander. In 

teenstelling daarmee is ons slotsom, in pas met die duidelikste en eenvoudigste begrip van 

die teks en in ooreenstemming met die vroeë Kerk sowel as die oorweldigende Midde-

Oosterse klem van al die vorige profetiese Skrifgedeeltes, dat die titel “Koning van die 

Noorde” die Antichris beskryf. Hierdie titel word sewe maal in Daniël 11 gebruik (verse 6, 

7, 8, 11, 13, 15 en 40). Die eerste ses verwys na die verskeie konings van die Seleukidiese 

Ryk. Maar in vers 40 word daar ook na die Antichris, die Antiochus IV Epifanes van die 

laaste dae, as die koning van die Noorde verwys, hy wat oor die eindtyd-weergawe van die 

Seleukidiese Ryk sal heers. Hierdie posisie is redelik, eenvoudig en duidelik en dit klaar die 

probleme, teenstydighede en spanning op wat soveel ontleders vir soveel jare lamgelê 

het.  

Die invaller van die Noorde 

Terug by die teks, en vervolgens word ons vertel dat die Antichris Israel — “die Pragtige 

Land” — saam met baie ander lande sal inval, maar Edom, Moab en die seuns van Ammon 

sal van sy verowerings gespaar word. Die groepering van hierdie drie antieke nasies en hul 

redelik direkte korrelasie met hedendaagse Jordanië laat baie kommentators glo dat die 

moderne Hasjimitiese Koninkryk van Jordanië nie onder die Antichris se verowerings sal val 

nie: 

“Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar 

hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van 

die kinders van Ammon.” — Daniël 11:41 (1953) 
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Nadat hy Israel ingeval het, sal die Antichris Egipte, Libië en Kus (wat met die 

hedendaagse Islamitiese Republiek van Sudan korreleer) verower.  

“En hy sal sy hand uitsteek teen die lande; ook Egipteland sal nie vrykom 

nie. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die 

kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe 

volg.” — Daniël 11:42,43 (1953) 

Antieke Christene het geglo dat hierdie drie nasies (Egipte, Libië en Sudan) hier met die 

drie horings korreleer wat volgens Dan. 7:8 eerste deur die Antichris ontwortel sal word. 

Hippolitus sê in sy Treatise on Christ and the Antichrist: 

“En hiermee word niemand anders as Antichris aangedui nie… (Daniël) sê 

drie horings word deur hom ontwortel — dit is die drie konings van Egipte, 

Libië en Ethiopië wat in die slagorde van oorlog deur hom afgesny word.”28  

Jerome sien Egipte, Libië en Sudan ook as die drie horings wat eerste voor die Antichris 

val: 

“Ons verduidelik dat die finale hoofstuk van hierdie visioen met die 

Antichris te doen het en dat dit sê dat hy gedurende sy oorlog teen die 

Egiptenare, Libiërs en Ethiopiërs (Kus/Sudan) drie van die tien horings 

stukkend sal breek.”29  

En dan, terwyl die Antichris nog so aan die verower is, bereik steurende “gerugte” van 

beide die Noorde en die Ooste hom. Oor presies wat hierdie gerugte behels kan ons net 

spekuleer. Maar ons kan aanneem dat dit na bewegings van groot weermagte — van 

Rusland in die Noorde en China in die Ooste? — verwys: 

“Dan sal gerugte uit die ooste en die noorde hom ontstel, en hy sal 

woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei.” — Daniël 

11:44 (1953) 
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Uiteindelik word die Antichris uitgebeeld waar hy “sy koninklike tente” in die land van 

Israel opslaan. Hier, word ons eenvoudig vertel, kom hy “aan sy einde”:  

“Hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar 

die heiligdom staan. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom 

kan help nie.” — Daniël 11:45 

Profetiese implikasies vir die toekoms 

In Daniël 8 is Antiochus IV Epifanes ’n tipe van die Antichris sover dit sy karakter en 

optredes teen die mense en die land van Israel aanbetref. Hier in Daniël 11 word Antiochus 

weer eens as ’n tipe van die Antichris gesien. Hierdie keer is dit ten opsigte van die oorloë 

waarin hy betrek sal word en die gebied waaruit hy sal kom. Soos ons gesien het, is dit ook 

hoe die vroeë Christene dit verstaan het. Die implikasies van hierdie profesie sover dit die 

sogenaamde “Arabiese Lente” aanbetref is diepgaande. In die dae en jare wat voorlê kan 

ons verwag om die verskyning van ’n noordelike leier uit die gebied wat oor die algemeen 

deur Turkye, Sirië of Irak opgeneem word (die ou Seleukidiese Ryk) te sien. ’n Ander 

suidelike leier sal in Egipte verskyn. Die suidelike leier sal met die noordelike leier bots — 

’n konfrontasie wat op ’n grootskaalse militêre konfrontasie sal uitloop. Egipte sal voor die 

noordelike leier val. Libië en Sudan (Kus) sal hulle dan aan die noordelike leier onderwerp. 

Daarna sal sewe ander nasies in hierdie gebied hul ondersteuning uit vrye wil aan die 

noordelike leier/Antichris en sy opkomende ryk bied. Hierdie saamgestelde (herleefde) ryk 

is die een wat in Daniël 2 deur die voete van yster en klei verteenwoordig word en in 

Daniël 7 deur tien horings. Dit sal die finale Antichristelike ryk wees wat die mense van 

God dwarsdeur hierdie gebied en in groot dele van die wêreld sal vergruis voordat hy 

heeltemal deur Jesus die Messias vernietig sal word.  
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Seleukidiese koninkryk in die Noorde en die Ptolemeïese koninkryk in die Suide 

(c. 275 v.C.)30 
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HOOFSTUK 10 

DANIËL 11: DIE ANTICHRIS SE TEOLOGIE: SAL HY BEWEER HY IS 

GOD? 

In die vorige hoofstuk het ons daardie gedeelte van Daniël 11 se profesie ondersoek wat 

oor die gebied handel waarvandaan die Antichris sal kom sowel as sy profetiese titel, 

“Koning van die Noorde”. Ons moet nou na verse 36-39 terugkeer om te begryp wat 

hierdie Skrifgedeelte oor die Antichris se godsdiens of teologie te sê het. Ons het in die 

vorige hoofstuk gesien dat vers 36 die Antichris as eiesinnig en selfverheffend uitbeeld, 

een wat elke god — maar spesifiek Yahweh, die enige, ware God — belaster. In die verse 

wat volg word dit egter duidelik: hoewel die Antichris die God van die Bybel en saam met 

hom as’t ware elke ander god belaster, is daar een spesifieke god wat hy wel eer. Kom ons 

kyk na hierdie Skrifgedeelte: 

“En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van 

die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo 

alles groot hou. Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer, 

en die god wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en 

edelgesteente en kosbaarhede vereer.” — Daniël 11:37,38 (1953) 

Hier word ’n paar belangrike stellings oor die Antichris se godsdienstige beskouings 

gemaak. Ek het Christene al dikwels dogmatiese verklarings oor die geloofsoortuigings van 

die Antichris hoor maak wat op ’n geïsoleerde gedeelte van hierdie twee verse gebaseer 

is. Die ander gedeeltes word geïgnoreer. Ek het byvoorbeeld gehoor hoe “(nie) op enige 

god sal hy… ag gee nie” aangehaal word om die bewering te ondersteun dat die Antichris 

’n ateïs sal wees. Ander haal “op die liefling van die vroue… sal hy geen ag gee nie” aan 

om te bewys dat hy homoseksueel sal wees. Sommige haal “op die gode van sy vaders sal 

hy nie ag slaan nie” aan as bewys dat hy ’n Jood sal wees wat tot ’n ander geloof bekeer 

het of Judaïsme eenvoudig verwerp. Maar om die volle prentjie wat hier geskets word te 

verstaan vra vir ’n holistiese benadering tot die Skrifgedeelte. Hierdie verse bevat die 
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Antichris se vierledige geloofsverklaring. Die eerste drie elemente daarvan is negatief en 

definieer dit wat die Antichris verwerp en ontken. Die vierde komponent openbaar dit wat 

die Antichris positief bevestig. Die vier elemente wat die Antichris se geloofsisteem 

definieer is: 

• Die Antichris verwerp “die God van sy vaders”. 

• Die Antichris verwerp “die liefling van die vroue”. 

• Die Antichris verwerp “enige ander god”. 

• Die Antichris bevestig en eer “die god van die vestings”. 

Kom ons ontleed elkeen van hierdie elemente van die Antichris se geloofsverklaring. 

Die God van sy vaders 

Die eerste goddelike entiteit wat die Antichris verwerp, word “die God van sy vaders” 

genoem. Baie studente van Bybelse profesie lees hierdie frase verkeerd en lei dan af dat 

die Antichris iemand sal wees wat eenvoudig die godsdiens van sy jeug sal verwerp; dat hy 

die godsdiens van sy pa of oupa sal verwerp. Ander argumenteer dat die spesifieke 

Hebreeuse woord wat hier vir “God” gebruik word ewe maklik ’n heidense “god” of 

“gode” kan beteken. Maar nie een van hierdie voorstelle is in pas met die volle betekenis 

van die Hebreeuse frase elohim ab nie. Ons kom hierdie frase dikwels in die Skrif teë; elke 

keer wanneer dit gebruik word, is dit ’n verwysing na die HERE (Yahweh). Dit is dít wat 

baie kenners tot die slotsom laat kom dat die Antichris Joods sal wees. Soos A.C. 

Gaebelein dit stel: 

“Die Koning Antichris sal nie die God van sy vaders eer nie. Hier kom sy 

Joodse herkoms duidelik na vore. ‘Die Gode van sy vaders’ is ’n Joodse 

frase.”1  

Met ander woorde, omdat die verwysing na die HERE is, die God van Abraham, Isak en 

Jakob, glo Gaebelein en baie ander kenners dat die Antichris net ’n Jood kan wees, een 

wat sy voorvaderlike godsdiens verwerp het. Gaebelein is reg: elohim ab is ’n verwysing na 
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die God van die Jode. Maar dit bewys nie noodwendig dat die Antichris Joods sal wees nie. 

Die probleem met hierdie redenasie word  gevind in die bekende Sondagskool-liedjie: 

“Vader Abraham het baie seuns, baie seuns het vader Abraham…” Met ander woorde, net 

omdat die Antichris die God van sy vader Abraham verwerp bewys geensins dat hy ’n Jood 

is nie. Hy kan netsowel is Ismaeliet wees, of ’n Edomiet, of ’n afstammeling van enige van 

die talle familielede van Abraham se seuns wat groot dele van die Midde-Ooste vul of 

vandag regoor die wêreld versprei is. Ons moet baie versigtig wees as ons hierdie 

Skrifgedeelte wil inspan om die etnisiteit van die Antichris te beperk. Die punt hier is 

eenvoudig dat die Antichris “nie ag (sal) slaan” op die HERE, die God van Abraham, Isak en 

Jakob, nie. Om die waarheid te sê, hoewel baie Kerkvaders en hedendaagse kommentators 

beweer (het) dat die Antichris Joods sal wees, bewys die Bybelse patroon die teendeel. 

Elke tipe of voorskaduwing van die Antichris reg deur die Bybel was ’n nie-Joodse heidense 

leier. Of ons van Farao, Sanherib (die Assiriër), Nebukadnesar (koning van Babilon) of 

Antiochus IV Epifanes praat — hulle was almal nie-Joodse, heidense wêreldleiers. Dis veel 

waarskynliker dat die Antichris hierdie patroon sal volg en óók ’n nie-Joodse wêreldleier 

sal wees wat die God van Abraham, Isak en Jakob verwerp. Hoewel Moslem-apologete 

beweer die Allah van Islam is in werklikheid een en dieselfde as die God van Abraham, Isak 

en Jakob, is dit bloot Islamitiese propaganda. Die Allah van Islam het veel meer in gemeen 

met Sin, die maan-god wat Abraham in die woestyn agtergelaat het.  

Die liefling van vroue 

Tweedens verwerp die Antichris “die liefling van die vroue”. Hierdie frase word ook op 

talle maniere geïnterpreteer. Volgens een van die populêre interpretasies is hierdie gebrek 

aan agting vir “die liefling van die vroue” ’n aanduiding dat die Antichris homoseksueel sal 

wees. Nathan Jones van Lion and Lamb Ministries beskou hierdie Skrifgedeelte 

byvoorbeeld as ’n aanduiding dat die Antichris gay mag wees en dus nie ’n Moslem kan 

wees nie: “(As) die Antichris blykbaar nie in vroue belangstel nie en gay kan wees, sal die 

Moslems hom dood wil hê, nie waar nie?”2 Pastoor John Hagee is deur die liberale media 

afgeransel bloot omdat hy gesê het die Antichris sal ’n “godslasteraar en homoseksueel” 
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wees.3 Ander sien in hierdie vers ’n verwysing na die een of ander Romeinse godin — ’n 

opinie wat egter op die liberale siening gebaseer is dat hierdie Skrifgedeelte nie na die 

eindtyd-Antichris nie maar eerder na ’n historiese figuur verwys. Maar in teenstelling met 

hierdie twee voorstelle beskou baie kenners hierdie frase as ’n Messiaanse verwysing na 

Jesus die Messias — ’n denkrigting wat deur ’n breë deursnee van kenners gevolg word: 

• Arno C. Gaebelein sê: “Baie interessanter is die frase ‘op die liefling van die 

vroue… sal hy geen ag gee nie’. Die Here Jesus is hier in sig.”4  

• John Walvoord stem saam: “Hoewel Daniël nie spesifiek is nie, is ’n aanneemlike 

verklaring vir hierdie Skrifgedeelte (in die lig van Daniël se Joodse agtergrond) dat 

hierdie uitdrukking, ‘die liefling van die vroue’, na Joodse vroue se natuurlike 

begeerte verwys om die moeder van die beloofde Messias te wees — die saad van 

die vrou wat in Gen. 3:15 belowe is.”5  

• Stephen R. Miller volg ook hierdie interpretasie en sê: “‘(Die) liefling van vroue’ 

sinspeel op Christus omdat Joodse vroue begeer om die moeder van die Messias te 

wees, en die konteks van die vers blyk so ’n interpretasie te ondersteun.”6  

• Phillip Mauro, ’n preteristiese vertolker van die vroeë 20ste eeu, sê: “Die woorde 

‘die liefling van die vroue’ is baie betekenisvol. Daar kan skaars enige twyfel wees 

dat hulle na Christus verwys en dat Daniël dit so sou verstaan het.”7  

Met ander woorde, hierdie frase, “die liefling van die vroue”, is ’n Hebreeuse frase wat op 

die Messias dui. Hierdie frase sou so deur die oorspronklike toehoorders daarvan verstaan 

geword het. Hierdie profesie oor die begeerte van Joodse vroue het uiteindelik ’n 

werklikheid geword en is vervul in Maria, wat haar verheug het oor die feit dat sy as die 

geseënde een gekies is en uitgeroep het: 

“En Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug 

in God, my Saligmaker, omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd 

aangesien het; want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem.” — 

Lukas 1:46-48 (1953-vertaling) 
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Die Vader en die Seun 

Ons sien tot sover dat die Antichris (1) die HERE (Yahweh), die God van die Bybel, en (2) 

Jesus, die Messias, verwerp. Hierdie tweevoudige verwerping moet eenvoudig as ’n 

verwerping van God die Vader en God die Seun gesien word. Ondersteuning daarvoor word 

in die Nuwe Testament gevind. In 1 Joh. 2:22 bespreek die Apostel Johannes spesifiek die 

Antichris se teologie of geloofsisteem. Oorweeg sy beklemtoning van die Antichris se 

ontkenning van die Vader en die Seun: 

“Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is 

die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het 

ook nie die Vader nie.” — 1 Johannes 2:22,23 (1953) 

Maar waar het Johannes hierdie inligting bekom? Want die enigste Skrif wat hy gehad het, 

was die Ou Testament. Die primêre teks waarna Johannes sou terugkeer om die teologie 

van die Antichris te verstaan sou Dan. 11:36-39 gewees het. Dis waarskynlik juis hierdie 

teks waarop hy sy opmerkings oor die Antichris se tweevoudige ontkenning van Vader en 

Seun baseer het. Hierdie tweevoudige ontkenning is ook ’n herhaaldelike tema in ander 

Skrifgedeeltes wat oor die Antichris handel. In Psalm 2, ’n Skrifgedeelte waar die 

algemene motief van die eindtyd-vergadering van nasies herhaal word, spesifiseer presies 

teen wie hierdie heidense nasies vergader: die HERE en sy Messias: 

“WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van 

die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen 

sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons 

afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle. Dan sal Hy 

hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik: Ék 

tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.” — Psalm 2:1-6 (1953) 

Elders, in ’n gesprek oor die tyd wanneer die heiliges doodgemaak sal word omdat hulle in 

Hom glo, verduidelik Jesus óók: 
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“Daar kom selfs ’n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat 

hy ’n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie 

ken nie en My ook nie.” — Johannes 16:2,3 

Dit is ’n fassinerende Skrifgedeelte. Dis problematies vir dié wat glo humanisme is die 

Antichris se finale “geloof”. Want Jesus sê hier dat die tyd sal kom wanneer mense glo 

hulle behaag hulle god deur ander mense te vermoor. As Jesus hier humanisme in gedagte 

gehad het, dan sou Hy gesê het dat mense die moord op ander mense as regverdig of 

regverdigbaar sou beskou het, maar Hy sou nie bygevoeg het dat hulle sal glo hulle behaag 

’n god in wie hulle nie glo nie. Wat hier duidelik gemaak word, is dat daar ’n tyd kom 

wanneer dié wat aan ’n werklike godsdiens sal behoort Christene en Jode sal vermoor en 

glo dat dit hulle god behaag. Daar is een godsdiens in die wêreld wat vandag as ’n 

waarskynlike kandidaat uitstaan om hierdie profesie op ’n wêreldwye skaal te vervul. 

Christene word alreeds gereeld deur Moslems vermoor wat glo dat hulle dade hul god, 

Allah, behaag.  

Elke ander god 

Derdens, afgesien van die feit dat die Antichris die Vader en die Seun verwerp, verwerp hy 

ook elke ander god in die wêreld. Al die gode op aarde word sáám met God die Vader en 

God die Seun verwerp. Maar ons moet daarteen waak om hierdie aspek te verabsoluteer, 

want — soos ons vervolgens sal sien — is daar een uitsondering op die Antichris se 

minagting vir alle gode. Daar is ’n god wat hy wel  in ag neem en bo alles eer. 

’n God van oorlog 

Uiteindelik kom ons nou by dit wat die Antichris op ’n positiewe manier bevestig. Hier 

word ons vertel dat die Antichris “’n god van vestings” sal eer: 

Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer, en die god wat 

sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en 

kosbaarhede vereer.” — Daniël 11:38 (1953) 
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Die King James-Weergawe vertaal dit as “die god van magte”. Maar wat beteken dit? John 

Walvoord sê: “(Die) enigste ding waarin die finale wêreldleier sy vertroue stel, is militêre 

mag, [dus word hy] as ’n ‘god van oorlog’ gepersonifiseer.”8 Kenners en kommentators het 

hier heelwat botsende opinies. Aan die een kant sien sommiges ’n spesifieke god en 

probeer hulle om dit met verskeie spesifieke gode in die geskiedenis te identifiseer. Die 

Hebreeuse geleerde, Wilhelm Gesenius, byvoorbeeld, sien hier ’n verwysing na Jupiter 

Kapitolinus. Ander sien ’n verwysing na Mars, die god van oorlog. Sommiges probeer om 

hierdie “god” glad nie as ’n god te sien nie maar eerder as ’n verwysing na die Antichris se 

verbintenis tot militêre verowerings. Lahaye en Hindson sê byvoorbeeld “hierdie koning is 

’n heiden wat net militêre mag eer”.9 Walvoord lewer ook op hierdie Skrifgedeelte 

kommentaar en sê die Antichris “is ’n volslae materialis”.10  

Maar die siening dat die Antichris ’n ateïstiese materialis is wat net wil verower is 

eenvoudig nie ’n natuurlike interpretasie van hierdie Skrifgedeelte nie. As die Antichris ’n 

ateïs gaan wees, net aan verowerings toegewy is en in geen mag glo behalwe dit wat hy 

verteenwoordig nie, dan is al wat die byvoeging van die woord “god” hier regkry om 

verwarring oor die ware betekenis van die Skrifgedeelte te veroorsaak. Eweneens is dit 

verwarrend dat die Antichris net soos tradisionele aanbidders geskenke van “goud en 

silwer en edelgesteente en kosbaarhede” offer. Hierdie god word ook spesifiek as ’n 

vreemde god beskryf — ’n verdere aanduiding dat dit ’n spesifieke god is wat deur ’n (nog 

naamlose) “vreemde” nasie aanbid sal word. Alles in ag genome, is die natuurlikste manier 

om hierdie teks te lees om in te sien dat die Antichris ’n aanbidder van ’n spesifieke god 

van oorlog is. Die geskiedenis van die Midde-Ooste is natuurlik besaai met die aanbidding 

van astrale en oorloggode. Ons sien dus dat die Antichris, hy wat God die Vader en God die 

Seun sowel as die groot veskeidenheid gode regoor die aarde verwerp, wel ’n god van 

oorlog aanbid. 

Kyk ons na die geheelbeeld, is dit sekerlik billik om te sê dat hierdie beskrywing op ’n 

Moslem van toepassing gemaak kan word. Islamitiese leerstellings verwerp die HERE ten 

gunste van die Allah van die Koran. Islam verwerp Jesus as die Seun van God. Islam 
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verwerp die gode van elke ander godsdiens. En sekerlik kan die Allah van Islam verstaan 

word as die god van oorlog of jihad. As Islam die godsdiens van die Antichris is, dan kan die 

frase “die god wat sy vaders nie geken het nie” maklik as ’n verwysing na Allah, die maan-

en-oorlog-god van Arabië, verstaan word.  

Ten slotte word ons vertel dat die Antichris die “versterkte vestings” met die hulp van 

hierdie “vreemde god” sal aanval en dié sal eer wat hom in sy pogings ondersteun: 

“So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van ’n 

vreemde god; diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat 

heers en grond as beloning uitdeel.” — Daniël 11:39 

Presies wat hier met “versterkte vestings” bedoel word is iets waaroor ons net kan 

spekuleer. Dit sal duidelik word vir dié van ons wat dáár sal wees om die dag van die 

Antichris te aanskou.  

Sal die Antichris beweer hy is God? 

Noudat ons die Antichris se teologie bespreek het, is dit nodig om ’n baie belangrike en 

verwante onderwerp te takel. Een van die betekenisvolste probleme wat die Islamitiese 

Antichris-teorie oor die afgelope aantal jare teëgekom het, is die beswaar wat daarteen 

gemaak word dat die Antichris sal beweer dat hy God is, en dat Moslems nooit so ’n man 

sal volg nie. Ek het hierdie probleem in Islamic Antichrist erken en twee faktore bespreek 

wat die probleem kan oplos. Die eerste een is die kragtige, verleidelike en bedrieglike 

invloed van Openbaring 13 se Vals Profeet. Hierdie wonderwerkende assistent van die 

Antichris sal — so word ons vertel — kragtige skynwonderwerke uitvoer om die 

aardbewoners te mislei: 

“En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is 

om voor die oë van die dier te doen…” — Openbaring 13:14 (1953) 

Die tweede faktor wat ek voorgestel het, het te doen met presies wanneer die Antichris 

sal aandring om aanbid te word. Dit sal letterlik jare wees nádat hy betekenisvolle, 
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wêreldwye aanhang opgebou het en hom gevestig het as die langverwagte Islamitiese 

messiasfiguur bekend as die Mahdi. Hoewel hierdie faktore sonder twyfel ’n rol in die 

Antichris se vermoë om wêreldwyd volgelinge te werf sal speel, is hierdie gedeelte van 

Islamic Antichrist een wat ek nou, ná deeglike oorweging en verdere studie van hierdie 

onderwerp, anders sal benader. Hoewel dit duidelik is dat die Antichris ’n skaamtelose 

selfbevorderaar sal wees en absolute trou, onderdanigheid en onderwerping sal vereis, glo 

ek nou dat hy net duskant ’n verklaring dat hy self Almagtige God is sal stop. Maar om 

werklik te verstaan wat die Bybel sê moet ons al die relevante tekste raadpleeg. Daar is 

drie Skrifgedeeltes wat baie laat glo dat die Antichris werklik sal verklaar dat hy Almagtige 

God is. Die eerste Skrifgedeelte het ons reeds hierbo ondersoek: 

“En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou 

bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge 

spreek…” — Daniël 11:36 

Maar soos ons alreeds bespreek het, kan hierdie stelling nie van die voller konteks van die 

Skrifgedeelte geskei word nie — en dié toon aan dat die Antichris in werklikheid ’n god van 

oorlog aanbid en met offerandes eer. Dis moeilik om in te sien hoe die Antichris hierdie 

god kan eer en terselfdertyd verklaar dat hý óók god is.  

Antichris sit in die tempel van God 

Die tweede Skrifgedeelte wat lyk asof dit bewys dat die Antichris homself as God sal 

verklaar is in Paulus se tweede brief aan die Tessaloniërs:  

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval 

kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die 

teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van 

aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat 

hy God is.” — 2 Tessalonisense 2:3,4 

Hierdie Skrifgedeelte is in ooreenstemming met verskeie Skrifgedeeltes in Daniël. Die 

Antichris sal duidelik ’n arrogante, selfverheffende individu wees wat die HERE en alles 
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wat heilig is openlik sal belaster. Ons sien ook dat die Antichris inderwaarheid in God se 

tempel gaan sit. Maar wat is die betekenis van die teks wat sê dat die Antichris homself as 

God sal voordoen? Sal die Antichris beweer dat hy Yahweh, die God van die Joodse mense 

is? Dit wil nie so voorkom nie. Die Antichris sal “wonderbaarlike dinge (teen die God van 

die gode)” spreek (Dan. 11:36), “(hy) sal die Allerhoogste belaster” (Dan. 7:25) en hy sal 

God, God se naam en God se tempel met dit wat hy uitspreek belaster (Op. 13:6). Saam 

beskou, is dit voldoende bewys dat die Antichris nie sal beweer dat hy Yahweh, die God 

van die Bybel, is nie. Dit wil voorkom asof die Antichris se teenwoordigheid in die tempel 

’n daad van uittarting, bespotting en superioriteit oor die God van die tempel is. Beweer 

die Antichris dan dat hy ’n ander soort god is? Dís ook onwaarskynlik, want ons het reeds 

gesien dat die Antichris ’n god van magte of oorlog aanbid. Die Antichris kan nie werklik ’n 

god van oorlog aanbid en terselfdertyd beweer om ’n god te wees nie.  

Hoe kan dit dan gesê word dat die Antichris “sal voorgee dat hy God is” soos die teks dit 

stel? Die antwoord word deur die feit verskaf dat die tempel in Hebreeuse/Bybelse 

konteks as die aardse setel gesien is vanwaar God se regerende gesag na die aarde 

uitgereik het. Met ander woorde, die tempel is God se setel. Hierdie konsep word reg deur 

die Bybel teëgekom. Esegiël het byvoorbeeld in ’n visioen ervaar hoe God oor ’n 

toekomstige tempel met hom gepraat het en dit as sy troon verklaar het:  

“En ek het Een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by 

my staan. En Hy het vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon 

en die plek van my voetsole waar Ek vir ewig sal woon onder die kinders 

van Israel…” — Esegiël 43:6,7 (1953) 

Jeremia praat oor die Messias se koninkryk en verwys ook na die tempel as God se troon: 

“In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die HERE; en al die nasies 

sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die  HERE  in Jerusalem; en 

hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie.” — 

Jeremia 3:17 (1953) 
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Jesus self verwys na die tempel as die plek waar sy “heerlike troon” eendag gevestig sal 

wees: 

“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…” — Matteus 

25:31 (1953) 

As ons eers verstaan hoe God sy tempel sien, dan sal ons óók verstaan dat, wanneer die 

Antichris op sy troon gaan sit, dit ’n daad is waardeur hy hom gelyk aan of groter as God 

verklaar. Maar dit beteken nie noodwendig dat hy daardeur wil sê dat hy self God — of 

selfs ’n god — is nie.  

Die derde Skrifgedeelte wat ingespan word om die idee te ondersteun dat die Antichris 

homself as God sal verklaar, word in Openbaring 13 gevind. Hier word ons vertel dat Satan, 

die draak, gesag aan die dier (die Antichris en sy koninkryk) sal gee sodat hy aanbid mag 

word: 

“En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier 

aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? … 

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.” — Openbaring 13:4,8 (1953) 

Agter die Antichris staan Satan, die draak, wat duidelik begeer om aanbid te word (Matt. 

4:8-10). Later word ons vertel dat die Antichris se assistent, “die Vals Profeet”, ’n beeld 

sal oprig sodat dié wat dit nie wil aanbid nie doodgemaak sal word: 

“En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier 

se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld 

nie aanbid nie.” — Openbaring 13:15 (1953)  

Meeste redeneer hier dat, omdat die dier aanbid word, hy as ’n god gesien moet word. 

Maar dit is nie noodwendig die geval nie. Die woord wat hier vir “aanbid” gebruik word is 
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die Griekse woord proskyneō. Die gebruik van hierdie woord in die Bybel kan een van die 

volgende betekenisse hê: 

• Om die hand as ’n teken van eerbied te soen. 

• Om op die knieë te val en die grond met die voorkop te raak as teken van heilige 

eerbied. 

• In die Nuwe Testament: om in gebed of wanneer jy ’n versoek rig te kniel of jouself 

neer te werp en so onderdanigheid te toon. 

• Om onderdanigheid aan mense of dié met hoër range te toon. 

Hoewel proskyneō dus aanbidding van God of ’n god kan beteken, het dit dus ook ander 

betekenisse. Die Theological Dictionary of the New Testament definieer die Joodse begrip 

van proskyneō só: 

“(Die) term vir verskeie woorde wat “om te buig”, “te soen”, “te dien” en 

“te aanbid” te beteken… In meeste gevalle het die woord met die ontsag vir 

die God van Israel of vir vals gode te doen. (Maar dit) kan ook ontsag vir 

engele, vir die regverdige, vir regeeerders (en) vir die profete wees…”11  

Daar is verskeie Skrifgedeeltes in die Nuwe Testament waar proskyneō gebruik word maar 

ware aanbidding nie bedoel word nie — eerder groot eer, respek of onderdanigheid. 

Oorweeg byvoorbeeld die gelykenis van ’n koning en sy dienskneg wat Jesus vertel het. In 

hierdie verhaal “val die dienskneg neer en buig voor (die koning) en sê: ‘Heer, wees 

lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal’” (Matt. 18:26). Hierdie dienskneg het die 

koning duidelik nie aanbid asof hy God was nie. Hy het eenvoudig in ’n betoning van 

onderdanigheid en in smeking voor hom gebuig. Maar die woord wat vir hierdie daad 

gebruik word is proskyneō, dieselfde woord wat gebruik word om aan te toon hoe daar 

teenoor die dier (die Antichris en sy ryk) opgetree sal (moet) word. Nog ’n voorbeeld waar 

proskyneō gebruik word en dit duidelik nie op ware aanbidding neerkom nie word in 

Openbaring 3 gevind: 
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“Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense 

wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg — 

kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle 

liefhet.” — Openbaring 3:9 

Jesus praat hier met die Gemeente in Philadelphia oor ’n spesifieke groep mense wat die 

gelowiges vervolg het. Jesus belowe dat Hy hierdie vals Jode na die gelowiges sal bring 

waar hulle die gemeente sal proskyneō om berou te toon. Jesus bedoel nie hier dat een 

groep mense ’n ander groep mense sal aanbid nie.  

Om saam te vat, in die lig van die verskeie betekenisse wat aan die woord proskyneō 

gekoppel word, moet ons daarteen waak om dogmaties te beweer dat die Antichris as God 

of as ’n god aanbid sal word. Die verse in Openbaring 13 wat sê dat die Antichris aanbid sal 

word kan eenvoudig beteken dat die volke van die wêreld daarmee hulle algehele en 

volslae onderdanigheid en onderwerping aan hom en sy koninkryk sal betoon. Met dit in 

gedagte, oorweeg nou ook die feit dat Islamitiese teologie leer dat elke Moslem verplig is 

om ’n eed van trou, bekend as die bay’ah, aan enige sittende Kalief (leier van die 

Islamitiese wêreld) af te lê. Weiering om dit te doen is strafbaar met die dood. Een 

Islamitiese outeur beskryf die bay’ah in die volgende terme: 

“Bay’ah beteken om ’n eed van lojaliteit af te lê. Hy wat die bay’ah doen, 

stem in om sy hele lewe aan die leier te wy… Hy sal nie teen die leier 

optree ten opsigte van dit waaroor saamgestem is nie en sal, ten spyte van 

sy persoonlike voorkeure en afkere, in alles wat hy doen lojaal aanhom 

wees.”12  

’n Ander Islamitiese tradisie rakende gehoorsaamheid aan Mohammed en die Kalief lui: 

“Mohammed het gesê: ‘Dié wat my gehoorsaam, gehoorsaam Allah, die 

Almagtige. Dié wat my nié gehoorsaam nie, is ongehoorsaam aan Allah, die 

Almagtige. Dié wat my leier gehoorsaam, gehoorsaam my en dié wat my 

leier nié gehoorsaam nie, is ongehoorsaam aan my.”13  
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As die Antichris bloot ’n Moslem-Kalief is wat met die God van die Jode spot dryf en 

terselfdertyd op sy volgelinge se absolute gehoorsaamheid aandring, dan is dit glad nie in 

konflik met enige van die relevante tekste wat die optredes, woorde en bevele van die 

Antichris beskryf nie.  

Gevolgtrekking 

Sover dit die gewilde siening aanbetref dat die Antichris woordeliks sal verklaar dat hý God 

is en as sodanig deur die hele wêreld aanbid moet word, moet ons erken dat ons hier met 

’n problematiese situasie te doen het, maak nie saak aan watter kant van die debat jy jou 

bevind nie. Dis byvoorbeeld problematies dat ’n humanistiese, materialistiese, ateïstiese 

Antichris God en alle ander gode sal verwerp maar terselfdertyd beweer om self God of ’n 

god te wees. Net so, as jy glo die Antichris is die een of ander universalistiese, 

godsdienstig pluralistiese, “kom-ons-kom-almal-met-mekaar-oor-die-weg-istiese” individu, 

dan is dit ook baie problematies, want nie net dryf die Antichris spot met die God van die 

Bybel nie maar met elke ander god. Universalisme heg waarde aan en erken die geldigheid 

van elke god. Maar ten spyte van die problematiese aard van byna elke standpunt wat hier 

ingeneem kan word, is dit eienaardig genoeg die Islamitiese Antichris-teorie wat met die 

meeste skeptisisme van almal begroet is. Ek voel dikwels dis asof mense veel makliker glo 

die Bybel voorspel iets wat net in die verbeelding bestaan as om te glo die Bybel voorspel 

iets wat daar is vir almal om te sien.  

Uiteindelik, maak nie saak watter standpunt jy hier huldig nie, moet ons onsself afvra: As 

die Antichris nie ’n Moslem is nie, hoe gaan hy die 1.6 biljoen (en groeiende aantal) 

Moslems wêreldwyd sover kry om hom te volg? Baie mense glo dat Moslems in die eindtyd 

nie meer “daar” sal wees nie. Maar geen scenario of meganisme bestaan om bevredigend 

te verduidelik hoe so ’n massiewe globale demografiese aardbewing verwesenlik sal word 

nie. Soos ons gesien het, sal die Antichris se ryk uit die Midde-Ooste en Noord-Afrika kom 

— uit nasies wat ons as Moslem-meerderheid-lande kan beskryf. As die Antichris ’n humanis 

of ’n universalis of ’n godsdienstige pluralis is, hoe gaan hy dit regkry om die toenemend 

radikaliseerbare Moslem-bevolking van die wêreld sover te kry om hom te volg? Dié wat 
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die Islamitiese Antichris-teorie verwerp moet ’n bevredigende antwoord op hierdie vraag 

kan verskaf. 

____________________ 
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HOOFSTUK 11 

DANIëL 12: VERSEëL TOT DIE TYD VAN DIE EINDE 

Maar voor ons ons studie van Daniël as afgehandel kan beskou, is daar nog een baie 

belangrike Skrifgedeelte waarna ons moet kyk. Aan die einde van die Boek van Daniël 

maak sy hemelse verteller dit baie duidelik dat die eindtye die eintlike konteks van die 

profesie is.  

“In daardie tyd… Dit sal ’n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was 

vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die 

boek opgeskryf is, gered word. Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die 

graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en 

veragting.” — Daniël 12:1,2 

Wanneer die engel sê dat hierdie dinge sal plaasvind wanneer “dié wat ontslaap het, uit 

die graf (sal) opstaan”, is dit duidelik dat hy na die tyd van die opstanding uit die dood 

verwys. Dit het vanselfsprekend nog nie plaasgevind nie. Daar kan geen twyfel wees dat al 

hierdie openbarings op méér as net die historiese van toepassing is nie. En dan kom die 

gedeelte wat ons nou moet oorweeg. Die engel vertel Daniël dat die openbarings “verseël” 

moet word: 

“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van 

die einde toe; baie sal [heen en weer hardloop], en die kennis sal 

vermeerder.” — Daniël 12:4 (1953) 

Vir Daniël is dit egter ’n bitter pil om te sluk. Hy het ’n reeks openbarings ontvang wat op 

die toekoms van toepassing is — natuurlik wil hy die betekenis daarvan beter verstaan. Hy 

vra die engel daaroor uit, maar word weer eens vertel dat die woorde tot die laaste dae 

verseël en verborge is; dis nie vir hom beskore om die visioen te verstaan nie maar eerder 

vir die laaste geslag: 
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“En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, 

wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, 

want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie 

sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar  die goddelose sal 

goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, 

maar die verstandiges sal verstaan.” — Daniël 12:8-10 (1953-vertaling) 

Die woorde van die profesie moet dus “verborge en verseël (word) tot die tyd van die 

einde toe”. Verder sal baie “[heen en weer hardloop], en die kennis sal vermeerder”. Hier 

het ons twee aangeleenthede waaroor daar geen eenstemmigheid onder kenners en 

kommentators heers in terme van wat dit beteken nie. Daar is dié wat beweer dat die 

profesie nie “verborge” of “verseël” is nie maar net vir almal “bewaar” of “veilig gehou” 

is. Ander glo dat die boek in Daniël se dae verseël is, maar dat insig daarin geleidelik 

onder dié gelowiges wat dit deeglik en gesamentlik ondersoek sal toeneem — maar dit sal 

eers heeltemal verstaan word wanneer die eindtye aanbreek.  

Ons weet teen hierdie tyd die siening wat die wydste aanhang geniet — die tradisionele 

siening — is die een vanuit die “Romeinse perspektief”: die Boek van Daniël praat van ’n 

komende Romeinse Antichris. Jerome het alreeds in die vierde en vyfde eeue met sterk 

aanduidings vorendag gekom dat die Romeinse perspektief op Daniël se profesieë die een 

is wat deur die meeste gehuldig word. Soos hy self gesê het: 

“Ons behoort daarom saam te stem met die tradisionele interpretasie van al 

die kommentators in die Christelike Kerk dat, wanneer die einde van die 

wêreld aanbreek en die Romeinse Ryk vernietig sal word, daar tien konings 

sal wees wat die Romeinse wêreld onder hulleself sal verdeel.”1  

Oënskynlik het niks ’n duisend jaar later verander nie. Gedurende die Protestantse 

Hervorming het Martin Luther die Kerk se bykans universele Romeinse perspektief op 

Daniël se profesieë bevestig toe hy gesê het: “(Oor) hierdie interpretasie en opinie stem 

die hele wêreld saam, en die geskiedenis sal dit oorvloedig bevestig.”2  
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Omdat hierdie gewilde Romeinse perspektief op Daniël se profesieë sedert Jerome in die 

vyfde eeu relatief onveranderd gebly het, is dit nodig dat dié wat hierdie siening handhaaf 

die woord “verseël” eers moet herinterpreteer sodat dit iets anders as “verseël” kan 

beteken. Ed Hindson en Ted Lahaye sê byvoorbeeld: 

“Daniël word aangesê: ‘(Hou) die woorde geheim en  verseël die boek 

tot  die tyd van die einde toe…’ Die term ‘om geheim te hou’ (satam in 

Hebreeus) en ‘verseël’ (chatam in Hebreeus) beteken nie dat Daniël hierdie 

profesieë geheim moet hou nie… Omdat hierdie profesie nou volledig is, 

moet hy sy voorspellings eerder ‘intak’ hou en ‘versigtig’ vir sy volk se 

toekomstige generasies ‘bewaar’.”3  

Net so volg Thomas Ice in Stephen Miller se voetspore, wat aanvoer dat “verseël” bloot ’n 

verwysing na die “bewaring” van Daniël se profesieë is. Miller verwoord hierdie siening in 

sy kommentaar op Daniël:  

“In die antieke Nabye-Ooste was die gebruik om ’n belangrike dokument te 

‘verseël’ deur die betrokke partye sowel as die skrywer van die dokument 

se indentifiserende merke daarop te druk. Met ’n verseëlde teks kon daar 

nie gepeuter word nie en dit kon ook nie verander word nie. Vervolgens sou 

die oorspronklike dokument gekopiëer en in ’n veilige plek ‘verberg’ word 

waar dit bewaar kon word. ’n Uitstekende illustrasie van hierdie proses is in 

die Boek van Jeremia opgeteken: ‘(En) ek [Jeremia] het die stuk grond wat 

in Anatot is, by my neef Ganamel gekoop. Ek het vir hom twee honderd 

gram silwer afgeweeg. Nadat ek die kontrak (geteken) en die seël daarop 

gesit het (hâtâm) en dit deur getuies laat teken het, het ek die silwer op 'n 

skaal vir hom afgeweeg. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes 

en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël, 

gevat  en… vir [die skrywer] Baruk seun van Nerija, seun van Magseja, 

gegee.’ (Jer. 32:9-12.) Die seël is nie op Jeremia se koopkontrak geplaas om 

die inhoud ‘weg te steek’ of dit ‘geheim te hou’ nie, maar om die dokument 
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te bewaar. Om die waarheid te sê, Jeremia het hierdie transaksie in die 

teenwoordigheid van sy neef  ‘en van die getuies wat dit geteken het en 

van al die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het’ 

uitgevoer (Jer. 32:11,12). Daar was ook ’n ‘onverseëlde kopie’ van die 

kooptransaksie wat oënskynlik oop was vir inspeksie. Gabriël het Daniël dus 

opdrag gegee om die ‘woorde van die boek’ — nie net hierdie finale visioen 

nie maar die hele boek — te bewaar vir dié wat in die ‘tyd van die einde’ sal 

leef, die tyd wanneer die boodskap gehoor moet word.”4  

Hoewel bogenoemde aanhaling heel interessante historiese inligting bevat, laat hierdie 

siening geen reg aan die eintlike bewoording van die teks geskied nie. Nêrens in Daniël se 

profesie vind ons enige verwysing na twee kopieë — een verseël en een onverseël — nie. 

Die engel voeg ook by: “(Baie) sal [heen en weer hardloop], en die kennis sal vermeerder.” 

Die gewilde verklaring van hierdie frase is dat daar in die eindtyd ’n toename in vervoer 

sal wees wat inligting maklik bekombaar sal maak. Maar bykans alle kenners verwerp 

hierdie interpretasie en sien eerder ’n verwysing na die geleidelike “oopgaan” van die 

profesie vir dié wat dit deeglik bestudeer daarin. Die “heen en weer hardloop” behels die 

deursoeking van die boek van kant tot kant, die fynkamming daarvan — oor en oor — 

totdat, wanneer die eindtyd aanbreek, die boek uiteindelik nie langer verseël sal wees nie 

maar ten volle deur die gemeenskap van gelowiges verstaan sal word. Daniël vra om meer 

te verstaan, maar die engel sê dat dit nie moontlik is nie, want die openbaring is 

“verborge” (wa-ḥă-ṯōm) en “verseël” (sə·ṯōm), einde van die storie. Die eerste woord 

(wa-ḥă-ṯōm) beteken om “te blokkeer, toe te sluit, toe te hou of geheim te hou”. Dis 

dieselfde woord wat gebruik is toe Josef se broers op die punt was om hom dood te maak, 

maar toe besluit het om hom aan ’n klomp Ismaeliete op pad na Egipte te verkoop. Juda 

vra: ““Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en [sy bloed] dig te 

hou?” (Gen. 37:26.) Sekerlik sou niemand geredeneer het dat Josef se broers daaraan 

gedink het om sy “bloed” (sy dood) te “bewaar” nie. Sekerlik wou hulle Josef doodgemaak 

het en die daad verdoesel het. Die tweede woord is sə·ṯōm. Dit beteken “om te verseël, 
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te seël, ’n seël (daar)op te plaas, toe te sluit”. Die woord word gebruik wanneer iemand 

’n boekrol of brief met ’n wasseël verseël. Hoewel die gebruik van hierdie twee woorde 

die betekenis van die engel se woorde glashelder maak, voel baie kommentators — vanweë 

die probleme wat die tradisionele siening daarmee sal hê — dat dit nodig is om die 

duidelike betekenis daarvan te wysig. Maar ons kan nie die betekenis van woorde óf die 

duidelike en logiese interpretasie van Skrifgedeeltes wysig bloot omdat dit nie ons 

standpunt ondersteun nie. Gelukkig bestaan daar ook ander Bybelstudente en kenners wat 

die herinterpretasie van hierdie betrokke Skrifgedeelte verwerp. Onder hierdie 

Bybelstudente en kommentators is die volgende: 

• Chuck Smith sê: “Die boek was veronderstel om tot die tyd van die einde verseël te 

word. Met ander woorde: ‘Daniël, jy gaan dit nie verstaan nie; dit sal in die tyd van 

die einde verstaan word.’”5  

• John Walvoord sê: “Daniël word weer eens in vers 9 ingelig dat die openbaring wat 

aan hom gegee is nie voor die tyd van die einde verstaan sal word nie… Die primêre 

doel van die openbaring is egter om dié wat in die tyd van die einde leef in te lig. 

Die bevestigende interpretasie van geskiedenis en vervulde profesie sal nodig wees 

om die finale profesieë verstaanbaar te maak.”6  

• Matthew Henry sê: “Hy moenie verwag dat dit wat hy vertel is verstaan sal word 

voor dit gebeur het nie: die woorde is toegesluit en verseël, dit veroorsaak 

verwarring — dis geneig om dit te doen — tot die tyd van die einde, tot die einde 

van hierdie dinge; nee, tot die einde van alle dinge. Daniël is beveel om die boek 

tot die tyd van die einde te verseël.”7  

• G.H. Lang sê: “Daniël se profesieë moes ‘verseël’ word — dit is, dit moes ’n geslote 

boek bly, deur min verstaan, ‘selfs tot die tyd van die einde’.”8  

• David Guzik sê: “Want die woorde is toegesluit en verseël tot die tyd van die einde: 

Daniël moet homself verstandelik verwyder van sy eie uitvraery, want die 

openbaarmaking van hierdie dinge sal nie kom voor die tyd van die einde nie. Tot 

dan is daar hierdie gewaarwording van profesieë wat toegesluit en verseël is.”9  
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• Rabbi David ibn Zimra, ook bekend as Mezudath David, merk op: “Tot die einde van 

verlossing aanbreek sal baie heen en weer hardloop, dit is, oor die betekenis van 

die talle profesieë wat die tyd tot die einde aftel sal hulle spekuleer, maar hulle sal 

dit nie verstaan nie — eers aan die einde sal hulle, wanneer almal se oë geopen sal 

word om die wenke te snap.”10  

Voor ek afsluit, wil ek ’n paar opmerkings oor die waarde van tradisie maak. Van ’n 

Christelike perspektief is die doel van tradisie om die “geloof  wat eenmaal aan die 

heiliges oorgelewer is” getrou te bevorder (Judas 1:3). Dit is tradisie wat, as dit reg 

ingespan word, beide ortodoksie (ware geloof) en ortopraksie (regte praktyke) van 

generasie tot generasie sal bewaar. Hoewel dit dikwels in vandag se post-moderne 

samelewing beveg word, is tradisie dus iets wat Christen-gelowiges werklik hoog moet ag. 

Ingesluit by die baie bronne wat ons inspan om ons eie persoonlike dogmatiese posisies te 

ontwikkel is hierdie geloofshelde wat voor ons uitgegaan het. Die wegbeweeg van tradisie 

moet dus nooit ligtelik opgeneem word nie. Maar in hierdie spesifieke geval, omdat die 

engel dit duidelik stel dat die boek nie ten volle oopgemaak en verstaan sal word tot die 

eindtye nie, het ons grondige rede om die tradisionele siening met suspisie te bejeën en 

veel meer geloofwaardigheid as gewoonlik aan die teenstrydige siening te heg. Die Midde-

Oosterse of Islam-gesentreerde interpretasie van Daniël se profesieë het nog altyd die 

minderheidsposisie ingeneem, hoewel dit vandag al hoe meer deur die gemeenskap van 

gelowiges aanvaar word. Hoewel verskeie vroeë Joodse en Christelike kenners en 

kommentators verwysings na die Islamitiese wêreld in talle Skrifgedeeltes raakgesien het, 

was die Islamitiese Antichris-teorie nog nooit so sistematies ontwikkel en behoorlik 

verwoord soos vandag nie. Ek stel voor die rede daarvoor is eenvoudig omdat die Midde-

Oosterse of Islamitiese interpretasie van Daniël soos dit in die voorafgaande hoofstukke 

uiteengesit is ’n perspektief verteenwoordig wat vanuit ’n logiese, historiese en — 

belangrikste van almal — Bybelse oogpunt sin maak. Afgesien daarvan vereis hierdie 

teenstrydige siening nie van ons om die duidelike betekenis van die engel se woorde te 

herinterpreteer nie. Dus, as die Midde-Oosterse of Islamitiese perspektief op Daniël se 
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profesieë wel akkuraat is, dan begin dit ook duidelik raak dat die “laaste dae” waarvan 

ons so baie in Daniël lees nou al hoe nader kom.  

____________________ 
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HOOFSTUK 12 

OPENBARING 12, 13, 17: DIE VROU, DIE MANLIKE KIND EN DIE 

DIER 

Noudat ons studie van Daniël afgehandel is, is dit tyd om ons aandag op ’n paar belangrike 

hoofstukke in die Boek van Openbaring te vestig. Soos ons sal sien, is die verhaal wat 

Openbaring vertel net nóg ’n hervertelling van dieselfde verhaal wat deurgaans deur die 

profete vertel word. Vir ons doeleindes sal ons met Openbaring 12 en 13 begin. Tipies van 

die Boek van Openbaring word die verhaal hier ook vertel deur van ’n sterk dosis simboliek 

gebruik te maak. Moet egter nie daardeur afgeskrik word nie. Die boodskap sal heel 

duidelik wees wanneer die simboliek eers ontrafel is.  

Openbaring 12: Die vrou en haar kind 

Die Skrifgedeelte begin met ’n vrou wat met die son “geklee” is. Onder haar voete is die 

maan, en daar is ’n kroon van twaalf sterre op haar kop. Nie net is die vrou swanger nie — 

sy is ook in kraam: 

“Toe het daar ’n groot teken in die hemel verskyn: daar was ’n vrou met die 

son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop ’n kroon 

van twaalf sterre.  Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die 

geboortepyne was daar.” — Openbaring 12:1,2 

’n Basiese beginsel wat altyd onthou moet word wanneer die Boek van Openbaring 

bestudeer word is dat, anders as enige ander boek in die Bybel, hierdie een deeglik op die 

talle profetiese Skrifgedeeltes wat ons reg deur die Ou Testament vind gegrond is. Soos 

ons in die inleidende hoofstukke bespreek het, is die Boek van Openbaring in wese die 

profetiese simfonie, die grootse crescendo en volvoering van die hele Bybel, dit waarin ’n 

menigte Skrifgedeeltes, gedigte, profesieë en openbarings uiteindelik kulmineer. Verstaan 

hierdie beginsel, en die identifisering van die vrou is eintlik heel maklik. Die eerste sleutel 

om haar identiteit “oop te sluit” word in die Boek van Genesis gevind. Dit is hier, in Josef 
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se droom, waarin die simboliek van die son, maan en twaalf sterre (elf, as ons Josef 

uitsluit) weerspieël word:  

“Daarna het hy nog ’n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en 

gesê: Kyk, ek het nog ’n droom gehad — die son en die maan en elf sterre 

het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, 

het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: Wat is dit vir ’n droom wat 

jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en  jou moeder en jou broers, om 

ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, 

maar sy vader het die saak in gedagte gehou.” — Genesis 37:9-11 

Hierdie verhaal van Josef se droom, reg verstaan, help ons om die vrou as Israel te 

identifiseer. 

Die manlike kind 

Terug by Openbaring 12. Die manlike kind waaraan die vrou op die punt staan om geboorte 

te gee, is natuurlik Jesus, die Messias. Hy’s die Een op wie die hele Bybel gefokus is. Hy is 

die Verlosser. Deur hierdie kind sal God verlossing vir die hele wêreld bring. Deur hierdie 

kind sal God die verlore paradys, die verlore Tuin van Eden, herstel. Maar soos ons almal 

weet, het God en sy volk ook ’n vyand. Satan het nog altyd begeer om God se 

verlossingsplan vir die ganse skepping in die wiele te ry. Hierdie konflik tussen Satan (die 

slang) en Jesus (die vrou se saad) strek ver terug — tot in Genesis. Uiteindelik sal Jesus, 

die Messias, die slang van toendertyd se kop sowel as die slang se kinders (sy saad) 

heeltemal vermorsel (Joh. 8:44). Hoewel dit waar is dat die Bybel Jesus-gesentreerd is, 

handel die groter verhaal wat dit vertel dus oor Jesus wat Satan en die dood oorwin, met 

die gevolg dat, waar daar ook al oor die Messias geprofeteer word, Satan self nie ver 

daarvandaan in die teks skuil nie. Ons sien dit ook in hierdie Skrifgedeelte. Net in die 

volgende vers word die volgende belangrike karakter in hierdie verhaal aan ons bekend 

gestel — Satan, die draak. 

Satan, die draak: Die vrou en haar kind se vyand 
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Eenvoudig gestel: Satan haat dit wat God liefhet. Dit wat God wil bevry of verlos sal Satan 

poog om te korrupteer of te verslind. In hierdie verhaal word Satan as ’n draak met sewe 

koppe en tien horings uitgebeeld. Hy staan vierkantig voor die vrou met die hoop om die 

kind die oomblik as hy gebore word te verslind:  

“Daar het ook ’n ander teken in die hemel verskyn: daar was ’n groot 

vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe was daar 

sewe heerserskrone.  Sy stert het ’n derde van die sterre van die hemel 

saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou 

gestaan wat op die punt was om ’n kind te kry. Hy wou haar kind verslind 

sodra sy hom in die wêreld bring.” — Openbaring 12:3,4 

Maar die manlike kind, die Messias, word gebore. Satan se pogings om hom (deur Herodes) 

as ’n babatjie  te vermoor word gefnuik deurdat God in ’n droom met Josef praat en hom 

aansê om met sy familie na Egipte te vlug. Só kan Jesus groei en ’n volwassene word en 

deur sy eie vrye wil kies om sy lewe daar aan die kruis neer te lê. Sy verhaal eindig 

natuurlik nie daar nie. Drie dae later staan Hy uit die dood op. Mettertyd vaar Hy op na 

die hemel, waar Hy nou aan die regterhand van die Vader sit: 

“Sy het ’n kind in die wêreld gebring, ’n seun, bestem om al die nasies met 

’n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon 

toe…” — Openbaring 12:5 

En nou word die volgende belangrike karakter in hierdie verhaal aan ons bekend gestel: 

Die Dier. 

Die Dier 

Soos die verhaal ontvou, word ’n dier gesien wat uit die see uit kom. Net soos Satan, die 

draak, het hierdie eienaardige dier ook sewe koppe en tien horings: 

“En toe het ek ’n dier uit die see uit sien kom met tien horings en sewe 

koppe. Op sy horings was daar tien heerserskrone en op sy koppe 
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godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos ’n luiperd gelyk. 

Sy pote was soos dié van ’n beer en sy bek soos dié van ’n leeu. Die draak 

het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee.” — Openbaring 13:1,2 

Later, in Openbaring 17, word ons vertel dat die dier skarlakenrooi is (Op. 17:3). Wat sy 

voorkoms betref, is hy ’n spieëlbeeld van Satan. Beide het sewe koppe en tien horings; 

beide is skarlakenrooi. Wat meer is, Satan gee in werklikheid “sy mag, sy troon en groot 

gesag” aan die dier. Eenvoudig gestel: Dit is Satan se dier. Net soos God die Vader sy Seun 

as ’n perfekte weergawe van Homself na die wêreld gestuur het, net so is die dier die 

werklike beliggaming van Satan op die aarde. Ons sal die dieper relevansie daarvan aan 

die einde van hierdie hoofstuk bespreek. Nóú moet ons eers die betekenis van die vier 

simbole in hierdie Skrifgedeelte bestudeer. Die betekenis van die Antichris as die 

beliggaming van Satan sal dan duidelik wees.   

Dier = koninkryk of ryk 

Eerstens moet verstaan word dat hierdie simbool, die “dier”, ’n koninkryk of ’n ryk 

verteenwoordig. Hierdie interpretasie is op Daniël 7 gebaseer, waar Daniël vier diere sien 

wat óók uit die see uit kom. Toe Daniël die engel oor die betekenis van hierdie diere 

uitvra, verduidelik die engel eers dat hulle vier “konings” is. Maar soos die verduideliking 

voortgaan, blyk dit dat elkeen van hierdie konings verteenwoordigers van hulle koninkryke 

is (Dan. 7:23). Dus is die dier hier, net soos in Daniël 7, die verteenwoordiger van ’n 

koninkryk of ’n ryk. 

See = heidense nasies 

Tweedens is dit nodig om te verstaan wat met die see bedoel word waaruit die dier kom. 

Die betekenis van hierdie simbool word baie duidelik in Openbaring 17 gestel waar ’n 

engel vir die Apostel Johannes vertel dat die see nasies of die volke van die wêreld 

verteenwoordig: 
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“Verder het hy vir my gesê: “Die waters wat jy gesien het waar die sedelose 

vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale.” — Openbaring 17:15 

En nie net verteenwoordig die see die mensdom nie — volgens die profeet Jesaja 

verteenwoordig dit spesifiek heidense volke en nasies:  

“Jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, want die 

rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit.” 

— Jesaja 60:5 

Uit die simboliek kan ons dus tot sover aflei dat ons met ’n dier begin wat ’n Satan-

aangedrewe koninkryk of ryk verteenwoordig, een wat uit ’n see van heidense nasies 

tevoorskyn kom. 

Sewe koppe = sewe historiese ryke 

Maar wat beteken die dier se sewe koppe? Gelukkig word hierdie simboliek óók spesifiek in 

Openbaring 17 aangespreek, waar die dier weer sy verskyning maak. Hier leer ons dat die 

sewe koppe sewe koninkryke of ryke is. 

“Die (skarlakenrooi) dier was oortrek met godslasterlike name en het sewe 

koppe en tien horings gehad… Die engel sê toe vir my: ‘Waarom verwonder 

jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborge betekenis is van die vrou en van 

die dier wat haar dra… Die sewe koppe is sewe berge… Verder is hulle ook 

sewe konings. Die eerste vyf het geval. Die sesde is nou hier. Die ander een 

het nog nie gekom nie…’” — Openbaring 17:3,7-10 

Soos kommentator Robert Thomas dit stel: “(Die) sewe koppe en berge… is sewe 

opeenvolgende ryke, met sewe konings (vers 10) as leiers en verpersoonliking van hierdie 

ryke.”1  

Die berg as simbool is ’n gereelde verskynsel in die Bybel en word óók ingespan om na ’n 

koninkryk te verwys (byvoorbeeld Ps. 30:7, 68:15,16; Jes. 2:2, 41:15; Jer. 51:25; Dan. 

2:35; Hab. 3:6; Sag. 4:17). Die Boek van die profeet Obadja is byvoorbeeld ’n profesie 
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aangaande die “Berg van Edom” wat in stryd met “Berg Sion” is. Die profesie handel 

natuurlik nie oor ’n letterlike konflik tussen twee berge nie — dit behels eerder twee 

koninkryke: die koninkryk van Moab teen die koninkryk van Israel. Net so het ons hier in 

Openbaring “berge” wat nié letterlike berge is nie maar sewe historiese ryke. 

Verstaan ons dít — dat die berge koninkryke verteenwoordig — dan is die res van die vers 

maklik om te verstaan: “Die sewe koppe is sewe berge… Verder is hulle ook sewe konings.” 

Eenvoudig gestel: Konings en koninkryke gaan saam. Maar tussen berge en koninkryke is 

daar geen natuurlike korrespondensie nie. ’n Letterlike berg kan nie ook ’n koning wees 

nie, maar ’n koning kan ’n koninkryk verteenwoordig. 

Die doel van hierdie Skrifgedeelte is dan om aan te toon dat Satan se primêre metode van 

rebellie teen God, sy mense en sy doel op aarde nog altyd die daarstelling van heidense 

ryke was. Dit is deur ’n reeks heidense wêreldryke wat Satan sy oorlog teen God en sy 

mense deur die eeue gevoer het. Dit was waar in die vroegste dae van die bestaan van die 

Hebreeuse volk en dis vandag nog waar. Die sewekoppige dier is die personifikasie van 

Satan se aktiwiteit op aarde. Net soos die Kerk die liggaam van Christus verteenwoordig, 

so verteenwoordig die dier die liggaam van Satan. Dis waarom Satan, die draak, aan die 

dier sy troon, mag en gesag gee.  

Rome: Die stad op sewe berge? 

In die verlede het baie ’n verwysing na Rome in hierdie Skrifgedeelte gesien, maar van 

naderby bekyk blyk dit ’n problematiese posisie te wees om in te neem en dus word 

hierdie idee deur meeste moderne ontleders verwerp. John Walvoord, byvoorbeeld, merk 

op dat die antieke stad van Rome op sewe “heuwels” gebou is. Die woord wat in hierdie 

Skrifgedeelte gebruik word is nie die woord vir heuwels nie (bounos), maar berge (oros). 

As Rome die onderwerp van hierdie Skrifgedeelte was, dan sou die outeur die woord vir 

heuwels ingespan het en nie vir berge nie. En afgesien daarvan moet ons onthou dat 

hierdie ’n Skrifgedeelte is wat oor die eindtyd handel. Dit praat nie van ’n antieke 

realiteit nie. Vandag “sit” Rome op tien heuwels, nie sewe berge nie. Ten spyte van die 
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gewildheid van hierdie interpretasie —wat oor baie jare strek — is die idee dat Op. 17:9 

van Rome praat eenvoudig onverdedigbaar. 

Die sewe “koppe” verteenwoordig dus sewe historiese koninkryke. Soos die Skrifgedeelte 

sê: “Die eerste vyf het geval. Die sesde is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie…” 

Hoewel die sataniese dier primêr ’n simbool van die uiteindelike Antichristelike ryk is, is 

dit die finale manifestasie — die hoogtepunt — van ’n reeks van sewe koninkryke wat deur 

Satan self bemagtig is. Na watter koninkryke verwys ek hier? Teen die tyd dat Johannes die 

Boek van Openbaring geskryf het, was vyf van hierdie koninkryke iets van die verlede 

(“Die eerste vyf het geval…”), maar die sesde koninkryk was op daardie tydstip in plek 

(“Die sesde is nou hier…”). Hierdie koninkryk was natuurlike die Romeinse Ryk — die sesde 

“kop” van die dier. Watter vyf regionale ryke het die Romeinse Ryk voorafgegaan? Die 

antwoord is eenvoudig. Weer eens, hierdie is almal ryke wat spesifiek in die geskiedenis 

deur Satan bemagtig is om die Joodse volk te vernietig en sodoende God se verlossingsplan 

in die wiele te ry. Die Bybel is propvol bewyse van ’n reeks aanslae wat deur ses 

opeenvolgende en magtige Midde-Oosterse ryke teen Israel, die Joodse volk en die 

bloedjong Christelike beweging gemik was. Hierdie ses ryke is:  

• Egipte 

• Assirië 

• Babilon 

• Medo-Persië 

• Griekeland 

• Rome 

Maar die Skrifgedeelte eindig nie by die sesde ryk nie. Ná die Romeinse Ryk sal ’n ander 

sataniese ryk opkom. Kyk ons na watter ryk hierdie patroon gevolg het (van magtige, 

heidense, anti-God, anti-Semitiese, anti-Sionistiese en uiteindelik anti-Christelike ryke 
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wat die groter Bybelse wêreld, die gebied wat Israel omring, beheer het), dan is daar net 

één wat aan al hierdie kriteria voldoen. 

Die sewende ryk: die Islamitiese Ryk 

Kort op die hakke van die stadige ineenstorting van die Westerse Romeinse Ryk het die 

Islamitiese Ryk in die 7e eeu uit Arabië ontspring en die hele gebied baie vinnig oorheers. 

Uiteindelik was dit ook die Islamitiese Ryk wat die Oosterse (Bisantynse) Romeinse Ryk die 

doodskoot toegedien het toe Mehmet die Veroweraar Konstantinopel in 1453 aan Islam 

onderwerp het en dit na Istanbul herdoop het. In pas met die vorige “dier-ryke” was die 

Islamitiese Ryk dikwels óók die voertuig van ’n anti-God, anti-Semitiese, anti-Sionistiese 

en anti-Christelike gees. Om die waarheid te sê, dis heeltemal redelik om aan te voer dat 

die Islamitiese Ryk hierdie kenmerke veel meer as enige van sy voorgangers in die 

wêreldgeskiedenis beliggaam het. Die Koran, die heiligste van al die geskrifte van die 

Islamitiese geloof, het al hierdie eienskappe so te sê gekanoniseer en geheilig. Christene 

en Jode word spesifiek in die bladsye van hierdie boek as growwe godslasteraars 

(Christene) en die grootste rebelle en vyande van God in die geskiedenis (Jode) 

uitgesonder. 

Openbaring 13,17: die laaste dier-ryk 

Soos ons tot dusver in ons studie gesien het, word Islam reg deur die Bybel, keer op keer 

en letterlik in elke betekenisvolle profetiese Skrifgedeelte as die finale dier-ryk in die 

wêreldgeskiedenis bevestig. Selfs daardie Skrifgedeeltes wat tradisioneel as bewys vir ’n 

Romeinse Antichris voorgehou is dui — by nadere ondersoek — in werklikheid op ’n Midde-

Oosterse Antichris. Dit is dus geen verrassing nie dat Satan se finale koninkryk in 

Openbaring 13 deur ’n liggaam gesimboliseer word wat deels luiperd, deels leeu en deels 

beer is: 

“Die dier wat ek gesien het, het soos ’n luiperd gelyk. Sy pote was soos dié 

van ’n beer en sy bek soos dié van ’n leeu.” — Openbaring 13:2 
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Soos ons alreeds in Daniël 7 gesien het, verteenwoordig die Leeu, die Beer en die Luiperd 

onderskeidelik die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryke. Die vierde dier in Daniël se 

visioen is dieselfde dier waarmee ons hier te doen het. Hierdie dier is ’n kombinasie van 

die Leeu (Babilon), die Beer (Medo-Persië) en die Luiperd (Griekeland). Ná die Griekse Ryk 

is die enigste ryke wat in daardie deel van die wêreld opgekom het die Parthiese Ryk, die 

Romeinse Ryk en die Islamitiese Kalifaat. Geen ander koherente ryke het in hierdie gebied 

tevoorskyn gekom om as kandidate beskou te word wat die rol van die verskriklike vierde 

dier-ryk kan vertolk nie.  

Die Parthiese ryk moet, soos ons reeds bespreek het, as ’n lewende verlenging van die 

Persiese Ryk beskou word. Afgesien daarvan was die Parthiërs nie deur die tipiese anti-

Semitiese of anti-Christelike gees van die vorige ses ryke besete nie. Dit het nooit soos die 

sataniese ryke wat dit voorafgegaan het probeer om die Joodse volk te vernietig nie. Dit 

het ook nooit enige direkte beheer oor Jerusalem of Israel uitgeoefen nie.  

As ons die “liggame” van Griekeland, Babilon en Medo-Persië kon kombineer, met watter 

ryk sal ons vorendag kom? Sal dit soos die Romeinse Ryk lyk — of soos die Islamitiese Ryk? 

Die antwoord is voor die hand liggend vir dié wat die geografie van die gebied verstaan. 
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’n Gekombineerde Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse ryk 

 
Romeinse Ryk: Lyk nie soos ’n kombinasie van Babilon (Leeu), Medo-Persië 

(Beer) en Griekeland (Luiperd) nie 
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Islamitiese Kalifaat: ’n Kombinasie van Babilon (Leeu), Medo-Persië (Beer) en 

Griekeland (Luiperd) 

Die Romeinse Ryk met sy unieke Westerse/Europese oriëntasie kom eenvoudig nie naby 

daaraan om met die geografie van ’n Babiloniese/Persiese/Griekse ryk ooreen te stem nie. 

Soos ons gesien het, het die Romeinse Ryk se grense vir die grootste deel van die bestaan 

daarvan min of meer 800 kilometer wes van Babilon geëindig. Maar die Islamitiese Ryk, 

aan die ander kant, het al hierdie gebiede op ’n ongekwalifiseerde en absolute wyse 

“vergruis”. Die Islamitiese Kalifaat het gekom om al die landstreke van al drie van hierdie 

voormalige ryke — en veel meer — te oorheers. Weer eens: As ons na hierdie 

gekombineerde Griekse, Babiloniese en Medo-Persiese Ryk kyk, dan kom die Romeinse Ryk 

nie naby daaraan om aan hierdie beskrywing te voldoen nie. Maar die Islamitiese Kalifaat 

vervul dit perfek. 

Die dodelike wond aan een van die koppe 
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Volgens Op. 13:3 en 17:8,11 word die finale dier-ryk oënslynlik dodelik gewond. Die 

sewende ryk verdwyn klaarblyklik van die toneel, maar dan, tot die skok en afgryse van 

baie in die wêreld, ’n herlewing ervaar en lewendig terugkeer. 

“Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die 

dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die 

dier aan geloop.” — Openbaring 13:3 

Die profesie aangaande die genesing van die dodelike wond aan die kop word in 

Openbaring 17 herhaal, waar dit beskryf word hoe die dier se sewende kop uit die 

bodemlose put — en uit sy vorige dood — opstaan en lewendig terugkeer: 

“Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die 

onderaardse diepte uit kom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van 

die aarde wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek 

van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier 

sien, want eers was hy en nou is hy nie en tog sal hy wees… Die dier wat 

eers was en nie nou is nie, is self die agste. Hy hoort by die sewe en gaan na 

die verderf toe.” — Openbaring 17:8,11 

Dié wat hulle in die laaste dae op die aarde bevind, sal verstom wees wanneer hulle die 

wedergeboorte van ’n ryk sien plaasvind. Die Islamitiese Kalifaat, wat ’n tydelike of 

oënskynlike dood gesterf het, sal as die agtste en finale ryk herrys. Die finale sataniese ryk 

is eenvoudig ’n herleefde weergawe van die Islamitiese Kalifaat. Dié wat in die laaste dae 

leef sal in verwondering staan as hulle die Islamitiese Kalifaat, wat eens oor die Midde-

Ooste regeer het, na die lewe sien terugkeer. 

Sommiges wil dit hê dat die herleefde dier een van die vorige ryke sal wees — die Assiriese 

Ryk, byvoorbeeld. Maar ons moet onthou dat die verhaal wat in Openbaring 17 vertel word 

eenvoudig ’n hervertelling van die een is wat in Daniël 2 en 7 (sowel as in hoofstukke 8, 9 

en 11) vertel word. In Daniël word die finale ryk, dié van die Antichris, deur die 

standbeeld se voete verteenwoordig; dit volg op die vorige ryk wat deur die twee bene 
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van yster gesimboliseer word en soos ons reeds gesien het na die historiese Islamitiese 

Kalifaat verwys. Dieselfde verhaal word in Daniël 7 vertel deur van simboliek (vier diere) 

gebruik te maak. Hier word die finale manifestasie van sataniese regering deur tien 

horings uitgebeeld wat uit die vierde dier se kop groei — weer eens die historiese 

Islamitiese Kalifaat. Dus kan ons, noudat ons al die relevante Skrifgedeeltes ondersoek 

het, die volgende agt historiese, opeenvolgende, satanies-gedrewe ryke identifiseer: 

• Egiptiese Ryk 

• Assiriese Ryk 

• Babiloniese Ryk 

• Medo-Persiese Ryk 

• Griekse Ryk 

• Romeinse Ryk 

• Islamitiese Kalifaat 

• Herleefde Islamitiese Kalifaat 

Wat soveel gewig aan die idee dat die twee laaste ryke in werklikheid Islamities moet 

wees verleen is die historiese feite rakende die ineenstorting van die Islamitiese Kalifaat. 

Kort na die dood van Mohammed, stigter en profeet van Islam, het sy deelgenote en 

familie die taak op hulle geneem om sy volgelinge, die Moslems, te lei. Mohammed se 

boesemvriend en skoonpa, Abu Bakr, het die eerste Kalief geword. Die tydperk waarin Abu 

Bakr en die volgende drie Kaliefs regeer het staan bekend as die Rasjidoen-kalifaat. 

Daarna het die Omajjadiese Kalifaat, die Abbasidiese Kalifaat en die Ottomaanse Kalifaat 

gekom, wat uiteindelik oor die grootste deel van die Moslem-wêreld geheers het. Wanneer 

ons op generiese wyse na die “Islamitiese Ryk” of die “Islamitiese Kalifaat” verwys, sluit 

ons die verskeie Kalifate wat hier genoem is in: saam het hulle die Islamitiese wêreld vir 

meer as 1300 jaar regeer. Maar hierdie meer-as-duisendjarige Moslem-regering is in 

werklikheid in 1924 “onthoof” toe die Turkse sekulêre hervormer, Mustafa Kemal Attaturk, 
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die universele Islamitiese regering, bekend as die Kalifaat, sowel as die Kantoor van die 

universele Islamitiese regeerder, bekend as die Kalief, afgestel het. Die voormalige, 

verenigde ryk het in moderne nasie-state opgedeel. Vandag sien ons hoe Westerse magte 

uit die Midde-Ooste onttrek en hoe die Ottomaanse wêreld besig is om te regenereer. Die 

wond aan die kop is aan die genees en die Islamitiese Ryk besig om te herleef. Maar dis 

dalk ’n onderwerp vir ’n ander boek… 

Romeinse Ryk of Islamitiese Ryk? 

Vir die een wat die Romeinse Antichris-teorie ondersteun sal hierdie Skrifgedeelte egter 

heel problematies wees. Ons sien dit in Reagan se verduideliking van Op. 17:10,11: 

“In hierdie Skrifgedeelte… word die Apostel Johannes vertel dat daar sewe 

konings of ryke in die wêreld se geskiedenis is wat oorweeg moet word en 

dat ‘(die) eerste vyf geval (het). Die sesde is nou hier. Die ander een het 

nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ’n kort tydjie bly. En die 

dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe 

en gaan na die verderf.’ Op daardie tydstip in die geskiedenis sou die vyf 

gevalle koninkryke Egipte, Assirië, Babilon, Medo-Persië en Griekeland 

gewees het. Die huidige een sou die Romeinse Ryk gewees het. Die een wat 

kom moet die herleeefde Romeinse Ryk wees, waaruit die agtste en finale 

ryk, die wêreldwye koninkryk van die Antichris, tevoorskyn sal kom.”2  

Volgens hierdie scenario was die vyf gevalle ryke in Johannes se tyd dan Egipte, Assirië, 

Babilon, Medo-Persië en Griekeland. Hier stem ek heeltemal saam met Reagan. Hy gaan 

voort deur te sê die sesde ryk is die Romeinse Ryk. Ook dáármee stem ek saam. Vervolgens 

sien hy die sewende ryk as ’n herlewing van die Romeinse Ryk. Hiermee stem ek nie saam 

nie. Ek glo die Islamitiese Kalifaat word hier verteenwoordig. Om die waarheid te sê, soos 

ons pas gesien het, as ons nie die Islamitiese Kalifaat in hierdie volgorde insluit nie, dan is 

dit onmoontlik om hierdie Skrifgedeelte met die vorige openbarings in Daniël 2 en 7 te 

versoen. Reagan probeer hier om alles bymekaar te laat pas. Want ná die sewende kop 
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voeg hy “die agtste en finale ryk, die wêreldwye koninkryk van die Antichris” in. Maar 

waar is hierdie ryk in Daniël 2 en 7? Volgens die scenario wat Reagan skep, verteenwoordig 

die bene van yster in Daniël 2 die historiese Romeinse Ryk. Uit die historiese Romeinse Ryk 

kom die voete, en dan — so wil dit voorkom — kom daar uit die voete ’n ander “wêreldwye 

koninkryk”. Die teks bied geen ruimte vir so ’n scenario nie. Net so verteenwoordig die 

vierde dier in Daniël 7 volgens Reagan die historiese Romeinse Ryk. Uit hierdie ryk groei 

daar tien horings, wat dan met ’n herleefde Romeinse Ryk sal korreleer. Maar dan, op een 

of ander manier, verskyn daar ’n “wêreldwye koninkryk” uit die horings. Dis eenvoudig nie 

wat die teks sê nie. Die Romeinse Antichris-teorie dwing ’n mens om ’n derde ryk in die 

teks te voeg — een wat glad nie bestaan nie.  

Aan die ander kant, as ons verstaan dat al die verskeie profesieë na die historiese 

Islamitiese Kalifaat wys — of dit nou die sewende kop van Openbaring 17, die bene van 

yster van Daniël 2 of die vierde dier van Daniël 7 is — dan vloei al hierdie Skrifgedeeltes 

perfek saam. Die historiese Islamitiese Kalifaat is die sewende kop van die dier en die 

herleefde Islamitiese Kalifaat — die koninkryk van die Antichris — sal die agtste wees. Dis 

heel eenvoudig. Sommige sal egter vra waarom die Romeinse Ryk, wat nie in Daniël 2 of 7 

genoem is nie, nou by Openbaring 17 se lys van ryke ingesluit word. Die antwoord is 

eenvoudig omdat Openbaring 17 ’n omvattende lys aan ons voorhou en ’n volledige 

prentjie van al die sataniese en heidense dier-ryke deur die hele wêreld- en 

Bybelgeskiedenis skets. Daniël 2 en 7, aan die ander kant, verskaf nie hierdie omvattende 

lys van al die sataniese ryke nie. Nie Daniël 2 óf Daniël 7 sluit die Egiptiese, die Assiriese 

of Romeinse Ryke in nie. Soos ons gesien het, handel hierdie twee hoofstukke eenvoudig 

oor die ryke wat Nebukadnesar se Babiloniese Ryk sou opvolg, en die Romeinse Ryk het nie 

gekwalifiseer om daarby ingesluit te word nie. Eers wanneer ons in Openbaring 12, 13 en 

17 kom, kry ons hierdie volledige lys van sataniese ryke wat oor die hele geskiedenis strek. 

Ryk Daniël 2 Daniël 7 Openbaring 17

Egipties Nie ingesluit nie Nie ingesluit nie Eerste kop
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Om op te som: Die Romeinse Antichris-teorie kom hier weer eens verskeie probleme teë as 

dit poog om met die vereistes wat die teks stel versoen te word. En weer eens sien ons 

hoe die identifikasie van die Islamitiese Kalifaat — of dit nou as ’n mengsel van ’n leeu 

(Babilon), beer (Medo-Persië) en luiperd (Griekeland) of as die sewende kop van die 

sewekoppige dier gesien word — naatloos by al die vorige profetiese Skrifgedeeltes 

aansluit. En so kan ons van Genesis tot Openbaring sien dat dieselfde prentjie heeltyd 

geskets word, dieselfde storie heeltyd vertel word — weer en weer, maar op verskeie 

maniere en deur van verskeie beelde en beeldspraak gebruik te maak. 

____________________ 

1 Robert L. Thomas, Revelation 8-22 An Exegetical Commentary (Chicago, IL, Moody Press, 
1995), p. 296  

2 David R. Reagan, The Muslim Antichrist Theory, The Christ in Prophecy Journal 

Assiries Nie ingesluit nie Nie ingesluit nie Tweede kop

Babilonies Kop van god Leeu Derde kop

Medo-Persies Bors en arms van 

silwer

Luiperd Vierde kop

Grieks Maag en dye van koper Beer Vyfde kop

Romeins Nie ingesluit nie Nie ingesluit nie Sesde kop

Islamities Bene van yster Vierde dier Sewende kop: 

Kombinasie van 

Leeu, Luiperd en 

Beer

Antichristies Voete van yster en klei Tien horings groei 

uit die vierde dier 

se kop

Agtste koning: 

Geneesde sewende 

kop

Messiaans Die Rots
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HOOFSTUK 13 

ESEGIËL 38 & 39: GOG VAN MAGOG: DEEL I 

Esegiël 38 en 39, waarna dikwels as die “Oorlog van Gog van Magog” verwys word, is 

sekerlik een van die mees bespreekte en gedebatteerde profetiese gedeeltes in die Bybel. 

Hierdie Skrifgedeelte beskryf ’n bose leier in die laaste dae wat “Gog” genoem word asook 

sy massiewe koalisie van nasies wat Israel inval… net om bonatuurlik uitgewis te word. 

Maar Esegiël 38 en 39 is nie net een van die invloedrykste Bybelse profesieë nie — dis 

ongelukkig ook een van die profetiese Skrifgedeeltes wat die meeste misverstaan word. 

Dit is daarom noodsaaklik dat Bybelstudente hierdie Skrifgedeelte deeglik sal bestudeer 

om die ware betekenis en boodskap te verstaan.  

Die gewilde siening 

Die algemeenste gehandhaafde interpretasie van hierdie Skrifgedeelte in moderne tye is 

dat Gog en die Antichris twee verskillende persone is. Volgens hierdie siening kom Gog se 

inval van Israel etlike jare vóór die inval van Israel deur die Antichris. Die Antichris verskyn 

uit Europa nadat Gog en sy weermagte vernietig is. John Walvoord, wat die ewe gewilde 

standpunt handhaaf dat dit Rusland sal wees wat Esegiël se invallende weermagte gaan 

lei, verwoord hierdie siening baie goed: 

“Met Rusland uit die weg, sal die hoof van die herleefde Romeinse Ryk, wat 

op daardie tydstip in beheer van die Mediterreense gebied sal wees, in staat 

wees om homself as ’n diktator van die hele wêreld te verklaar.”1 

Grant Jeffrey, nog ’n baie bekende profesie-onderwyser, handhaaf ’n soortgelyke siening: 

“Wanneer hierdie Russies-Arabiese aliansie Israel aanval, het die profeet 

verklaar, sal God met bonatuurlike aardbewings, hael en pestilensies ingryp 

om die gesamentlike magte van die Russiese en Arabiese weermagte te 

oorwin… Hierdie verstommende profetiese gebeure rondom die vernietiging 

van Rusland sal die weg vir die vervulling van die profesieë aangaande die 
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opkoms van die Antichris baan, wat oor die aarde sal heers en ’n sewe-

jaarlange verbond met Israel sal sluit. Met hierdie verbond met die Antichris 

sal ’n sewe-jaarlange aftel na die wederkoms van die Messias ten tye van 

die Slag van Armageddon begin.”2  

In ooreenstemming met hierdie siening glo baie verder dat Islam as ’n godsdiens ná die 

vernietiging van Gog en sy weermagte as’t ware sal “opdroog” en nie langer een van die 

groot wêreldgodsdienste sal wees nie. Profesie-onderwyser David Reagan spreek sy geloof 

uit dat die slag wat in Esegiël 38 en 39 beskryf word in die “vernietiging van byna al die 

weermagte van die Moslemlande van die Midde-Ooste” sal kulmineer: 

“Die oorlog van Psalm 83, gevolg deur die oorlog van Esegiël 38, sal die 

vernietiging van bykans al die weermagte van die Moslemlande van die 

Midde-Ooste tot gevolg hê… Dus, as die Antichris ’n Moslem is wat 

gedurende die Groot Verdrukking in die Midde-Ooste oor ’n Moslemryk sal 

heers, dan gaan hy oor ’n ryk heers waarvan daar net die as oorgebly het!”3 

Mark Hitchcock sê: 

“Die eliminasie van hierdie Russies-Islamitiese alliansie en al hulle troepe 

sal die weg baan vir die Antichris om homself te posisioneer om die wêreld 

oor te neem… Ek het dikwels gewonder of die Antichris selfs krediet vir die 

vernietiging van Gog se weermag sal wil hê deur te beweer hy beskik oor ’n 

geheime wapen van massiewe vernietiging.”4 

Op dieselfde trant sê Nathan Jones, óók van die Lamb and Lion Ministries: “Islam is net 

nog ’n sisteem wat uitgewis sal word voor die Antichris sý sisteem in werking sal stel.”5 
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Gewilde siening van die tyd van Gog van Magog 

Hoe hierdie geleerdes by hierdie posisie uitkom? Ons vind die antwoord in twee 

vooronderstellings wat deur dié wat aan die Romeinse Antichris-teorie vaskleef na die teks 

gebring word. Die eerste vooronderstelling is dat die Antichris en sy weermag uit Europa 

sal kom. Omdat Gog se magte duidelik nie Europees is nie, word dit afgelei dat Gog 

iemand anders as die Antichris is. Die tweede vooronderstelling is dat die Antichris óf ’n 

humanis óf ’n universalis is wat daarop sal aandring om as God aanbid te word. Sekerlik, 

so word geredeneer, sal Moslems nooit so ’n man ondersteun nie. Vir dié wat hierdie 

siening handhaaf het dit dus nodig geword om die een of ander meganisme te vind om die 

1.6 biljoen Moslems van die aardbol — en uit die eskatologiese vertelling —te laat verdwyn 

en só die weg vir die Antichris te baan om alle godsdienste uit hul vrye wil saam onder sy 

beheer te kry. Dis in Esegiël 38 en 39 wat aanhangers van die Romeinse Antichris-teorie hul 

denkbeeldige meganisme vind om Moslems uit die prentjie te laat verdwyn. Die gevolg is 

dat baie nou leer dat die godsdiens van Islam vanweë die massiewe verliese wat dit by die 

Slag van Gog van Magog gaan ly óf sal ophou om ’n relevante mag op aarde te wees óf 

heeltemal sal verdwyn. Só sal die weg vir die Europese, humanistiese of universalistiese 

Antichris gebaan word om tevoorskyn te kom. Dus is die gewilde interpretasie van Esegiël 

38 en 39 nie werklik die produk van versigtige eksegese van die teks nie maar die resultaat 

van ’n sterk behoefte om dit in ’n reeds bestaande en goed ontwikkelde eskatologiese 

vertelling te laat inpas.  

Implikasies van die gewilde siening 

Maar dit moet duidelik gemaak word dat hierdie siening nie bloot dié van net ’n paar 

randfigure is nie. As gevolg van die gewilde interpretasie van Esegiël 38 en 39 is daar ’n 

skare Christene wat in werklikheid glo dat, wanneer Jesus terugkeer, 1.6 biljoen Moslems 

“uitgewis”6 sal wees of “vernietiging”7 sou gely het, dat “net hul as oor sal wees”8 of dat 

hulle teen daardie tyd tot ’n ander geloofsisteem sou bekeer het. (Meeste sluit Rusland by 

hierdie afgemaaides in.) In die lig van bykans alle demografiese modelle wat daarop dui 
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dat Islam binne enkele dekades die wêreld se grootste godsdiens sal wees, is hierdie 

radikaal teenoorgestelde siening merkwaardig. Maar wat as hierdie scenario niks meer as 

’n fantasie gebore uit die waninterpretasie van enkele uiters belangrike eskatologiese 

Skrifgedeeltes is nie? ’n Groot deel van die Kerk omhels vandag ’n siening rakende Islam se 

toekoms wat nie net vals is nie maar ook hoogs fatalisties. Die potensieel vernietigende 

implikasies van hierdie siening vir evangelisasie, sending en intersessie is ontstellend. Toe 

ek hierdie boek begin skryf het, was daar enkele hoogs gerespekteerde geleerdes wat my 

wou wysmaak dat die debat oor ’n Romeinse versus Islamitiese Antichris irrelevant is. Ek 

verskil lynreg van hulle. Populêre sienings van Bybelse profesieë het ’n werklike impak op 

die praktyke van ’n groot aantal Christene. In ’n scenario waar Islam aan die een kant 

binnekort die wêreld se grootste godsdiens en die Kerk se grootste uitdaging wêreldwyd 

kan wees of, aan die ander kant, van die aardbol kan verdwyn, is daar eenvoudig geen 

middeweg nie. Hierdie is nie ’n aangeleentheid waar die Kerk dit kan bekostig om die pot 

fundamenteel mis te sit nie. Dit is noodsaaklik dat Bybelstudente die profetiese 

Skrifgedeeltes deeglik en getrou sal bestudeer ten einde dit heeltemal reg te verstaan — 

dis veral so wat Esegiël 38 en 39 betref.  

Die Joodse posisie 

In teenstelling met die gewilde Christelike posisie is Gog volgens die Joodse rabbinale 

siening die finale vyand van God se volk wat deur die Messias vernietig sal word. Die 

rabbinale standpunt is dat Gog en sy weermagte dieselfde invallers is wat deur al die 

ander profete beskryf word. In Ezekiel, a Commentary Anthologized from Talmudic, 

Midrashic and Rabbinic Sources word ons vertel: 

“Die finale oorlog wanneer Gog Jerusalem in werklikheid gaan inval word in 

Sagaria 14 beskryf. Verwysings na die oorloë van Gog en Magog is talryk in 

die Skrif… veral so in die Profete… (Die) langste, mees gedetailleerde en 

mees spesifieke verslae word in die boeke van Esegiël, Sagaria, Joel en 

Daniël gevind.”9  
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Waar die Jode na die laaste bose diktator as Gog verwys, noem die Nuwe Testament hom 

die Antichris (1 Joh. 2:22), die seun van die verderf (2 Tess. 2:3), ’n wettelose persoon (2 

Tess. 2:8), die Dier (Op. 11:7) en ander titels. Net so lees ons in die Talmud: 

“En kyk, ’n koning sal in die laaste dae van die land van Magog optrek. Hy 

sal konings wat krone dra en luitenante met hul wapenrusting bymekaar 

laat kom, en al die nasies sal aan hom gehoorsaam wees. Hulle sal ’n 

veldslag in die land van Israel teen die kinders van die Verstrooiing opstel, 

maar die Here sal gereed wees vir hulle om die lewegewende asem met die 

vlam van ’n vuur wat vanuit die troon van glorie sal voortkom uit hulle uit 

te brand. Hulle dooie liggame sal op die berge van Israel val en die wilde 

diere en die voëls van die hemel sal kom en dit verorber. Daarna sal al die 

dooies van Israel opstaan en die goeie dinge geniet wat in die geheim, van 

die begin af, vir hulle voorberei is, en hulle sal die beloning vir hul arbeid 

ontvang.”10  

En weer: 

“Uiteindelik, in die heel laaste dae, sal Gog en Magog en hulle weermagte 

teen Jerusalem opstaan, maar die hand van die Messias sal hulle laat val. 

Vir sewe volle jare sal die kinders van Israel hulle wapens gebruik om vure 

aan die brand te steek sonder om in die woude in te gaan om bome af te 

breek.”11  

Gog as Antichris 

Met al bogenoemde in gedagte sal ek nou probeer om aan te toon dat Gog die Antichris is 

en dat die nasies van Gog se alliansie onder die Antichris se primêre volgelinge sal tel. Ek 

sal aantoon dat die inval van Esegiël 38 en 39 eenvoudig net nóg ’n hervertelling van die 

verhaal is wat deur al die profete vertel word. Hoewel talle bykomende detail bygevoeg 

kan word, kan ons die basiese verhaal as volg opsom: 
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• ’n Groep nasies, gelei deur Gog/Antichris, val Israel aan en vervolg Christene 

wêreldwyd. 

• Die gevolg is dat die volk van Israel oor ’n periode van drie-en-’n-halwe jare een 

laaste, brutale verwoesting ervaar met baie Jode wat gevange geneem word. 

• Die HERE gryp deur sy Messias in om die oorlewendes te red en die gevangenes te 

bevry. 

• Die heidense nasies bekeer hulle tot die HERE. 

• Israel keer vir altyd terug na die HERE. 

• Die Messias regeer vanuit Jerusalem. 

Soos ons sal sien, is die verhaal wat Esegiël vertel dieselfde ou verhaal wat elke ander 

profeet vóór hom in die Bybel vertel het. Hoewel elkeen van verskillende simboliek 

gebruik maak en verskillende aspekte van die verhaal beklemtoon, wys al die profete na 

dieselfde reeks gebeure.  

Die tyd en omvang van Esegiël 38 en 39 

Baie van dié wat die gewilde siening handhaaf, sien Esegiël 38 en 39 as ’n baie beknopte 

reeks gebeure. Hierdie posisie word goed deur Bybelkundige Mark Hitchcock in The Coming 

Islamic Invasion of Israel verwoord: 

“Esegiël 38 en 39 beskryf wat ons die “Een-Dag-Oorlog” — of selfs die “Een-

Uur-Oorlog” — kan noem, want God gaan die Islamitiese invallers vinnig en 

volledig op ’n bonatuurlike wyse uit die gesig van die aarde vernietig.”12  

Onder die ontleders wat hierdie standpunt inneem is daar dus ’n poging om die 

tydsberekening van hierdie veldslag in ’n baie nou gleuf op die tydlyn van gebeure van die 

laaste dae te plaas. Skrywer Ron Rhodes lys dit wat hy as die enigste ses opsies sien in sy 

boek Northern Storm Rising: 

• Voor die wegraping en die verdrukking. 
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• Na die wegraping maar voor die verdrukking. 

• In die eerste helfte of in die middel van die verdrukking. 

• Aan die einde van die verdrukking. 

• Aan die begin van die duisend jaar van vrede. 

• Aan die einde van die duisend jaar van vrede.13  

Maar hierdie siening, wat poog om Esegiël se profesie tot net een van hierdie baie nou 

tydgleuwe te beperk, faal deurdat dit nie ’n baie algemene kenmerk van Bybelse profesieë 

in ag neem nie, naamlik dat daar dikwels van ’n wye reeks gebeure in ’n baie beknopte en 

beperkte verhaal vertel word.14 ’n Perfekte voorbeeld hiervan kan in Op. 12:5 gevind 

word, waar die vrou Sion beskryf word wat aan Jesus, die manlike kind, geboorte gee:  

“Sy het ’n kind in die wêreld gebring, ’n seun, bestem om al die nasies met 

’n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon 

toe…” — Openbaring 12:5 

Lees ons hierdie enkele vers asof dit ’n volledige beskrywing is van die gebeure is, dan sal 

ons noodgedwonge moet glo dat Jesus byna onmiddellik na sy geboorte na God en sy troon 

weggeruk is. Wat hierdie Skrifgedeelte nalaat om te meld, is die 33 jare van Jesus se 

aardse lewe wat tussen sy geboorte en sy hemelvaart kom. Maar hoewel die Skrifgedeelte 

nie hierdie 33 jare van Jesus se aardse lewe bespreek of selfs noem nie, word hulle 

geensins uitgesluit nie. Ons weet, met die voordeel van nawete, dat Jesus 33 jaar lank op 

die aarde geleef het. Soortgelyke patrone kan in talle ander Messiaanse profesieë gevind 

word. Hier is nog ’n voorbeeld in Jesaja: 

“Maar daar sal  ’n takkie uitspruit uit die stomp van  Isai, en ’n loot uit sy 

wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees 

van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis 

en van die vrees van die HERE. En Hy het ’n welgevalle aan die vrees van 

die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na 
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wat sy ore hoor nie; maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en 

die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde 

slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die 

goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou 

die gordel van sy heupe wees. Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd 

gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee 

bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja.” — Jesaja 11:1-6 (1953) 

Volgens hierdie Skrifgedeelte vloei die Messias se dade naatloos van sy herkoms as ’n 

takkie van Isai na sy strafgerig teen die aarde en die doodmaak van die goddelose. Nêrens 

in die teks vind ons enige aanduiding van ’n tweeduisendjarige gaping tussen Jesus se 

koms en sy wederkoms en uiteindelike oorwinning nie. Dit is duidelik dat talle 

besonderhede uit hierdie veelomvattende, breë profetiese oorsig oor die bediening van 

die Messias weggelaat is. Weer eens: talle sulke voorbeelde kan aangehaal word omdat dit 

’n patroon is wat deurgaans in profetiese Skrifgedeeltes teëgekom word.  

Dieselfde beginsel is aan die werk in Esegiël 38 en 39. Hoewel talle besonderhede nie in 

hierdie Skrifgedeelte genoem word nie, beteken dit geensins dat ons hier net ’n 

eenvoudige, beknopte “Een-Uur-Oorlog” het nie. Om hierdie profesie só te lees is om 

hierdie baie kenmerkende eienskap van Bybelse profesieë te misverstaan. Hierdie profesie 

behoort nie as ’n enkele, noue, kort episode gesien te word nie, en net so behoort hierdie 

Skrifgedeelte nie as een beskou te word wat ’n volledige beskrywing bevat van al die 

besonderhede wat in hierdie episode gaan gebeur nie. Veel eerder is dit ’n baie algemene 

profetiese/poëtiese opsomming van die laaste sewe-jaar-periode wat tot Jesus se 

wederkoms lei, gesien vanuit Esegiël se besonderse perspektief. Die breë perspektief van 

die Skrifgedeelte is duidelik in die sin dat dit begin met hoe God Gog dring om teen Israel 

op te staan en eindig met die wederkoms van die Messias en die totstandkoming van die 

Messiaanse koninkryk. Die volgende dinge sal as ’n direkte gevolg van die vernietiging van 

Gog en sy weermagte gebeur: 

• God se naam sal nooit weer belaster word nie. 
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• Die oorlewende nasies sal ’n reddende kennis van God bekom. 

• Israel se gevangenes sal vrygelaat word. 

• God sal sy Gees oor Israel uitstort. 

• Israel se oorlewendes sal die HERE nou vir altyd leer ken. 

• Israel sal vir ewig veilig in hul eie land woon. 

• Die HERE sal self in die land van Israel woon. 

Omdat hierdie gebeure is wat net op die tyd van Jesus se wederkoms en die 

totstandkoming van sy Messiaanse koninkryk van toepassing is, is dit onmoontlik dat Gog 

en sy weermagte enigiets anders as die Antichris en sy weermagte kan wees. Dit is dan ons 

eerste opdrag: om verskeie tydsberekenende tekste te oorweeg wat aantoon dat Esegiël 

38 en 39 met die wederkoms van die Messias en die totstandkoming van sy koninkryk 

afsluit.  

God se naam word nooit weer belaster nie 

Keer op keer word ons in die boek Daniël vertel dat die Antichris die HERE herhaaldelik in 

sy loopbaan sal belaster. In Dan. 11:36 lees ons dat die Antichris “homself sal verhef” en 

“wonderbaarlike dinge teen die God van die gode” sal uitspreek. In Dan. 7:25 word ons 

vertel dat die Antichris die “Allerhoogste” sal belaster. Oorweeg egter hierdie inligting: 

Afgesien van die feit dat die Antichris self ’n Godlasteraar is, sal hy ook wêreldwyd 

volgelinge hê wat sonder twyfel sy voorbeeld sal volg. Die wêreldwye godsdienstige 

beweging wat deur die Antichris geïnspireer en gelei sal word, sal die grootste en 

betekenisvolste lasterlike beweging wees wat die wêreld ooit sal sien. Tog lees ons in 

Esegiël 38 en 39 dat God se naam ná die oorwinning oor Gog en sy weermagte nooit weer 

gelaster sal word nie:  

“So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor 

die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is… En Ek sal my 
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heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige Naam nie 

meer laat ontheilig nie…” — Esegiël 38:23, 39:7 

Dit verteenwoordig ’n baie groot probleem — indien nie ’n onoorkomelike een nie — vir dié 

wat glo dat Gog se nederlaag die koms van die Antichris sal voorafgaan. Hoe kan dit gesê 

word dat God se naam nooit weer belaster sal word nie… maar dan verskyn die geskiedenis 

se prominentste lasteraar wat God drie-en-’n-halwe jare lank openlik sal belaster? Dis 

eenvoudig onmoontlik. Die enigste manier hoe hierdie Skrifgedeelte met die groter 

konteks van die eindtydprofesie versoen kan word is as ons verstaan dat Gog die Antichris 

is. Wanneer Gog saam met sy weermagte vernietig word, dan — en net dan — sal die 

lasteraars se monde vir altyd gesluit word.  

Die heidene leer God ken 

Die profeet Jesaja lig ons in dat “die kennis van die Here” die hele aarde ná die 

wederkoms van Jesus sal vul: 

“Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die 

aarde sal so vol wees van die kennis van die HERE soos die see vol water is.” 

— Jesaja 11:9 (1953) 

Gedurende Jesus se duisendjarige vrederyk sal al die nasies die HERE, die God van Israel, 

aanbid: 

“Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer. Alle 

volke sal Hom as koning erken…” — Psalm 22:28 

Jesaja beskryf ook hoe die kinders van dié wat onder Israel se vyande getel is na haar toe 

sal kom om hul berou uit te spreek en die HERE te aanbid: 

“En die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek; 

en almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole; en hulle sal 

jou noem:  Stad van die HERE,  Sion van die Heilige van Israel.” — Jesaja 

60:14 
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In harmonie met hierdie tema, wat ons reg deur die Bybel vind, sien ons hoe die nasies die 

HERE, die God van Israel, leer ken nadat Hy Gog en sy weermagte geoordeel het: 

“En Ek sal ’n vuur slinger in Magog en onder hulle wat in die kuslande veilig 

woon; en hulle sal weet dat Ek die HERE is… en die nasies sal weet dat Ek 

die HERE is, die Heilige in Israel.” — Esegiël 39:6,7 

Weer eens is hierdie Skrifgedeelte ’n groot kopseer vir dié wat hierdie gebeure etlike jare 

vóór Jesus se wederkoms wil plaas. Sommige probeer om hierdie stelling se betekenis te 

verminder deur dit as ’n oppervlakkige, intellektuele erkenning van die God van Israel af 

te maak. Maar dit laat geen reg daaraan geskied nie. Hoe kan dit gesê word dat die nasies 

die HERE God sal leer ken en Hom as die Heilige Een van Israel en as die enigste ware God 

sal erken net voor hulle weer almal versamel om sy naam te belaster, sy land in te val en 

sy volk aan te val? Weer eens maak dit eenvoudig glad nie sin nie. Soos kommentator 

Ralph Alexander sê: 

“Eseg. 39:7,22 verklaar dat die Here se naam nooit weer gevloek sal word 

nie — ’n feit wat beswaarlik moontlik is as daar ’n verdrukking is wat wag. 

Wat meer is, die konsep van nasies ‘wat God ken’ deur sy soewereiniteit te 

erken pas die beste by die tyd van die tweede koms in eerder as voor die 

verdrukking.”15  

Ander kommentators stem saam. James Burton Coffman sê aangaande hierdie 

Skrifgedeelte: 

“Dit pas ook by die toneel van die Laaste Oordeel in… Dertig sekondes ná 

die aanvang van die Ewige Dag van Oordeel sal daar geen [lasteraar] in die 

hele wêreld oorbly nie — nie ’n agnostikus óf ’n ongelowige nie.”16  

Die enigste manier om reg aan hierdie Skrifgedeelte te laat geskied is om dit as ’n 

verwysing te sien na die nasies wat God leer ken en Hom aanbid, net soos ’n aarde deur 

Jesaja beskryf word wat vol van die kennis van God is — of, meer spesifiek, van die ken 

van God. En dit gebeur eenvoudig nie vóór Jesus terugkeer nie.  
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Die Joodse gevangenes word vrygelaat 

Onder die talle aaklige rampe wat die Joodse mense gedurende hulle komende 

onderwerping deur die Antichris en sy weermagte sal tref is dat baie van hulle in 

gevangenis geneem en as slawe na omliggende nasies weggevoer sal word. Die HERE praat 

van hierdie dag deur die profeet Amos en sê: 

“Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud 

soos in ’n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.” 

— Amos 9:9 

Jesus het ook heel direk na die baie Joodse gevangenes verwys wat tydens die Antichris se 

aanval na die omliggende nasies weggevoer gaan word: 

“En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes 

geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal  vertrap word deur die 

nasies totdat die tye van die nasies vervul is.” — Lukas 21:24 

Maar hoewel daar verskeie Skrifgedeeltes is wat na hierdie ramp verwys, beklemtoon baie 

ander die vrylating van die gevangenes deur die ingryping van die HERE deur sy Messias. 

Koning Dawid het oor die vrylating van die Joodse gevangenes en die glorieryke dae wat 

daarop sal volg geprofeteer: 

“Ú sal opstaan, U oor Sion ontferm; want dit is tyd om hom genadig 

te wees, want die bestemde tyd het gekom… Dan sal die heidene die 

Naam van die  HERE  vrees en al die konings van die aarde u 

heerlikheid; omdat die HERE Sion opgebou het [en] in sy heerlikheid 

verskyn het, omdat Hy van sy heilige hoogte neergesien het, [omdat] 

die HERE uit die hemel op die aarde gelet het om die gekerm van die 

gevangene te hoor, om los te maak die kinders [wat naby die dood 

was]; sodat hulle in Sion die Naam van die HERE kan vermeld, en sy 
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lof in Jerusalem as die volke almal saam vergader, ook die koninkryke 

om die HERE te dien.”— Psalm 102:14-17,20-23 (1953) 

Jesaja sien ook die verband tussen die vrylating van die Joodse gevangenes en die dag van 

die HERE se wraak: 

“Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ’n 

blye boodskap te bring  aan die ootmoediges; Hy het My gestuur  om te 

verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te 

roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; om uit te roep ’n 

jaar van die welbehae van die HERE en 'n dag van die wraak van onse God…” 

— Jesaja 61:1-2 

Sagaria verbind die vrylating van die gevangenes met die Messiaanse era: 

“(En) sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan die 

eindes van die aarde. Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion, kragtens die bloed 

van jou verbond jou gevangenes loslaat uit die put sonder water. Keer terug 

na die vesting,  o hoopvolle gevangenes! Ook kondig Ek vandag aan dat 

Ek jou dubbel sal vergoed.” — Sagaria 9:10-12 

Joël het ook hieroor geprofeteer: 

“Want kyk, in dié dae en in dié tyd [sal] Ek die lot van Juda en Jerusalem 

verander… Verder het julle die kinders van Juda en die kinders van 

Jerusalem… verkoop, om hulle ver van hul grondgebied te verwyder. Kyk, Ek 

sal hulle laat opstaan uit die plek waarheen julle hulle verkoop het, en 

julle dade op julle hoof laat neerkom.” — Joel 3:1,6,7 

Sefanja het ’n soortgelyke profesie: 

“(Want) die HERE hulle God sal op hulle ag gee en hulle lot verander…” — 

Sefanja 2:7 
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Al hierdie profete se getuienis harmonieer presies met dit wat Esegiël sê gaan gebeur as ’n 

direkte gevolg van die vernietiging van Gog en sy weermagte: 

“Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob verander en My 

ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige Naam. En hulle 

sal hul smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My begaan het, as 

hulle in hul land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie. As Ek 

hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle 

vyande, sal Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oë van baie 

nasies. En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek 

hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel 

het in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.” — 

Esegiël 39:25-28 

Enkele punte moet beklemtoon word. Eerstens, Israel se gevangenes word spesifiek bevry 

en dít as ’n direkte gevolg van die vernietiging van Gog en sy weermagte. Maar dis nie net 

’n gewone bevryding nie; die Skrifgedeelte beklemtoon dat geen een van die gevangenes 

in gevangeniskap sal agterbly nie. Dis ’n volledige en finale bevryding wat net met die 

Messiaanse era geassosieer kan word. Deur hierdie gebeurtenis etlike jare voor die koms 

van die Antichris te plaas (dis wat die aanhangers van die gewilde siening van Esegiël 38 en 

39 doen), weerspreek hulle soveel ander Skrifgedeeltes wat ons vertel dat die Antichris se 

weermagte baie Jode gevange sal neem (sien byvoorbeeld Luk. 21:24). Die enigste manier 

hoe hierdie deel van die profesie met al die ander profesieë versoen kan word is as Gog en 

die Antichris een en dieselfde persoon is.  

Israel ken die HERE vir altyd 

Net soos die heidense nasies die HERE in die Messiaanse koninkryk sal leer ken en volg, net 

so sal Israel se oorlewendes Hom leer ken. Die tema van die oorblyfsel of die oorlewendes 

van Israel wat die HERE kollektief ná hulle kragdadige bevryding sal leer ken is ’n 

algemene tema reg deur die Profete. Jesaja het hieroor gepraat: 
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“En  in dié dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die 

huis van Jakob… steun op die HERE, die Heilige van Israel, in opregtheid.” — 

Jesaja 10:20 

Elders het Jesaja dieselfde vir koning Hiskia gesê: 

“Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda, weer 

wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe. Want uit Jerusalem sal ’n 

oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Sion.  Die ywer van 

die HERE van die leërskare sal dit doen.” — 2 Konings 19:30,31 

Die profeet Joël het van hierdie dag gepraat: 

“En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die 

berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, 

en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.” — Joël 2:32 

En net so het Miga: 

“Dan sal Ek die wat kreupel was, tot ’n  oorblyfsel maak en wat ver 

verwyder was, tot ’n magtige nasie. En die HERE sal koning wees oor hulle 

op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid.” — Miga 4:7 

Jeremia profeteer oor die dag wanneer hierdie oorblyfsel die HERE “sal leer ken”: 

“En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: 

Ken die  HERE;  want hulle sal My almal ken,  klein en groot onder hulle, 

spreek die  HERE;  want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle 

sonde nie meer dink nie.” — Jeremia 31:34 

Later tel die Apostel Paulus hierdie draad op en praat oor die dag wanneer die oorlewende 

oorblyfsel van Israel ’n reddende kennis van God sal bekom: 

“En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos 

die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word; want Hy volbring ’n 
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saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here ’n saak wat verkort is, 

op die aarde sal doen.” — Romeine 9:27,28 

En laastens onthou die Apostel Johannes Jeremia se woorde oor wat dit beteken om God 

te “ken”:  

“En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en 

Jesus Christus wat U gestuur het.” — Johannes 17:3 

Maar dis in Esegiël waar die twee temas van die oorlewende oorblyfsel en hul “ken(nis)” 

van God volledig by mekaar aansluit. In hierdie Skrifgedeelte word ons vertel dat, 

wanneer Gog se weermag vernietig is, al die Jode wat oorleef het God “van (daar)die dag 

af verder” waarlik sal leer ken: 

“En die huis van Israel sal weet dat Ek die HERE hulle God is, van dié dag af 

en verder.” — Esegiël 39:22 

Dit kan nie duideliker gestel word nie. Hierdie is nie bloot ’n herlewing as gevolg waarvan 

talle Jode méér toegewy aan God sal wees nie; veel eerder leer die hele Israel die HERE 

hulle God “ken”. Hierdie kragdadige nasionale redding is vroeër in Esegiël 20 in detail 

beskryf. In hierdie Skrifgedeelte staan God sentraal in die volgende opsigte: 

• Die HERE word Koning van Israel 

• Die HERE oordeel Israel 

• Die HERE sluit ’n ewige verbond met Israel 

• Israel word “gesuiwer” van haar rebelle 

• Die HERE verwyder die verstrooide Jode vanuit die nasies 

• Die hele Israel leer die HERE ken 

Oorweeg die volgende Skrifgedeelte. Terwyl jy dit doen, vra jouself hoe dit na enigiets 

anders kan verwys as die volkomenheid van Israel se nasionale verlossing. En tog is hierdie 
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gebeurtenis presies wat Esegiël beskryf — en dit is die gevolg van die vernietiging van Gog 

en sy weermagte: 

“So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, Ek sal gewis met ’n sterke hand 

en met ’n uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid oor julle 

regeer. En Ek sal julle uit die volke uitlei en julle versamel uit die lande 

waarin julle verstrooi is, deur ’n sterke hand en deur ’n uitgestrekte arm 

en deur uitgestorte grimmigheid…  En Ek sal daar met julle in die gerig 

tree  van aangesig tot aangesig…  Ek sal julle onder die herderstaf laat 

deurgaan en julle bring in die band van die verbond. En  Ek sal uit julle 

afsonder die wat opstandig is en teen My oortree; Ek sal hulle uit die land 

van hul vreemdelingskap uitlei… en julle sal weet dat Ek die  HERE  is… 

Want  op my heilige berg, op die verhewe berg van Israel, spreek die 

Here HERE, daar sal die hele huis van Israel, hulle almal, My dien in die 

land; daar sal Ek ’n behae in hulle hê… En julle sal weet dat Ek die HERE is 

as Ek julle in die land van Israel bring, in die land waar Ek my hand oor 

opgehef het om dit aan julle vaders te gee.” — Esegiël 20:33-42 

Israel woon veilig in hul land 

As ’n gevolg van Israel se berou oor haar ongehoorsaamheid, die uitstorting van die HERE 

se Gees oor haar en die feit dat sy God nou ken, sê Esegiël verder, sal ieder en elke Jood 

nou vir altyd veilig in hulle land woon: 

“En hulle sal hul smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My begaan 

het, as hulle in hul land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik 

nie… En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God… hulle weer versamel het 

in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.” — 

Esegiël 39:26,28 

C.F. Keil reageer só op hierdie Skrifgedeelte: 
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“Van daardie tyd af verder sal God se volk nooit weer ’n vyand hoef te vrees 

wat die vrede en saligheid sal versteur wat hulle in die ewigdurende besit 

van hul erfenis van die Here sal ervaar nie.”17   

Daniel Block stel dit selfs nog kragtiger: 

“Esegiël se verklaring dat nie een enkele persoon sal agterbly wanneer 

Yahweh sy volk herstel nie is sonder vergelyk in die Ou Testament. Die 

herstel wat Yahweh teweegbring is egter nie net totaal nie, dit is 

permanent. Hy belowe om nooit weer sy gesig van sy mense te verberg 

nie.”18  

Min hoef natuurlik gesê te word oor hoe onmoontlik dit vir Israel sal wees om ware 

sekuriteit te geniet vóór die Antichris vernietig is. Israel sal net in ware sekuriteit kan leef 

wanneer al haar vyande vernietig is, wanneer Jesus teenwoordig is en nadat die HERE sy 

Gees oor die hele Israel uitgestort het.  

God stort sy Gees oor Israel uit 

In een van die kragtigste profetiese uitings in die Ou Testament praat die profeet Sagaria 

van ’n dag wanneer die HERE sy Gees oor die oorlewende Joodse mense sal stort nadat Hy 

die nasies wat Jerusalem omring vernietig het. 

“Daardie dag begin Ek al die nasies uitroei wat vir Jerusalem kom 

aanval. Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van 

Jerusalem bring Ek ’n gees van welwillendheid en van berou: hulle 

sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het en hulle sal oor hom 

treur soos ’n mens treur oor ’n enigste kind, hulle sal oor hom huil 

soos ’n mens oor ’n oudste seun huil. Daardie dag sal daar in 

Jerusalem meer getreur word as wat daar oor Hadad-Rimmon getreur 

is in die Megiddovlakte.” — Sagaria 12:9-11  



211 Die Midde-Oosterse Dier: ’n Bybelse argument vir ’n Islamitiese Antichris

Volgens hierdie Skrifgedeelte is daar drie gebeurtenisse wat saamval. (1) Die HERE 

vernietig die invallende nasies, (2) die Joodse mense besef dat Jesus, die een wat hulle 

(en ons almal) deurboor het, in werklikheid die Messias is en (3) die HERE stort sy Gees oor 

die Joodse mense uit. Die profeet Jesaja het presies dieselfde dag beskryf: 

“Die Here kom na Sion toe as Verlosser, na dié toe in Jakob wat hulle van 

hulle sonde bekeer. So sê die Here. Wat My betref, sê die Here, dit is my 

verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou 

mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou 

kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.” — Jesaja 

59:20,21 

As hierdie beskrywing van Esegiël van hoe Israel die HERE “van daardie dag af verder” sal 

leer ken nie oortuigend genoeg is nie, dan behoort sy volgende stelling die knoop deur te 

haak: 

“En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees 

oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here HERE.” — Esegiël 39:29 

Baie poog om hierdie gebeurtenis tot ’n baie eksklusiewe geestelike herlewing in Israel ’n 

paar jaar voor Jesus se wederkoms te beperk. Bybelkenner David Reagan het byvoorbeeld 

die volgende oor hierdie gebeurtenis te sê: 

“(Baie Joodse mense) sal hulle harte vir die Here oopmaak. Om die 

waarheid te sê, hierdie gebeurtenis kan die vervulling van Op. 7:1-8 wees 

wanneer 144 000 Jode Jeshua as hul Messias aanvaar en die Here sy seël op 

hulle plaas vir spesiale diens gedurende die sewe-jaar-lange Verdrukking.”19  

Maar dit is duidelik dat hierdie gebeurtenis veel méér verteenwoordig as ’n glansryke 

Evangelisasietentherlewing wat deur die dorp swiep. Nie net sê die HERE dat nie ’n enkele 

Jood onder die nasies sal agterbly (39:22) en dat die hele Israel Hom “van daardie dag af 

verder” sal ken nie (39:22), Hy sê ook dat Hy sy Gees oor hulle sal uitstort en nooit weer 

sy gesig van hulle sal verberg nie. (39:29). In die lig van hierdie onweerlegbare bewyse 



212Joel Richardson

stem meeste verantwoordelike kommentators saam dat hierdie Skrifgedeelte die finale en 

volledige bekering —  vir altyd — van die Joodse volk na God verteenwoordig.  

• Daniel Block sê met reg: “Dit dui op die begin van ’n nuwe era wat deur Israel se 

erkenning van Yahweh gekenmerk sal word — dit is, die volle realisering van ’n 

verbondsverhouding.”20  

• C.F Keil sê dat hierdie vers die draaipunt in Esegiël se profesie aandui wanneer 

“Israel sal weet dat die Here God is en altyd sal wees”.21  

• Leslie C. Allen sê in word Biblical Commentary: “Deur ‘daardie dag’ se gebeure sal 

die verbondsverhouding tussen [Israel] en Yahweh volledig en finaal bevestig 

word.”22  

• Robert W. Jenson sê in The Brazos Theologica Commentary on the Bible: “Wat 

meer is, ‘van daardie dag af verder’, van die dag wanneer die Here sy goddelikheid 

openlik demonstreer, sal ook die huis van Israel erken ‘dat Ek hulle God is’. Hier 

word die resultaat van God se optrede met spesiale intensiteit gestel, want die 

gebeurtenis wat hierdie kennis sal afdwing is die openbaring van niks minder nie as 

God se goddelikheid: Israel sal — soos die nasies — God presies as God ken.23  

• Ná Gog se vernietiging, sê Iain M. Duguid in The NIV Application Commentary, 

“(sal) dit ’n radikale verandering in die harte van [God se] volk teweegbring asook 

in die sekuriteit van sy teenwoordigheid by hulle, tot so ’n mate dat Hy nooit weer 

sy gesig van hulle sal verberg nie.”24  

• Matthew Henry praat oor hierdie Skrifgedeelte en sê: “Die inwoning van die Gees is 

’n onfeilbare belofte van die volgehoue guns van God. Hy sal nooit weer sy gesig 

van dié oor wie Hy sy Gees gestort het verberg nie.”25 

Die Messias is teenwoordig 
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As die grootste bewys dat Gog die Antichris is, openbaar Esegiël dat, wanneer Gog se 

vernietiging afgehandel is, Jesus, die Messias, fisies — op die toneel, in die land — 

teenwoordig is: 

“Ek sê dit met drif, in gloeiende gramskap: daardie dag sal daar ’n groot 

aardbewing kom in die land Israel. Die visse in die see, die voëls in die lug, 

die diere in die veld, al die diertjies wat op die grond rondkruip en al die 

mense in die land, sal voor My (teenwoordigheid) bewe.” — Esegiël 

38:19,20 

Die HERE sê mens en dier reg oor die aarde “sal voor My bewe”. Die woord wat hier vir 

“teenwoordigheid” gebruik word is die Hebreeuse woord mippānay of panim. Panim is ’n 

verwysing na die werklike gesig of teenwoordigheid van ’n persoon. As God sê dat die 

mense op die aarde in sy panim sal bewe, dan bedoel Hy hulle sal vreesbevange wees as 

gevolg van die feit dat Hy werklik teenwoordig sal wees. The New Unger’s Bible Dictionary 

sê van die woord panim: “Die teenwoordigheid (gesig) van Jehovah is Jehova wat 

daadwerklik teenwoordig is…”26 Die New International Encyclopedia of Bible Words sê: 

“Om in God of iemand anders se teenwoordigheid te wees word in die OT 

aangedui deur ’n voorvoegsel (l) wat vooraan die Hebreeuse woord panim 

(“gesig”) geplaas word. Die gedagte is dat jy ‘voor die gesig’ van die 

persoon staan.”27  

Panim word reg deur die Ou Testament gebruik om na die werklike teenwoordigheid van 

God te verwys. Jakob, byvoorbeeld, het, nadat hy met die Engel van die HERE gestoei het, 

opgemerk dat hy God van aangesig tot aangesig gesien het: 

“(En) Jakob het die plek Pniël genoem, ‘want,’ het hy gesê, ‘ek het God van 

aangesig (panim) tot aangesig (panim) gesien en tog het ek nie omgekom 

nie.’” — Genesis 32:30 

Dis ook interessant dat die Septuagint die Griekse woord prosopon in die plek van die 

Hebreeuse panim gebruik. Prosopon is een van twee woorde wat algemeen in die Nuwe 
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Testament gebruik word om na ware teenwoordigheid te verwys. Die ander woord is 

parousia, wat algemeen met die wederkoms geassosieer word. Van parousia en prosopon is 

laasgenoemde die sterker term. Parousia impliseer koms, maar prosopon impliseer ware 

“van aangesig tot aangesig”-teenwoordigheid. Jesus kom op die wolke — dit is sy parousia. 

Maar om aan te dui dat Hy in werklikheid opgedaag het, word die woord prosopon gebruik. 

’n Uitstekende voorbeeld van die Nuwe Testamentiese gebruik van prosopon is ’n toneel in 

Openbaring waar die sondige aardbewoners in die grotte gaan wegkruip om God se wraak 

— en sy gesig — te ontvlug: 

“(En) die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes 

oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle 

weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge 

en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig (prosopon) 

van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam…” — Openbaring 

6:15,16 (1953) 

Elders word prosopon gebruik om na die regverdiges in die ewige stad te verwys wat in 

werklikheid na die gesig van God opkyk: 

“En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God 

en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. En hulle 

sal sy aangesig (prosopon) sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.” 

— Openbaring 22:4 (1953) 

Esegiël se beskrywing van mense wat van God se gesig wegdeins openbaar dat, wanneer 

die Slag van Gog en Magog verby is, Jesus die Messias, God in die vlees, fisies op die aarde 

— in Israel — teenwoordig sal wees.  

Die Heilige Een in Israel 

Verdere bewys van die fisiese teenwoordigheid van Jesus ten tye van die einde van hierdie 

oorlog word in die volgende vers gevind: 
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“En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my 

heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en  die nasies sal weet dat Ek 

die HERE is, die Heilige in Israel.” — Esegiël 39:7 (1953) 

Dit is die eerste en enigste keer wat die frase “die Heilige in Israel” in die Bybel gebruik 

word. Dis die Hebreeuse qadowsh qadowsh baYisra’el. ’n Soortgelyke frase, “die Heilige 

Een van Israel” (qadowsh qadowsh Yisra’el) word 31 keer in die Skrif gevind (bv. Jes. 12:6, 

43:3, 55:5, 60:9). Maar hier is die HERE nie bloot die Heilige Een van Israel nie, Hy is 

inderwaarheid teenwoordig in die land en op die grond! Hoewel die gewilde posisie dit wil 

hê dat hierdie Skrifgedeelte ’n aantal jare vóór Jesus se terugkeer volvoer sal word, maak 

hierdie vers dit absoluut onmoontlik.  

God verklaar self dat Gog die Antichris is 

Maar afgesien van al die bewyse waarop ons tot sover afgekom het, is die duidelikste en 

direkste bewys dat Gog die Antichris is eenvoudig die feit dat God self so sê. Eerstens sê 

die HERE dat Gog se inval en gevolglike vernietiging “die dag (is) waarvan Ek gepraat het”: 

“Kyk, dit kom en gebeur, spreek die Here HERE. Dit is die dag waarvan Ek 

gespreek het.” — Esegiël 39:8 (1953) 

Natuurlik is “die dag” waarvan die HERE heeltyd deur die Profete praat die Dag van die 

HERE — die fokuspunt van alles wat met die heilsgeskiedenis te doen het. Dan lig die HERE 

Gog in dat Hy die een is van wie die HERE deur al die profete gepraat het: 

“So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur 

my knegte, die profete van Israel, wat in dié dae geprofeteer het, jare 

lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?” — Esegiël 38:17 (1953) 

Die Septuagint (en die 1983-vertaling) verwoord hierdie Skrifgedeelte nie as ’n retoriese 

vraag nie, maar as ’n verklaring: 
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“So sê die Here my God: ‘Dit is jy oor wie Ek lank gelede gepraat het deur 

my dienaars die profete van Israel. Hulle het daardie tyd aangekondig dat 

Ek jou my volk sal laat aanval.’” — Esegiël 38:17 

Hoewel talle profetiese Skrifgedeeltes vóór dié van Esegiël na ’n invaller verwys wat in die 

laaste dae teen Israel sal opstaan, is hulle almal Antichristiese Skrifgedeeltes wat in die 

konteks van die Dag van die HERE geskryf is. Weer eens is hierdie verse uiters 

problematies vir dié wat redeneer dat Gog nie die Antichris is nie of dat Gog van Rusland 

is. Jy kan soek en soek, maar nêrens in enige van die Profete vóór Esegiël sal jy ’n 

voorspelling van ’n Russiese inval in Israel vind nie.  

Opsomming 

Om op te som: As ’n direkte gevolg van die vernietiging van Gog en sy weermagte vind die 

volgende plaas: 

• God se naam sal nooit weer belaster word nie. 

• Die oorlewende nasies sal ’n reddende kennis van God bekom. 

• Israel se gevangenes sal vrygelaat word. 

• God sal sy Gees oor Israel uitstort. 

• Israel se oorlewendes sal die Here vir ewig (leer) ken. 

• Israel sal vir ewig veilig in hul land woon. 

En afgesien van al hierdie dinge is Jesus die Messias teenwoordig in Israel. Hoewel baie 

ontleders óf probeer om hierdie gebeurtenisse deur ’n aantal jare van die vernietiging van 

Gog te skei óf om hulle minder betekenisvol te maak deur te beweer hulle verwys nie na 

die era van die Messias nie, is dit onmoontlik vir enige intelligente ontleding om tot so ’n 

slotsom te lei. Dit is duidelik soos daglig dat hierdie dinge gedurende die era van die 

Messias plaasvind en die direkte gevolg van die vernietiging van Gog en sy weermagte is. 

Alles rondom die gebeure en die taalgebruik in hierdie Skrifgedeelte dui aan dat hierdie 
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“oorlog” nie bloot die openingstoneel van die Groot Verdrukking is nie, maar in 

werklikheid die voltrekking van daardie periode. 

____________________ 
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HOOFSTUK 14 

ESEGIËL 38 EN 39: GOG VAN MAGOG: DEEL II 

Tot dusver het ons in ons studie van Esegiël 38 en 39 gesien dat hierdie Skrifgedeelte met 

verskeie gebeurtenisse eindig wat werklik slegs verstaan kan word as dit net ná Jesus se 

terugkeer plaasvind. Ons het ook gesien dat die teks dit direk stel dat Jesus — die Heilige 

Een van Israel — werklik fisies in die land teenwoordig sal wees. En wat meer is, ons het 

gesien dat God dit self duidelik stel dat Gog die Antichris is deur na hom te verwys as die 

een van wie die profete lank gelede gepraat het. Afgesien daarvan bestaan daar steeds 

talle baie geldige redes waarom Gog en die Antichris as een en dieselfde persoon beskou 

moet word. In hierdie hoofstuk sal ons sommige aspekte bespreek wat Esegiël se profesie 

met ander Antichristiese profesieë in gemeen het. Ons sal ook verdere probleme 

geassosieer met die gewilde siening oorweeg. Laastens sal ons reageer op enkele van die 

algemene argumente wat dikwels deur voorstaanders van die gewilde siening ingespan 

word. 

Die fees van God 

Die eerste en opvallendste aspek wat die Oorlog van Gog van Magog en die Slag van 

Armageddon in gemeen het is dat, wanneer beide verby is, die voëls van die hemel en die 

diere van die veld opgeroep word om die vlees van die gevalle soldate te kom vreet. 

Hierdie deel van Esegiël se profesie word inderwaarheid in Openbaring aangehaal, waar 

dit natuurlik op die Antichris en die Slag van Armageddon van toepassing is. Oorweeg die 

volgende vergelyking van beide Skrifgedeeltes wanneer dit langs mekaar gestel word: 

Slag van Gog van Magog  

Eseg. 39:17-20 (1953)

Slag van Armageddon  

Op. 19:17,18 (1953)

Kom bymekaar en kom aan, versamel julle 

van alle kante…
Kom hierheen en versamel julle…
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Ons sien hier dat Openbaring se beskrywing van hierdie weergalose “fees” direk van 

Esegiël se profesie af kom. Hierdie is nie ’n blote ooreenkoms nie, dis ’n direkte 

aanhaling. Oorweeg nou die implikasies daarvan. In Openbaring 19 vind ons wat sonder 

twyfel die welbekendste Skrifgedeelte oor Jesus se terugkeer in die hele Bybel is. Ons sien 

Jesus uit die hemel neerdaal om die Antichris se weermagte te verslaan. Dan word die 

voëls en die diere opgeroep om te versamel en die verslane weermanne te verorber. Maar 

hierdie oproep word direk uit daardie deel van Esegiël se profesie gaan haal waar die 

verslane Gog en sy weermagte die bron van die fees is! Beide profesieë beskryf dieselfde 

gebeurtenis, hoewel Johannes se Openbaring baie bykomende inligting byvoeg — onder 

andere dat dit in werklikheid die die Messias self is wat Gog se weermagte vernietig.  

Blaai deur verskeie gewilde profetiese boeke waarin enige verbintenis tussen Gog en die 

Antichris ontken word, en jy sal ’n verbasende stilswye oor Johannes se gebruik van 

Esegiël se profesie vind. Openbaring se blatante gebruik van Esegiël se materiaal word 

eenvoudig geïgnoreer. Daar is egter kommentare wat die uitsondering op die reël is: 

• Charles L. Feinberg sê in Prophecy of Ezekiel: “Die beeld wat gebruik word, verskaf 

’n leidraad oor die tydsaspek van die hele Skrifgedeelte. Dis dieselfde toneel as dié 

van Openbaring 19, God se groot maaltyd, en die chronologie is duidelik. Die 

gebeure vind plaas aan die einde van die verdrukking en net voor die duisendjarige 

vrederyk van Israel se Messias.”1  

by my slagoffer wat Ek vir julle slag, ’n 

groot slagoffer op die berge van Israel…
tot die maaltyd van die grote God…

Vlees van die helde sal julle eet en bloed 

van die vorste van die aarde drink… En 

julle sal aan my tafel versadig word van 

perde en ruiters, van helde en alle soorte 

krygsmanne, spreek die Here HERE…

dat julle die vlees van konings en die vlees 

van owerstes oor duisend en die vlees van 

sterkes en die vlees van perde en van die 

wat daarop sit (kan eet), en die vlees van 

almal, vrymense sowel as slawe, klein 

sowel as groot.
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• G.K. Beale en Sean McDonough merk ook in Commentary on The New Testament 

use of the Old Testament die duidelike verband tussen die twee Skrifgedeeltes op: 

“Die engel kondig die komende vernietiging van die dier, die vals profeet en hulle 

troepe aan deur van dieselfde beeld gebruik te maak as dié waardeur Gog van 

Magog se vernietiging aangekondig is… Op. 19:17,18 sit hierdie profetiese 

uitbeelding voort en bevestig dat dit vir seker sal gebeur.”2  

• Robert Jensen merk Johannes se gebruik van Esegiël se beeldspraak op: “Wanneer 

die ‘Logos van God’ se oorlog teen die ‘dier’ sy hoogtepunt in die Christelike 

apokalips bereik, is dit Esegiël wat hervat word.”3  

• Daniel Block sien die duidelike verband tussen die twee Skrifgedeeltes raak en 

beskou die dier (Antichris) van Openbaring en Esegiël se Gog as een en dieselfde 

persoon: “Die toneel in Op. 19:17-21 waarin die voëls vir God se groot maaltyd 

versamel word, is duidelik uit Esegiël se laaste raam geleen (39:17-20)… Hoewel 

hierdie Skrifgedeelte Gog nie by die naam noem nie, word hy beslis deur die dier 

(θηρίον) verteenwoordig. Johannes voeg sekere besonderhede by sy profesie wat in 

Esegiël se profesie ontbreek… (Sy) gebruik van Esegiël se godspraak teen Gog 

verteenwoordig ’n opmerklike aanpassing van ’n Ou Testamentiese tradisie vir ’n 

Christelike tema. ’n Gebeurtenis waarvan die tydsbepaling in die oorspronklike 

profesie net vaagweg “in die laaste dae” gestel word is nou die voorlaaste 

gebeurtenis in die mens se geskiedenis; die prentjie van nasionale vrede en 

rustigheid word in ’n skildery van universele vrede getransformeer; die buitelandse 

vyand word ’n sataniese en diaboliese mag; die goddelike oorwinning word in die 

hande van die Messias geplaas. Die boodskap wat oorspronklik vir die Joodse 

uitgewekenes aangebied is om hulle sinkende hoop aan te wakker word 

getransformeer in ’n boodskap van hoop vir alle Christene.”4 

• Grant R. Osborne merk op: “Daar sal twee groot messiaanse feeste by die 

voleinding wees: die fees vir die heiliges saam met die Lam en die fees wat die 

aasvoëls met die sondaars se liggame sal hê. Die heiliges sal aan die groot fees 
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deelneem en die sondaar sal die fees wees! Hierdie beeld (in Op. 19) kom uit Eseg. 

39:17-20, waar die oordeel teen Gog beklemtoon word deur ’n uitnodiging aan die 

voëls en wilde diere om vir ‘’n groot slagoffer op die berge van Israel’ te 

‘versamel’.”5  

Vir dié wat die idee verwerp dat Gog en die Dier/Antichris van Openbaring een en 

dieselfde persoon is, dié wat geen werklike verband tussen Openbaring 19 en Esegiël 39 

sien nie, blý die vraag: Waarom sal die HERE ’n Skrifgedeelte wat die vernietiging van Gog 

beskryf gebruik en dit vir die vernietiging van die Antichris aanwend? As die twee nie 

dieselfde is nie, is dit verskriklik verwarrend, indien nie heeltemal misleidend nie. Die 

enigste manier hoe Johannes se gebruik van Esegiël se beeldspraak hier redelikerwys 

verstaan kan word is om Johannes se profesie as ’n uitgebreide oorvertelling van Esegiël se 

godspraak te beskou. 

Beide word deur ’n groot aardbewing vernietig 

Maar Johannes leen meer by Esegiël as sy materiaal oor die groot fees. Openbaring leen 

ook ander gedeeltes van Esegiël se godspraak teen Gog. Oorweeg die volgende verdere 

ooreenkomste: 

Slag van Gog van Magog 

Eseg. 38:19-22

Slag van Armageddon 

Op. 16:18-20

(In) dié dag sal daar 'n groot aardbewing in 

die land van Israel wees…

(Op) die plek wat in Hebreeus genoem 

word Armagéddon… het daar 'n groot 

aardbewing gekom soos daar nog nie 

gewees het vandat die mense op die aarde 

was nie… 

en al die mure (sal) op die aarde val… en die stede van die nasies het geval…

en die berge sal omvergegooi word…
En alle eilande het gevlug, en berge is daar 

nie gevind nie…
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As gevolg van die HERE se oordeel oor beide Gog en die Antichris stort al die berge dus 

ineen en tref plae en massiewe haelstene God se vyande. Maar as al die berge ineenstort 

wanneer Gog vernietig word, hoe kan dieselfde lot hulle net ’n paar jaar later wéér tref? 

Dit maak duidelik nie sin nie — tensy die twee Skrifgedeeltes eenvoudig dieselfde verhaal 

vertel. 

Beide word deur plae getref 

In een van die mees onbespreekte maar terselfdertyd kragtigste visuele Ou Testamentiese 

Skrifgedeeltes wat Jesus se terugkeer uitbeeld, beskryf Habakkuk die Messias wat uit 

Arabië opdaag en sy oordeel oor sy vyande laat neerdaal. In hierdie teks vind ons dieselfde 

temas wat ons in Esegiël se godspraak raakgeloop het: 

“God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af. Die hemelruim is 

vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van 

die lig, weerligte blits uit sy hand, sy hand so vol mag. Voor Hom uit gaan 

die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer Hy staan, skud die aarde; 

wanneer Hy kyk, bewe die nasies. Die eeue-oue berge verkrummel, die ou-

ou heuwels val inmekaar.” — Habakkuk 3:3-6 

Weer eens word die tema van die “berge” wat val herhaal. Maar ’n nuwe tema hier is dat 

die Messias sy vyande ook met “plae” en “pestilensies” tref. In nog ’n baie bekende 

Antichristiese profesie, dié van Sagaria, word óók van die “plaag” wat onder die Antichris 

se weermagte sal uitbreek gepraat: 

“En dit sal die plaag wees waarmee die  HERE  al die volke sal tref wat 

opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, 

En Ek sal met hom in die gereg gaan deur… 

oorstromende stortreën en haelstene, vuur 

en swawel…

en groot hael, omtrent 'n talent swaar, het 

uit die hemel op die mense geval; en die 

mense het God gelaster oor die plaag van 

die hael, omdat sy plaag ontsettend groot 

was.
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terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, 

en hulle tong wegteer in hulle mond.” — Sagaria 14:12 

Dit is dus toepaslik dat ons hierdie tema ook in Esegiël se profesie vind: “En Ek sal met 

hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed” (Eseg. 38:22). Net soos Jesus die 

weermagte van die Antichris met plae en pestilensies sal tref, net so verklaar die HERE dat 

Hy persoonlik plae en pestilensies oor Gog en sý weermagte sal laat kom. Die 

ooreenkomste is maklik verklaarbaar deur die feit dat Gog en die Antichris dieselfde 

persoon is.  

Beide se weermagte veg onder mekaar 

Soos ons vroeër gesien het toe ons Daniël 2 bestudeer het, word die Antichris se weermag 

spesifiek as “verdeeld” beskryf: 

“En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei 

en deels van yster was — dit sal ’n verdeelde koninkryk wees, en van die 

hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond 

gemeng gesien het.” — Daniël 2:41 

Hierdie is natuurlik ’n perfekte beskrywing van die wêreldwye Islamitiese gemeenskap, 

wat van die ontstaan daarvan tussen twee Moslem-sektes, die Sunnis en die Shi’as, verdeel 

was. Dis ook ’n perfekte vervulling van die antieke profesie wat oor Ismael, vader van die 

Arabiese volke, uitgespreek is, naamlik dat hy vir ewig in konflik met ander mense en selfs 

met sy eie broers sal wees: 

“Jou seun sal ’n man wees so ontembaar soos ’n wildedonkie: hy sal teen 

almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy 

bloedverwante.” — Genesis 16:12 

Dit is dan geen verrassing nie dat die weermagte van die Antichris gesien word hoe hulle 

mekaar aanval terwyl hulle hul in Israel bevind — tot aan die heel einde. So word die baie 

bekende spreekwoord bewaarheid. Vir ’n kort rukkie is hulle in staat om hulle eindelose 
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binnegevegte vir ’n gemeenskaplike doelwit — om Israel aan te val — te staak. Maar 

wanneer hulle eers in Israel is, is hulle totaal onmagtig om hulle ou sektariese vyandskap 

terug te hou: “En in dié dag sal ’n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat 

die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die 

hand van die ander” (Sag. 14:13). Dit is dan ook geen verrassing nie dat Esegiël presies 

dieselfde dinamika onder Gog se weermagte sien manifesteer: 

“En  Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die 

Here  HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.” — Esegiël 

38:21 

Met ander woorde, net soos die weermagte van die Antichris mekaar daar in Israel 

uitmoor, net so sal Gog se weermagte mekaar se bloed vergiet — in Israel. En weer eens, 

die ooreenkomste tussen die Antichris se weermagte en dié van Gog — veral in terme van 

hulle gedrag — is maklik verklaarbaar as dit besef word dat Sagaria en Esegiël dieselfde 

gebeure beskryf. 

Beide koalisies bestaan uit dieselfde nasies 

In Daniël 11 lees ons dat twee nasies, Sudan (Kus) en Libië, hulle aan die Antichris sal 

onderwerp ná hy Egipte verower het: 

“Hy sal oor Egipte se skatte, sy goud, sy silwer, al sy kosbare dinge, beheer 

hê en hy sal ook die Libiërs en die Kussiete onderwerp.” — Daniël 11:43 

Maar ons word in Eseg. 38:5 vertel dat hierdie selfde twee nasies deel van Gog se militêre 

koalisie sal wees: “Kus (Sudan) en Put (Libië), almal met skild en helm, is saam met jou 

soldate…” Hierdie is ’n groot probleem vir die gewilde siening wat Gog van die Antichris 

skei. As Gog en sy weermagte, wat Libië en Sudan insluit, absoluut verdelg word, hoe is dit 

moontlik dat hierdie selfde twee nasies net ’n paar jare later weer opgewek word om by 

die Antichris se weermagte aan te sluit? Dit lyk onmoontlik. Weer eens, die gewilde 

siening is in stryd met gesonde verstand. Hierdie siening wil ons laat glo dat hierdie twee 

radikale Islamitiese nasies hulle eers vrywillig aan ’n Russiese leier sal onderwerp en dan, 
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enkele jare nadat hulle absoluut verdelg is, wéér gewillig sal wees om hulle aan ’n 

Europese humanistiese diktator te onderwerp. Weer eens is dit veel redeliker om 

eenvoudig tot die slotsom te kom dat Gog en die Antichris een en dieselfde persoon is.  

Beide val Israel binne om te beroof en te plunder 

Volgens Jesaja is een van die Antichris se primêre redes waarom hy Israel inval om te roof 

en buit te maak en te plunder: 

“Wee (Assirië)! die roede van my toorn en ’n stok is hy — in hulle hand is my 

grimmigheid! Ek sal hom stuur teen ’n roekelose nasie, en Ek sal hom bevel 

gee teen die volk van my grimmigheid, om buit te maak en roof in te samel 

en om hulle tot ’n vertrapping te maak soos modder van die strate.” — 

Jesaja 10:5,6 (1953) 

 Net so beskryf Sagaria hoe daar deur die Antichris en sy magte gebuit en geplunder sal 

word: 

“Kyk, daar kom ’n dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, 

binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! Want Ek sal al die nasies versamel 

om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise 

geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan 

in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad 

uitgeroei word nie.” — Sagaria 14:1,2 (1953) 

Daniël lig ons in dat Antiochus IV Epifanes, die kragtigste individuele tipe van die Antichris 

in die Bybel, dieselfde gedoen het:  

“Onverwags en in die vetste dele van die provinsie (Israel) sal hy inkom, en 

hy sal doen wat sy vaders en sy grootvaders nie gedoen het nie: roof en buit 

en goed sal hy onder [sy volgelinge] uitstrooi…” — Daniël 11:24 

Ten slotte word ons in Esegiël se godspraak vertel dat Gog se motivering óók sal wees om 

te plunder en te roof en buit te maak: 
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“So sê die Here my God: ‘Daardie dag sal daar gedagtes by jou opkom en sal 

jy ’n bose plan bedink. Jy sal dink: ek gaan dié land wat so oop lê, aanval… 

(Ek) gaan hulle plunder en hulle besittings buit. Jy sal besluit om ’n aanval 

te maak op die puinhope wat weer bewoon word, die mense wat tussen die 

nasies uit versamel is en weer vee en besittings het en op die middelpunt 

van die aarde woon… ‘Het jy gekom om te plunder? Het jy jou leërmag 

bymekaargemaak om oorlogsbuit te kry, om silwer en goud weg te dra, om 

vee en besittings te vat? Is jy op ’n groot plundertog uit?’” — Esegiël 

38:10-13 

Net soos een van die groot beweegredes van die Antichris sal wees om te plunder, te roof 

en buit te maak, net so dit Gog se groot beweegrede wees. Weer eens is dit eenvoudig 

omdat Gog en die Antichris een en dieselfde persoon is.  

Beide kom uit die Noorde 

Een van die meer algemene temas reg deur die Profete is die inval van Israel deur ’n bose 

weermag vanuit die Noorde. Hoewel sommige van hierdie profesieë historiese invalle 

behels, is selfs hulle voorafskaduwings van die inval van Israel in die laaste dae deur die 

Antichris. Die profeet Joël het van die noordelike weermag se finale inval in die eindtyd 

gepraat: 

“Hierdie vyand uit die noorde sal Ek wegvat van julle af, Ek sal hom 

wegjaag na ’n droë en verwoeste land toe, sy voorpunt sal in die Dooie See 

beland en sy agterhoede in die Middellandse See. Sy stank sal opstyg, sy 

slegte reuk sal versprei, want hy het hom groot gehou.” — Joël 2:20 

Die invallende weermag van die Noorde was ook ’n algemene tema in Jeremia se 

profesieë: 

“Toe sê die Here vir my: Van die noorde af gaan Ek ’n ramp stuur oor almal 

wat in hierdie land woon.” — Jeremia 1:14 
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En: 

“So sê die HERE: Kyk, daar kom ’n volk uit die Noordland, en ’n groot nasie 

word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.” — Jeremia 6:22 

Dus, wanneer Esegiël begin om van ’n inval deur die groot noordelike weermag te praat, 

sou sy luisteraars alreeds heel bekend met hierdie tema gewees het en dit as ’n verwysing 

na die finale inval van Israel in die eindtyd verstaan het: 

“Jy sal weet wanneer my volk sonder kommer oor hulle veiligheid in die 

land woon, en dan sal jy uit jou land ver in die noorde kom met die baie 

manskappe wat tot jou beskikking is… Ek gaan teen jou optree, Gog, 

hoofregeerder van Mesek en Tubal. Ek sal jou in ’n ander rigting laat draai 

en jou aan die hand lei en jou uit die verre noorde laat uitkom en jou die 

berge van Israel laat inval.” — Esegiël 38:14,15; 39:1,2 

Net soos die ander profete se beskrywings van die Antichris se inval in die laaste dae 

spesifiseer dat dit vanuit die Noorde sal wees (of dat dit deur ’n “noordelike weermag” sal 

wees), net so volg Esegiël dieselfe patroon en gebruik hy dieselfde beeldspraak. Weer eens 

is dit eenvoudig omdat Gog en die Antichris een en dieselfde persoon is. 

Beide val Israel binne wanneer sy veilig voel 

Volgens Dan. 9:27 sal die Antichris ’n vredesooreenkoms met Israel sluit. Jes. 10:20 lig ons 

in dat die Joodse mense in werklikheid die Antichris se vals toenadering sal vertrou en 

selfs daarop sal staatmaak (Hebreeus: sha’an). Die Apostel Paulus waarsku oor die 

misleidende aard van valse sekuriteit:  

“Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom 

soos ’n dief in die nag. Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal 

die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ’n swanger vrou, en 

niemand sal ontkom nie.” — 1 Tessalonisense 5:2,3 
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Net so waarsku Daniël ons oor die Antichris deur die voorskaduwing van Antiochus IV 

Epifanes: 

“En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot 

dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree 

teen die Vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mensehand 

verbreek word.” — Daniël 8:25 

Later waarsku Daniël wéér: “Onverwags en in die vetste dele van die provinsie sal hy 

inkom” (Dan. 11:25). En so, nogmaals, is ons nie verbaas as Esegiël presies dieselfde 

planne beskryf wat Gog beraam nie, wat in sy hart sê:  

“Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by rustige mense wat in 

veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het 

nie…” — Esegiël 38:11 

Die wyse waarop Gog ’n valse vrede skep en gebruik om sy vyande te vernietig is presies 

dieselfde as die metodologie wat die Antichris volg — en dit is eenvoudig omdat die twee 

dieselfde persoon is.  

Opsomming van die ooreenkomste tussen Gog en die Antichris 

1. Beide se soldate word tydens die groot fees van God deur voëls en wilde diere verorber 

(Eseg. 39:17-20; Op. 19:17,18). 

2. Beide se weermagte word deur die grootste aardbewing wat nog ooit in die Bybel 

beskryf is vernietig (Eseg. 38:19,20; Op. 16:18-20). 

3. Beide se weermagte word deur plae en pestilensies geteister (Eseg. 38:22; Sag. 14:12; 

Hab. 3:3-6). 

4. Beide se weermagte val mekaar aan (Eseg. 38:21; Sag. 14:13; Dan. 2:41; Gen. 16:12). 

5. Beide se koalisies bestaan uit dieselfde lande (Eseg. 38:5; Dan. 11:43). 
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6. Beide kom om te buit en te plunder (Eseg. 38:10-13; Sag. 14:1,2; Jes. 10:5,6; Dan. 

11:24). 

7. Beide kom uit die Noorde (Eseg. 38:14-16; 39:1-3; Joël 2:20; Jer. 1:14; 6:22). 

8. Beide kom uit dieselfe gebied (Eseg. 38:1-6; Dan. 11:40; Jes. 7:17; 10:12; Miga 5:6). 

9. Beide gebruik ’n vals vrede en val Israel in wanneer sy veilig voel (Eseg. 38:12,13; Dan. 

8:25; 9:27; 11:24; Jes. 10:20; 1 Tess. 5:2,3). 

10. Beide sterf aan die hand van die “swaard” van die HERE (Eseg. 38:21; Op. 19:15,21). 

11. Beide val in Israel (Eseg. 36:1-7; 39:5). 

12. Beide sterf in Israel (Eseg. 39:5; Dan. 7:11; 9:27; 11:45; 2 Tess. 2:8). 

13: Beide word begrawe (Eseg. 39:11; Jes. 14:13-20). 

14. God se naam sal ná beide se dood nooit weer belaster word nie (Eseg. 38:23; 39:7; Op. 

20:2; 21:8). 

15. Wanneer beide dood is, sal die oorlewende nasies tot ’n reddende kennis van God kom 

(Eseg. 39:6,7; Jes. 11:9; 60:14; Ps. 22:27). 

16. Wanneer beide dood is, sal Israel se gevangenes vrygelaat word (Eseg. 39:25-28; Sef. 

2:7; Joël 3:1; Sag. 9:10-12; Jes. 61:1-3; Ps. 102:14-17, 20-23). 

17. Wanneer beide dood is, sal God sy Gees oor Israel uitstort (Eseg. 39;29; Jes. 59:20,21; 

Sag. 12:9-11). 

18. Wanneer beide dood is, sal Israel se oorlewendes die HERE vir ewig leer ken (Eseg. 

20:33-42; 39:22; 2 Kon. 19:30,31; Joël 2:32; Miga 4:7; Jer. 31:34; Jes. 10:20; Joh. 17:3; 

Rom. 9:27,28). 

19. Wanneer beide dood is, sal Israel vir ewig veilig in die land woon (Eseg. 39:26,28; Miga 

5; Jes. 60-66). 
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20. Wanneer beide dood is, is Jesus fisies teenwoordig in Israel (Eseg. 38:19,20; 39:7; Op. 

19-21). 

Daar is sekerlik ook ander ooreenkomste. Maar ten spyte van die talle ooreenkomste 

tussen Esegiël 38 en 39 en ander Antichristiese Skrifgedeeltes wat hierbo met die leser 

gedeel is, weier baie steeds om dit te erken. In Thomas Ice se opsomming van ’n reeks oor 

Esegiël 38 en 39 (wat uit nie minder nie as dertig dele bestaan) verduidelik hy waarom hy 

glo ons behoort nie die gebeure wat in hierdie Skrifgedeeltes vervat is as dieselfde 

gebeure wat in Openbaring 19 beskryf word te beskou nie: “Daar is sommige breë 

ooreenkomste tussen die twee veldslae; dit is egter die verskille wat die deurslag gee 

wanneer dit by die vraag kom of die twee veldslae een en dieselfde is.6 Maar soos ons 

sopas gesien het, het ons meer as net  ’n paar “breë ooreenkomste” hier. Die 

ooreenkomste sowel as dit wat die twee veldslae in gemeen het is eenvoudig 

oorweldigend. In die res van hierdie hoofstuk sal ons sommige van die beweerde verskille 

ondersoek, net om aan te toon dat hulle inderwaarheid nie bestaan nie. 

Argumente van stilswye 

In ’n poging om aan te toon dat daar verskille tussen Esegiël 38 en 39 en ander 

Antichristiese profesieë bestaan, kyk baie in die eerste plek na argumente van stilswye. 

Fruchtenbaum sê byvoorbeeld: “In die Esegiël-inval is daar protes teen die inval; in die 

Armageddon-veldslag is daar geen protes nie.”7 Met ander woorde, omdat die een 

Skrifgedeelte inligting bevat wat nie deur die ander gedeel word nie, is dit bewys dat ons 

hier van twee verskillende gebeurtenisse praat. Maar hierdie argument neem aan dat dit 

wat elke Skrifgedeelte beskryf absoluut alomvattend moet wees. As hierdie selfde logika 

op die Evangelies toegepas sou word, sou ons moes aanvaar dat elkeen ’n verskillende 

verhaal vertel. Ons sou kon sê dat een Evangelie oor ’n gebeurtenis verslag doen en ’n 

sekere detail insluit wat nie in ’n ander Evangelie ingesluit is nie, en dus berig die 

Evangelies nie oor dieselfde gebeurtenis nie. Maar ons weet dat so ’n argument dwaas is. 

Reg deur die Profete word ons aan talle Messiaanse profesieë blootgestel wat die lewe van 

die Messias op ’n uiters opsommende wyse beskryf. As een profeet ons oor ’n sekere detail 
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rakende ’n toekomstige gebeurtenis inlig maar ’n ander profeet doen dit nié, beteken dit 

geensins dat die twee verskillende gebeurtenisse beskryf nie. Argumente van stilswye is 

misleidend en behoort geen gewig te dra by dié wat die Skrif versigtig en nadenkend 

ondersoek nie. 

Beide word op “die berge van Israel” vernietig 

In ’n verdere poging om verskille tussen Gog se inval en die inval deur die Antichris aan te 

toon, sê Fruchtenbaum dat “die Esegiël-inval op die berge van Israel vernietig word; die 

Armageddon-veldslag word in die gebied tussen Petra en Jerusalem vernietig.”8 Hoewel 

hierdie argument dikwels met groot erns gemaak word, is dit eenvoudig — met alle respek 

teenoor Dr. Fruchtenbaum en ander wat sy bewering herhaal — ’n lagwekkende argument 

wat glad nie goed deurgedink is nie. Eerstens wil dit blyk dat Fruchtenbaum die ewe 

prominente vers in Eseg. 39:5 ignoreer waar God Gog meedeel: “‘Jy sal in die oop veld 

sneuwel, want Ek het gepraat,’ sê die Here my God.” Net so word Gog in 38:9 vertel: “Jy 

sal soos 'n stormwind op hulle toeslaan en soos 'n wolk die land bedek, jy en al jou 

hordes…” Dit is dus nie eens waar dat Gog se weermagte op een of ander manier tot die 

berge van Israel beperk sal word nie. Sy weermagte sal die hele land dek en hy self sal in 

’n oop veld sterf. Maar belangriker — die argument is verspot eenvoudig omdat “die berge 

van Israel” bloot ’n metafoor vir die hele land Israel is. Dit blyk duidelik twee hoofstukke 

vroeër, waar God Esegiël oproep om spesifiek vir die “berge van Israel” te profeteer maar 

dan die heuwels, die riviere, klowe, valleie, [en] onbewoonde stede” insluit: 

“Mens, nou moet jy as profeet optree vir die berge van Israel. Jy moet sê: 

Berge van Israel… So sê die Here my God vir die berge, die heuwels, die 

klowe, die valleie, vir die verlate puinhope, die onbewoonde stede wat 

geplunder en verneder is deur die mense wat van die nasies rondom oor is… 

Tree op as profeet vir die land Israel en sê vir die berge, die heuwels, die 

klowe, die valleie: So sê die Here my God: Ek praat in woede, in toorn oor 

die vernedering wat julle deur die nasies aangedoen is!” — Esegiël 36:1-6 
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Wanneer God na “die berge van Israel” verwys, is dit ’n verwysing na die hele land. Dit sou 

dieselfde as die frase “oor al die vrugbare vlaktes” wees, wat na die Verenigde State van 

Amerika verwys. Die “vrugbare vlaktes” is eenvoudig ’n metafoor vir die uitgestrekte land 

wat Amerika is. Net so is “die berge van Israel” duidelik ’n metafoor vir die hele Israel. 

Die verbranding van wapens 

’n Verdere argument wat gereeld ingespan word om te bewys die einde van die Gog-oorlog 

is nié op dieselfde tydstip as wanneer Jesus terugkeer nie, is dat die seëvierende Jode die 

gevalle weermagte se wapens sewe maande lank verbrand, iets wat onnodig tydens die 

duisendjarige vrederyk nodig sal wees. Nathan Jones van Lamb and Lion Ministries sê 

byvoorbeeld: 

“Met Jesus nou teenwoordig om in almal se behoeftes te voorsien, met die 

vloek gedeeltelik opgehef en die aarde hervorm deur aardbewings, sal Israel 

nie nodig hê om enige wapens vir brandstof te gebruik nie.”9  

Maar hierdie bewering verstaan die ware aard van die toekomstige era fundamenteel 

verkeerd. Gedurende die duisendjarige vrederyk sal die tipiese aardse lewe vir miljoene 

mense aangaan. Die HERE vernietig nie die aarde nie, Hy herstel dit. Daar is ’n duidelike 

kontinuïteit tussen hierdie era en die volgende. Sagaria, byvoorbeeld, beskryf hoe 

voormalige ongelowige oorlewendes onder die omringende nasies soos gelowiges tydens 

die duisendjarige vrederyk sal leef: 

“Al die mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal 

jaar na jaar kom om die Koning, die Here die Almagtige, te aanbid en om 

die huttefees te vier.” — Sagaria 14:16  

Later in Esegiël lees ons van ’n vooruitstrewende vissersindustrie gedurende die 

Messiaanse era: 
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“Vissermanne sal langs die oewers van die Dooie See staan en visvang, van 

En-Gedi tot by En-Eglajim… Allerhande soorte vis sal in die Dooie See wees, 

net soos in die Middellandse See!” — Esegiël 47:10 

Die profeet Amos beskryf hoe die mense van Israel gedurende Jesus se duisendjarige 

vrederyk stede herbou en wingerde en tuine plant: 

“En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste 

stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan 

drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.” — Amos 9:14 

Net soos dinge soos hengelary en landbou nie sal ophou nie, net so sal die behoefte aan 

brandhout vir kook en lig nie verdwyn nie. Net omdat Jesus in hierdie dae teenwoordig sal 

wees, beteken dit nie dat alles nou deur towerkuns sal plaasvind nie. Gedurende die 

duisendjarige vrederyk, sê die profete Jesaja en Miga, sal die nasies van die wêreld 

ploegskare van hulle swaarde smee (Jes. 2:4; Miga 4:3). Hierdie profeties-poëtiese 

beskrywing van die omskepping van militêre wapens in gereedskap wat vir landbou gebruik 

word is bykans identies aan Esegiël se beskrywing van die verbranding van wapens vir 

energie. In elkeen van hierdie beskrywings word wapens in gereedskap vir huishoudelike of 

landboukundige gebruike omgeskep. Enige bewering dat die verbranding van wapens nie 

met die aard van die duisendjarige vrederyk verenigbaar is nie, spruit uit ’n misverstand 

oor wat die duisendjarige vrederyk, soos dit in die Bybel beskryf en gedefinieer word, 

behels.10 

Gog se inval is beperk, terwyl Armageddon alle nasies insluit 

Daar is dié wat beweer dat elke nasie in die Slag van Armagedon betrokke is terwyl Gog se 

oorlog ’n beperkte aantal nasies betrek. Maar hierdie onderskeiding is nie in lyn met die 

Skrif nie. Ons het in Hoofstuk 3 gesien dat die Antichris se koalisie primêr uit tien nasies 

saamgestel is by wie ander lande later aansluit. Maar ons het ook gesien dat nie letterlik 

elke nasie op aarde met die Antichris sal saamwerk nie. As die Antichris oor elke nasie op 

aarde regeer het, dan sou ons wêreldvrede gehad het — Pax Antichristus. Tog openbaar 
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Dan. 9:27 dat die Antichris tot aan die einde op die oorlogspad sal wees. Eenvoudig gestel, 

oorlog vereis dat daar weerstandbiedende weermagte en regerings sal wees. Daniël 11 

praat van nasies wat teen die Antichris oorlog sal voer en ander wat van hom sal 

“ontsnap”. Enige bewering dat elke enkele land op aarde die Antichris se koalisie teen 

Jerusalem sal vergesel, ignoreer verskeie relevante Skrifgedeeltes. Die Antichris se koalisie 

en die Slag van Armageddon sal nie elke nasie op aarde insluit soos baie beweer nie. 

Tweedens, pogings om Gog se koalisie tot die nasies wat spesifiek in Esegiël 38 en 39 

genoem word te beperk ignoreer die stelling in die Skrifgedeelte wat sê dat “baie” ander 

nasies by dié wat reeds genoem is sal aansluit.  

Oor Gog/Antichris se begrafnis 

Nog ’n argument wat weier om Gog en die Antichris gelyk aan mekaar te stel is die 

bewering dat Gog begrawe word maar nie die Antichris nie. Eerstens, dis korrek om te sê 

dat Gog se liggaam begrawe sal word:  

“Daardie dag sal Ek vir Gog ’n plek gee om begrawe te word in Israel, in 

Reisigersvallei, oos van die Dooie See. Die graf sal die reisigers se pad 

versper. Gog en al sy hordes sal daar begrawe word, en die plek sal die 

naam kry Vallei van die Gog-hordes.” — Esegiël 39:11 

Sover dit die Antichris aanbetref, is daar baie wat gedeeltes van Jesaja 14 verkeerd lees 

om dan af te lei dat die Antichris nooit begrawe word nie. Jesaja 14 is ’n profeties-

poëtiese treursang teenoor die koning van Babilon, ’n profetiese tipe van die Antichris. Die 

koning/Antichris beweer eerstens dat hy sy troon op die “berg van samekoms in die 

uithoeke van die Noorde” sal vestig. Dit is ’n verwysing na die Tempelberg in Jerusalem, 

waar God se troon is: 

“En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo 

die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die 

Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die 

Allerhoogste!” — Jesaja 14:13,14 (1953) 
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Maar in teenstelling daarmee verklaar God dat die Antichris hom in die put van die hel sal 

bevind: “Ja,  in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die 

kuil!” (Jes. 14:15). Die laaste plek waarheen sy siel sal neerdaal is die hel, maar sy fisiese 

liggaam sal ook op ’n uiters vernederende wyse begrawe word. Welaf families en konings 

het in antieke tye grotagtige familiegraftombes besit met kompartemente aan die kante 

van die grotte waarin individuele liggame neergelê kon word — baie soos moderne 

praalgrafte. In hierdie Skrifgedeelte word die Antichris in die skande gesteek omdat hy, 

anders as konings en adelikes, nie in sy koninklike of familiegraf begrawe sal word nie 

maar in ’n gat, waar ander dooie liggame sy enigste kleding sal wees: 

“Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis; 

maar jý is gewerp, ver van jou graf, soos ’n afskuwelike uitspruitsel, oordek 

met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na 

die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas. Jy word nie met hulle in die 

graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood; 

die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie.” — Jesaja 

14:18-20 (1953) 

Hierdie Skrifgedeelte sê nie dat die Antichris nooit begrawe sal word nie. Veel eerder dui 

dit op die skandalige aard van sy dood en begrafnis. Soos J. Alec Motyer in sy uitstekende 

kommentaar op Jesaja sê: 

“Gestroop van sy koninklike klere het die koning niks behalwe die liggame 

van dié wat in die veldslag omgekom het om hom mee te klee nie, almal 

van hulle oneervol in een hoop gegooi… Sy graf is ongemerk en word daarom 

heeltyd onbewustelik deur voete vertrap soos daar oor dit geloop word… 

Niemand doen die moeite om ’n toepaslike koninklike begrafnis vir die 

koning te verseker nie. Sy voorvaders is na hulle familiële praalgrafte gedra, 

maar hy sal nie by hulle aansluit nie.”11  

In plaas van om soos ’n koninklike te sterf — het die Antichris hom nie in sy hart aan die 

Allerhoogste gelyk gestel nie? — sal hy soos mis behandel word saam met dié wat 
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omgekom het. Hy word nie in ’n koninklike graf begrawe nie maar in ’n gat, ’n massagraf. 

Die bewering dat Gog en die Antichris twee verskillende persone móét wees omdat een 

begrawe word en die ander nié is eenvoudig ’n argument was op ’n oppervlakkige 

waninterpretasie van die tekste gebaseer is.  

Oor die dood van Gog/Antichris 

’n Soortgelyke argument téén die gelykstelling van Gog en die Antichris is die bewering dat 

Gog sterf en begrawe word, maar die Antichris word “lewend in die vuurpoel gegooi wat 

met swael brand” (Op. 19:20). Die twee kan dus nie dieselfde wees nie, is die slotsom. 

Maar hierdie argument fouteer deur ander relevante Skrifgedeeltes wat oor die fisiese 

dood van die Antichris berig te ignoreer. Paulus, die Apostel, vertel ons dat die Antichris 

inderwaarheid deur Jesus verslaan sal word: 

“… en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die 

Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die 

glans van sy verskyning vernietig.” — 2 Tessalonisense 2:8 

Daniël vertel ons ook dat die Antichris vernietig sal word en sy liggaam in die poel van vuur 

gegooi sal word: 

“Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing 

gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig 

en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.” — Daniël 7:11 (1953) 

Later vertel Daniël ons dat die Antichris in Israel tot sy einde sal kom: 

“Hy sal sy tente opslaan tussen die Middellandse See en die mooi berg waar 

die tempel staan. Maar hy sal daar sterf, en niemand sal hom kan help nie.” 

— Daniël 11:45 

Dit is dus duidelik dat die Antichris net soos enige ander mens sal sterf. Dit is nie in stryd 

met die feit dat hy “lewendig” in die hel sal beland nie (Hades in Grieks of Sheol in 

Hebreeus). Soos Motyer oor “lewe” in die hel ná die dood sê: 



238Joel Richardson

“Eerstens, die gestorwenes is lewendig — in Sheol. In die Bybel word ‘dood’ 

nooit as ‘terminasie’ gesien nie maar ’n verandering van plek en van status 

maar met ’n voortsetting van persoonlike identiteit. Sheol is die ‘plek’ waar 

al die dooies lewe.”12  

Eenvoudig gestel, hoewel die Antichris se liggaam deur Jesus se toedoen sal sterf, word sy 

siel as’t ware “lewendig” hel toe gestuur om dáár, bewustelik, ewige marteling te 

verduur: 

“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.” — Openbaring 20:10 

Om op grond van hierdie Skrifgedeeltes te beweer dat Gog nie die Antichris kan wees nie 

is duidelik onakkuraat en eenvoudig die resultaat van onvoldoende studie. 

Probleme met die gewilde siening 

Afgesien van alles wat ons tot sover bespreek het is daar verdere opvallende probleme 

met die gewilde interpretasie van Esegiël 38 en 39 waarvan min bewus is. Die probleem 

het met eenvoudige demografie te doen. Baie Westerlinge glo dat die meeste Moslems in 

die Midde-Ooste woon. Die waarheid is egter dat byna die helfte van alle Moslems 

wêreldwyd in Indonesië, Pakistan, Indië en Bangladesh woon. (Indonesië het ’n 

Moslembevolking van  202 miljoen, Pakistan, 175 miljoen, Indië, 161 miljoen, en 

Bangladesh, 145 miljoen.) Esegiël se profesie sluit nie enige van hierdie nasies in nie. Die 

meeste Moslems woon inderwaarheid buite die Midde-Ooste. Daar is vandag meer Moslems 

in Frankryk (3.5 miljoen) of Duitsland (4 miljoen) as wat daar in Libanon is (2.5 miljoen). 

Volgens die gewilde interpretasie van Esegiël 38 en 39 sluit die lande wat deur Esegiël 

gespesifiseer word Rusland en verskeie Midde-Oosterse, Sentraal-Asiatiese en Noord-

Afrika-lande in. Maar selfs al sluit ons al die lande in wat al voorgestel is, sal dit steeds 

minder as een derde van die totale, wêreldwye Moslembevolking verteenwoordig. As elke 

soldaat in elkeen van hierdie lande uitgewis sou word, sal dit minder as 2% van die totale 
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1.6 biljoen Moslems in die wêreld verteenwoordig. Selfs as elke enkele een van hierdie 

lande absoluut en heeltemal uitgewis sou word — en daar is niemand wat suggereer dís 

wat sal gebeur nie — sal daar steeds meer as ’n biljoen Moslems wêreldwyd oorbly. Islam 

sal aanhou om ’n uitgestrekte en sterk mag in die wêreld te wees. Enige suggestie dat 

Islam ’n paar jaar voor Jesus se wederkoms van die aarde sal verdwyn is eenvoudig ’n 

illusie. Oorweeg die volgende statistiek: 

Land

Persentasie van 

wêreldwye aantal 

Moslems

Totale aantal militêre 

aktiewe personeel

Rusland 1 21,781,000

Kasakstan 0.6 80,500

Turkmenistan 0.3 22,000

Usbekistan 1.7 87,000

Kirgistan 0.3 20,400

Tajikistan 0.4 16,300

Turkmenistan 0.3 22,000

Aserbaijan 0.6 382,000

Turkye 4.7 1,151,200

Libanon 0.2 175,000

Palestyne 0.1 56,000

Sirië 1.3 747,000

Irak 2 578,270

Iran 4.7 3,833,000

Jordanië 0.4 175,500

Saoedi-Arabië 2 250,000

Kuweit 0.2 46,300

Bahrein 0.1 19,460

Oman 0.2 47,000
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Slotsom 

Noudat ons al die relevante teksverse ondersoek het, behoort dit glashelder te wees — 

indien nie pynlik helder nie — dat Antichris en Gog een en dieselfde persoon is. Die 

verskeie argumente wat ingespan word om dit te weerlê, misluk. Soos dit nou al 

herhaaldelik in hierdie boek gestel is, is Esegiël 38 en 39 eenvoudig nóg ’n vertelling van 

dieselfde verhaal wat al die profete vertel: 

• ’n Groep nasies, gelei deur Gog/Antichris, val Israel aan en vervolg Christene. 

• Die gevolg is dat Israel vir ’n periode van drie-en-’n-halwe jaar lank een finale, 

verskriklike verwoesting ervaar en baie Jode gevange geneem word. 

• Die HERE tree in deur die Messias om die oorlewendes te red en die gevangenes vry 

te laat. 

• Die heidense nasies wend hulle na die HERE. 

• Israel bekeer haar vir ewig tot die HERE. 

• Die Messias regeer vanuit Jerusalem. 

Soos Miller tereg opmerk: 

“Die veldslag, beskryf vanuit verskillende perspektiewe in Esegiël 38 en 39 

en in Dan. 11:40-45, is die beste verklaarbaar deur ’n gebeurtenis wat net 

voor die koms van die Here plaasvind en waarna as die Slag van Armageddon 

verwys kan word.”14  

U.A.E. 0.2 51,000

Egipte 5 1,345,000

Libië 0.4 116,000

Sudan 1.9 211,800

Totaal 29.6% 31,213,730
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En laastens (en dit is belangrik): Ons moet nou erken dat, totdat Jesus terugkeer, Islam nie 

net sal weggaan nie. Ten spyte van die grootse pogings — en waarskynlik ten spyte van die 

groot begeerte onder sommige ontleders — om die teendeel te bewys, is hierdie idee ’n 

illusie en wensdenkery. Hoe gouer die Kerk die feit erken dat Islam die finale en grootste 

uitdaging bied wat sy ooit in die gesig sal staar, hoe gouer kan sy opstaan om die behoefte 

aan evangelisasie onder Moslems te vervul eerder as om terug te sit en te wag vir Islam se 

vernietiging net voor Jesus terugkeer — iets waarvoor daar geen bewys in die Bybel 

bestaan nie. Noudat ons gesien het dat Islam hier is vir die lange duur, noudat ons die 

toekoms herken vir wat dit is, nóú is die tyd vir die Kerk om op te staan en haar 

selfopofferend in die voorste linies van haar finale en grootste uitdaging te werp! 

____________________ 
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HOOFSTUK 15 

ESEGIËL 38 EN 39: GOG VAN MAGOG: DEEL III 

Watter nasies is betrokke? 

Noudat ons weet dat dit wat Esegiël 38 en 39 beskryf net nog ’n hervertelling van die talle 

profesieë oor die Antichris en sy oorlog teen Israel in die laaste dae is, moet ons vasstel 

watter nasies volgens hierdie Skrifgedeelte betrokke sal wees. Soos ons sal sien, maak 

hierdie aspek die aangeleentheid net nóg meer kontroversieel. Hoewel die gewildste 

interpretasie van hierdie Skrifgedeelte ’n Russies-Islamitiese inval in die vooruitsig stel, sal 

ons sien dat ’n baie sterker saak vir ’n Turks-Islamitiese inval gemaak kan word. Hierdie 

Turkye-teen-Rusland-debat is glad nie nuut onder Bybelkenners nie. Matthew Henry het die 

verskillende opinies onder teoloë so vroeg as 1706 in sy klassieke kommentaar op die Bybel 

erken: 

“Sommige dink hulle vind [Gog en Magog] verafgeleë, in Skithië, Tartarië en 

Rusland. Ander dink hulle vind hul nader aan Israel, in Sirië en Klein-Asië 

[Turkye].”1 

Die gesprek en debat rondom die pogings om die lande wat in Esegiël se profesie genoem 

word te identifiseer is geneig om heel ingewikkeld te raak. Maar ek dink nie dit hoef so te 

wees nie. Die doel van hierdie hoofstuk is dan om die debat op ’n regverdige, redelike en 

verantwoordelike wyse aan te pak. Só kan ons die lande wat by hierdie aaklige laaste dae-

inval van Israel betrokke gaan wees identifiseer en ook aantoon hoe Esegiël se profesie 

met die ander Bybelprofesieë korreleer en daarmee saamvloei.  

Ons metode van interpretasie word gedefinieer 

Voor ons begin, is dit belangrik om die metode waarvolgens ons die nasies in Esegiël se 

profesie identifiseer te definieer. Enkele belangrike faktore moet oorweeg word. Eerstens, 

soos ons reeds bespreek het, bestaan daar twee duidelike metodes wat gereeld deur 
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profetiese ontleders ingespan word om die betekenis van antieke volke en plekke in 

sekere profesieë te identifiseer. Die eerste metode, die geografiese-korrelasie-metode, 

poog eenvoudig om die lokaliteit van die antieke volke of plekke in die tyd wat die 

profeet geleef het te identifiseer en pas dan daardie lokaliteit op die moderne nasies wat 

daardie gebied nou bewoon toe. Aan die ander kant wil die voorvaderlike-migrasie-metode 

die afstammelinge van daardie volke, hul migrasies sowel as hulle vermenging met ander 

volke tot by hedendaagse nasies/lande navolg. Een metode beklemtoon die identifikasie 

van die oorspronklike historiese konteks en die begrip van die profeet terwyl die ander 

probeer om die moeilikste van take te verrig, naamlik om bloedlyne tot in moderne tye na 

te speur. Soos reeds bespreek, loop die voorvaderlike-migrasie-metode hom in allerhande 

probleme, gevare en inkonsekwenthede vas en behoort dit heeltemal deur dié wat Bybelse 

profesieë op ’n verantwoordelike wyse wil interpreteer vermy te word. Die voorvaderlike-

migrasie-metode kan vyf verskillende navorsers op vyf verskillende plekke laat eindig — en 

dis wat dikwels gebeur. Ongelukkig lyk dit asof die meerderheid ontleders van Esegiël 38 

en 39 — baie van hulle andersins uitstekende Bybelkenners en teoloë — van hierdie 

metode gebruik maak. Selfs Wilhelm Genesius, hoogaangeskrewe Hebreeuse teoloog, 

probeer om die volk van Ros te identifiseer deur uit te werk waar sommige van hulle 

afstammelinge hul uiteindelik, 1600 jaar later, bevind — eerder as om te bepaal waar hulle 

gedurende Esegiël se tyd geleef het! Oorweeg Genesius se definisie van “Ros” in sy 

klassieke Hebreeuse en Engelse woordeboek: 

“Ros: van ’n noordelike volk wat saam met Tubal en Mesek genoem word, 

Esegiël 38:2; 39:1; waarskynlik die Russe, wat deur die Bisantynse skrywers 

van die tiende eeu (n.C.)… as inwoners van die noordelike deel van Taurus 

beskryf is; en ook deur Ibn Fozlan, ’n Arabiese skrywer van dieselfde 

periode… wat langs die rivier Wolga gewoon het.”2 

Volgens Genesius moet ons Esegiël se profesie dus as ’n verwysing na Rusland verstaan, 

want Bisantynse skrywers in die tiende eeu n.C. het sommige beweerde afstammelinge 

van Ros in hedendaagse Rusland opgespoor! Maar soos ons later sal sien, dui moderne 
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navorsing dat Ros se afstammelinge ook in ander dele van die wêreld woon, ver verwyder 

van Rusland. Afkoms en migrasie was een van Genesius se primêre standaarde waarvolgens 

hy Esegiël se profesie geïnterpreteer het; as hy vandag geleef het, sou hy sy opinie 

noodgedwonge — en aansienlik — moes verander. En dis maar net een van baie redes 

waarom hierdie uiters gebrekkige (dog gewilde) metode heeltemal vermy, verwerp 

behoort te word as ons Esegiël se profesie reg wil verstaan. Enige verantwoordelike 

interpretasie van hierdie Skrifgedeelte moet van die historiese-grammatikale (of 

geografiese-korrelasie-) metode gebruik maak, want dit streef om dít wat die skrywer van 

die profesie oorspronklik bedoel het en dit wat hy verstaan het, te ontdek. ’n 

Geskiedkundige gejaag na wind deur bloedverwante van volke wat meer as 3000 jaar 

gelede geleef het op te spoor sal net nie werk nie.  

Nog ’n belangrike hulpmiddel om hierdie nasies reg te verstaan en te interpreteer is die 

ander leidrade wat in die konteks van die profesie self gevind kan word. Soos ons baie 

duidelik in die vorige hoofstuk gesien het, het God self direk met Gog gepraat en dit 

duidelik gestel dat hý die een is na wie soveel profete reg deur die Bybel verwys het. Ek 

probeer nou al jare om net één vers — in enige van die vroeër Profete wat na ’n inval van 

Israel deur Rusland verwys — by profesiekenners wat die Rusland-Gog-standpunt handhaaf 

te kry… tot vandag toe is nie ’n enkele vers aangebied nie. Hierdie punt kan nie 

geïgnoreer word nie. In ons pogings om die nasies van Esegiël 38 en 39 te identifiseer moet 

ons gevolgtrekkings nie net op historiese navorsing gebaseer word nie; ons moet ook die 

Skrifgedeelte se groter konteks in ag neem. God stel dit duidelik dat die vroeër profete 

oor die Gog-inval gepraat het; as aanhangers van die gewilde Rusland-Gog-teorie nie één 

vers in enige van die Profete kan oproep waar daar na ’n Russies-geleide inval verwys word 

nie, dan beteken dit eenvoudig hulle het Esegiël verkeerd geïnterpreteer. 

En laastens is dit belangrik dat ons hierdie nasies nie net op ’n individuele basis probeer 

identifiseer nie maar ook die groep nasies as ’n geheel. Want die frase is “Gog van Magog, 

die vors van Mesek en Tubal”; om Magog te identifiseer — die gebied waaruit Gog, die 

leier, kom — vereis dat ons ook die gebiede van Mesek en Tubal identifiseer. Hulle is almal 
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duidelik verbind met mekaar. Die bewoording van die frase vereis dat hierdie lande as ’n 

geheel geïnterpreteer moet word en nie bloot in terme van individuele nasies nie.  

Om op te som is die doel van hierdie hoofstuk dan om die nasies in Esegiël se profesie op 

’n verantwoordelike manier te identifiseer. Dit doen ons deur die oorspronklike en groter 

konteks van die Skrifgedeelte in ag te neem.  

Wie die rolspelers is 

In die eerste ses verse van Esegiël 38 word agt (of nege) antieke nasies genoem waardeur 

Esegiël se invallende koalisie geïdentifiseer kan word. Die leier van hierdie inval word Gog 

genoem: 

“Mensekind, rig jou aangesig teen  Gog, in die land Magog, die vors van 

Ros, Mesek en Tubal, en profeteer teen hom en sê: So spreek die Here HERE: 

Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van… Meseg en Tubal! En Ek sal jou 

weglok en  hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, 

perde en ruiters, almal volkome toegerus, ’n groot menigte met die groot 

en die klein skild, wat almal die swaard hanteer; Perse, Kusiete en Putéërs 

saam met hulle, almal met skild en helm; Gomer en al sy leërs, die huis 

van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs — baie volke 

saam met jou.” — Esegiël 38:2-6 

Die leier van die koalisie is Gog, wat van die land Magog afkomstig is. Die volke of nasies 

wat ’n koalisie met hom vorm is: Mesek, Tubal, Persië, Kus, Put, Gomer en Togarma. 

Sommige geleerdes glo ook dat die woord wat as “vors” vertaal is, eerder “Ros” behoort 

te wees om nóg ’n antieke nasie aan te dui. Ons sal hierdie aspek later bespreek.  

Gog 

Pogings deur geleerdes om agter die betekenis van die woord “Gog” te kom het al ’n groot 

verskeidenheid resultate opgelewer. Beginnende by Franz Delizsh, ’n 19e-eeuse Duitse 

teoloog en Hebraïkus, is daar ’n oorgrote meerderheid wat glo “Gog” is ’n verwysing na ’n 
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koning wat oor Lidië regeer het. In Esegiël se tyd het hierdie koninkryk oor die westelike 

helfte van Turkye gestrek. Die Assiriërs het die koning Gugu genoem en die Grieke Gyges. 

Sommige kenners sê die bewyse is onvoldoende; desnieteenstaande stem almal saam dat 

Gog van Magog is en ook die vors van “Mesek en Tubal” is — baie wil “Ros” by hierdie lysie 

byvoeg. Dus, as ons Magog, Mesek, Tubal (en dalk Ros) kan identifiseer, sal dit baie help 

om vas te stel waar die leier van hierdie koalisie vandaan gaan kom. Kom ons begin deur 

die lokaliteit van Magog in Esegiël se tyd te oorweeg. 

Verwys Magog na Rusland? 

Sedert die vrystelling van C.I. Scofield se Reference Bible is daar vandag talle gewilde 

profesiekenners wat Magog met Rusland of die vorige Sowjet-Sentrale Asiese volke 

(Kasakstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tajikistan en Kirgistan) identifiseer. Die primêre 

ondersteuning vir hierdie standpunt word in ’n kommentaar van Flavius Josephus, daardie 

eerste-eeuse Joodse historikus, gevind. Wat het Josephus gesê om so ’n groot aantal 

Christelike profesie-onderwysers en -kenners te beïnvloed? 

Flavius Josephus 

In ’n gesprek oor die verskeie afstammelinge van Jafet, Noag se seun, sê Josephus: 

“Magog het dié volke geplant wat Magogiete genoem is (na hom vernoem) — of Skithiërs, 

deur die Grieke.” Maar deur op Josephus te vertrou wanneer hy Esegiël se Magog as 

Rusland identifiseer lewer ’n paar fatale probleme op. Eerstens, soos historikus K. 

Kristianson sê, was die Skithiërs “nie ’n spesifieke volk nie” maar het hulle uit ’n 

verskeidenheid volke bestaan, “(volke) na wie daar verskeie kere in die geskiedenis verwys 

is, op verskeie plekke waarvaan nie een hul oorspronklike tuisland was nie”.4 Met ander 

woorde, deur na “Skithiërs” te verwys asof almal een volk is, is eenvoudig geskiedkundig 

onakkuraat. Alle geskiedkundiges erken vandag dat “Skithië” ’n oorkoepelende term is wat 

losweg na ’n wye groep stamgebonde volke verwys wat dikwels deur soortgelyke kulture — 

maar nie geneties nie — verbind is. Om te sê Magog is dieselfde as die sogenaamde 

Skithiese volke (en dis wat dosyne en dosyne boeke wat oor die profesieë handel doen) is 
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presies dieselfde as om te sê alle “Indiane” van vroeë Amerika was dieselfe volke. Enige 

poging om Magog op ’n ongekwalifiseerde wyse met al die Skithiërs te verbind sonder om 

te spesifiseer na watter stam of stamme verwys word, moet sonder meer verwerp word. 

Net so, al word Magog nou ook al hoe algemener met die Sentraal-Asiese nasies 

geassosieer, bestaan daar, afgesien van hierdie misleidende en breë “Magog=Skithië”-

vergelyking, geen basis daarvoor nie.  

Die tweede probleem met Josephus se opmerkings is dat hulle in die eerste eeu gemaak is. 

Esegiël het bykans sewehonderd jaar voor Josephus geleef. Wanneer Josephus die verskeie 

afstammelinge van Noag identifiseer, verwys hy herhaaldelik na dié “wat nou as sus en so 

deur die Grieke geïdentifiseer is”. Met ander woorde, Josephus se opmerkings vertel ons 

niks van hoe Esegiël die term “Magog” sou verstaan het nie. Om hierdie redes — en ander, 

soos ons sal sien — word die idee van ’n Russiese Magog vandag deur ’n groot 

verskeidenheid kundiges verwerp en word Magog eerder in hedendaagse Turkye geplaas.  

Philo Judeaus 

Sommige geleerdes is so gedrewe om te bewys dat Magog Rusland is dat hulle selfs op 

bewyse staatmaak wat glad nie bestaan nie. Talle gewilde boeke en artikels wat oor 

Bybelse profesieë handel beweer dat die Magog se verbintenis met Rusland deur Philo van 

Alexandria ondersteun word. 5 Maar sulke verwysings bestaan nie in enige van Philo se 

werk nie. Philo nóém Magog net mooi nêrens nie. 

Herodotus 

Net soos Josephus, word Herodotus ook dikwels aangehaal om die idee van ’n Russiese 

Magog te ondersteun. Maar net soos Philo het Herodotus nêrens na Magog verwys nie. 

Herodotus verwys net in diepte na die Skithiërs. Maar selfs as dié wat Herodotus as 

Skithiërs gereken het met Magog verbind kon word, sou dit steeds nie die Russiese-Magog-

posisie ondersteun nie. Herodotus haal drie teenstrydige teorieë betreffende die 

oorsprong van die Skithiërs aan, maar druk dan die opinie uit wat sy voorkeur geniet: nie 

Russies nie, maar Turks: 
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“Daar is ook ’n ander storie wat ek nou sal deel — een wat ek meer geneig 

is om te glo as enige van die ander. Dit is dat die swerwende Skithiër eens in 

Asië [Turkye] gewoon het.”6 (Parentese deur my.) 

Herodotus plaas die Skithiërs se tuisland dus in Turkye en nie in Rusland nie. Maar selfs as 

sommige van hulle wel migreer het, sê Dr. Michael Kulikowski, historikus en dosent aan die 

Pennsylvania State University, is die Skithiërs na wie Herodotus verwys “te vind in ’n 

deeltjie van hedendaagse Bulgarye en Romenië en oor die graslande van Moldova en 

Ukraïene — maar nie Rusland nie.7 Dus, al word Herodotus wyd deur dié wat Magog met 

Rusland wil verbind aangehaal, verskaf Herodotus geen sulke bewyse nie. Veel eerder 

beweer hy die Skithiërs se herkoms is van Turkye, en sommige het in Oos-Europa en 

Ukraïene geëindig. Maar nêrens praat hy van sy Skithiërs as Russiese inwoners nie. 

Ondersteuners van die Russiese-Magog-posisie mag Herodotus probeer inspan om hul saak 

te ondersteun, maar hul pogings is op ’n illusie gebaseer. 

Verwys Magog na Turkye? 

In my navorsing vir hierdie hoofstuk het ek talle betroubare Bybelatlasse, Bybel-

ensiklopedieë, Bybelwoordeboeke en Bybelkommentare geraadpleeg en hulle met met ’n 

groot aantal gewilde boeke oor Bybelse profesieë vergelyk. Die teenstrydighede tussen die 

twee is skokkend. Hoewel so te sê elke gewilde boek oor Bybelse profesieë (of oor Esegiël 

in die besonder) Magog in Rusland plaas, word so ’n standpunt byna nêrens in die meer 

vakkundige verwysingsboeke hoog aangeslaan nie. Hoewel sommige sê dis nie moontlik om 

Magog met sekerheid te lokaliseer nie, stel die oorweldigende meerderheid dit dat Magog 

waarskynlik na hedendaagse Turkye verwys. Oorweeg die volgende paar voorbeelde van 

verwysingsbronne en vakkundiges  wat die Turkse-Magog-posisie ondersteun. Terwyl jy 

daarmee besig is, vra jouself waarom hierdie siening heeltemal in byna elke gewilde boek 

oor Bybelse profesieë geïgnoreer word. 

• Daniel I. Block, Ou Testamentiese vakkundige, sê in die New International 

Commentary on Ezekiel “die beste blyk te wees om Magog as ’n verkorting van ’n 
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oorspronklike māt Gūgi, ‘land van Gog’, te beskou en om hier ’n verwysing na die 

gebied van Lidië in Wes-Anatolië (Turkye) te sien.”8 

• Die Zondervan Illustrated Bible Dictionary sê: “Magog, wat waarskynlik ‘land van 

Gog’ beteken, was sonder twyfel in Klein-Asië (Turkye) en mag na Lidië verwys.9 

• Die IVP Bible Background Commentary lys Magog, Mesek, Tubal en Togarma as ‘dele 

of volke van Klein-Asië (Turkye).”10 

• Die New Unger’s Bible Dictionary sê onder “Magog”: “Dit is duidelik dat Lidië 

(Tukye) bedoel word; en wat onder ‘Magog’ verstaan moet word, is ‘die land van 

Gog’.”11  

• Die Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary plaas Magog in Anatolië, 

of hedendaagse Turkye.12  

• Die Catholic Encyclopedia sê “dit blyk meer waarskynlik te wees dat… Magog met 

Lidië (Turkye) geïdentifiseer behoort te word. Aan die ander kant, as Mesek en 

Tubal nasies is wat tot Klein-Asië behoort, dan wil dit uit Esegiël se teks blyk dat 

Magog ook in daardie deel van die wêreld sal wees. Ten slotte identifiseer baie 

Magog net soos Josephus met Skithië, maar in die antieke wêreld is hierdie naam as 

’n vae verwysing na enige noordelike bevolking gebruik.”13  

• Die Holman Bible Atlas plaas Magog in Turkye.14  

• Die New Moody Atlas of the Bible plaas Magog in Turkye.15  

• Die Zondervan Atlas of the Bible plaas Magog in Turkye.16  

• Die IVP Atlas of Bible History plaas Magog in Turkye.17 

Kom ons kyk nou na sommige van die historiese bronne wat hierdie posisie ondersteun: 

Maimonides 

Maimonides, ook bekend as Rambam, die gerespekteerde Joodse wysgeer, identifiseer 

Magog in Hichot Terumot met Sirië, teenaan die grens met Turkye.18  
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Plinius die ouere 

Plinius die ouere was ’n Romeinse militêre aanvoerder, skrywer, naturalis en filosoof uit 

die eerste eeu. Plinius het van ’n stad genaamd “Bambyke, ook bekend as Hiërapolis… 

maar volgens die Siriërs, Magog”, gepraat.19 Antieke Hiërapolis was op die grens tussen 

hedendaagse Turkye en Sirië; volgens Plinius was Magog dus ’n welbekende stad in die 

gebied van Turkye en Sirië. Plinius se kommentare kan maklik as net so betekenisvol as 

Josephus s’n beskou word. Maar waar Josephus male sonder tal aangehaal word om Magog 

se identifikasie met Rusland te ondersteun, sal jy Plinius se kommentare nêrens raakloop 

nie. Plinius se sienings word ook deur Sir Walter Raleigh in sy History of the World 

ondersteun: 

“Maar dit kan nie ontken word nie dat die Skithiërs van antieke tye, wat uit 

die noord-ooste gekom het, die beter dele van Klein-Asië verwoes het en 

Koelesirië beset het, waar hulle beide Skitopolis en Hiërapolis, wat die 

Siriërs Magog noem, gebou het.  En dat dit is waarna Esegiël verwys, is baie 

duidelik; want Hiërapolis, of Magog, is reg noord van Israel — ook volgens 

Esegiël — sodat dit van hierdie noordelike kwartiere is waaruit hierdie 

nasies sal kom.”20 

Hippolitus van Rome 

Hippolitus van Rome, ’n vroeë Christelike teoloog, het Josephus se identifikasie van Magog 

met die Skithiërs in sy Chronicon (wat hy in die derde eeu geskryf het) verwerp en die 

mense van Magog eerder met die Galasiërs in Klein-Asië, hedendaagse Turkye, verbind. 21  

Waarom word nie een van hierdie historiese bronne óóit in meeste van vandag se gewilde 

boeke oor Bybelse profesieë genoem nie? 

Magog: slotsom 

Met al bogenoemde historiese bronne sowel as die verskeie opinies van hedendaagse 

vakkundiges in gedagte, wil dit lyk asof Magog se oorsprong naby die grens tussen Sirië en 
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Turkye moet wees. Nadat die “stad van Gog” geplant is — ook bekend as Hiërapolis; in 

Sirië, maar naby die Turkse grens — het sommige van Magog se mense na die sentrale en 

westelike dele van Turkye migreer en die koninkryk van Lidië gestig wat oor die hele 

westelike deel van Turkye geheers het en in Esegiël se tyd ’n vooruitstrewende plek was. 

Soos reeds genoem, was Lidië die koninkryk wie se koning onder die Assiriërs as Gugu 

bekend was en onder die Grieke as Gyges — die een wat baie Bybelkenners as Esegiël se 

Gog identifiseer. Rondom die tyd wat Esegiël geleef het, het sommige van die mense van 

Magog waarskynlik noord van die Swart See tot by Moldova, die Ukraiëne en Rusland 

migreer. Hierdie noordelike stamme kon dié gewees het na wie Josephus en Herodotus as 

die Skithiërs verwys het. Maar hoewel sommige van Magog se mense in Esegiël se tyd wel 

noord van die Swart See kon migreer het, het baie Magogiete steeds ’n baie sterk 

teenwoordigheid in hul tuisland in Klein-Asië (Turkye) gehandhaaf. En dis waarom baie 

méér kenners Magog vandag met Klein-Asië eerder as met Rusland verbind.  

Maar uiteindelik, soos ek vroeër genoem het, lei ons nie net uit die enkele term “Magog” 

af wat Esegiël daaronder sou verstaan het nie; ons moet ook na die volledige frase, “Gog 

van Magog, vors van Mesek en Tubal” kyk. Omdat Gog van Magog en ook die vors (prins) 

oor hierdie twee ander volke is, is dit belangrik, as ons die frase as ’n geheel wil verstaan, 

dat ons nou verder gaan en die lokaliteit van hierdie ander volke in Esegiël se tyd 

bestudeer. 

Ros 

Voor ons verder gaan, moet ons egter die kontroversiële woord ros ondersoek. Hewige 

konflik woed onder kenners rondom hierdie woord. Sommige vertalers voel die woord 

moet as ’n hoedanigheidswoord, “hoof”, verstaan word, terwyl ander dit as ’n eienaam, 

“Ros”, beskou. Maar nie net bestaan daar ’n argument om Ros ’n eienaam te maak nie — 

baie gewilde profesie-onderwysers probeer ook om hier ’n verbintenis met hedendaagse 

Rusland raak te sien. Ten einde hierdie posisie te ondersteun moet vier dinge bewys word. 

Die eerste twee is grammatikaal en die laaste twee is histories: (1) Die woord ros behoort 

as ’n selfstandige naamwoord vertaal te word en nie as ’n hoedanigheidswoord nie; (2) as 
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’n selfstandige naamwoord, moet ros ’n eienaam, “Ros”, wees; (3) Ros was ’n volk van wie 

Esegiël baie goed bewus moes gewees het; en (4) Ros, as ’n volk, sou volgens Esegiël se 

inligting ook in ’n gebied gewoon het waar ons Rusland vandag plaas. Om hierdie argument 

op die been te bring word dieselfde vier kenners herhaaldelik aangehaal. Hulle is Wilhelm 

Gesenius, Carl Friedrich Kell, James Price en Clyde Billington. Baie indrukwekkende punte 

word deur hierdie here gemaak, maar van naderby beskou skiet hulle pogings om Rusland 

die onderwerp van Esegiël se profesie te maak ver te kort.  

Wilhelm Gesenius 

Wilhelm Gesenius is by verre die mees aangehaalde vakkundige wat die Russiese-Ros-

posisie ondersteun. Hoewel Gesenius se grammatikale argumente oorweging verdien, 

maak sy poging om Ros met Rusland te verbind, soos ons vroeër gesien het, byna 

heeltemal op die getuienis van Bisantynse en Arabiese skrywers staat wat bykans 1600 jaar 

ná Esegiël geleef het. Gesenius se blatante gebruik van die voorvaderlike-migrasie-metode 

moet verwerp word. Enigeen wat die teks op ’n verantwoordelike wyse wil interpreteer 

behoort dit deur die historiese-grammatikale metode te doen. 

Carl Friedrich Keil 

Die volgende kenner na wie gereeld opgekyk word om die Russiese-Ros-posisie te 

ondersteun is Carl Friedrich Keil. Maar op die gebied van die grammatika is Keil baie 

minder dogmaties as Gesenius en erken hy dat die vertaling van ros as eienaam “moontlik” 

is. Interessant genoeg het Keil se Hebreeuse instrukteur, Ernst W. Hengstenberg, sy eie 

kommentaar oor Esegiël agt jaar ná dié van Keil geskryf en baie direk van sy student 

verskil: 

“Gog is die prins van Magog; méér — die hóófprins, koning van die konings 

van Mesek en Tubal, die Moschi en Tibareni (hfst. xxvii. 13, xxxii.26), wat 

hul eie konings gehad het maar hier as dienaars van Gog na vore kom. Baie 

ontleders vertolk ros, hoofprins, eerder as prins van Ros, Mesek en Tubal. 

Maar die arme Russe word hier baie onregverdig onder die vyande van Gog 
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se volk gereken. Ros, as die naam van ’n volk, kom nie in die Ou Testament 

voor nie.”22  

Om historiese redes volg Keil Gesenius na en baseer sy groter argumente ook op die 

getuienis van daardie 10e-eeuse Bisantynse en Arabiese skrywers: 

“Die Bisantynse en Arabiese skrywers noem dikwels ’n volk genaamd Rûs 

wat in die land van die Taurus woon en onder die Skithiese stamme gereken 

word; ook hier is daar dus geen rede om die bestaan van ’n volk genaamd 

Ros te bevraagteken nie.”24  

Om alles te kroon het Keil se medeskrywer, Frederick Delitzsch, óók nie met Ros se 

verbintenis met Rusland saamgestem nie en het hy Magog ook in Turkye geplaas — nie in 

Rusland nie.24  

Natuurlik word daar nooit in enige van die boeke oor Bybelse profesieë wat die Russiese-

Ros-posisie aanneem na Hengstenberg óf Delitzsch se werk verwys nie. 

James Price 

James Price is nog ’n outoriteit wat dikwels aangehaal word om die Russiese-Ros-posisie te 

ondersteun. Price, ’n Hebreeuse vakkundige, argumenteer in sy artikel, Rosh: An Ancient 

Land Known to Ezekiel, net soos Gesenius en Keil vóór hom ten gunste van die 

interpretasie van Ros as ’n pleknaam. Weer eens moet Price se grammatikale argumente 

oorweeg word. Price redeneer ook dat Ros ’n bekende naam (plek) in Esegiël se tyd sou 

gewees het. Maar dis ook al wat hy te sê het. Nêrens probeer hy óóit vasstel wáár die Ros-

volk in Esegiël se tyd sou gewoon het nie. Om die waarheid te sê, hy haal deurgaans ander 

kundiges in sy artikel aan wat Ros in ander lande as Rusland plaas. Heel aan die begin van 

sy artikel haal Price byvoorbeeld J. Simmons aan, wat Ros vierkantig in Klein-Asië (Turkye) 

plaas: 

“Dat ’n volk, wie se tuiste in Klein-Asië was, inderdaad in een of meer van 

hierdie tekste genoem word, kan nie heeltemal weerlê word nie, maar dit is 
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in elk geval heel onwaarskynlik in die lig van die feit dat dieselfde naam ook 

baie vaagweg in ander (Assiriese) dokumente teëgekom word.”25  

Ander bronne wat deur Price aangehaal word plaas Ros in Irak of Iran, maar nooit in 

Rusland nie. 

Clyde Billington 

Clyde Billington is die vierde kenner wat dikwels aangehaal word om die Russiese-Ros-

posisie te ondersteun. Van die vier is Billington ook die enigste een wat werklik poog om 

die historiese aspekte van die argument te takel. As deel van my navorsing was ek in staat 

om Dr. Billington persoonlik te raadpleeg. Hoewel hy klaarblyklik ’n stoere aanhanger van 

die gewilde Russiese-Ros-patroon is, erken hy ook dat die Ros-volke in Esegiël se dae ’n 

diverse en groot groep volke was wat in lande so ver en wyd as hedendaagse Rusland, 

Sentraal-Asië, Indië, Irak en Turkye gewoon het: 

“Dit is waarskynlik dat die Ras/Ros/Rosh/Rish/Resh ’n baie groot groep 

mense was wat oor ’n breë gebied noord van die Koukasiese berge gevind 

sou kon word. Sommige lede van hierdie groep — die ‘Ris’ — het suid getrek 

en Indië in ongeveer 1600 v.C. verower, waar hulle die regerende klas 

gevorm het. Ander lede van hierdie groep het noordelike Mesopotamië — die 

Koninkryk van Mitanni — verower en ongeveer 200 jaar lank regeer, 1580 - 

1350 v.C. Toe die Koninkryk van Mitanni omstreeks 1350 v.C. deur die 

Hittiete vernietig is, het sommige Ros/Resh/Ras-volke by die Filistyne 

aangesluit en Israel aangeval. Sommige het ook na Turkye getrek; heel 

moontlik het hulle daar by die Filistyne aangesluit. Die Egiptenare het 

hierdie bondgenote van die Filistyne Teresh genoem. Met ander woorde, die 

Ros-volk was wydverspreid.”26  

Billington verwys selfs na sommige van die “Ros-volke” wat in Esegiël se tyd in China 

geleef het: 
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“Sommige van Ros se mense het omstreeks 500 v.C. so ver oos as die grense 

van Noord-Oos China gepenetreer, waar blondekoppe in die ysgrond 

begrawe gevind is.”27  

Maar daar is nog ’n belangrike faktor wat die identifikasie van die Ros-volke verder as selfs 

China en Indië moontlik maak. Volgens Billington (en talle ander wat hier met hom 

saamstem) is die woord “Ros” eenvoudig ’n variant van “Tiras”: 

“Die naam Ros kom waarskynlik van die naam Tiras in Gen. 10:2… Beide 

Tiras en Ros, sowel as variasies van hierdie twee name, is eeue lank vir die 

Ros-mense gebruik.”28  

Maar in Esegiël se tyd het Tiras-Ros-volke in gebiede ver verwyder van Rusland gewoon. 

Josephus sê ook in sy Antiquities of the Jews — net ’n paar reëls onder die oorvloedig 

aangehaalde kommentaar oor Magog en die Skithiërs — dat: 

“Thiras (Tiras) het dié oor wie hy regeer het Thirasiërs genoem; maar die 

Grieke het die naam in Thrasiërs verander.”29  

Thrasië was in hedendaagse Turkye, Bulgarye en Griekeland gelokaliseer. Tiras, word ook 

gesê, het in  die sesde eeu v.C. ’n kolonie in Wes-Turkye genaamd Miletus gestig.30  

Ander historiese bewyse dui aan dat die afstammelinge van Tiras die Etruskaners van 

Klein-Asië was (die Grieke het hulle Tyrsenoi genoem) wat Italië later beset het. Om 

hierdie rede plaas beide die Macmillan Bible Atlas en die Zondervan Atlas of the Bible 

Tiras in Griekeland of Italië. Interessant genoeg het die Etruskaners hulleself die Ras-enna 

genoem. Billington glo dit is as gevolg van ’n duidelike verbintenis met die Ras/Ros/Rosh-

volke. 

Met ander woorde, (1) selfs as ons die vertaling van Ros as ’n selfstandige naamwoord 

aanvaar en (2) glo dis ’n eienaam, (3) is daar geen bewys dat dit net na Rusland verwys 

nie. Om die waarheid te sê, meeste vakkundige werke plaas Tiras aan die westekus van 

Turkye of die groter gebied van die Egeïese See aan die westekus van Turkye.  
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Omdat verskeie Ros-volke op talle plekke gedurende Esegiël se tyd geleef het, dui enige 

poging om Ros net met Rusland te identifiseer terwyl die ander Ros-volke van Turkye, 

Italië, Indië of China geïgnoreer word eenvoudig nie op ’n eerlike benadering nie. Wanneer 

leermeesters kies en keur watter historiese data hulle gaan gebruik om hulle profetiese 

posisies te ondersteun, doen hulle hul studente ’n groot onguns aan. Jammer om dit te sê, 

maar — as ’n mens na die meerderheid van gewilde boeke oor Bybelse profesieë kyk — is 

dit wel wat baie van hierdie leermeesters in hul volgehoue poging doen om Rusland as die 

leier van Esegiël se geprofeteerde inval van Israel in die laaste dae te impliseer.  

Stem “almal” regtig saam? 

Lees ’n mens net die gewilde boeke oor Bybelse profesieë, dié wat die Russiese-Ros-posisie 

ondersteun, vind jy dat die skrywers dikwels van die oortreffende trap gebruik maak om 

die indruk te skep dat geen ernstige student die vertaling van ros as ’n pleknaam en die 

identifikasie daarvan met Rusland behoort te verwerp nie. “Almal stem saam” dat Rusland 

’n bondgenootskap teen Israel sal lei, sê Scofield. Maar die beeld wat sommige van hierdie 

skrywers skep kan soms aan die oneerlike grens. Oorweeg die volgende paar voorbeelde 

van ander ewe goed opgeleide kenners wat wel van die Russiese-Ros-posisie verskil: 

• Daniel I. Block, vooraanstaande Ou Testamentikus, redeneer dat “(die) gewilde 

identifikasie van Ros met Rusland onmoontlik anachronisties en op ’n foutiewe 

etomologie gebaseer is; die klinkerrymende ooreenkomste tussen Ros en Rusland is 

pure toeval… Esegiël se punt is dat Gog nie net een van baie Anatoliese (uit die 

gebied van hedendaagse Turkye) prinslike figure is nie, maar die leier van verskeie 

stamme of nasionale groepe.”31  

• Charles Ryrie verskil in sy Ryrie Study Bible van die Russiese-Ros-interpretasie en sê 

“die prins van Ros moet eerder vertaal word as “die hoofprins”.32  

• Dr. Merril F. Unger erken dat, “om eerlik te wees, taalkundige bewys vir die 

gelykstelling van [Ros aan Rusland] bloot ’n vermoede is”.33  
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• Edwin Yaumauchi redeneer dat die woord ros “niks met moderne ‘Rusland’ te doen 

kan hê nie. Dit sal ’n erge anachronisme wees, want die moderne naam is op die 

naam Rus gebaseer, wat eers in die Middeleeue deur die Wikings vanuit Kiev, noord 

van die Swart See, na die gebied gebring is.” Yaumauchi gaan verder en beweer dat 

enige assosiasie van ros met Rusland “ongegrond” is maar “ongelukkig deur baie 

kanale wye aanhang in die evangeliese wêreld verkry het”.34  

• A.R. Millard stem saam met Yaumauchi se stellings wanneer hy sê “sommige 

kommentators probeer om die profesieë só te interpreteer dat dit letterlik aan 

Rusland gekoppel kan word… Hoewel hierdie sienings wydverspreid is en baie 

oortuig het, wys Taumauchi waarom hulle verkeerd is en deur ernstige 

Bybelstudente vermy behoort te word.”35 

• Ralph H. Alexander sê in Expositors Bible Commentary on Ezekiel van ros: “Die 

aksentsisteem en sintaktiese konstruksie van die Hebreeuse taal dui baie sterk op 

’n bystellende verhouding tussen die woord ‘vors’ en ‘hoof’. Beide terme word dan 

ewe veel verbind met die twee geografiese woorde Mesek en Tubal. Vanuit ’n 

taalkundige oogpunt sou dit die beste wees om die frase as ‘die vors, die hoof van 

Mesek en Tubal’ te lees.”36  

• A.B. Davidson sê in sy kommentaar The Book of the Prophet Ezekiel: “Enige 

verbintenis tussen die naam [ros] en Rusland moet natuurlik verwerp word.”37  

• J.W. Weavers se in die New Century Bible Commentary on Ezekiel: “Die woord vir 

hoof word verkeerd verstaan en as ’n eienaam [Ros] beskou, wat onder die 

oningeligtes tot ’n bisarre identifikasie met Rusland lei.”38  

• Walther Zimmerli stel dit so in A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel 

Chapters 25-48: “Sekerlik moet ‘ros’, hoof, met ‘prins’ verbind word en moet dit 

nie as ’n geografiese aanduiding gesien word nie.”39  
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• Charles Feinberg, skrywer van The Prophecy of Ezekiel: The Glory of the Lord, sê: 

“Daar is talle skrywers wat die naam Ros met die Russe verbind, maar dit word nie 

vandag algemeen aanvaar nie.”40  

• D.R.W. Wood sê in die New Bible Dictionary: “(Die) gewilde identifikasie van Ros 

met Rusland… kan geen lofprysing vanuit die oogpunt van Skrifuitlegging verwag 

nie.”41  

• John Bright, skrywer van The Kingdom of God, het gesê: “(In) Esegiël 38 en 39 het 

ons ’n profesie wat sommiges (heeltemal verkeerdelik!) glo deur hedendaagse 

Sowjet-Rusland vervul gaan word.”42  

Dit is dus duidelik dat, ten spyte van die baie argumente om die teendeel te bewys, talle 

baie goed gekwalifiseerde kenners die gewilde Russiese-Ros-posisie verwerp. 

’n Evaluasie van die argument 

Kom ons kyk nou weer na die eerste twee elemente van die Russiese-Ros-bewering om te 

sien of hierdie twee punte die toets slaag. Soos voorheen genoem, is hulle grammatikaal 

van aard: (1) Die woord ros behoort as ’n selfstandige naamwoord vertaal te word en nie 

as ’n hoedanigheidswoord nie; en (2) as ’n selfstandige naamwoord, moet dit as ’n 

eienaam, “Ros”, vertaal word.  

Ons kort oorsig oor die verdeeldheid onder vakkundiges oor hierdie aangeleentheid toon 

dat beide kante geldige argumente ophaal. Een kant redeneer dat die konstruksie van die 

frase vereis dat ros as ’n eienaam geïnterpreteer moet word. Die ander kant sê weer (1) 

ros word nêrens in die Bybel as ’n naam gebruik nie en (2) die verhouding waarin dit tot 

die ander woorde in die Skrifgedeelte staan, vereis dat dit normaalweg vertaal moet word 

om eenvoudig “hoof” of “leier” te beteken. Jare lank al sukkel beide kante om die saak te 

beredder. Maar meer onlangs was David I. Block, vooraanstaande Ou Testamentikus wat 

hom in die voordelige posisie bevind het om beide kante van hierdie eeue-oue debat te 

kon bestudeer maar terselfdertyd ook by moderne vooruitgang in vakkundigheid kon baat, 

baie goed daartoe in staat om ’n oplossing aan te bied wat beide kante se besware 
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aanspreek. Block erken die behoefte om ros as ’n selfstandige naamwoord te vertaal; 

maar hy erken ook die nodigheid om dit te vertaal soos dit tipies in die Bybel gebruik sou 

word — as ’n verwysing na “hoof” sowel as ’n woord wat in ’n bystellende verhouding met 

die ander name in die teks voorkom. Block se vertaling lees só: “… (Rig) jou aangesig teen 

Gog, in die land Magog, die vors, hoof van Mesek en Tubal” (Eseg. 38:2). ’n Vollediger 

verduideliking van Block se vertaling kan in sy kommentaar op Esegiël gevind word.43 

(Block se werk word deur The Commentary and Reference Survey: A Comprehensive Guide 

to Biblical and Theological Resources as “die beste kommentaar oor enige boek in die Ou 

Testament” beskou.44) 

Sover dit die eerste twee (grammatikale) vereistes aanbetref sien ons dus dat, hoewel die 

eerste punt geldig blyk te wees (ros moet hier as ’n selfstandige naamwoord vertaal 

word), die woord volgens Block nié as ’n eienaam vertaal hoef te word nie. Die eerste 

grammatikale punt word toegegee; die tweede een nié.  

Maar wat van die twee historiese argumente wat nodig is om die Russiese-Ros-posisie te 

ondersteun? Die eerste van die twee — dat Ros ’n volk was van wie Esegiël goed geweet 

het — is dalk voldoende deur Billington en ander geskiedkundiges bewys. Die volgende 

argument — dat Ros waarskynlik as ’n volk in die gebied van hedendaagse Rusland aan 

Esegiël bekend was — kan nie deur Billington en dié wat met hom saamstem bewys word 

nie. Vanweë die wye verskeidenheid Ros-volke (en al hulle variante) wat in daardie dae 

aan die konings en die omliggende volke bekend was, is enige poging om die vinger net na 

Rusland te wys futiel. 

Ros: konklusie 

Uiteindelik slaag twee van die vier punte daarin om aan te toon dat Esegiël se ros ’n 

verwysing na Rusland kan wees en twee faal. Met al die inligting tot ons beskikking moet 

ons aflei dat, selfs al het Esegiël ros as ’n eienaam beskou, daar méér redes is om Ros in 

Turkye te plaas as in Rusland. Selfs Billington, die grootste kampvegter vir die Russiese-

Ros-posisie, erken “(daar) is vakkundiges wat Ros, Mesek en Tubal met Klein-Asië assosieer, 
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en sekerlik het al drie hierdie volke in Esegiël se tyd bestaan.”45 Maar weer eens, omdat 

ons wil weet hoe Esegiël die volledige frase “Gog van Magog, die prins, hoof van Mesek en 

Tubal” sou verstaan het, moet ons nou met ons studie voortgaan en die lokaliteit van die 

laaste twee volke, Mesek en Tubal, bepaal. Dit is genadiglik baie eenvoudiger as om Magog 

of ros/Ros te verstaan! 

Mesek en Tubal 

Om by die Russies-gesentreerde interpretasie van Esegiël 38 in te pas identifiseer die 

Scofield Study Bible Mesek as die stad Moskou en Tubal as Tobolsk, ’n stad in Sentraal-

Rusland. Jare lank het talle boeke oor Bybelse profesieë hierdie siening verkondig, maar 

vanweë ’n gebrek aan historiese ondersteuning is daar byna niemand wat dit vandag nog 

aanhang nie. Hier is ’n onvolledige lys van werke wat beide Mesek en Tubal in die gebied 

van hedendaagse Turkye plaas: 

• Holman Bible Atlas46  

• Oxford Bible Atlas47  

• IVP New Bible Atlas48  

• The IVP Atlas of Bible History49  

• New Moody Atlas of the Bible50  

• Zondervan Atlas of the Bible51 

• Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary52  

• The Macmillan Bible Atlas53  

• Baker Bible Atlas54  

Dis belangrik om op te let dat byna alle kenners Mesek en Tubal vandag met hedendaagse 

Turkye verbind. Soos ek nog heeltyd in hierdie studie gesê het, moet ons Mesek en Tubal 

eerste identifiseer om ons in staat te stel om te weet waar Magog, die land van Gog, is. 

Omdat Esegiël beide hierdie volke as behorende tot die gebied van hedendaagse Turkye 
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sou beskou het, kan ons aflei dat Magog óók ’n verwysing na Turkye is. Eenvoudig gestel: 

As Magog na Rusland verwys, dan maak die bewoording van die frase “Gog van Magog, die 

prins, hoof van Mesek en Tubal” nie sin nie. Hoe kan daar na Gog, ’n Russiese leier, as die 

prins of hoof van Turkye (Mesek en Tubal) verwys word? Die Russiese-Gog-posisie 

interpreteer Esegiël se woorde só: “Gog van Magog (Rusland), prins van Ros (Rusland), 

Mesek (Turkye) en Tubal (Turkye).” Dis dieselfde as: “Jy, Obama van Amerika, President 

van Washington, Moskou en Beijing.” Dit maak glad nie sin nie en net so maak Eseg. 38:2 

nie sin as dit op ’n Russiese-Gog-manier gelees word nie. Maar as ons eenvoudig na die 

meeste vakkundiges luister wat Magog in Turkye plaas, dan maak dit vanuit ’n 

grammatikale sowel as ’n geografiese oogpunt sin dat Gog, die prins van Mesek en Tubal, 

óók in Turkye, sal wees. Soos Daniel I. Block dit stel: 

Die volgorde van Esegiël se drie name weerspieël ’n bewustheid van 

geografiese en onlangse politieke realiteite in Anatolië. Gog (Lidië), verste 

wes, is die hoof van ’n bondgenootskap met Mesek en Tubal aan haar 

oostelike grens, en Tubal is oos van Mesek.”55  

Afgesien van die feit dat hierdie Skrifgedeelte vanuit ’n grammatikale en geografiese 

oogpunt sin maak, vloei die Turkse-Gog-posisie in harmonie saam met al die ander 

profesieë wat ons tot dusver ontleed het. Soos ek aan die begin van hierdie hoofstuk 

genoem het, is een van die primêre faktore wat ons begrip van hierdie Skrifgedeelte 

behoort te bepaal God se verklaring aan Gog dat hy en sy hordes dié is na wie herhaaldelik 

in vorige profesieë verwys is. Hierdie verklaring van God skep ’n onoorkomelike probleem 

vir dié wat ’n Russiese inval in hierdie Skrifgedeelte wil inlees; aan die ander kant bevestig 

dit die alternatief, naamlik ’n Turks-aangevoerde Islamitiese inval van Israel. Of ons nou 

van die profeet Joël se invallende weermag vanuit die Noorde, Sagaria se inval van Israel, 

Daniël se verwoestende “koning van die Noorde” of verskeie ander sleutelgebeurtenisse in 

die eindtyd praat, is Esegiël 38 en 39 eenvoudig net nog ’n hervertelling van dit waarvan 

al die profete gepraat het.  

Persië, Kus en Put 
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Voor ons ons gesprek afsluit, is dit belangrik dat ons die finale vyf nasies wat in Gog se 

inval betrokke is identifiseer. Vakkundiges, geskiedkundiges en self die meeste boeke wat 

oor Bybelse profesieë handel stem oor die algemeen saam oor die identiteit van die 

volgende drie nasies. Die eerste is Persië, wat na hedendaagse Iran verwys. Antieke Kus, 

dikwels vertaal as Ethiopië, is inderwaarheid ’n verwysing na die gebied onmiddellik suid 

van Egipte, wat noordelike Sudan is. Put verwys na Libië en kan moontlik ander dele van 

noordelike Afrika insluit. 

Gomer en Togarma 

Die laaste twee nasies, Gomer en Togarma, verwys weer eens na hedendaagse Turkye. In 

die vroeër deel van die laaste eeu was dit algemeen onder profesiekenners om Gomer met 

Duitsland te verbind. Vandag word hierdie siening egter deur die meeste gerespekteerde 

vakkundiges én profesiekenners verwerp. Byna elke Bybelatlas wat geraadpleeg kan word 

sal Gomer in Turkye en Togarma in oostelike Turkye plaas. Voorbeelde van Bybelatlasse wat 

hierdie standpunt inneem is: 

• Holman Bible Atlas56  

• Oxford Bible Atlas57  

• The IVP Atlas of Bible History58 

• New Bible Atlas59 

• The Macmillan Bible Atlas60 

• Zondervan Atlas of the Bible61  

• Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary62 

• New Moody Atlas of the Bible63  

• Baker Bible Atlas64  

Die agterhoeke van die Noorde 
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Dit is nodig om kortliks ’n argument te bespreek wat dikwels deur die Russiese-Gog-

teoretici gebruik word sover dit die frase “die agterhoeke van die Noorde” aanbetref: 

“Daarom, profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here HERE: 

Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie? Dan sal jy 

kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde…” — Esegiël 

38:14,15 

Omdat Gog na bewering “uit die agterhoeke van die Noorde” kom (Hebreeus: yĕreka 

yĕreka tsaphown), sê baie dit kan net op Rusland dui. Profesiekenner David Reagan sê 

byvoorbeeld: 

“Esegiël stel dit duidelik dat die inval deur die prins van Ros, wat ‘uit die 

agterhoeke van die noorde’ sal kom, gelei sal word (Eseg. 38;15). Op geen 

manier kan Turkye as ’n nasie beskou word wat ‘in die agterhoeke van die 

noorde’ voorkom nie.”65  

Clyde Billington redeneer ook dat hierdie frase nie na Turkye kan verwys nie: 

“Let weer eens op dat Esegiël na hierdie koalisie verwys as komende uit 

‘die agterhoeke van die noorde’. Dit kan nie Klein-Asië wees nie.”66 

Joel C. Rosenberg volg dieselfde denkpatroon en maak ’n paar dramatiese afleidings: 

“Eseg. 38:15 sê dat Gog ‘uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die 

Noorde’ sal kom… Die land wat die verste noord in verhouding met Israel is, 

is Rusland. Dus kan ons bepaal dat ’n Russiese diktator ’n diplomatieke en 

militêre koalisie sal vorm om Israel in die eindtyd te omring en aan te 

val.”67 

Maar hierdie argument is nie goed deurgedink nie. Want in dieselfde Skrifgedeelte word 

dieselfde frase (Hebreeus: yĕreka yĕreka tsaphown) vir Togarma gebruik (Eseg. 38:6), en 

byna alle kenners stem saam dat Togarma in oostelike Turkye of in die naburige Armenia 

gesetel was. Dus val enige argument wat sê “op geen manier kan Turkye as ’n nasie beskou 
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word wat ‘in die agterhoeke van die noorde’ voorkom nie” eenvoudig plat. As Togarma in 

Turkye “in die agterhoeke van die noorde” gesetel is, dan is daar absoluut geen basis 

waarop dieselfde frase ingespan kan word om Gog met Rusland te verbind nie. Om die 

waarheid te sê, omdat ons weet dat die frase “agterhoeke van die wêreld” in dieselfde 

Skrifgedeelte gebruik word om na Turkye te verwys, maak dit net sin dat, wanneer 

dieselfde frase op Gog toegepas word, dit beteken dat sy herkoms ook van Turkye is. In ’n 

effens meer tegniese verduideliking om die swak plek in hierdie argument (dat die 

agterhoeke van die Noorde op Rusland dui) uit te wys, skryf J. Paul Tanner: 

“Dié wat Esegiël se profesie so geredelik met Rusland assosieer wys uit dat 

Gog en sy bondgenote nie net van ‘die noorde’ kom nie maar van ‘die 

agterhoeke van die noorde’ (Eseg. 38:6,15; 39:2). Die NASB sê 

inderwaarheid in Eseg. 39:2 ‘die verste uithoeke van die noorde”. In ’n 

ander vertaling is die drie frases egter in wese dieselfde: yrkty spwn. Dus is 

daar geen rede om Eseg. 39:2 anders as die vorige twee verwysings te 

vertaal nie. Die selfstandige naamwoord yrkh skep die basiese indruk van 

‘uiterste mate’, ‘ekstremiteit’. Maar ander plekke waar die woord voorkom 

en in ’n geografiese konteks gebruik word, wys dat die term nie die verste 

weg hoef te beteken nie. Die uitdrukking myrkty-rs (van die afgeleë plekke 

van die aarde) kom vier keer in Jeremia voor. In Jer. 6:22 lees ons: ‘Kyk, 

daar kom ’n volk uit die Noordland, en 'n groot nasie word opgewek uit die 

agterhoeke van die aarde.’ Daar is algemene konsensus dat dit in hierdie 

konteks na Babilon verwys. Jer. 50:41 lees: ‘Kyk, daar kom ’n volk uit die 

Noorde, en ’n  groot nasie en magtige konings word opgewek uit die 

agterhoeke van die aarde.’ Die konteks het te doen met God se oordeel oor 

Babilon en die vyande wat Hy teen Babilon sal laat opstaan. Hoewel die 

invallers nie duidelik gespesifiseer word nie, word daar in die algemene 

konteks melding gemaak van die ‘konings van die Mede’ (51:11; sien ook 

51:27,28). In twee ander verse (25:32; 31:8) word God beskryf waar Hy 

nasies uit die afgeleë plekke op aarde laat kom, hoewel die verwysing heel 
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vaag is. Afgesien van Esegiël 38 en 39 word yrkh in ’n geografiese konteks 

van Midde-Oosterse nasies gebruik, wat daarop dui dat die uitdrukking nie 

na die verste punt moontlik hoef te verwys nie.”68 

Slotsom wat die betrokke nasies betref 

Ter afsluiting, noudat ons die talle argumente oor die identiteit van Gog en sy bondgenote 

bestudeer het, kan ons met vertroue sê dat Esegiël 38 en 39 se invallende koalisie na die 

volgende nasies verwys: 

Die lys is natuurlik nie volledig nie. Die teks sê spesifiek dat baie ander nasies by hierdie 

inval betrokke sal wees (Eseg. 38:6). Is dit moontlik dat Rusland in die laaste dae by 

hierdie inval sal aansluit? Dit is moontlik, maar dit word nêrens uitdruklik in die Bybel 

geprofeteer nie. Enige gesprek rondom hierdie moontlikheid sal niks meer as spekulasie 

wees nie. Soos ek aan die begin van hierdie boek gesê het, as studente van die Skrif 

behoort ons eindtydperspektief te beklemtoon wat die Bybel beklemtoon; waaroor die 

Bybel stil is, moet ons ook stil wees of ten minste baie versigtig wees. Omdat Esegiël 38 en 

39 Turkye so duidelik uitwys as die hoof van die komende Antichristelike inval van Israel, 

sal dit net redelik wees om Turkye baie goed dop te hou. In die lig van die groot debat en 

Antieke naam Moderne naam

Magog Turkye

Ros (indien dit ’n nasie is) Turkye

Mesek Turkye

Tubal Turkye

Persië Iran

Kus Sudan

Put Libië

Gomer Turkye

Togarma Turkye, a
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die wye verskeidenheid van opinies wat oor duisende jare rondom hierdie Skrifgedeelte 

gevorm is, moet ons natuurlik — waaksaam soos altyd — ook nederig en versigtig bly. Soos 

altyd is dit God wat die beste weet. 

 

Verspreiding van die nasies in Gog se koalisie volgens Esegiël69 
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HOOFSTUK 16 

JESAJA EN MIGA: DIE ASSIRIËR 

“Die Assiriër” is nog ’n belangrike tema wat met die Antichris verband hou. Hierdie tema 

word hoofsaaklik in die Boeke van Jesaja en Miga gevind. Beide profete het in groot detail 

oor die Messias sowel as die Antichris geprofeteer. Soos ons sal sien, is die finale konflik 

tussen Jesus, die Messias, en die Antichris, na wie deurgaans as “die Assiriër” verwys 

word. Dit is die tema wat reg deur beide Jesaja en Miga se profesieë vloei. 

Die konteks van die Boek van Jesaja 

Die historiese konteks van die Boek van Jesaja het te doen met die konflik wat daar in sy 

tyd tussen die twee Hebreeuse koninkryke bestaan het: die noordelike koninkryk, ook 

bekend as Israel of Ephraim, en die suidelike koninkryk, ook bekend as Judea. In die lig 

van die bedreiging wat Assirië gebied het, het Israel haar in ’n bondgenootskap met Aram-

Damaskus begewe. Die bedreiging van ’n Assiriese inval was immer teenwoordig. God se 

oproep tot sy volk was om op Hom te vertrou eerder as op militêre bondgenootskappe met 

omliggende heidense koninkryke. God se belofte was dat ’n militêre leier uit die 

geslagslyn van Dawid sou kom wat sy hele volk van “die Assiriër” sou red. Die probleem is 

egter dat dit nooit in die geskiedenis plaasgevind het nie. Die Assiriërs het die noordelike 

koninkryk van Israel afgemaai en meeste van haar inwoners in ballingskap weggevoer. Maar 

sover dit die beloofde Messias aanbetref, die Een wat die Assiriër in ’n militêre veldslag sal 

verslaan, is hierdie belofte profeties — dit moet nog gebeur. Baie Bybelkenners aanvaar 

dat die term “die Assiriër”, wat histories gebruik is om na die verskeie konings van Assirië 

te verwys, ’n duidelike verwysing na die Antichris is wat deur Jesus oorwin sal word 

wanneer Hy terugkeer. Nadat Jesaja oor die komende oordeel oor die Antichris 

geprofeteer het, word daar in hoofstukke 13-23 ’n lys van nasies verskaf wat saam met die 

Antichris vernietig of geoordeel sal word wanneer die Messias opdaag om die beloofde 

oorwinning vir sy volk te bring. Dit is die agtergrond en die konteks van die Boek van 

Jesaja wat ons in hierdie hoofstuk sal ondersoek.  
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Die Assiriër in Jesaja 

Baie mense is verbaas wanneer hulle uitvind dat die konflik tussen Jesus en die Antichris 

die vollediger konteks van sommige van die bekendste Messiaanse profesieë in die Bybel 

is. Oorweeg byvoorbeeld die volgende Skrifgedeelte in Jesaja. Hoeveel duisende 

Kerskaartjies, Kersspeles, Kersfeespreke en -vertellings maak nie van hierdie vers gebruik 

nie: 

“Daarom sal die  HERE  self aan julle ’n teken gee:  Kyk,  die maagd sal 

swanger word en ’n seun baar en hom  Immanuel noem.” — Jesaja 7:14 

(1953) 

Maar selde word daar verder as hierdie vers gelees om die oorspronklike konteks te 

ontdek. Doen die leser dit, dan sal hy/sy spoedig ontdek dat hierdie profesie 

inderwaarheid na ’n gebeurtenis in Jesaja se tyd verwys toe ’n jong meisie geboorte aan 

’n kind geskenk het en hom Immanuel genoem het. Hierdie kind sou ’n profetiese teken 

wees sover dit die dreigende inval van die noordelike koninkryk van Israel deur die 

invallende Assiriese weermagte aanbetref het. Hierdie profesie het natuurlik inderdaad 

twee vervullings: een in Jesaja se tyd en die ander deur Maria en Jesus. Verstaan goed dat 

die woord wat in hierdie profesie gebruik word en dikwels as “maagd” vertaal word, nie 

noodwendig na ’n jong meisie wat nog nooit enige seksuele verhouding gehad het verwys 

nie. Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, alma, verwys letterlik na ’n baie jong 

meisie wat mees dikwels ongetroud en dus ’n maagd was. Natuurlik was Maria werklik ’n 

maagd; Jesaja se eerste alma het egter ’n volkome natuurlike bevrugting en geboorte 

ervaar. Jesaja verduidelik watter tekens sal volg nadat hierdie jong meisie aan Immanuel 

geboorte gegee het: 

“Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en 

om te kies wat goed is. Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat 

kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang 

is, verlate wees. Maar die HERE sal oor jou en jou volk en die huis van jou 
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vader dae laat kom soos daar nie gekom het van die dag dat  Efraim van 

Juda afgeval het nie — die koning van [Assirië]! En in dié dag sal 

die HERE vir die vlieë fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is, 

en die bye wat in die land [Assirië] is; en hulle sal kom en almal gaan sit in 

die dale van die steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die 

doringbosse en op die drinkplekke. In dié dag sal die  HERE  met  die 

skeermes wat anderkant die Eufraat gehuur is, met die koning van [Assirië], 

die hoof en die hare van die voete (afskeer); en dit sal ook die baard 

wegneem.” — Jesaja 7:15-20 (1953) 

Voor die kind opgroei, sê Jesaja, sal die koning van Assirië die noordelike koninkryk van 

Israel inval. Die grafiese beskrywings — die skeer van die kop, baard en bene — gee ’n 

aanduiding van die verlaging, die totale vernedering en uiteindelik ook die verslawing van 

die Israeliete waarmee God die noordelike stamme deur die Assiriërs straf. Die oomblik 

wat hierdie baie beroemde Messiaanse profesie aan ons bekend gestel word, word die 

Assiriër (of die koning van Assirië) ook in die prentjie gebring. Dis die rede waarom ek 

hierdie Skrifgedeelte aanhaal. Weer eens: Die gebeure wat hier beskryf word, verwys na 

werklike historiese insidente wat in Jesaja se tyd plaasgevind het. Tog was die historiese 

koning van Assirië ook ’n tipe van die Antichris — hy wat volgens soveel profesieë die finale 

invaller van Israel sal wees. Hierdie selfde Messias-versus-Assiriër-tema word dan ook 

verskeie kere in Jesaja se profesieë herhaal. Bykans die hele hoofstuk 8 van Jesaja handel 

oor die komende inval van Israel deur die Assiriër: 

“(Kyk), daarom sal die Here oor hulle laat opkom die sterk en magtige 

waters van die Eufraat — die koning van Assur en al sy heerlikheid — en hy 

sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle; en hy sal in Juda indring, 

instroom en oorloop; tot die nek toe sal hy kom; en die uitbreidinge van sy 

vlerke sal u land in sy breedte vul…” — Jesaja 8:7,8 (1953) 
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Maar dan word ons weer eens in hoofstuk 9 ingelig wat God se uiteindelike oplossing gaan 

wees. Want dis hier waar Jesaja waarskynlik die beroemdste Messiaanse profesie in die Ou 

Testament met ons deel: 

“Want nie  langer  sal dit  donker wees daar waar benoudheid is nie: in 

die  eerste tyd het Hy  die land Sebulon en die land Naftali in veragting 

gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die 

oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die  volk  wat in 

duisternis wandel, het ’n groot lig gesien; die wat woon in die land van die 

doodskaduwee, oor hulle het ’n lig geskyn… Want  die juk wat op hulle 

gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle 

drywer, het U verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen 

wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot 

verbranding, 'n prooi van die vuur. Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is 

aan ons gegee; en  die heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors — tot 

vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon 

van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur 

reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid.  Die ywer van 

die HERE van die leërskare sal dit doen.” — Jesaja 8:23; 9:1-6 (1953) 

Hierdie Skrifgedeelte verklaar dat die Messias Israel van die Assiriër sal verlos net soos 

Gideon Israel in Rigters 8 van die Midianiete verlos het. Ons het hier (in Rigters 8) ’n 

fassinerende konneksie met die Islamitiese weermag van die laaste dae. ’n Bietjie 

geskiedenis mag help: Nadat Gideon se manne die Midianiete oorwin het, het hulle hom 

gesmeek om oor hulle te heers. Gideon het geweier om hierdie posisie te beklee omdat dit 

aan die HERE alleen behoort. Maar hy het tog ’n versoek gehad. Hy het die Israeliete gevra 

om hom die goue oorringe en halssnoere wat aan die verslane weermag behoort het te 

gee: 
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“Verder het Gídeon vir hulle gesê: Ek wil aan julle ’n versoek doen: Gee nou 

elkeen vir my die ring uit sy buit! Want hulle het goue ringe gedra, omdat 

hulle Ismaeliete was.” — Rigters 8:24 (1953) 

Wat so fassinerend is, is dat dit wat die Midianiete — en die kamele (Rig. 8:21) — om hulle 

nekke gedra het in die vorm van ’n sekelmaan was:  

“Toe sê hulle: Ons wil dit graag gee; en hulle het ’n mantel uitgesprei en 

elkeen ’n ring van sy buit daarop gegooi. En die gewig van die goue ringe 

wat hy gevra het, was sewentienhonderd  sikkels  goud, behalwe 

die  (sekel)maantjies en die oorversiersels en purper klere wat die konings 

van Mídian gedra het, en behalwe die kettings wat aan die nekke van hulle 

kamele was.” — Rigters 8:25,26 

Ons word dus vertel dat die finale oorwinning van die Messias oor “die Assiriër” soortgelyk 

aan Gideon se historiese oorwinning oor die Ismaeliete sal wees. Kyk ons na 

laasgenoemde, dan s ien ons hoe Gideon, as ’n t ipe van die Messias, 

sekelmaanornamentjies van die Ismaeliete se nekke afruk. Die sekelmaan is natuurlik die 

einste simbool van Islam wat prominent op meeste Moslemvlae sowel as op die dakke van 

bykans elke moskee in die wêreld pryk. Wanneer Jesus terugkeer en die invallende en 

vervolgende Islamitiese weermagte van die Antichris oorwin, sal Hy ook Islam se simbole 

en haar afgodsdiens van die nasies “se nekke afruk”.  

Ons vind ’n tweede interessante konneksie in die Hebreeuse woord wat vir 

sekelmaanornamentjies gebruik word: śa·hă·rō·nîm. Dit is naby verwant aan šā·ḥar, wat 

later in Jesaja 14 gebruik word, ’n Skrifgedeelte waar die HERE na Satan as Lucifer 

verwys: seun van die môrester (šā·ḥar) (14:13). En net ’n paar verse later vind ons dan dat 

God Hom voorneem “om  [Assirië] te verbreek in my land, en op my berge sal Ek hom 

vertrap” (14:25). Dis presies dieselfde prentjie wat in Openbaring geskets word: hier word 

Jesus uitgebeeld waar Hy die Antichris en sy weermagte in die vallei van Jisreël vergruis 

(ook bekend as die “parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van 
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God” [Op. 19:15]). Met ander woorde, die prentjie wat geskets word is van God wat die 

weermagte van die Antichris op een plek versamel waar hy hulle soos druiwe sal papdruk. 

Maar ten spyte van Jesaja se talle verwysings na die Messias se vernietiging van die koning 

van Assirië in die land van Israel het hierdie verlossing histories nooit plaasgevind nie. 

Inteendeel, Sanherib, koning van Assirië, het talle stede in Judea in besit geneem en 

Jerusalem beleër. Volgens 2 Konings 18 en 19 asook ooreenstemmende Skrifgedeeltes in 2 

Kron. 32:1-23 het die engel van die HERE wel ’n groot getal Assiriese soldate verslaan, 

maar vanweë die volgende redes kan dit nie wees waarna Jesaja verwys het nie: (1) 

Sanherib, die “koning van Assirië”, is nie in Israel om die lewe gebring nie; (2) die 

oorwinning is nie deur die Messias bewerkstellig nie; en (3) Assirië se geleidelike besetting 

van Israel en Judea is uiteindelik deur Nebukadnesar verder gevoer, wat Judea as’t ware in 

puin gelaat het. Die geprofeteerde verlosser het nie in Sanherib se dae gekom nie; die 

“juk” is nie gebreek nie. En dit is waarom kenners saamstem dat Jesaja se tema van die 

komende Messias wat “die Assiriër” sal vernietig ’n verwysing na die toekoms is wanneer 

Jesus, die Messias, die Jode van “die Assiriër” se invallende weermagte sal verlos. 

Israel se valse vertroue 

In Jesaja se profesieë waarsku God sy volk herhaaldelik om nie op natuurlike politieke 

bondgenootskappe staat te maak nie maar eerder eenvoudig op Hom te vertrou. Soos in 

antieke tye, net so sal Israel in werklikheid ook in die toekoms op natuurlike politieke 

bondgenootskappe, verdrae en vals beloftes van vrede staatmaak. Israel sal ’n verbond 

met die Antichris aanvaar: 

“En hy sal een week lank met baie ’n sterk verbond sluit, en gedurende die 

helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die 

vleuel van gruwels sal daar ’n verwoester wees, en wel tot aan die einde; 

en wat vas besluit is, sal oor [die verwoester] uitgestort word.” — Daniël 

9:27 (1953) 
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Maar dan sal die Antichris sy ooreenkomste verbreek en die land inval “wat herstel is ná 

oorlog en waar baie mense weer tussen ander volke uit bymekaargebring is, daar op die 

berge van Israel…” (Eseg. 38:8). Deur Jesaja berispe die Here Israel ernstig oor die verdrag 

wat sy sal sluit en wat Hy ’n “verbond met die dood” noem. Eerder as om op die Messias, 

die “beproefde hoeksteen”, te vertrou, sal Israel op ’n vredesooreenkoms staatmaak as 

gevolg waarvan sy deur die Assiriër ingeval en verslaan sal word: 

“Daarom, hoor die woord van die HERE, julle spotters, heersers oor hierdie 

volk wat in Jerusalem is! Omdat julle sê: Ons het ’n verbond met die dood 

gesluit, en met die doderyk het ons ’n verdrag aangegaan; as die golwende 

gésel deurtrek, sal hy na ons nie kom nie; want ons het die leuen ons 

skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek — daarom, so sê die 

Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ’n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare 

hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En 

Ek sal die reg tot ’n riglyn maak, en die geregtigheid tot ’n skietlood; en 

die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. En 

julle verbond met die dood sal uitgewis word, en julle verdrag met die 

doderyk nie standhou nie; as die golwende gésel deurtrek, sal julle deur 

hom vertrap word.” — Jesaja 28:14-18 (1953) 

Dan, wanneer die HERE sy verlossende werk deur middel van sy strafgerig teen Israel 

afgehandel het, sal Hy die Assiriër straf: 

“Maar as die HERE al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, 

dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van 

Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë.” — Jesaja 10:12 (1953) 

Wanneer God se werk afgehandel is, sê Jesaja — wanneer die oorlewende Jode, die 

oorblyfsel, na die HERE toe teruggekeer het en van hulle afhanklikheid van die Antichris en 

sy vals beloftes bekeer het — sal die huis van Jakob nie langer “steun op hom wat hulle 

slaan nie”: 
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“En  in dié dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die 

huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan 

nie; maar hulle sal steun op die HERE, die Heilige van Israel, in opregtheid. 

Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke God toe. 

Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net ’n oorblyfsel 

van hulle sal terugkom…” — Jesaja 10:20-22 (1953) 

Om op te som: Of dit nou die profesie in Jesaja 7 oor Immanuel is wat moet kom (God-

met-ons), of die een in Jesaja 9 oor die Prins van Vrede — beide se voller konteks is, soos 

ons gesien het, die koms van die Messias wat die Assiriër sal vernietig. Dit is die duidelike 

en herhaaldelike tema wat ons deurgaans in Jesaja vind. Maar nêrens word die konflik 

tussen Jesus en die Assiriër so duidelik en akkuraat beskryf as in Miga se profesieë nie. 

Miga 5 

Laat ons dan nou die profesieë oor die Messias se koms bespreek soos dit in Miga 5 gevind 

word. Die volgende Skrifgedeelte begin met nog ’n beroemde Messiaanse profesie. Hierdie 

keer handel dit oor die Messias wat in Betlehem gebore sal word: 

“En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit 

jou sal daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en  sy 

uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.” — Miga 5:1 (1953) 

Die Evangelies meld dat die hoofpriesters en Skrifgeleerdes hierdie vers aangehaal het toe 

koning Herodus hulle bymekaar laat kom het om uit te vind waar die Messias gebore sou 

word. Die antwoord was ondubbelsinnig: die Messias sal in Betlehem, in Judea, gebore 

word (Matt. 2:4,5). Waarom het die Jode in Jesus se tyd so uitgesien na die vervulling van 

hierdie Skrifgedeelte? 

“Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ’n barende gebaar het. 

Dan  sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel 

terugkeer.” — Miga 5:2 (1953) 
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Die komende Messias was ’n teken vir die Jode dat ’n epog verby sou gegaan het. Langer 

sal hulle nie deur God verwerp word nie. Nóú sal hulle veilig onder die leierskap van die 

Messias leef: 

“En Hy sal optree en  hulle  laat wei in die sterkte van die  HERE, in die 

majesteit van die Naam van die HERE sy God; en hulle sal rustig woon, want 

nou sal Hy groot wees tot aan die eindes van die aarde.” — Miga 5:3 (1953) 

Die bewoording maak dit duidelik. Israel hoef nie langer haar vyande te vrees nie. Die 

grootheid van die Messias sal tot die eindes van die aarde strek. Maar dis die volgende vers 

wat belangrik is om te bespreek, want hier word ons vertel dat hierdie einste Messias 

Israel van die invallende Antichris sal verlos — en hier word laasgenoemde “die Assiriër” 

genoem: 

“En Hy sal vrede wees. Wanneer [Assirië] in ons land kom en hy ons paleise 

wil betree, sal ons teenoor hom sewe herders stel, ja, agt vorste uit die 

mense. En hulle sal die land [Assirië] met die swaard afwei en die land van 

Nimrod by sy ingange. So sal Hy ons dan van [Assirië] bevry, wanneer hy in 

ons land kom en ons grondgebied betree.” — Miga 5:4 (1953) 

Wanneer die Assiriër Israel inval, sal die Messias haar vrede, haar beskerming en haar 

verlossing wees. Kenners beskou hierdie Skrifgedeelte as ’n verwysing na die dag wanneer 

Jesus Israel van ’n inval deur die keiserlike “Assiriese” magte sal verlos: 

Frederich Delitzsch sê: “Die Messias word in Jes. 9:5 die Prins van Vrede genoem… Maar 

hoe so? … (Deur) Israel teen die aanvalle van keiserlike magte te beskerm. Die Messias sal 

self bewys dat Hy die vrede van sy mense is… deur die feit dat Hy hulle teen die aanvalle 

van die keiserlike magte wat deur Assirië verteenwoordig word sal beskerm en [hulle sal] 

red …”1  

Leslie C. Allen sê: “Die koms van hierdie koninklike held word as die uiteindelike 

teenmiddel vir die bedreiging sowel as die verwesenliking van die Assiriese inval 

aangebied. Uiteindelik, want sy geboorte lê steeds in die toekoms en dus sal sy reddende 
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daad nog later wees. Die Assiriese oorheersing het geen onmiddellike einde nie. Die 

aanvallende keiserlike word sy oomlik in die son gegun, maar hy is reeds gedoem om sy 

gelyke in die persoon van die seëvierende koning van Israel teë te kom. In hierdie opsig 

stem Miga saam dat die beloofde koning die antwoord is vir die dreigement wat Assirië 

bied.”2  

D.A. Carson sê: “Miga verwys na toekomstige aanvalle teen die Messias se koninkryk as 

aanvalle deur die Assiriërs, wat reeds in 612 v.C. — eeue voor Christus se koms — vernietig 

is. Profete het nie die eeue gesien wat hulle van die vervulling van hul voorspellings geskei 

het nie; wat hulle gesien het, was toekomstige gebeure as naderende insidente op ’n plat 

tafereel.”3  

En afgesien van hedendaagse vakkundiges het die vroeë Kerk die term “die Assiriër” óók as 

’n verwysing na die Antichris beskou: 

Hippolitus van Rome (ongeveer 170-236 n.C.), een van die vroeë Kerk se mees 

vooraanstaande teoloë, het in die tweede eeu gesê: “Dat hierdie dinge dan van niemand 

anders as daardie tiran, daardie skaamtelose man, daardie vyand van God gesê word nie, 

sal duidelik blyk uit wat volg. Maar Jesaja sê ook: ‘Maar as die HERE al sy werk voltooi het 

op die berg Sion en in Jerusalem, dan  sal Ek besoeking doen oor die vrug van die 

grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë.’”4 Elders 

verwys Hippolitus na die talle profesieë oor “die Assiriër” in Miga en Jesaja en sê hy reguit 

dat “die Assiriër ’n ander naam vir die Antichris is”.5 

Victorinus, Biskop van Pettau (c. 280) wat vir sy geloof in Christus gemartel is, sê in wat 

sekerlik die mees antieke volledige kommentaar op Openbaring in menslike besit is dat 

“die Assiriër” wat in Miga 5:5 genoem word die Antichris is: “Daar sal vrede vir ons land 

wees… en hulle sal Assirië omring — dit is Antichris.”6  

Lactantius (c. 307), nog ’n vroeë Kerkskrywer van die derde eeu, stel dit dat die Antichris 

van presies dieselfde gebied sal kom: “’n Koning sal uit Sirië kom, verwek deur ’n bose 

gees, die omverwerper en vernietiger van die menslike ras, en vernietig wat die vorige 
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boses — nes hy — agtergelaat het… Maar daardie koning sal nie net in homself skandalig 

wees nie, maar hy sal ook ’n profeet van leuens wees… en mag sal aan hom gegee word 

om tekens en wonders te verrig om dié wat dit aanskou te verlei om hom te bewonder… 

Dan sal hy probeer om die tempel van God te vernietig en die regverdige mense te 

vervolg.”7  

Dit behoort nie vir my nodig te wees om te sê dat Assirië nie in Europa is nie. Maar daar 

word duidelik na die Antichris verwys as die Assiriër. Hy sal ’n “land” met “grense” inval. 

Hierdie Skrifgedeelte kan nie vergeestelik of as ’n allegorie afgemaak word nie. Die 

Messias sal die volk Israel van “die Assiriër” se inval red, waarna Israel oor Assirië sal 

heers. Dit het vanselfsprekend nie in die geskiedenis plaasgevind nie. Dus is dit onmoontlik 

vir die wat ’n preteritale beskouing het (dié wat glo dat meeste of alle Bybelse profesieë 

in die verlede vervul is) om hierdie Skrifgedeelte op ’n manier te verduidelik wat selfs net 

effens bevredigend is. In hierdie Skrifgedeelte sien ons duidelik ’n gebeurtenis wat nog in 

die toekoms lê — ’n leier vanuit die gebied van die vroeëre Assiriese Ryk wat Israel sal 

inval.  

Assirië 

Om op te som: Ons sien weer eens dat die Skrif ’n historiese koning vanuit die gebied van 

die antieke Assiriese Ryk as ’n tipe van die komende Antichris gebruik. Dit is glad nie 

onbetekenisvol nie, want na watter gebied in die toendertydse Assiriese Ryk jy ook al mag 

wys, vandag behoort almal van hulle aan ’n wêrelddeel wat deur Islam oorheers word. 

Afgesien daarvan sien ons ook dat die Antichris se titel, “die Assiriër”, die algemene 

plekke bevestig wat ons by herhaling in vorige Skrifgedeeltes teëgekom het. Esegiël se Gog 

was ’n heerser uit die gebied van Turkye sowel as dele van Sirië en Irak. Net so het Daniël 

se “koning van die Noorde” oor die gebied van die vorige Seleukidiese Ryk geheers wat 

Turkye, Sirië en Irak ingesluit het. Of dit nou Esegiël se “Gog”, Jesaja se “Assiriër” of 

Daniël se “koning van die Noorde” is, al hierdie verskillende terme dui op dieselfde man 

van dieselfde gebied en dieselfde dinge wat hom motiveer. Hierdie is almal verwysings na 

die Antichris. Met so ’n herhaaldelike en duidelike klem op hierdie gebiede wil ’n mens 



282Joel Richardson

vra: Hoe is dit moontlik dat so baie aanhou om na Europa te kyk asof die komende 

eindtyd-diktator van daar af gaan kom? Weer eens, al die profete vertel dieselfde storie 

oor en oor. Deur die genade van God, maar ook deur sy herhalende klem op dieselfde 

gebied en deur dieselfde verhaal oor en oor te vertel, sal sy mense hierdie boodskap 

uiteindelik kry en verstaan.  

 
Kaart van antieke Assirië (c. 650 v.C.), die gebied waaruit die Antichris 

tevoorskyn sal kom8 
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Invallende nasies volgens Esegiël 38 en 39 

 
Gebied van die Antichris se oorheersing volgens Daniël 11 



284Joel Richardson

____________________ 

1 F. Delitzsch, Commentary on The Old Testament: Volume 7, The Book of Isaiah (Peabody, 
MA, Hendrickson, 2006), p.329,330 

2 Leslie C. Allen, The New International Commentary on the Old Testament: The Books of 
Joel, Obadiah, Jonah, and Micah, (Grand Rapids, MI, W.B. Eerdmans, 1976), p. 349 

3 New Bible Commentary (Dower’s Grove, IVP Academic, 1994), p. 829 

4 Hippolytus On Christ and Antichrist 16 

5 Ibid. 57 

6 Victorinus, Commentary on the Apocalypse, hoofstuk 7 

7 Lactantius, Divine Institutes 7:17, 307 

8 Moody Atlas of the Bible, (Chicago, Il, Moody, 2009), p. 850 



285 Die Midde-Oosterse Dier: ’n Bybelse argument vir ’n Islamitiese Antichris

HOOFSTUK 17 

’n LIEFDE VIR MOSLEMS 

Terwyl ek hierdie boek skryf, is ek heeltyd bewus van die gevaar dat sommige lesers die 

inligting wat hier weergegee word sal gebruik om hulle siening te bevestig dat Moslems 

“die vyand” is, mense wat gehaat of gevrees moet word. Jesus verwag natuurlik presies 

die teenoorgestelde reaksie van sy volgelinge, dus is dit noodsaaklik dat ons één hoofstuk 

sal inspan om ons te help om Moslems deur sý oë te sien — op so ’n manier dat dit ’n 

uitreikaksie na hierdie mense sal aanspoor en aanmoedig. 

Die verhaal van die eeue-oue konflik tussen Moslems, Jode en Christene begin natuurlik 

met die verhaal van Abram en Sarai, wie se name die HERE later na Abraham en Sara 

verander het. Ons vind die oorsprong van hierdie antieke konflik dus alreeds in Genesis. 

Die HERE het Abram en Sarai belowe dat hulle eendag saam ’n kind sou hê, een deur wie 

al die nasies van die aarde geseën sou word. Maar die belofte het lank net ’n belofte 

gebly, met die gevolg dat beide Abram en Sarai ongeduldig begin raak het en hul eie 

planne gemaak het. Sarai se baie slegte idee word aan die begin van hoofstuk 16 beskryf: 

“Sarai het nog nie vir haar man Abram ’n kind in die wêreld gebring gehad 

nie. Sy het ’n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir 

Abram: ‘Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan 

hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy ’n kind in die wêreld wat my 

eie kan word.’ En Abram het saamgestem met sy vrou. Abram was al tien 

jaar in Kanaän toe Sarai, die vrou van Abram, self vir Hagar, haar Egiptiese 

slavin, gevat en vir haar man Abram as vrou gegee het.” — Genesis 16:1-3 

Sarai se gekke idee dat haar man met haar slavin gemeenskap moet hê word geëwenaar 

deur Abram se ewe gekke instemming daartoe. En net soos ons sou kon verwag, begin ons 

dadelik die sneeubaleffek van hulle slegte besluite waarneem. Nadat Abram met Hagar 

geslaap het, het sy swanger geword en haar minagting vir Sarai begin toon: 
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“Hy het by Hagar gaan slaap, en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy 

is swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abram: ‘Jy dra die 

skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee 

om met haar gemeenskap te hê, en noudat sy agterkom sy is swanger, minag 

sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys.’” — Genesis 

16:4,5 

Abram se reaksie is om enige verantwoordelikheid vir sý optrede te ontken en Sarai 

toestemming te gee om aan Hagar te doen soos sy goed dink: 

“Maar Abram sê vir Sarai: ‘Jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy 

goeddink.’ Sarai het haar slavin toe sleg behandel, en sy het weggeloop.” — 

Genesis 16:6 

Hagar vlug om van Sarai se wrede behandeling te ontsnap en eindig in die woestyn, waar 

sy die HERE teëkom. God belowe haar dat haar nageslag so baie sal wees dat hulle nie 

getel sal kan word nie: 

“Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by ’n fontein in die woestyn, 

die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: ‘Hagar, slavin van 

Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?’ Toe antwoord sy: ‘Ek 

loop van my eienares Sarai af weg,’ en die Engel van die Here sê vir haar: 

‘Gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag.’ Verder 

het die Engel van die Here vir haar gesê: ‘Ek sal jou nageslag so baie maak 

dat hulle te veel sal wees om te tel.’” — Genesis 16:7-10 

Dan kom een van die deurslaggewende oomblikke in hierdie verhaal. God noem die seun in 

Hagar se baarmoeder “Ismael”: 

“En toe sê die Engel van die Here ook nog vir haar: ‘Kyk, jy is swanger; jy 

sal ’n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here 

het van jou swaarkry gehoor. Jou seun sal ’n man wees so ontembaar soos 'n 
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wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in 

vyandskap leef met sy bloedverwante.’” — Genesis 16:11,12 

Hier is ’n paar belangrike punte waarby ons eers moet stilstaan. Eerstens, die naam Ismael 

beteken “God hoor”. Daar is nie baie karakters in die Bybel wat hulle name by God gekry 

het vóór hulle gebore is nie, maar Ismael is een van hulle. Die HERE het hierdie profetiese 

belofte in Ismael se naam ingebou: dat Hy Ismael sal “hoor”. Tweedens sien ons dat Ismael 

“so ontembaar soos ’n wildedonkie” sal wees wat in konflik met almal sal wees en met 

wie almal in konflik sal wees. Moslems van Arabiese oorsprong, baie van hulle 

afstammelinge van Ismael, lees hierdie vers en beskuldig die Jode dikwels dat hulle 

hierdie profesie lank gelede in die Skrif “ingevoeg” het met die doel om Arabiese Moslems 

te beledig. Die hoofstuk sluit af met Hagar se terugkeer na die kamp, waar sy aan Ismael 

geboorte gee. Abram was toe ses-en-tagtig jaar oud: 

“Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, 

aangeroep en gesê: ‘U is ’n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat 

my gesien het.’ Daarom word die fontein genoem Lagai-Roï-fontein. Die 

fontein is tussen Kades en Bered. Hagar het vir Abram ’n seun in die wêreld 

gebring, en Abram het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael 

genoem. Abram was ses en tagtig toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld 

gebring het.” — Genesis 16:13-16 

Nou spring ons veertien jaar vorentoe. In hoofstuk 21 is Abram en Sarai nou Abraham en 

Sara. Die HERE se belofte van ’n kind word uiteindelik bewaarheid: 

“Die Here het aan Sara gedink soos Hy beloof het. Hy het sy belofte aan 

haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 

’n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir 

Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat 

deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem.  Soos God vir Abraham 

beveel het, het hy vir Isak besny toe hy agt dae oud was.  Abraham was 

honderd jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê: ‘God het 
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gemaak dat mense vir my lag: elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag.’ Sy 

het verder nog gesê: ‘Wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar 

bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring.’” — 

Genesis 21:1-7 

Nou sien ons hoe die siklus van sonde en slegte keuses verder uitbrei. Isak het grootgeword 

en is gespeen — maar word nou deur Ismael gespot: 

“Die kind het grootgeword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham ’n 

groot fees gehou.  Toe Sara die seun wat Hagar die Egiptiese slavin vir 

Abraham in die wêreld gebring het, sien lag,  sê sy vir Abraham: ‘Jaag 

hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam 

met my seun Isak erf nie.’” — Genesis 21:8-10 

Let op: Toe Sara Hagar vir Abraham gegee het, het sy na haar as Abraham se “vrou” 

verwys; maar nou, vol van bitterheid, verwys Sara na Hagar as “hierdie slavin”. Sara dring 

nou aan dat Abraham beide Hagar en Ismael uit die kamp en uit sy familie jaag, die 

woestyn in. 

“Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê 

het, maar God het vir Abraham gesê: ‘Moenie sleg voel oor die kind en oor 

jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou 

nageslag gebore word. Tog sal Ek die seun van die slavin ’n nasie laat word, 

want hy is jou kind.’” — Genesis 21:11-13 

Abraham was vanselfsprekend baie ontsteld, want daar is van hom verwag om sy seun 

Ismael weg te stuur. Maar in Abraham se ontsteltenis praat die HERE met hom en sê 

trouens vir hom om aan Sara se wens te voldoen. Dan verduidelik Hy waarom: sodat daar 

nie afbreek gemaak word aan die belofte wat deur Isak vervul moet word nie. Die HERE se 

opdrag dat Ismael uitgewerp moet word mag vir baie wreed voorkom, maar wat in 

essensie hier gesê word, is dat God se grootse saligheidsplan deur Isak se geslagslyn 

uitgevoer sal word. Die verlossing van alles wat deel van God se skepping vorm was op die 
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spel. En so wreed as wat dit mag klink, Ismael se geluk was die prys wat daarvoor betaal 

moes word. Natuurlik was dit Abraham se sondige en slegte keuses en sy weiering om op 

God se beloftes te vertrou wat nou hierdie pynlike vrugte opgelewer het. 

“Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en ’n velsak water en dit 

vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar 

weggestuur. Sy is toe weg en het in die Bersebawoestyn rondgeswerf. Toe 

die water in die velsak opraak, het sy die kind onder ’n doringbos 

neergesit en ’n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as ’n mens met 

’n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink: ek wil nie sien as die kind 

doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil.” — Genesis 21:14-16 

Op een dag het Ismael dus uitgevind dat hy sy huis, sy vader en sy familie verloor het. Asof 

dit nie erg genoeg was nie, het sy ma hom nou ook verlaat om van dehidrasie onder ’n bos 

te sterf. Hagar het ’n ent verder geloop, gaan sit en hulpeloos begin huil. Toe het die HERE 

ingegryp. 

God hoor Ismael se geween 

Wat volgende gebeur is ’n pragtige voorbeeld van die karakter en aard van die God van die 

Bybel. Die HERE hoor beide Ismael en sy ma, Hagar, se geween en vervul dus so die 

profetiese naam wat aan Ismael gegee is: “God hoor”.  

“God het die kind hoor huil, en die Engel van God het uit die hemel na 

Hagar geroep en vir haar gesê: ‘Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, 

want God het die kind daar waar hy lê, gehoor. Staan op, tel die kind op en 

troos hom, want Ek sal hom ’n groot nasie laat word.’” — Genesis 21:17,18 

Die HERE herhaal wéér sy belofte dat Hy Ismael ’n groot nasie sal laat word. Die 

Skrifgedeelte eindig waar die HERE vir Ismael voorsien. Ons word vertel dat Ismael en sy 

ma verkwik is en deurgedruk het, en dat Hagar uiteindelik ’n Egiptiese vrou vir haar seun 

gevind het: 
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“Toe het God haar oë oopgemaak en sy het ’n put met water gesien. Sy het 

die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die 

kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig 

geword met die pyl en boog. Hy het in die Paranwoestyn gewoon, en sy ma 

het hom met ’n vrou uit Egipte laat trou.” — Genesis 21:19-21 

Dis baie maklik om verhale soos hierdie te lees en dit as eenvoudige Sondagskoolstories af 

te maak. Maar die feit van die saak is dat hierdie ’n ware verhaal is. Hierdie baie 

traumatiese gebeurtenis het inderwaarheid met ’n veertienjarige seun gebeur. Probeer jou 

indink watse skok dit vir Ismael moes wees. Op één dag het hy van ’n gelukkige kind met 

’n familie — ’n ma, ’n pa en ’n erfenis — verander in ’n kind wat hom alleen in die 

woestyn bevind: geen familie nie, geen pa nie, geen erfenis nie… en toe het selfs sy ma 

hom gelos om te sterf. Ismael was absoluut verlate. Dit was asof Isak alles van hom 

gesteel het — hy het sy pa gevat, sy huis, sy erfenis… sy hele lewe. 

Die geboorte van Islam 

Ek kan nie sê dat ek die krag van die sondes van voorvaders en die bindings wat dit 

veroorsaak ten volle verstaan nie. Ek weet wel dat die teenwoordigheid of afwesigheid van 

’n pa se seën in enigiemand se lewe ’n kragtige faktor in terme van sy/haar algehele 

welsyn is. Maar as ek moes raai hoe groot impak hierdie dinge kan hê, sou ek gereken het 

dat dit hoogstens een of twee generasies mag affekteer. Maar in hierdie verhaal van Ismael 

en sy afstammelinge het ons ’n ongelooflike voorbeeld van presies hoe diep die wonde, die 

trauma en die gebrokenheid van een man kan tref. Want ongeveer 2600 jaar ná Ismael het 

daar ’n direkte afstammeling van hom genaamd Mohammed op die toneel verskyn — die 

“profeet” van ’n nuwe geloof, Islam. En wat verklaar Islam? Onder die belangrikste en 

wesenlikste leerstellings is die volgende: 

God is nie ’n Vader nie! 

God het geen Seun nie! 

Ismael — nie Isak nie — is die erfgenaam van die Abrahamiese beloftes. 
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Dis ooglopend hoe Ismael se bitterheid, wat oor geslagte strek, in Mohammed se lerings 

gekanaliseer word. Dit is dan ook geen verrassing nie dat Mohammed self ’n weeskind was 

wat ’n hele paar van sy naaste versorgers tydens sy kinderjare verloor het. So het Ismael 

se bitterheid ’n ideale geleibuis in Mohammed gevind. Vanuit ’n geestelike oogpunt kan 

ons Islam dus as die gebroke en bitter uitroep van Ismael, die vaderlose, die weeskind, 

sien — ’n uitroep herdenk, bely en gekanoniseer as ’n geloof… die grootste Antichristelike 

geloof wat die wêreld ooit sal sien. 

Islam se leerstellings: die leerstellings van die Antichris 

Ek weet dat dit ’n baie kragtige stelling is om te maak: om ’n ander godsdiens 

“Antichristelik” te noem. Maar volgens die Bybelse definisie van die term is dit heeltemal 

akkuraat. Die Apostel Johannes het die gees van die Antichris as volg gedefinieer: 

“Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die 

Christus is nie? Hý is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil 

erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader; wie die Seun 

erken, erken ook die Vader.” — 1 Johannes 2:22,23 

Sommiges mag sê dat Islam nie ontken dat Jesus die Messias/Christus is nie, maar hierdie 

beswaar mis die punt. Hoewel Islam Jesus wel die titel van Messias (Arabies: Masih) gee — 

die Qur’an noem Jesus verkeerdelik Isa — is die term hier van alle Bybelse betekenis 

gestroop. Volgens Islam verwys die term Messias eenvoudig na één van ’n lang lys van 

profete. Wat Isa van die ander Moslem-profete onderskei is dat hy ’n maagdelike geboorte 

gehad het. Wat Islam absoluut ontken, is die Messiaanse rol van goddelike verlosser, koning 

en redder van almal wat hul geloof in Hom plaas. Die sendingkundige Jeff Morton stel dit 

so: “Woorde is boksies waarin daar betekenis is.” Net omdat Islam aan Jesus die titel 

Messias gee, beteken nie dat Moslems Jesus as Messias volgens die Bybelse en akkurate 

definisie van die term bevestig nie. Dus is dit heeltemal toepaslik om te sê dat Islam in die 

volle sin van die woord ontken dat Jesus die Messias is. Maar afgesien daarvan ontken 

Islam ook baie duidelik die Vader en die Seun. Kom ons kyk kortliks wat dit beteken.  
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Islam ontken God die Vader 

Volgens Islamitiese leerstellings word Allah verkleineer deur hom met enigiets op die aarde 

te vergelyk. Dus leer die Qur’an dat Allah nie ’n vader (een wat verwek) kan wees nie en 

nog minder ’n seun (een wat verwek is): 

“Sê: Hy is Allah, die Een! Allah, die Een tot wie daar tot in ewigheid 

gesmeek word! Hy verwek nie en is ook nie verwek nie. En niks kan met 

Hom vergelyk word nie.” — Surah 112:1-4 

Islam verstaan die terme vader en seun in terme van die Christelike leerstelling 

inderwaarheid verkeerd. Die Bybel gebruik nie die term “verwek”, “vader” of “seun” op 

so ’n manier dat dit seksuele voortplanting impliseer nie, maar eerder dat dit op ’n 

spesiale verhouding dui. Wanneer die Apostel Johannes van Jesus as die “Eniggeborene 

wat van die Vader kom” praat, beeld hy dus Jesus se unieke goddelikheid uit. Net so, 

wanneer die Apostel Paulus na Jesus as die “Eersgeborene van die hele skepping” verwys, 

beklemtoon hy Messias se uitnemendheid of voorrang as die Skepper van alle dinge. 

Hoewel Islam die Bybel fundamenteel misverstaan in terme van wat dit inderwaarheid oor 

God se vaderskap en Jesus se seunskap te sê het, kom die ontkenning daarvan steeds op 

die ontkenning van die grondslagleggende en sentraalste leerstelling van die Christelike 

geloof neer, en moet Islam se leerstellings dus volgens die Apostel Johannes as die 

leerstellings van die Antichris beskou word. Dit kan nie ontken word nie. Maar afgesien van 

die feit dat Islam God se vaderskap van Jesus ontken, ontken hulle ook baie reguit — en 

heel aggressief — dat Jesus die Messias God se seun is. 

Islam ontken die seunskap van Jesus die Messias 

Hieronder volg twee gedeeltes uit die Qur’an waar die seunskap van Jesus spesifiek ontken 

word. In die eerste gedeelte blyk dit duidelik dat Christene wat beweer dat Jesus die Seun 

van God is hulle aan growwe godslastering skuldig maak: 
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“Hulle het gesê: ‘Die Mees Genadige het ’n seun verwek!’ Jy het ’n growwe 

godslastering uitgespreek! Die hemele gaan aan skerwe spat, die aarde gaan 

uitmekaar skeur en die berge gaan verkrummel, want hulle beweer dat die 

Mees Genadige ’n seun verwek het. Dit is onbetaamlik vir die Mees 

Genadige om ’n seun te verwek!” — Surah 19:88-92 

Dan word Christene met heidene van ouds vergelyk, op wie Allah se vloek rus: 

“Die Christene noem Christus die seun van Allah. Dit kom uit hulle mond uit; 

daarmee sê hulle maar wat die ongelowiges van ouds gesê het. Mag Allah se 

vloek hulle tref: hoe is hulle nie weg van die Waarheid mislei nie!” — Surah 

9:30 

Dit kan nie duideliker gestel word nie. Die Qur’an val die mees basiese en 

allerbelangrikste leerstellings van Bybelse geloof aan. Om die waarheid te sê, dis selfs 

redelik om te sê dat die Islamitiese geloofsbelydenis, bekend as die Shahada, die mees 

Antichristelike geloofsbelydenis bekend aan die mens is.  

Die Shahada: Die Antichristelike geloofsbelydenis 

Dié wat begeer om na Islam te bekeer, moet dit wat as die Shahada bekend is voordra. Die 

Shahada of Islamitiese geloofsbelydenis word reg deur die Islamitiese wêreld gereeld 

onder Moslems opgesê. Dis ook van die eerste woorde wat elke Moslembaba hoor wanneer 

die pa dit in hulle ore fluister. In Arabies word die Shahada soos volg getranskribeer: “La 

ilah ha il Allah, Muhammadan Rasul-Allah.” Die vertaling is: “Daar is geen god behalwe 

Allah nie en Mohammed is sy finale boodskapper.” Die eerste komponent van hierdie 

belydenis stel dit dat die Allah van Islam die enigste Een, Ware, Allerhoogste God is. Nie 

Yahweh, die naam wat elke profeet in die Bybel geken en gebruik het nie, maar Allah, die 

god van Islam. Die tweede komponent van die Shahada is dat Mohammed, nie Jesus nie, 

die finale boodskapper of gestuurde een van Allah is. In een kort verklaring het Islam dus 

daarin geslaag om ’n perfkete Antichristelike belydenis te formuleer.  

Islam verbied aanneming 
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In die lig van Islam se perfekte manifestasie van Ismael se bitterheid — naamlik die 

Antichristelike gees — behoort dit niemand te verbaas dat Islam die aanneming van kinders 

verbied nie. Moslems mag ’n ander se kind grootmaak — om die waarheid te sê, hulle word 

aangemoedig om dit te doen wanneer ’n kind sy of haar ouers verloor het — maar die 

Qur’an verbied Moslems spesifiek om ’n kind in werklikheid aan te neem. Moslems mag ’n 

kind in hulle huis laat woon, maar die familienaam mag nooit aan die kind oorgedra word 

nie. Só lui die Qur’an se verbod op aanneming: 

“… En Hy het ook nie jou aangenome seuns jou (biologiese) seuns gemaak 

nie. Dit is net soos julle met julle monde praat. Maar Allah praat die 

Waarheid, en Hy dui die regte Weg aan. Noem hulle na hulle vaders (se 

name); dit is regverdiger in Allah se oë. Maar as jy nie hulle vader se name 

ken nie, noem hulle julle broers in die geloof, of dié wat julle vertrou.” — 

Surah 33:4,5 

Volgens Islamitiese leerstellings mag ’n kind wat in ’n huis ingebring word mettertyd, 

wanneer hy of sy opgegroei het, met een van die ander kinders in die huis trou. Tensy 

hulle so iets doen, sal hulle ook nooit deel aan die familie se erflatings kan hê nie. 

Die Evangelie is aanneming 

Hierdie kwessie raak my persoonlik veral diep aangesien ek en my vrou baie ernstig oor 

aanneming voel. Gedurende die afgelope jaar het ons ’n seun aangeneem en by die skryf 

van hierdie boek is ons in die proses om nog ’n kind aan te neem. Die ervaring was werklik 

bonatuurlik en een van die grootste seëninge in ons lewens. Die oorweldigende liefde wat 

ons vir ons seun ervaar, het ons ook in staat gestel om ’n vlugtige blik van die Vader se 

liefde vir ons te kry. Maar die mooiheid van my eie persoonlike verhouding met God, wat 

ek as ’n Vader ervaar, vul my ook met hartseer as ek daaraan dink dat Moslems Allah sien 

soos slawe hulle meester sien. Die verskil word baie goed deur die Apostel Paulus 

verwoord: 
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“Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle 

nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot 

kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken 

Vader.” — Romeine 8:15 

Voor Jesus na die Vader toe opgevaar het, het Hy sy dissipels belowe dat Hy deur die 

Heilige Gees altyd by hulle sal wees en hulle nooit as weeskinders sal agterlaat nie: 

“Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir 

ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan 

Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar 

julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as 

weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.” — Johannes 14:16-18 

Dis belangrik om hierdie punt te verstaan. Daar is meer as 18.3 miljoen weeskinders reg 

oor die hele aarde. Wanneer ek foto’s van weeskinders in, sê maar, Uganda of Sudan sien 

wat langs die straat sit, dan dink ek aan my seun. Ek dink aan sy breë glimlag en sy 

skreeusnaakse en hoë-energie-persoonlikheid. Ek probeer my indink hoe ek sou voel as my 

seun alleen was, dalk twee of drie jaar oud, en daar is niemand in die wêreld by wie hy 

troos kan vind nie, niemand na wie toe hy kan gaan nie, niemand om sy saak te verdedig 

nie. As my seun in daardie posisie was, dan sou ek die wêreld uitmekaar geskeur het om by 

hom te kom en hom te red. Ek sou nie omgee hoeveel dit kos nie. Ek sou alles wat ek besit 

opoffer om hom te red. En as ek nie self by hom kon uitkom nie, sou ek vir al my vriende 

gesê het dat, as hulle werklik my vriende is, hulle onmiddellik in my plek sal gaan. En tog 

weet ek dis net ’n skaduwee van die soort liefde wat die Vader vir elke liewe weeskind op 

aarde ervaar — al 18 miljoen van hulle. Die Vader brand met meelewing en pleit by sy 

mense reg oor die aarde om te gaan en so veel as moontlik te red. Dis natuurlik maklik om 

hierdie boodskap in die Kerk te verkondig, veral as dit onskuldige, weerlose kindertjies en 

lieflike klein babatjies behels. Mense word maklik met meelewing gevul vir hierdie 

kleintjies. Maar net soos die HERE sy mense oproep om die fisiese weeskinders van die 

wêreld te gaan red, net so brand Hy dat sy mense sal gaan om redding vir Moslems te 
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bring, hulle wat op soveel vlakke as die geestelike weeskinders van die wêreld beskou kan 

word. Moslems is meestal mense wat na God soek. Maar ’n groot valsheid is aan hulle 

verkoop. Hulle vals geloof en vals god is ’n afsydige en afwesige slawedrywer wat alles van 

hulle eis maar niks in ruil gee nie — afgesien van ’n ewigheid in die hel. Moslems is immer 

soekend, maar hulle is absoluut verlore. Hulle ontken die Seun en het nie die Vader nie. En 

om alles te kroon is Moslems die grootste en mees onbereikte groep in die wêreld. Die 

HERE roep sy mense om alles op te offer om redding vir die verlore kinders van Ismael te 

bring.  

Slotsom: Ons Christelike plig teenoor Moslems 

Om af te sluit, en in die lig van dit wat ons van hierdie deel van Ismael se lewe geleer het, 

wil ek kortliks ’n paar dinge lys wat gelowiges moet doen om Moslems te bereik. Die 

eerste is om die waarheid met durf te spreek. Gelowiges ervaar druk van alle kante in 

hierdie wêreld om hulle opinies vir hulleself te hou, om net stil te bly. Maar as Islam 

daartoe gaan lei dat miljoene en miljoene Moslems in die hel beland, dan moet Islam vir 

ewig ons vyand wees. En ja, God het ’n Seun. Sy naam is Jesus, en “(dit) gaan goed met 

almal wat by Hom skuiling soek” (Ps. 2:12). Ons hoef nie verskoning te maak wanneer ons 

die waarheid met durf preek nie. Liefde vereis dat ons dit doen. Tweedens moet gelowiges 

die Vader se asemrowende, nimmereindigende liefde vir Moslems aan hulle betoon. Die 

Islamitiese wêreld is nie ’n kultuur van die kruis nie. Wanneer die Kerk waarlik as die 

liggaam van die gekruisigde Messias lééf, sal Moslems dus daardeur geraak word. Baie sal 

vir ewig daardeur verander word. Derdens moet die Kerk die profetiese belofte wat die 

Vader in Ismael se naam ingebou het aangryp en óók bid: “Vader, hoor weer Ismael se 

uitroep! Doen vir die Moslems wat U vir ons gedoen het! Maak hulle oë oop. Verwyder die 

blindheid en openbaar Jesus aan hulle as die Seun van God. Red ’n menigte Moslems, 

Vader!” En laastens is daar die hartseer maar baie werklike realiteit dat baie Moslems met 

hulle anti-Semitisme sal volhard selfs nadat hulle Christene geword het. Die rede is 

eenvoudig omdat baie kerke vervangingsteologie en talle ander teologiese idees verkondig 

wat Anti-Semitisme eenvoudig aanblaas. Ek gaan braaf genoeg wees om te sê dat as jy jou 
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in so ’n kerk bevind, jy ’n ander een moet soek. Die HERE sal sulke sistemiese anti-

Semitisme eenvoudig nie duld nie. Maar wanneer ons Moslems na die liefde van God die 

Vader en die omhelsing van Jesus, Seun van God en self God, gelei het, moet ons, terwyl 

ons besig is om dissipels van hulle te maak, ook alle pogings aanwend om hulle te leer om 

hulle broer Isak lief te hê. Dan, en slegs dan, sal die versoeningsproses voltooi wees en sal 

Abraham se familie herstel wees.  
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HOOFSTUK 18 

DIE HERE SE GENADE: HOOP VIR DIE VOORBIDDERS 

In hierdie boek het ons die talle Skrifgedeeltes ondersoek wat toon dat die Islamitiese 

nasies wat Israel omring die primêre nasies sal wees wat die rol van die komende 

Antichristelike ryk sal vervul. Ons het ook bespreek hoe die wydverspreide geloof dat die 

koninkryk van die Antichris heeltemal universeel sal wees nie in pas is met die Skrif nie. 

Ons het byvoorbeeld geleer dat sommige nasies die Antichris se beheer sal vryspring. 

Ander nasies sal oorlog teen hom voer totdat Jesus terugkeer. Alle Bybelse gegewens dui 

daarop dat die nasies wat op die Dag van die HERE onder die ergste oordeel moontlik gaan 

kom die Islamitiese nasies is wat Israel omring. Hoewel geen twyfel bestaan dat elke nasie 

op aarde deur God geoordeel sal word nie, is dit die nasies wat deur die Skrif uitgesonder 

word wat die felste deur die Messias geoordeel sal word. Wanneer ek gevra word watter 

nasies die komende Antichristelike bondgenootskap sal vorm, probeer ek op só ’n manier 

antwoord dat dít waarop die Skrif die klem plaas, weerspieël word. Ek sê eenvoudig dat 

die “kop van die spies” van die komende Antichristelike ryk die Islamitiese nasies sal wees 

wat Israel omring; watter nasies die “skag van die spies” sal vorm, sal ons nog moet sien. 

Ons wéét dit nie. Afgesien van die Midde-Oosterse en Noord-Afrika-nasies, vertel die Bybel 

ons nie watter lande die Antichris sal volg nie.  

Ja, ek weet die posisie wat in hierdie boek verwoord word weerspieël nie die tradisionele 

siening nie. Die algemeen aanvaarde alternatief is dat elke enkele nasie op aarde die 

Antichris sal volg. Die konflik tussen hierdie twee beskouings blyk duidelik uit ’n redelik 

aggressiewe kritiek op my werk deur ’n aanlyn-blogger wat volhou dat my beklemtoning 

van sekere nasies… 

“… ’n baie miopiese eksegese (verteenwoordig) wat basies beweer dat, 

wanneer Yeshua Ha’Mashiach tydens die hoogtepunt van die Slag van 

Armageddon terugkeer, sy enkele doelwit sal wees om die hedendaagse 

afstammelinge van die Moabiete, Midianiete en Edomiete — met ander 
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woorde die seuns van Ismael, die Arabiere — te vernietig. So word Yeshua 

Ha’Mashiach van sy ware rol as ‘KONING VAN KONINGS EN HERE VAN DIE 

HERE’ gereduseer na iemand wat niks beter is as enige van daardie tipiese 

Serwiese oorlogsmisdadigers wat hulle net meer as ’n dekade gelede aan 

die etniese suiwering van Moslems in Bosnië-Herzegovina skuldig gemaak 

het nie… Veel eerder is ‘Moab’ verteenwoordigend van al die nasies van die 

ver uithoeke van die aarde… Net soos die simboliese gebruik van Moab op al 

die nasies van die aarde dui, net so is ‘seuns van Set’ aanduidened van al 

die volke op aarde.”1  

Dink ’n bietjie na oor wat hier gesê word. Volgens hierdie blogger kom die bewering dat 

Jesus sekere groepe sal oordeel op die verkleinering van sy karakter neer — selfs al is 

hierdie groepe die primêre bron van ’n demoniese, moorddadige en anti-Semitiese 

ideologie. Aan die ander kant blyk dit heeltemal in lyn met Jesus se uitstekende karakter 

te wees om te glo dat Hy “al die nasies van die ver uithoeke van die aarde” sal vernietig. 

Ek sukkel om hierdie logika te verstaan. Hierdie beskuldiging (van Jesus) herinner 

natuurlik baie sterk aan die verdraaide beskuldigings wat byna op ’n daaglikse basis teen 

die mense van Israel gemaak word. Volgens die anti-Semitiese, blaamverskuiwende 

templaat wat wêreldwyd so gewild geword het bewys Israel eenvoudig, wanneer sy 

haarself teen terrorisme verdedig en dit tot iemand se dood lei, dat sy ’n bloeddorstige, 

agterbakse, Neo-Nazi staat is wat net daarop uit is om volksmoord te pleeg. Wanneer 

Israel ’n muur bou om haarself teen selfmoordbomaanvalle te verdedig, is sy ’n 

apartheidstaat. Sulke stellings is natuurlik weersinwekkend. Maar hierdie beskuldiging van 

Jesus — dat Hy ’n oorlogmisdadiger, ’n volksmoordenaar is — lei ons nou na ’n belangrike 

gesprek. Die vraag is: Wanneer Jesus terugkeer en sy oordeel oor die volke en nasies 

uitstort, soos in die profetiese Skrifgedeeltes  gespesifiseer word, wis Hy in werklikheid 

almal uit? Maak Jesus letterlik elke man, vrou en kind in elkeen van die nasies wat Hy 

gaan oordeel dood? Hoewel sekere Skrifgedeeltes oënskynlik so ’n donker prentjie skets, 

sien die waarheid by nadere ondersoek heeltemal anders daar uit. Jesus sal die skuldige 
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nasies oordeel, maar dis duidelik dat Hy baie wat aan daardie nasies behoort sal spaar. 

Kom ons kyk na enkele Skrifgedeeltes wat ons daarvan vertel. 

Sagaria 14 

Die profeet Sagaria praat van die “oorlewendes” van daardie nasies wat teen Jerusalem 

opstaan. Dit is húlle wat die Antichris volg wanneer hy Israel aanval. Tog sal oorlewendes 

vanuit hierdie lande gedurende die Messias se duisendjarige vrederyk na Jerusalem optrek 

om die HERE te aanbid: 

“Al die mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal 

jaar na jaar kom om die Koning, die Here die Almagtige, te aanbid en om 

die huttefees te vier.” — Sagaria 14:16 

Sefanja 3 

In Sefanja se profesie roep die HERE die nasies om van hul afgodediens en hul verwerping 

van Hom te bekeer. In die lig van hul onbereidwilligheid om berou te toon, sal Hy hulle op 

die Dag van die HERE na Jerusalem bring om sy toorn oor hulle uit te stort. Die doel 

daaragter is om hulle nederig te maak en tot berou te lei. 

“Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op 

hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toorn: die hele aarde 

sal verteer word in die vuur van my woede. Ek sal die volke verander, hulle 

lippe rein maak, sodat hulle almal My sal aanroep en soos een man My sal 

dien.” — Sefanja 3:8,9 

Ons moet onthou wat die uiteindelike doelwit agter die fel woede is wat die HERE oor die 

nasies en volke uitstort: om hulle tot berou te lei en te suiwer. Hier sien ons dat die HERE 

selfs dié nasies wat teen Jerusalem opstaan se berou intens begeer. Uiteindelik, belowe 

Hy, sal Hy hulle “lippe rein maak” sodat hulle Hom kan aanbid en die HERE sáám met sy 

volk Israel kan dien. 

Jesaja 19 
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Hoewel Jesaja 19 as ’n profetiese uitspraak teen Egipte uitgedruk word, eindig dit met 

enkele wonderlike beloftes aan dié Egiptenare wat nog daar sal wees wanneer Jesus se 

Messiaanse regering aanbreek. Vers 1 begin met die Messias wat op die wolke kom om 

Egipte te oordeel: 

“’n Uitspraak van die Here teen Egipte: Die Here ry op ’n vinnige wolk, Hy 

gaan na Egipte toe. Egipte se gode is bang vir Hom, die Egiptenaars se harte 

verstyf van angs.” — Jesaja 19:1 

Van vers 2 tot vers 21 lees ons van die baie teenslae wat op Egipte wag — van oorheersing 

deur ’n “streng koning” tot ’n siviele oorlog, tot droogte, hongersnood en ekonomiese 

ineenstorting. Maar aan die einde van hierdie Skrifgedeelte sien ons dat Egipte, ten spyte 

van die HERE se fel oordeel oor haar, gedurende die Messiaanse era as één met Israel, sy 

volk, beskou sal word. 

“Dan sal die Here Hom aan die Egiptenaars bekend maak, en op daardie dag 

sal hulle Hom leer ken. Hulle sal die Here met diereoffers en met 

graanoffers dien, en hulle sal hulle geloftes aan Hom nakom. Die Here sal 

die Egiptenaars straf, Hy sal straf en genees. Hulle sal hulle tot die Here 

bekeer, en Hy sal hulle goedgesind wees en hulle genees. Daardie dag sal 

daar ’n grootpad van Egipte af tot by Assirië loop. Die Assiriërs sal Egipte 

besoek, en die Egiptenaars Assirië, en hulle sal saam die Here dien. Daardie 

dag sal Israel die derde wees, en saam met Egipte en Assirië sal hulle vir die 

aarde tot ’n seën wees. Die Here die Almagtige sal hulle seën en sê: 

Geseënd is my volk Egipte, geseënd is Assirië wat deur My geskep is, en 

geseënd is Israel, my eiendom.” — Jesaja 19:21-25 

Ten spyte van die feit dat die HERE Egipte duidelik gaan “straf”, gaan Hy haar ook 

“genees”. Hierdie is beloftes wat dié wat Egipte liefhet vandag al kan bid! So seker as wat 

die HERE se komende oordeel oor Egipte is, net so seker is sy groot genade. Wanneer ons 

wat glo aan die komende oordeel oor die groter Islamitiese wêreld dink, moet ons nie 

vergeet dat die HERE steeds ’n brandende begeerte het om ’n oorblyfsel vanuit die 
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Moslemlande vir Homself en vir sy heerlikheid te red nie. Hoewel ons die Skrif se 

herhaaldelike beklemtoning van die oordeel wat op die Islamitiese wêreld wag moet 

erken, moet ons reaksie daarop dus nie een van passiewe fatalisme wees nie. Die Kerk se 

reaksie moet voorbidding wees! Ons reaksie moet ’n smeekbede vir genade wees; ons 

moet onsself in gebed vir die Islamitiese wêreld gee: dat die HERE vir Moslems sal doen 

wat Hy vir ons gedoen het. Dat die genade wat aan ons betoon is ook aan die Moslems 

geopenbaar sal word. Ons moet bid dat harte versag sal word, dat oë sal oopgaan en dat 

daar ’n groot oes van Moslems van reg oor die wêreld ingebring sal word. Ek wil so ver 

gaan om te sê dit is een van die vernaamste mandate wat vandag se Kerk het. 

Jesaja 60 

Jesaja 60 is waarskynlik die mooiste hoofstuk in die Bybel wat oor die koninkryk van die 

Messias handel. In hierdie hoofstuk vind ons ’n paar baie duidelike verwysings na die volke 

van die aarde wat na Israel sal kom om die Joodse mense en hulle Koning te dien. Die 

Skrifgedeelte begin so: 

“Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige 

teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor 

die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou 

verskyn sy magtige teenwoordigheid.” — Jesaja 60:1 

Maar dan sien ons dat die nasies en buitelandse konings hulle na Jerusalem sal wend om 

hulle skatte as ’n vredesoffer te bring: 

“Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir 

jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle kom almal bymekaar, hulle 

kom na jou toe: jou seuns kom van ver af, jou dogters word met liefde 

gebring. Jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, 

want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in 

jou besit.” — Jesaja 60:2-5 

Dan word ons spesifiek ingelig oor watter nasies sal opdaag: 
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“Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Efa. Almal wat uit 

Skeba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Al die 

kleinvee van Kedar word vir jou bymekaargemaak, die ramme van Nebajot 

is tot jou beskikking; hulle is aanneemlike offers op my altaar. So 

vermeerder Ek die roem van die huis waar Ek geëer word.” — Jesaja 60:6,7 

Ons sien dat Midian, Skeba en Kedar tot Israel se “beskikking” sal wees. Hierdie name dui 

op die hedendaagse gebied van Saoedi-Arabië en al die pad suid tot by Jemen. Hulle kom 

om die gevange seuns van die Joodse mense terug te bring — sáám met hulle silwer en 

hulle goud: 

“Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos ’n wolk en soos duiwe na hulle 

vensters? Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, 

om  jou seuns van ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die 

Naam van die  HERE  jou God en  vir die Heilige van Israel, omdat Hy jou 

heerlik gemaak het.” — Jesaja 60:8,9 (1953) 

Die volgende vers kan nie duideliker wees sover dit die buitelanders aanbetref wat sal 

opdaag om Israel te herbou en haar skoonheid te bevorder nie: 

“ Uitlanders sal jou mure herbou, en hulle konings sal in jou diens wees. Ek 

het jou in my toorn gestraf, maar in my genade ontferm Ek My oor jou.” — 

Jesaja 60:10 

Israel se poorte sal spesifiek oopgehou word sodat die rykdom en offergawes van die 

omliggende nasies by Jerusalem kan uitkom om sowel die Joodse mense as hulle Koning, 

Jesus, te eer: 

“En jou poorte sal altyddeur oopstaan; hulle sal bedags of snags nie gesluit 

word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle 

konings in triomftog. Want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien 

nie, sal ondergaan, en dié nasies sal seker verwoes word.” — Jesaja 

60:11,12 (1953) 
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Vroeër het ons gesien hoe Joël profeteer dat Tirus en Sidon op die Dag van die HERE deur 

Jesus geoordeel sal word (Joël 3). Tirus en Sidon verwys na hedendaagse Libanon. Maar 

hier blyk dit duidelik dat Libanon onder die nasies is wat met hulle skatte en offergawes 

na Jerusalem sal kom: 

“Die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom, die sipres, die plataan 

en die denneboom almal saam, om te versier die plek van my heiligdom; en 

Ek sal die plek van my voete heerlik maak.” — Jesaja 60:13 (1953)  

Ten spyte van die gereelde verwysings na die volledige, algehele uitwissing van die 

verskeie omliggende nasies in baie van die Skrifgedeeltes wat oor die Dag van die HERE 

handel, is dit duidelik dat baie van hierdie mense gespaar sal word, sal bly lewe en die 

Joodse volk gedurende die duisendjarige vrederyk sal dien. Die teks stel dit spesifiek:  

“(Dié) wat jou verdruk het, sal na jou toe kom en buig, almal wat jou met 

minagting behandel het, sal by jou voete kniel. Hulle sal jou noem: Stad van 

die HERE, Sion van die Heilige van Israel. Jy sal nie meer verstoot en gehaat 

wees nie, ’n plek waar niemand kom nie, want Ek gee blywende roem aan 

jou, vreugde sonder einde. Jy sal deur nasies en konings versorg word soos 

’n kind wat aan sy moeder se bors gevoed word. Dan sal jy besef dat Ek die 

HERE is, jou Redder, dat die magtige God van Jakob jou Verlosser is.” — 

Jesaja 60:14-16  

Wat ’n pragtige profetiese belofte — nie net vir die Joodse mense nie, maar ook vir die 

Moslemnasies! Ten spyte van die oënskynlik nimmereindigende haat wat hierdie nasies tans 

vir Israel het, is die HERE so goed vir hulle dat Hy baie Moslems sal spaar en red en hulle 

sy eie sal maak. Dit herinner ’n mens aan die Apostel Paulus se woorde: “Let dan op die 

goedheid en strengheid van God” (Romeine 11:22).  

Om op te som: Die standpunt wat in hierdie boek aangebied word, is een dat die klem van 

Jesus se oordeel op ’n beperkte aantal nasies sal val en ook net op ’n beperkte aantal 

mense van hierdie nasies. Baie van dié wat Israel verag en selfs van die nasies wat Israel 
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gaan aanval sal God se genade ervaar. Aan die ander kant is daar die gewilde standpunt 

wat deur baie profesiekenners gehandhaaf word: Jesus keer na ’n wêreld terug wat streng 

tussen volgelinge van Hom en volgelinge van die Antichris verdeel is. Elke ongelowige sal 

onmiddellik vernietig word. Soos David Reagan sê, wanneer Jesus terugkeer, “sal Hy verder 

gaan en almal wat steeds lewe oordeel — beide heidene en Jode… Die gereddes sal 

toegelaat word om die duisendjarige vrederyk in die vlees in te gaan. Op die ongereddes 

sal Hades en die dood wag.”2 Nathan Jones, ook van die Lamb and Lion Ministries, stem 

saam. Só laat hy hom uit oor wat onmiddellik ná Jesus se terugkeer sal plaasvind: “Satan 

sal in ’n put gewerp word, die Antichris en die Vals Profeet en waarskynlik ook die demone 

sal hel toe gestuur word en die ongelowiges na Hades om daar gemartel te word.”3 So ’n 

strak, pessimistiese posisie verkleineer Jesus se genade na my mening en is ook nie in 

akkoord met die Skrif nie. Ons weet dat ’n magdom ongelowige Jode Jesus sal leer ken 

wanneer Hy terugkeer (Eseg. 39:22; Sag. 12:10; Rom. 11:26). Die Skrif stel dit duidelik dat 

heidense ongelowiges Hom óók sal leer ken wanneer Hy terugkeer (Jesaja 60; Sag. 14:16).  

Slotsom 

Aan wie sal Jesus dan genade betoon? Aan wie Hy wil! Een ding is seker: Ons kan sy 

oordeel vertrou. Aan die einde van hierdie era sal die heiliges in die hemel van sy reg en 

geregtigheid sing (Op. 15:3) — nié van sy uitermatige strengheid of onregverdigheid nie. 

Hoewel sommige profetiese scenario’s oënskynlik die indruk skep dat elke detail van elke 

toekomstige gebeurtenis so duidelik soos daglig is, só maklik om uit te werk, is dit ver van 

die waarheid. Daar is in werklikheid iets spesiaal aan hierdie gebrek aan klaarheid. Hoewel 

dit baie frustrerend mag wees vir dié wat begeer om absolute voorkennis van die toekoms 

te hê, is dit bevrydend vir die voorbidder wat eenvoudig smeek vir ’n goeie, regverdige en 

dalk selfs verrassende einde:  

“Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid 

om straf te herroep. Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie; of Hy nie 

weer voorspoed sal gee nie…” — Joël 2:13,14 
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Soos die einde van hierdie era al hoe nader kom, moet die versoek op die lippe van dié 

wat Israel én Moslemnasies liefhet in ooreenstemming met dié van die profeet Habakkuk 

wees. Hy het uitgeroep: 

“Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat 

U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd, laat u dade ook in ons tyd ervaar 

word, ontferm U selfs in u toorn.” — Habakkuk 3:2 

Amen en Amen. 

____________________ 

1 Sean Osborne, Deconstructing the Islamic End Time Paradigm, 
www.eschatologytoday.blogspot.com  

2 David Reagan, The Promise of Victory, www.crosspointechurch.co/the-promise-of-victory  

3 Nathan Jones, The Battle of Gog and Magog - Unfolding, www.lamblion.us/2010/04/gog-
magog-battle-unfolding.html  
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