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OPENBARING HOOFSTUK 14 

 

 

 

 

Skriflesing – Openbaring 14 (Die Boodskap – vertaling) 

Jesus laat sy kerk nooit in die steek nie 

1Ek kyk toe weer mooi, en wat sien ek? Op die heilige berg Sion het Jesus, die 

Lam, gestaan en by Hom was 144 000 mense. Elkeen van hulle het die Naam van die 

Lam en die Naam van sy Vader duidelik op hulle voorkoppe geskryf gehad. 

2Ek het toe iemand uit die hemel hoor praat. Dit het geklink soos ’n geweldige 

donderstorm met water wat neergiet. Maar die stem het tegelyk soos pragtige musiek 

geklink. 3Al hierdie mense het die pragtigste lied gesing wat niemand nog ooit gehoor 

het nie. Voor God op sy troon en die vier lewende wesens en die kerkleiers het die 

lied opgeklink. Snaaks genoeg kon niemand anders hierdie lied aanleer of sing nie. Dit 

was spesiaal net vir die 144 000. God het hulle mos vrygekoop van dit wat hulle op die 

aarde gebind het. 

4Hierdie mans het nie onsedelik saam met vroue geleef nie. Hulle is rein. Hulle het die 

Lam gevolg net waar Hy gegaan het. God het hulle eerste uit al die mense sy 

eiendom gemaak. Hulle is die eerstes van nog baie ander wat aan God en die Lam 

gaan behoort. 

5Hulle het ook nooit vir enigiemand gelieg nie. Teen hulle is daar niks te sê nie. 

 

God se oordeel is daar 

6Toe sien ek nog ’n ander engel wat bo my tussen die wolke vlieg. Die engel het 

oorgeloop van die goeie nuus van God en wou dit vir almal vertel. Dit is die nuus wat 

vir ewig en altyd goed sal bly. Die engel moes sorg dat al die mense op die aarde dit 

hoor, maak nie saak wie dit is of waar hulle bly nie. 7Daarom het die engel hard 

geskree sodat almal dit kon hoor: “Betoon respek vir God, want vir Hom moet julle 

ontsag hê. 

“Maak Hom groot, want die tyd is hier dat mense voor God gaan verskyn om te hoor 

wat sy oordeel oor hulle is. 
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“Aanbid Hom! Hy het die hemel gemaak. Die aarde met die see en fonteine het Hy 

met sy hande gemaak.” 

8Dit was skaars verby of ’n tweede engel was daar: “Dit is klaarpraat met Babilon, die 

stad vol sondige mense; ja, die grote Babilon is verby! Sy wou mos al die mense 

forseer om soos sy te leef asof God nie bestaan nie. So, sonder God, het hulle geleef 

soos mense wat hulle dronk drink.” 

9’n Derde engel kom toe en skreeu net so hard: “As iemand die dier met sy 

standbeeld aanbid en die dier se merk op sy voorkop of hand dra, sal hy ’n ander 

soort wyn drink; die wyn van God se straf. 10God se woede en ontevredenheid sal 

wees soos ’n glas wat vol wyn gegooi word. Die mense wat aan die dier behoort, sal 

dit dan moet drink, of hulle wil of nie! Dit sal wees soos iemand wat in ’n verskriklike 

warm vuur baie seer brand. Die engele en die Lam sal staan en kyk hoe dit 

gebeur. 11Die vuur se rook sal wys hoe seer hierdie mense brand. En dit sal nooit 

einde kry nie. Die arme mense wat die dier aanbid en met hom gespog het deur sy 

merk te dra, gaan baie swaarkry. Hulle sal dag en nag die ondraaglikste pyn moet 

verduur. 

12“Die mense wat aan God behoort, moet net vasbyt. Hulle moet op die regte pad bly. 

Hulle moet gehoorsaam doen wat God van hulle verwag en aan Jesus Christus getrou 

bly.” 

13Toe hoor ek ’n stem uit die hemel: “Skryf! Die Here se mense wat van nou af 

doodgaan, is baie gelukkig. Sowaar! sê die Gees. Nou kan hulle ontspan en rustig 

wees. Hulle hoef nie meer hard te swoeg nie. Almal in die hemel weet hoe hulle met 

oorgawe vir God gewerk het toe hulle moes. God self weet dit baie goed.” 

 

God se oordeel is vernietigend 

14’n Spierwit wolk vang toe my oog. Op die wolk het Iemand gesit. Dit het gelyk soos 

die Seun van die mens. Hy het die goue kroon op sy kop gehad wat net wenners dra. 

In sy hand het Hy ’n sekel gehou waarmee mense gewoonlik ryp lande afgeoes het. 

15Skielik het ’n ander engel sy opwagting gemaak. Die engel het uit die blyplek van 

God gekom en hard geskree vir die Man wat op die wolk sit om te hoor: “Steek u sekel 

in. Maak die oes bymekaar. Die oestyd is hier, want die oes op die aarde is ryp.” 

16(Natuurlik het die engel van die oordeel gepraat.) 

Die Man op die wolk maak toe so. Hy het sy sekel ingesteek en die hele aarde 

afgeoes. 

17En nog ’n engel het uit die blyplek van God in die hemel verskyn. Hy het ook so ’n 

skerp sekel gehad. 18Skielik was daar nog een wat uit die rigting van God se altaar 
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gekom het. Hy was in beheer van die vuur. Hy skree toe hard vir die engel met die 

sekel sodat almal kon hoor: “Steek jy ook jou sekel in! Sny die druiwetrosse van die 

wingerde op aarde af. Die druiwe is ryp.” (So begin die oordeel.) 19Die engel het nie 

op hom laat wag nie en het op die aarde begin oes. Wat geoes is, is saam in ’n groot 

houer gegooi. In hierdie houer is die druiwe stukkend getrap. 20Hierdie houer kan 

vergelyk word met die woede en straf van God oor die sonde. So vreeslik was dit dat 

dit nie in die stad waar die mense gebly het, gedoen is nie. Die bloed het oor die 

houer gestroom. Die stroom bloed was so diep dat dit tot by die middellyf van ’n man 

gekom het. Hierdie stroom bloed het 300 kilometer ver geloop. 

 

Kort film  

Kyk eers Openbaring Hoofstuk 14 – dr. Stephan Joubert–  

https://www.youtube.com/watch?v=Fy3ElRKsuQE&feature=youtu.be 

 

GOD SE MENSE WORD OOK GEMERK 

Almal is gedurig aan’t praat oor die “merk van die dier”, maar bykans niemand is 

vandag opgewonde oor die kosbare “merk van die Lam en die Vader” nie. Hierdie 

verseëling of merk van al God se mense het reeds aan die begin van die eindtyd in 

7:2-3 plaasgevind toe die 144 000 gelowiges (as simboliese verwysing na die volle 

getal gelowiges, oftewel die nuwe Israel, hier op aarde) op hul voorkoppe gemerk is. 

Om die bluf te roep van die bose magte wat ook van die ooste af kom (16:12), verskyn 

God se engel uit hierdie rigting om elke gelowige hier op aarde met God se 

eiendomseël te merk. Terwyl Paulus onder andere in Efesiërs 1:13-14 noem dat die 

Gees al God se kinders merk as sy eksklusiewe eiendom, hoor ons hier dat God sy 

mense op hulle voorkoppe merk sodat hulle nie uit sy hand kan val nie. Dieselfde 

nuus weerklink in 14:1-5. Ons verneem hier nogmaals van die 144 000 gelowiges wat 

nou saam met die Lam op Sion staan. Terwyl vele Bybelverklaarders hierdie toneel as 

ŉ toekomstige of hemelse visie verstaan rondom die kerk se toekomstige redding, lyk 

dit eerder of die ganse aardse kerk van Christus in die eindtyd hier ter sprake is, soos 

ook vroeër in hoofstuk 7, toe Johannes dieselfde tipe simboliek gebruik het. Johannes 

dink nie aan Sion as ŉ fisiese plek nie, maar as verteenwoordigend van die spesiale 

teenwoordigheid van God by sy kerk. Daarom dat die Lam juis hier staan. Teenoor die 

vloekmerk van die dier wat sy mense op hulle voorkop en regterhand ontvang (14:9, 

11), dra Christus se mense sy Naam en sy Vader se Naam op hulle voorkoppe. 

Watter rol speel Sion in die volgende tekste: 1 Kon. 8:27; Ps. 2:6-11; Ps. 48:2-9; Miga 

4:1-3? 
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Die gemerktes van die Lam se ware karakter blyk uit die loflied wat hulle sing. Op ŉ 

unieke manier vertel Johannes dat hulle ŉ nuwe lied sing wat niemand anders ken of 

sing nie, naamlik die lied van die hemelse skares wat tans voor die troon van God en 

die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens weerklink (14:3). Slegs die aardse kerk 

kan hierdie lied hoor en agterna sing omdat hulle lewens ingestel is op presies 

dieselfde “hemelse frekwensie” van aanbidding en lof waarvan Openbaring 4-5 vertel. 

Die aardse kerk sing nie klaagliedere nie. Hulle kla en murmureer nie, maar loof die 

Lam. Ook leef hulle selibaat (14:4). Hierdie teks bepleit egter nie letterlike 

selibaatskap nie. Dit is beeldspraak wat volgens Resseguie (The Revelation of John: 

A Narrative Commentary. Grand Rapids: Baker. 2009) ontleen is uit die motief van die 

heilige oorlog in die Ou Testament, wat beteken het dat soldate voor sulke gevegte 

geen seksuele gemeenskap kon hê nie (vgl. 1 Sam. 21:5, 2 Sam. 11:8-11). Die punt is 

dus dat die Lam se weermag in ŉ oorlog gewikkel is met lofliedere as hulle wapens. 

Tussendeur is die Lam se aardse weermag sy voltydse dissipels orals waar Hy gaan 

(14:4). Hulle is losgekoop as die “eerste vrugte” van die oes vir God en Christus (vgl. 

Eks. 23:19; Lev. 2:12; Deut. 18:4). Terwyl die Lam se volgelinge geen koopkrag meer 

geniet op die terrein van die dier nie (13:17), koop die Lam hulle egter los as die 

eerste oeste op die hemelse lande. Hulle ware karakter wys uit die egtheid en 

waarheid wat hulle lewenswyse en woorde kenmerk (vers 5). Ook geen wonder nie, 

want hulle Heer en Aanvoerder staan Self bekend as die Getroue en Betroubare 

(19:11). 

Vir al die dier se gemerktes is daar nog ŉ kans tot bekering in 14:6-11 as drie engele 

hierná optree. Die eerste een roep die mensdom op tot eerbied vir God. Die tweede 

engel kondig Babilon, oftewel Rome, se val aan, waarná volgelinge van die dier by die 

derde engel hoor dat ewige oordeel hulle voorland is. Almal wat kies om sy vloekmerk 

te dra, sal die wyn van God se oordeel onverdund moet drink. Anders as wyn wat 

dikwels verdun is om in die plek van water te drink, of om die smaak daarvan te 

verbeter, of die alkoholiese inhoud te verlaag, gaan die dier se volgelinge God se 

oordeelswyn teen volle sterkte proe. Te midde van hierdie gevare moet gelowiges 

volhard (14:12-13). Daar wag groot seën op almal wat in die Here sterf, naamlik ewige 

rus in sy teenwoordigheid. Ook sal hulle daardie skrikwekkende finale “druiwe-oes” 

van vers 17-20 misloop wat op alle goddeloses aan die einde van die tyd voor die Lam 

wag. 

 

* Teks geneem uit Ontsluit die Bybel. 2015. CUM uitgewers. 
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Reformation Study Bible Notes (2016), NKJV 

14:1-5 The 144,000 represent the saints in their complete number (7:4-8 note). They 

form a priestly company (5:10) consecrated to offer praise to God on the holy mount. 

14:4 virgins. Sexual imagery is used to denote spiritual purity. Christ’s faithful followers 

keep away from Babylon the harlot (v. 8; 17:1-6) and are loyal to Him exclusively, as 

His pure bride (19:7, 8; Eph. 5:26, 27). Purity in sexual behavior is one element in this 

comprehensive purity (1 Cor. 6:15-20). They, and we, must “follow the Lamb wherever 

He goes.” 

 

14:6 every nation, tribe, tongue, and people.  

 

14:8 Babylon.  

wine . . . of her fornication. Fornication here may be literal, but the focus is on illicit 

spiritual intercourse with the harlot (the world system), which is idolatry (spiritual 

adultery). These were major temptations for the seven churches (2:20 note). But the 

effect, like that of drunkenness, is shame, foolishness, and disgrace (17:2, 4; 18:3; 

19:2; Prov. 9:13-18; Jer. 51:7). 

 

14:14-20 A description of the second coming of Christ as the harvest over which He 

presides (Matt. 13:36-43; cf. Joel 3:12-16) as the “One like the Son of Man” (1:13; cf. 

Dan. 7:13, 14). Two harvests are described: grain (vv. 14-16) and grapes (vv. 17-20). 

These are perhaps two aspects of the same events of judgment. However, the grain 

harvest may symbolize the harvest of the righteous (Luke 3:17), followed by the 

harvest of the wicked (grapes). 


