A Die dier uit die see. Openbaring 13:1-10.
❖ Sy identiteit. Openbaring 13:1-2.
— 'n Dier verskyn voor Johannes. Dit is 'n mengsel van die vier diere in Daniël 7.
— Die visioen fokus op die aktiwiteite gedurende die 42 maande (tussen 538 nC en 1798 nC),
hierdie dier is dus die pousdom en sy rol as 'n vervolgende godsdienstige mag.
❖ 42 maande van mag. Openbaring 13:3-10.
— Wanneer ons Openbaring 13:5-7 met Daniël 7:24-25 vergelyk, kom ons tot die gevolgtrekking
dat die dier praat oor die verandering van die wet: (1) die aanbidding van beelde; en (2) die
verandering van die aanbiddingsdag, van Sabbat tot Sondag.
— Die godslastering teen God is woorde teen die Allerhoogste. Dit behels die vervanging van die
voorbidding van Jesus in die Hemelse Heiligdom met menslike voorbidding, en die vervanging
van Jesus se enigste offer met die daaglikse offer in die mass (Hebreërs 10:10-12).
B Die dier uit die aarde. Openbaring 13:11-13.
❖ Sy identiteit. Openbaring 13:11
— Ons kan die tweede dier deur die volgende eienskappe identifiseer:
(1) Dit het uit die aarde gekom, 'n onderbevolkte plek.
(2) Lyk soos 'n lam, maar praat soos 'n draak. Dit is 'n vreedsame nasie aan die begin, maar dit
word geweldadig.
(3) Hy ontvang sy gesag na die dodelike wond van die eerste dier (1798 nC), en dit het steeds
gesag nadat dit genees is.
(4) Hy doen groot tekens.
— Die enigste huidige nasie wat by hierdie beskrywing pas, is die Verenigde State van Amerika.
❖ Sy aktiwiteite. Openbaring 13:12-13.
— Die draak het die dier van die see gesag gegee. Dieselfde gesag word deur hierdie tweede dier
gebruik. Daarom praat hy soos 'n draak.
— Die VSA word altyd tydens globale konflikte gehoor en geraadpleeg, soos die Pousdom
gedurende die Middeleeue was. Sy mening en dade beïnvloed die hele wêreld.
— Die afvallige Protestantisme, wat deur die VSA gesimboliseer word, sal wonderwerke verrig en
voorgee om volgens God se wil te handel. Dit sal gewete sus en mense lei om die gesag van die
eerste dier (die Pousdom) te aanvaar.
C Die beeld van die dier. Openbaring 13:14-18.
❖ Sy identiteit. Openbaring 13:14.
— Sodra die hele wêreld die tweede dier volg, sal hy voorstel dat 'n beeld van die eerste dier
gemaak moet word.
— Dit behels die skep van 'n politieke en godsdienstige organisasie wat siviele mag gebruik om
godsdienstige leerstellings af te dwing, soos die Pousdom tydens die Donker Eeue gedoen het.
❖ Sy aktiwiteite. Openbaring 13:15-18.
— Die merk van die dier is nie 'n mikroskyfie, 'n strepieskode of 'n geheime meganisme om mense
te beheer nie. Dit is 'n kwessie van aanbidding. Dit is om God se wet of mens gemaakte wet te
aanvaar. Dit is 'n kenmerkende teken wat mense in twee groepe sal verdeel net voor die
wederkoms van Jesus.
— Dit is 'n besluit wat jy moet maak, want jou verlossing hang af van wie jy aanbid en hoekom.
— In die Bybel is die naam 'n sinoniem van 'n mens se karakter. Daarom is die 144,000 verseël met
die karakter—die naam—van God (Openb. 14:1), en die res is verseël met die karakter van die
dier. Sommige mense kry slegs merk van die dier uit belanstelling (op regterhand).

