A Die 4 winde. Openbaring 7:1-3.
❖ In profesie verteenwoordig die winde die oorloë tussen nasies (Daniël 7:2). God kan
dit gebruik om Sy oordele uit te voer (Jeremia 51:1).
❖ God sal nie toelaat dat Satan al sy vernietigende krag ontplooi totdat die volk van
God verseël is nie (Esegiël 9:1-11).
❖ Die seël word gebruik om God se eiendom te merk (2 Tim 2:19). Die kinders van God
is tydens die hele menslike geskiedenis verseël met die Heilige Gees (Efesiërs 1:1314).
B Die 144,000 verseëldes. Openbaring 7:4-8.
❖ 144,000 is 'n simboliese getal. As dit letterlik was, sou die 144 000 enkellopende
Jodemans wees wat nooit gesondig het nie. Volgens Paulus is dit onmoontlik
(Romeine 3:23).
❖ 12x12 verteenwoordig die mense van God uit die Ou Testament en die Nuwe
Testament. 1000 word in Hebreeuse letterkunde gebruik as ekwivalent aan "baie"
(Deut. 32:1; 1 Sam. 18:7; Jes. 60:22).
❖ Die stam van Dan word nie getel nie weens hul afgodery (Rigters 18). Efraim word
vervang deur sy vader Josef, miskien ook as gevolg van afgodery (Hosea 4:17).
C Die groot menigte. Openbaring 7:9-17.
❖ Soos in ander gedeeltes, het Johannes gehoor en toe sien hy (Op. 1:10, 12; 5: 5, 6; 9:
6, 7). Johannes het al die verlostes gesien.
❖ Die laaste wat verseël moet word, is onder hulle, 'n groep wat bekend staan as die
144,000. Al die verlostes ontvang die prys gelyktydig (Hebreërs 11:39-40).
❖ Hulle is voor die troon en voor die Lam omdat hulle “hul klere gewas en hul klere wit
gemaak in die bloed van die Lam." (Openbaring 7:14)
❖ Hulle het die stryd van die geloof gestry, maar hulle kan net daar staan omdat hulle
Christus se geregtigheid deur genade ontvang het.
D Die ongeskonde eerstelinge. Openbaring 14:1-4.
❖ In die laaste dae sal die groep mense nie deur die afvallige kerke beskadig word nie.
En as hulle nou in Babilon is, sal die haar wil verlaat (Openb. 18:1-4).
❖ Hulle is die eerstelinge, die beste vrugte uit 'n oes, wat aan God aangebied word
(Numeri 18:12).
❖ Hulle is 'n spesiale groep omdat hulle in die wederkoms verander sal word sonder om
eers te sterf.
E Sonder bedrog of fout. Openbaring 14:5.
❖ Dit beteken nie dat hulle nooit gesondig het nie, maar dat alle vlekke van sonde
verwyder is omdat hulle “hul klere ... in die bloed van die Lam gewas het.”
❖ Hulle is onberispelik soos Abraham of Job was (Genesis 17:1, Job 1:1). In alle geslagte
het God mans en vroue gehad wat deel was van 'n kerk “sonder vlek of rimpel of
enige ander gebrek, maar heilig en onberispelik." (Efesiërs 5:27 AFR1953)
❖ U kan ook deel wees van die spesiale groep.

