A Die uitnodiging na die maaltyd. Openbaring 19:1-10.
❖ Daar is 'n onbeantwoorde vraag in Openbaring 6:10. Openbaring 19:2 gee die antwoord.
❖ Sodra die oordeel eindig, vind die huwelik tussen die Lam en die bruid plaas. In die
Bybel word 'n stad dikwels gebruik as 'n voorstelling van sy inwoners (Lukas 13:34).
❖ Die heiliges is beklee met Jesus se geregtigheid. Hulle is die gaste by die bruilofsmaal.
Hulle versier die Nuwe Jerusalem—die bruid van die Lam—met hul teenwoordigheid
(Op. 21:9-10).
B Die wederkoms. Openbaring 19:11-21.
❖ Johannes het 'n tipiese voorstelling van die wederkoms gesien: 'n wit perd; Jesus met
bloedbevlekte klere, gevolg deur engele wat op perde ry. Hy word geïdentifiseer deur
twee name: "DIE WOORD VAN GOD" en "KONING VAN KONINGS EN HERE VAN DIE
HERE" (v. 13 en 16).
❖ Jesus het Satan in die Hemel, in die woestyn en by die kruis verslaan. Dan sal Hy hom en
sy volgelinge weer verslaan.
❖ Die simboliese ete vir die voëls verteenwoordig die oomblik wanneer Jesus “[die
wettelose] sal vernietig met die glans van sy koms." (2 Thessalonicense 2:8)
C Die Millennium. Openbaring 20.
❖ Wat sal gedurende die millennium gebeur?
— Die aarde sal verwoes word (Jeremia 4:23-27; Jesaja 6:11; Jesaja 24:3).
— Satan en sy engele sal gebind wees (hulle sal niemand kan mislei nie; v. 3).
— Die regverdiges sal met Christus in die Hemel regeer (v. 4b).
— Die verlostes sal beide engele en mense oordeel (v. 4a; v. 7:22; 1 Kor 6:3).
— Die tweede opstanding (al die goddelose; v. 5-6, 12).
— Satan sal vrygelaat word, hy sal weer kan mislei (v. 7).
— Die Nuwe Jerusalem sal van die hemel af kom (Op. 21:2).
— Satan sal die opgewekes versamel om Jerusalem aan te val (v. 8-9).
— Die goddelose sal geoordeel word (v. 11-13).
— Elke knie sal voor Christus buig (Filippense 2:10-11).
— Satan en die goddelose sal deur vuur vernietig word (v. 9-10, 14-15).
D Die nuwe skepping. Openbaring 21:1-8.
❖ Aan Johannes is die Nuwe Aarde gewys. Hy het gesien wat daar sal en nie sal wees nie.
❖ Al die vrae oor God se geregtigheid sal beantwoord word, en die pyn van geskei wees
van ons geliefdes sal eindig. Geluk sal vir ewig heers.
E Die Nuwe Jerusalem. Openbaring 21:9-22:5.
❖ Alhoewel die beskrywing van die Nuwe Jerusalem in Openbaring simbolies is, sal dit 'n
werklike stad wees.
❖ Dit is kubusvormig, soos die Allerheiligste in die Tempel. Dit verteenwoordig die
woonplek van God self (Op. 22:3-4).
❖ Ons sal elke maand bymekaarkom om van die boom van die lewe te eet. Ons sal ook
elke Sabbat die Vader, die Seun en die Heilige Gees aanbid (Jesaja 66:23).

