A Die eerste engel se boodskap. Openbaring 14:6-7.
❖ Die ewige evangelie.
— “Die ewige evangelie" is die goeie nuus van verlossing deur genade deur die offer van Jesus.
— Dit is ewig omdat dit beplan is "voor tyd begin het" (Titus 1:2). Dit het nooit verander nie en dit sal
nie verander nie, en die ewige lewe hang af of jy dit aanvaar of nie.
❖ Vrees en oordeel.
— Wat beteken dit om “God te vrees”?
(1) Aanbid Hom (Genesis 31:53)
(2) Wees ernstig oor Hom (Eksodus 9:20)
(3) Onderhou Sy wet. (Deuteronomium 6:2)
(4) Dien Hom (Deuteronomium 10:20)
— Wat is "Sy oordeel”?
— Die oordeel begin terwyl die evangelie gepreek word. Dit staan bekend as die ondersoekende
oordeel (voor die wederkoms). Die lotsbesteming van elke mens word in hierdie oordeel bepaal
(Openbaring 22:11)
❖ 'n Oproep tot aanbidding.
— Die finale konflik is ‘n aanval teen ware aanbidding soos gevind in die eerste vier Gebooie:
(1) Aanbid God alleen (Eksodus 20:2-3) → Aanbidding van Satan (Openbaring 13:4)
(2) Moenie beelde maak om hulle te aanbid nie (Eksodus 20:4-6) → Aanbid die beeld en die dier
(Openbaring 13:14-15)
(3) Moenie laster teen die naam van God nie (Eksodus 20:7) → Laster teen God en sy naam
(Openbaring 13:6)
(4) Aanbid die Skepper op die Sabbat (Eksodus 20:8-11) → Sondag as aanbiddingsdag (Openbaring
13:17)
B Die tweede engel se boodskap. Openbaring 14:8.
❖ Babilon het geval.
— Babilon is gestig deur mense wat nie God se beloftes geglo het nie (Genesis 11:1-9). Nebukadnésar
het Babilon "groot" gemaak (Daniël 4:30) en Jesaja het geprofeteer dat dit sou val as gevolg van sy
afgodery (Jesaja 21:9).
— Die Eindtydse Babilon is gemaak van godsdienstige stelsels wat die waarheid verwerp en vals
leerstellings aanvaar het soos.
— Dit is die "wyn" wat die hele wêreld dronk maak het, sodat hulle nie duidelik kan dink en die
waarheid aanvaar nie.
C Die derde engel se boodskap. Openbaring 14:9-13.
❖ Finale lot.
— Die wat van Babilon se wyn gedrink het, moet van die wyn van God se toorn ook drink. Hierdie wyn
word tydens 7 plae uitgestort (Openbaring 15:7; 16:1-21).
— Vuur en swael word gebruik om goddelike oordeel te verteenwoordig (Genesis 19:24; Jesaja 34: 810; Judas 7).
— Die rook van hulle pyniging styg op tot in ewigheid. Dit beteken dat die gevolge ewig is.
— Tydens die wederkoms sal diegene wat die laaste oproep tot die ewige evangelie aanvaar het, vir
ewig lewe (Openbaring 14:14-16, 13:30). Diegene wat die evangelie nie aanvaar het nie, sal sterf
(Openbaring 14:17-20).

