A DIE EERSTE SEËL. Openbaring 6:1-2.
❖ Die eerste seël was gebreek, en Johannes het 'n suiwer (wit) perd gesien. Die ruiter het 'n
langafstandwapen ('n boog) en het oorwin (kroon).
❖ Hierdie perd is 'n simbool van die vroeë Kerk.
❖ Die vroeë Kerk het krag by Pinkster ontvang en "het verower en oorwin.”
B DIE TWEEDE SEËL. Openbaring 6:3-4.
❖ Jesus het voorspel dat die Evangelie teenkanting van die bose sou moes deurstaan
(Mattheus 10:34).
❖ Die Romeinse Ryk het die Christene vervolg en die bloed van baie martelare sedert die 2de
eeu vergiet.
C DIE DERDE SEËL. Openbaring 6:5-6.
❖ Swart is die teenoorgestelde van wit. Die suiwerheid van die Evangelie van die wit perd het
gedurende die tydperk tussen 313 nC en 538 nC beskadig geraak.
❖ Die Bybel is verwerp, en die mense was honger na die Woord van God (koring en gars).
❖ God het egter steeds verlossing aangebied deur die Heilige Gees (olie) en die bloed van
Jesus (wyn).
D DIE VIERDE SEËL. Openbaring 6:7-8.
❖ Die kleur van hierdie perd is die kleur van 'n ontbinde lyk. Dit is 'n simbool van geestelike
dood as gevolg van die verwerping van die Bybel en die beginsels van die Evangelie.
❖ Dit is dieselfde tydperk as die boodskap aan die kerk in Thiatira, is geestelike dooie kerk.
❖ Nuwe strawwe (dood en diere) word bygevoeg tot die vorige (swaard en honger). Miskien is
dit 'n goddelike poging om die Kerk wakker te maak en haar terug te bring van haar
afvalligheid (Levitikus 26:21-41).
E DIE VYFDE SEËL. Openbaring 6:9-11.
❖ Die bloed van die slagoffers was in die Tempel by die Brandofferaltaar gegiet. (Levitikus
4:25).
❖ Dit is waar Johannes—simbolies—die mense gesien het wat deur die Romeinse Kerk weens
hul geloof gedood is.
❖ Daardie martelare word waardig beskou (sien Openbaring 3: 4) en is daarvan oortuig dat
God hulle nie vergeet het nie. Hulle moet 'n geruime tyd wag totdat elke saak afgehandel is
en Christus weer kom "om aan elkeen te gee volgens sy werk." (Openbaring 22:12)
❖ Op daardie oomblik sal hulle opgewek word en sal hulle "hul medediensknegte en hulle
broers ontmoet.”
F DIE SESDE SEËL. Openbaring 6:12-17.
❖ Die tekens voorspel in hierdie vers, is vervul in die presiese volgorde waarin hulle gelys is:
— 1/11/1755 Die aardbewing in Lissabon.
— 19/5/1780 Duisternis vanaf 10:00.
— 19/5/1780 Die Maan het soos bloed gelyk
— 13/11/1833 Groot sterrereën
❖ Ons leef in die tydperk van die sesde seël, todat elke persoon die evangelie en die waarheid
ken. Diegene wat die waarheid verwerp, sal van die teenwoordigheid van die Lam wil vlug.
"En wie kan bestaan?”

