A Satan se oorlog teen Jesus:
❖ Die weggerukte kind. Openbaring 12:1-6.
— Die vrou.
(1) Die Kerk van God (2 Korintiërs 11:2; Hooglied 6:10).
(2) Geklee as die Son van geregtigheid, Christus (Maleagi 4:2).
(3) Op die maan. Gebaseer op die Woord van God, die Openbaring van die heerlikheid van
Christus.
— Die draak.
(1) Satan (Openbaring 12:9).
(2) Sy stert is 'n hulpmiddel vir misleiding (Jesaja 9:14-15).
(3) Hy het 'n derde van die engele mislei en hulle op die aarde gegooi (Openbaring 12:4).
— Die kind.
(1) Jesus, wie met 'n ysterstaf regeer (Openbaring 19:15).
(2) Hy is na die hemel geneem om verhoog te word (Handelinge 2:33).
❖ Satan word verslaan. Openbaring 12:7-12.
— Toe Satan in die hemel opstandig geword het, is hy in “kettings van duisternis oorgegee”.
(Jesaja 14:12-5; 2 Petrus 2:4)
— God het hom toegelaat om hemel toe te gaan as verteenwoordiger van die aarde (Job 1:6; 2:1).
— Sedert Jesus se dood is sy toegang tot die hemel geweier. Die engele en die nie-gevalle wêrelde
het nie meer twyfel oor Satan se karakter nie (Openbaring 12:9-12).
— Satan is verslaan, maar hy mag die aarde en sy inwoners op 'n beperkte manier beheer.
B Satan se oorlog teen die Kerk:
❖ Die vrou in die woestyn. Openbaring 12:13-16.
— Satan het kwaad geword toe hy uit die Hemel verdryf is, hy het probeer om God te benadeel
deur Sy kerk, wat Hy die meeste liefhet, aan te val (Sagaria 2:8).
— Die water wat die draak gebruik het om die suiwer Kerk aan te val, is dieselfde waters waarop
die afvallige kerk staan: onbekeerde skares (Openbaring 12:15; 17:15).
— Diegene wat getrou aan God gebly het, is vervolg, veral tussen die jare 538 nC en 1798 nC (vir
1,260 jaar).
— Hulle soek toevlug na onderbevolkte gebiede (die woestyn). Byvoorbeeld, soos die Waldense
en die Pilgrim Vaders.
❖ Die Oorblyfsel. Openbaring 12:17.
— Die Oorblyfsel sou na 1798 nC verskyn. Hulle sal twee eienskappe hê:
(1) Hulle onderhou die gebooie van God.
(a) Die finale stryd sal handel oor die aanbidding van God of die dier.
(b) Dit behels die eerste 4 gebooie, veral die Sabbat (Openbaring 14:7).
(2) Hulle het die getuienis van Jesus Christus.
(a) Openbaring 19:10 verduidelik dat “die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.”
(b) Sedert 1844 is die gees van profesie geopenbaar deur die bediening en geskrifte van
Ellen G. White.
C Satan se strategie.
❖ Satan se misleiding werk is deel van die verhaal van Openbaring 12:9 tot 20:7-10. Die fokus in
daardie gedeelte is die gebeure gedurende die eindtyd.
❖ Die werk word uitgevoer deur die draak (moderne spiritualisme), die dier uit die see (RoomsKatolisisme) en die beste van die aarde (afvallige Protestantisme) [sien Markus 13:22].

