A Die sewende seël. Openbaring 8:1-5.
❖ Wanneer die kole (v 5) uitgegooi word (binnehof van die tempel, na die aarde), sien
Johnnes die goddelike oordeel op die rebellese mensdom val.
B Die 7 basuine. Openbaring 8:6-9:21.
❖ Hoe is trompette in die Ou Testament gebruik?
— Om die mense bymekaar te bring (Numeri 10:2-4)
— Om te waarsku en na die oorlog te roep (Numeri 10:9)
— Om die feeste te vier, en die begin van die nuwe maand (Numeri 10:10)
— Om die "dag van die Here" aan te kondig, die Oordeel (Joël 2:1)
❖ Die volk van God is reeds verseël (9:4) en die vier engele laat die winde los (9:14-15,
7:1-3), so dit gebeur parallel met die laaste sewe plae.
❖ Die basuine is baie soortgelyk aan die plae in Egipte en ander items uit die Ou
Testament. As ons die seël en die winde interpreteer soos van toepassing op al die
heiliges (Efesiërs 1:13), kan ons die interpretasie van die sewe basuine aan die
geskiedenis toepas soos in die volgende skyfies aangedui.
C Pouse:
❖ Daar is 'n verduideliking tussen God se oordele op die slegte en die 7de basuin.
❖ God verduidelik hoe Hy mense geroep het gedurende die 1260 jaar van vervolging en
voor die genade deur sluit. Hy het die Oorblyfsel (hoofstuk 10) en die Bybel (hoofstuk
11) gebruik.
❖ Die engel met die boekie. Openbaring 10.
— Die aspek van die magtige engel in Openbaring 10 openbaar dat Hy Jesus Christus
is (Openb. 1:13-16; 5: 5; Hosea 11:10; Am. 3:8).
— Die engel het die boek Daniël in sy hand, en Hy verklaar dat die tyd nie meer sal
wees nie (Daniël 12:7-9). Daardie verklaring word gestel tussen die einde van die
1260 jaar van vervolging en die einde van die langste profesie in Daniël, die 2300
jaar (dws 1844 nC).
— Daar is nie meer tyd profesieë daarna nie. Daar is net een taak: om die Evangelie
te verkondig (v. 11).
❖ Die twee getuies. Openbaring 11.
— Die tempel wat Johannes moes meet was die Hemelse Heiligdom en sy goue
altaar. Die buitenste hof moes nie gemeet word nie, omdat dit die Aarde
verteenwoordig.
— Deur dit te vergelyk met die visioen in Sagaria 4, verstaan ons dat hierdie twee
getuies "die Woord van die Here" versterk “deur My Gees.” (v. 6)
— Teen die einde van die vervolging tydens die Franse Revolusie is probeer om die
Bybel te vernietig deur dit vir drie en 'n half jaar te verbied (van 11/26/1973 tot
6/17/1797).
— Die Bybelgenootskappe het egter die Bybel so versprei dat dit weer verhef is,
sodat dit nooit vernietig kon word nie.

