
Afkondigings 
 
 
Stil word … Orrel Tussenspel 
 
 
Aanvangswoord 
22Die klip wat deur die bouers 
afgekeur is,juis hy het die 
belangrikste klip in die gebou 
geword. 23Dit is deur die Here 
gedoen en is ’n wonder in ons 
oë!  24Dit is die dag wat die 
Here gemaak het; laat ons 
daaroor juig en bly 
wees.(Psalm 118) 
 
 

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy 
troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, 
die heerser oor die konings van die aarde. (Open 1) 

 
 
Loflied:  Lied 417 Jesus ons eer U (opgestane Heer) vs 1,2 
 
 
1. Jesus, ons eer U, opgestane Heer. 
Lewensvors en Koning, U het triomfeer! 
Hoe was U verneder, hoe het U gely; 
hoe is U verheerlik! U voer heerskappy. 
Jesus, ons eer U, opgestane Heer. 
Lewensvors en Koning, 
U het triomfeer! 
 
 
2. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, 
omdat U oorwin het, sal ons triomfeer! 
Hoe was ons gebonde, 
hoe was ons verkneg. 
U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. 
Jesus, ons eer U, opgestane Heer, 
nou het ons 'n toekoms: 
lewe by ons Heer! 

 
 
Wet: aanmoediging om die wil van God te doen – bv Jakobus: wys my jou geloof sonder dade, 
en ek wys jou my geloof deur my dade. 

 
 



Lied: 334:1-4 God is liefde 
 
 
1. "God is Liefde!" juig ons harte, 
en bedink wat liefde doen: 
Dat Hy ons sy Seun gestuur het 
om ons sonde te versoen. 
 
 
2. Hy wat eerste liefgehad het, 
het in liefde ons vergeef - 
nou kan ons, uit God gebore, 
uit dié bron van liefde leef! 
 
 
3. Deur sy Gees, die wondergawe, 
laat Hy wederliefde spruit; 
en dié liefde - wat volmaak is - 
dryf die vrees en selfsug uit. 
 
 
4. As die Vader in sy liefde 
dan die sondaar maak tot kind, 
mag sy Seun al meer gestalte 
in ons doen en late vind! 

 
 
Geloofsbelydenis 
 
 
Gebed 
  
Skriflesing: 
 
Joh 15: 
9  "Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. 
10  As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader 
uitvoer en in sy liefde bly. 
11  "Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. 
12  Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. 
13  Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. 
14  Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel   
 
 

Openb 1:1-8 
1  Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet 
gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy 
dienaar Johannes dit alles te laat sien. 
 2  Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles 
wat hy gesien het. 



 3  Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat 
ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. 
 4  Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van Hom 
wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 
 5  en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die 
heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes 
verlos 
 6  en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die 
krag tot in alle ewigheid! Amen. 
 7  Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al 
die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! 
 8  "Ek is die Alfa en die Omega," sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 

 
 
Prediking: 
Koning Louis XIV van Frankryk het verkies om "Louis die Grote" genoem te word.  Hy is bekend vir sy 
arrogante stelling: "Ek is die staat!"  Sy hof was by verre die mees luukse en glorieryke in die Europa 
van sy tyd.  Uiteindelik was sy begrafnis ook die mees luisterryke ooit. 
In die swierige katedraal, waar die begrafnis plaasvind, het sy liggaam in ŉ goue kis gelê.  Om sy 
grootheid te beklemtoon, is opdrag gegee dat die katedraal baie swak verlig moes word.  Een 
spesiale kers is aan die bopunt van die kis geplaas om sy stoflike oorskot te verlig. 
Die duisende begrafnisgangers het in stilte gewag.  Toe begin aartsbiskop Massillon te praat.  Hy het 
stadig vooroor gebuig, die spesiale kers doodgeblaas, en gesê: "Nét God is groot." 
 
 

Wie is groot? 
Die boek Openbaring is die openbaring deur Jesus Christus. (1)  Die Griekse woord vir openbaring, 
apokalupsis, beteken om dit wat voorheen ongekend was te onthul of bekend te maak.  Die boek 
vertel van die bestemming waarop die wêreld afstuur.  God gee hierdie openbaring oor wat 
binnekort gaan gebeur, aan Jesus, wat dit deur sy engel op die eiland Patmos aan Johannes 
bekendmaak.  Johannes getuig teenoor die sewe gemeentes van die Here in die Romeinse provinsie 
van Klein-Asië (vandag die westelike deel van Turkye) oor wat hy gesien het. (1-2)  Deur sy getuienis 
bereik hierdie boodskap ook vir ons wat vandag steeds lewensrigting benodig. 
Die doel van die boek is om te vertel Wie werklik groot is.  Wie is in beheer, ten spyte van alles wat 
gelowiges elke dag rondom hulle sien?  Voor Wie se regterstoel gaan die wêreldgeskiedenis eindig?  
Wie sê die laaste woord? 
 
 
As apokalupsis is Openbaring ook ŉ profesie.  Die eerste drie verse vertoon heelwat ooreenkomste 
met die inleidings van die profetiese boeke van die Ou Testament.  Deur hierdie boek maak God sy 
wil bekend, en God se wil het implikasies vir die wyse waarop die toekoms hom afspeel. 
 
 

Geseënd wie dié woorde ter harte neem 
 
 
Openbaring is die woorde wat kom van dié Een wie se woorde werklikhede skep.  God praat met 
die volgelinge van Jesus Christus. Hy help hulle verstaan wat in die wêreld se geskiedenis aan die 
gebeur is.  Deur allerlei beelde, simbole, visioene en gesigte, wat soos ŉ rolprent in mens voor die 
leser se geestesoog afspeel, help God ons om die eintlike werklikheid en die eintlike stand van sake 



raak te sien.  Só leer God ons dit maak sin om Jesus na te volg en te gehoorsaam.  Wie kies om aan 
Jesus getrou te bly, bly reg georiënteer aan God se wil, en sal as oorwinnaar in Christus eindig. 
 
 
Jan A du Rand skryf in sy skitterende A-Z van Openbaring: 

Die doel van die visioene in die boek Openbaring is om die verborge waarhede van God se 
wêreldplan in die verlede, hede en toekoms aan die gelowiges bekend te maak.  God is in 
beheer en sal alles tot ŉ einde voer: Hy straf die goddeloses, en Hy bring verlossing vir die 
gelowiges. (120) 
 
 

Daarom begin Openbaring deur te sê: 
 
 

Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit  hoor en 
wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. (3) 

Mens kan vra waarom die eindtyd, die dinge "wat binnekort moet gebeur" (1) na ongeveer 20 eeue 
nog nie plaasgevind het nie?  Weer Du Rand: 
 
 

Binnekort impliseer hier egter nie ŉ kort tydsverloop nie, maar eerder die akuutheid van 
die gebeure wat moet volg.  Die akuutheid van die eindgebeure vra van die gelowiges ŉ 
opgeskerpte getrouheid en ŉ verantwoordelike gereed-wees.  Die eindgebeure het reeds 
begin met die oorwinning van die Lam, en sy wederkoms sal dit afsluit. (121) 
 
 

Die ware geseëndes is diegene wat hulle steur aan die Here Jesus, en hulle lewens volgens sy 
woorde inrig.  Hulle leef in die lig van die einde van die geskiedenis, wat in God se hande is.  Selfs al 
lyk dit op die korttermyn of hulle diegene is wat in die hek duik.  Die ware geseëndes leef onder die 
beloftes van God se woorde, en tree daarvolgens op. 
 
 

Genade en vrede 
Die aanhef van die brief (vanaf vers 4) rig die Openbaring aan die sewe gemeentes, en kondig 
genade en vrede aan van die drie-enige God, Vader (Hom wat is en wat was en wat kom), Jesus 
Christus en die volheid van die werking van die Heilige Gees (die sewe Geeste voor sy troon dui op 
die volheid of volmaaktheid van die Gees se werk). 
 
 
Die genade (die Griekse begrip charein) en die vrede (die Hebreeuse sjalom) dui op konkrete 
voorspoed in die hede, maar ook op die seën wat met die wederkoms aanbreek.  Vader, Seun en 
Heilige Gees sê aan gelowiges God se sorg en getrouheid toe, met ŉ diep geestelike belofte daarby: 
In Christus kan ons nou reeds in die geestelike seën deel waarop ons hoop, naamlik genade en 
vrede, wat ons in sy volheid met die wederkoms sal ervaar. (Du Rand, p 125) 
 
 
Die Openbaringboek sit die noot hoog in.  Daar is geweldige beloftes verbonde aan die ken van die 
Here en die doen van sy wil.  Dit gaan om meer as maar net interessante inligting, of 
wetenswaardige toekomsvoorspellings.  Hier is die diepste sekerheid van ŉ mens se lewe te sprake.  
Die diepste bronne waaruit mens die water van die lewe kan skep, is op die spel.   
 



 
Waar gaan jy die ankerpenne van jou lewe inslaan?  Vanwaar gaan jy jou heil verwag?  Uit die 
seën, genade en en vrede wat uit ŉ verhouding met die lewende God spruit, en uit 
gehoorsaamheid aan wat dié Here vra? 
 
 
Openbaring ken mense, en weet hoeveel aanmoediging ons nodig het.  Ons sukkel om te glo, en 
staan dikwels eerder bekend vir ons worsteling om te glo, as vir ons geloof.  Dáárom verbind die 
boek die aanmoediging wat ons ontvang met die lewe, werk, regerings en wederkoms van die Here 
Jesus Christus. 
 
 

Die Here Jesus Christus 
Op ŉ aangrypende manier word Jesus Christus in vers 5 geteken.  Hy is: 

 Die geloofwaardige getuie; 

 Die eerste wat uit die dood opgestaan het 

 Die heerser oor die konings van die aarde 
 
 

Na sy aardse lewe was Jesus die geloofwaardige getuie van God se weg met mense.  Hy het God 
se boodskap getrou verkondig en beliggaam.  Hy was enduit getrou, al het dit Hom sy lewe gekos.  
Hy het sy lyf ter wille van gehoorsaamheid op die spel geplaas, en sy bloed (5) gestort om ons van 
ons sondes te verlos.  As getroue, gehoorsame getuie beliggaam Jesus vir ons as mense wat God van 
ons verwag: gehoorsaamheid aan God.  Daarom, sê Openbaring op baie plekke, moet die gelowiges 
ook getuig, al kos dit ons ons lewe. 
 
 

Jesus is ook die eerste wat uit die dood opgestaan het.  Volgens Du Rand is dit ŉ sinspeling op 
Psalm 89:28 waar Dawid beskryf word as God se eersgeborene.  Die eersgeborene was in die Joodse 
omgewing die volgende hoof van die familie en ook die een wat die erfenis beheer het.  Kolossense 
1:15 noem Jesus die eersgeborene van die skepping.  In 1 Korintiërs 15:20 word Christus die 
eersteling genoem van dié wat gesterf en opgestaan het.  Soos Hy wat die eerste was, sal ook die 
hele "oes" van God uit die dood "opstaan."  Die gelowiges deel volledig in sy opstanding.  Hy wat 
eerste opgestaan het, kwalifiseer elke gelowige se hele bestaan.  Hy waarborg die gelowige se 
hede en toekoms.  (Du Rand p 127) 
 
 

Hierdie Jesus is ook die heerser oor die konings van die aarde.  In Openbaring is die konings van 
die aarde (dink bv. aan die Romeinse Keiser wat aanbid wil word as ŉ god) die groot teenstanders 
van Christus en sy volgelinge.  Openbaring teken hulle later as leiers van die magte wat teen die 
Here optrek vir ŉ groot veldslag, en wat dan verslaan word.  Die opgestane, verheerlikte Jesus is 
die Here en Heerser wat aanbid moet word, nie een of ander aardse heerser  nie. 
 
 

Wie geseënd wil lewe, vol genade en vrede, moet God dus gehoorsaam.  Die fondament van 
hierdie gehoorsaamheid is die Here Jesus Christus.  Deur geloof, toewyding en gehoorsaamheid aan 
Jesus plaas mens jou lewe op die regte koers.  Hy is die Vors van die lewe by wie alle hoop te vind is. 
 
 

Hy kom met die wolke 



In verse 7 tot 8 word hierdie Jesus geteken as die Een wat aan die einde van die tye in volle 
heerlikheid terugkom om sy volle koningsrol op te neem.  Dan sal die mense wat Hom doodgemaak 
en Hom geminag het, vol selfverwyt wees. 
 
 
Daar is geen twyfel dat Jesus, die getroue getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, aan die 
einde van die tyd as die oorwinnaar uit die stryd sal tree nie.  
  
Dit beteken nie Jesus is nou weg, en ons sien Hom eers weer met sy wederkoms nie.  Nee, Hy is 
steeds teenwoordig by sy volgelinge,  Hy dra sy kerk.  Hy verhoed dat die vyandige kragte en magte 
sy kerk oorwoeker.  Om die waarheid te sê, die wyse waarop Hy nou - onderweg na sy wederkoms – 
sy koningskap uitoefen, skep ruimte vir mense om van hul bose koers weg te draai, en Hom na te 
volg. 
 
 
Juis daarom moedig Openbaring ons aan om te bly glo en van Jesus en ons hoop in Jesus te bly 
getuig.  Die hoopvolle verwagting, bevestig deur die eeue, is dat die kerk se getuienis ŉ verskil maak.  
Getroue getuienis, die volhardende bekendmaak van God se werk deur Jesus Christus, maak impak.  
Mense kom tot geloof, nasies bekeer hulle, miljoene der miljoen leer om hulle vertroue op die Here 
te plaas. 
 
 
Selfs vir diegene wat Hom deurboor het, is daar hoop.  Niemand roep die Here tevergeefs aan nie. 
Jesus se wederkoms is ons bron van hoop.  Openbaring roep ons op om elke dag te bedink dat Jesus 
aan die kom is.  Ons moet ŉ helder prentjie hê dat die Koningskap aan Hom behoort. Dit gee ons 
moet om elke dag te lewe en getrou te wees. 
 
 

Ons identiteit en roeping 
Ons teks bevat ook ŉ aangrypende lofprysing (doksologie): 

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, 
priesters vir God se Vader.  Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid! Amen. 
(5b-6) 
 
 

Christus se verlossingswerk word in Openbaring gewoonlik weergegee met uitdrukkings soos die 
Lam wat geslag was en die offer van sy bloed.  Dit beeld Christus se lyding aan die kruis en die 
martelaarskap van die gelowiges uit. 
 
 
In hierdie lofprysing word gesê dat Christus ons sy koninkryk en priesters maak.  Dit herinner aan 
die woorde van Eksodus 19:6 waar die Here sê as die Israeliete Hom gehoorsaam en sy verbonds-
vereistes getrou nakom, God hulle ŉ koninkryk sal maak wat Hom as priesters dien.  Die gelowiges, 
die kerk, is hiervolgens die nuwe volk van God wat op pad is na die "beloofde land," die nuwe 
Jerusalem.  Hiervoor stel God ons aan as heersers en priesters in diens van God (1 Pet. 2:9).  Te 
midde van hewige vervolging en lyding, word gelowiges verseker dat ons God se "personeel" op 
aarde is: heersers namens en saam met Hom en priesters in sy diens: 
 
 



 Om ŉ priester te wees beteken om direkte toegang tot God te hê en om Hom te dien.  Net 
soos Christus se priesterdiens tot sy dood gelei het, moet die gelowiges enduit dien, selfs al 
kos dit hulle lewe. 

 Om saam met Christus te heers, is ŉ bekende motief in Openbaring.  Namens Christus heers 
die verdrukte, lydende kerk deur Christus se getroue getuies te wees.  Die manier hoe ons 
deelneem aan Christus se heerskappy, is deur die boodskap van Christus bekend te maak.  
Selfs al word ons daarvoor gehoon en daarvoor vervolg – ŉ hedendaags realiteit vir baie 
gelowiges. 
 
 

Ons word daarom aangemoedig om ons heil net by Christus te soek.  Ook in onsself leef hoogmoed 
en die pretensie dat ons groot is.  Ons is ook ingekoop op die boodskap dat die kragte van hierdie 
wêreld eintlik in beheer is.  Openbaring nooi ons om hierdie pretensie af te sterf, ons eie ydelheid en 
selfsug te kruisig, en as priesters en heersers saam met Christus te lewe. 
 
 
Wat ons ookal het, kom van Christus.  Om jouself te kan gee as priester, beteken om jou lewe aan 
Jesus beskikbaar te stel.  Hy is die Koning, Hy is die Priester wat homself geoffer het – alleen deur 
Hom kom die vrug in ons lewens in.  Alleen omdat Hy goed is, kan ons uit Hom lewe, sodat Sy 
goedheid in ons kan wees.  Alleen uit Hom as die wingerdstok, kan ons, die lote, die vrugte dra van 
priester- en koningskap. 
 
 

Nét Christus 
Ons dien hierdie Christus, want aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid (6).  
Hoe pretensieus alle aardse mag ook al is, Sy goddelike krag oortref dit alles.  As Seun van sy Vader, 
gaan sy Goddelike heerlikheid alles te bowe.  Daarom volg ons Hom, lewe ons uit Hom, sodat Sy 
krag, mag en heerskappy in ons tot vrug kan kom. 
 
 
Alle ander magte sal oorwin word.  Alle sogenaamde dinge wat vandag DINK dat hulle mag het, SAL 
dit verloor.  Alles en almal wat dink hulle is groot, en magtig, SAL tot ‘n val kom.  Nét God is groot. 
 
 

Gebed 
 
Gebed: ’n Gebed van St. Patrick 
 
Christus met my, Christus voor my, Christus agter my, 
Christus in my, Christus onder my, Christus bo my, 
Christus regs van my, Christus links van my, 
Christus waar ek lê, Christus waar ek sit, Christus waar ek opstaan, 
Christus in die hart van elke mens wat aan my dink, 
Christus op die tong van elke mens wat oor my praat, 
Christus in elke oog wat my sien, 
Christus in elke oor wat my hoor. 
Christus wat my vandag beskerm teen alle gevaar wat oor my pad kom, 
sodat ek die lewe in Sy oorvloed mag beleef. 
Amen. 

 
 



 
Offergawes 
 
 
Slotlied: Wegsending Lied 411 - Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3 
 
 
1. Kom, almal, laat jul stem verrys! 
Kom, laat ons die Verlosser prys. 
Halleluja! Halleluja! 
Die Heer laat duisternis verdwyn: 
Hy is die lig wat helder skyn; 
Loof die Here, gee Hom ere. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
 
 
2. Loof Hom wat die oorwinnaar is 
oor magte van die duisternis. 
Halleluja! Halleluja! 
Hy gee die gawe van sy Gees, 
stuur Hom om ons tot troos te wees. 
Loof die Here, gee Hom ere. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
 
 
3. Prys almal die verrese Heer; 
Hy kom op wolke eenmaal weer 
Halleluja! Halleluja! 
Sou son en maan en sterre swig, 
God bly in ewigheid die lig. 
Loof die Here, gee Hom ere. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
 
 

Seën 
 
 
Musikale amen 
 


