
Ons enigste troos in lewe en dood… 

Openbaring: 7: 1-8 / 29 Oktober 2017 

Skriflesing en Prediking: 

Openbaring 7: 1-8 (bl. 332) 

1. 

Vriende van ons Here Jesus Christus. 

Dit is baie maklik om perspektief te verloor? 

Somtyds raak ons so besig met die alledaagse beslommernis dat ons dit wat 

belangrik is uit die oog verloor.  Ons werk, ons jaag van bakboord na stuurboort, ons 

poog dat die begroting klop, en in die proses flits die lewe voor ons oë verby.  

Mense is bereid om vir 40 jaar in die verkeer vas te sit, te werk vir ŉ baas wat jou 

nie waardeer nie – vir wat? 

Ander kere word ons met die lelike, die moeilike, die hartseer van die lewe 

gekonfronteer.   

 Dalk is jy ŉ slagoffer van misdaad, 

  of dalk word jy siek,  

 dalk verloor jy jou werk.   

En dan gebeur dit dat ons perspektief verloor.  Waar daar voorheen ŉ gesonde 

afstand tussen jou en jou probleme was, word jy sommer nou deur jou probleme 

ingesluk.  Wat belangrik is, wat werklik belangrik, word dan uit die oog verloor. 

Daar is egter ŉ verdere dimensie tot die vraagstelling.  Die wêreld, die televisie, 

die radio, die tydskrifte wat ons lees, vertel vir ons wat belangrik is.  Hulle sê vir 

ons hoe ŉ goeie suksesvolle lewe lyk.   

 Jy moet in die regte buurt woon,  

 die regte voertuig bestuur,  

 die regte klere dra,  

 en die beste slimfoon in jou sak hê,  



 jy moet op facebook wees met honderde vriende.  

Word jy vir lank genoeg hierdeur gebombardeer verloor ons perspektief, verloor ons 

die groter prentjie uit die oog. 

2. 

Word ons met moeilike omstandighede, hartseer en teleurstelling gekonfronteer is 

dit netso maklik om ons Christelike perspektief te verloor.  Anders gestel – ons 

verloor die “groot-prentjie” van God uit die oog. 

Ek self het dit in die week wat verby is beleef. 

Laas Sondag het ek genoem van die vriend wat so verskriklik gebrand het.  Nou, ek 

het hom die week by Milpark hospitaal besoek.   

ŉ Lang storie kort: Ek was oorbluf, stomgeslaan, tot in my wese geskok, deur die 

omvang en erns van sy beserings.  Dié jong man sal nooit weer normaal kan 

funksioneer nie.  Sy lewe, soos hy dit geken het, het in oomblik van skroeiende hitte, 

vir altyd verander. 

Staan jy in daai hospitaalkamer, sien jy die trane in sy pa en ma se oë, wonder 

mens onwillekeurig waar God is – wat was God se rol deur dit alles heen?  Sonder 

dat jy besef verloor jy jou Christelike perspektief, God se prentjie uit die oog. 

3. 

Nie net individue verloor God se prentjie uit die oog nie.  Kerke trap ook in die 

lokval. 

Vandag vier ons die Hervorming – 500 jaar gelede het Martin Luther sy 95 stellings 

aan die voordeur van die kerk in Wittenberg, Duitsland, vasgespyker.  Op die dag, 

500 jaar gelede, het die Reformasie begin waarvan ons kerk, die Hervormde kerk 

deelmaak.  Op die dag, 500 jaar gelede, het die Reformasie van die Rooms 

Katolieke Kerk weggebreuk.   

Die fondasie van die Reformasie kan in die 3 sola’s opgesom word.   

 Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia.   



 Of in Afrikaans:  Slegs deur die Woord, slegs deur Geloof, Slegs deur 

genade.   

 Die Woord van God teenoor tradisie, geloof teenoor goeie dade, genade 

teenoor meriete.   

Op die dag is daar ook ongekende vervolging, lyding en oorlog oor Europa 

ontketting.  Onder ander is daar byna 10 000 Franse Christene die 23 en 24 

Augustus 1572 vermoor.  Die gevolg was dat daar duisende Franse gevlug het,  

Onder ander het die Hugenote ook hier in Suid-Afrika aangeland.   

Onder sulke omstandighede is dit maklik om perspektief te verloor, om God se 

groot prentjie uit die oog te verloor.  Ek kan indink dat die eerste Hervormers 

(Luther, Calvyn, Zwingli) vir mekaar afgevra het of dit alles die moeite werd is.  Is die 

vervolging, lyding, martelaarskap deel van God se perspektief, sy grootprentjie vir 

die wêreld? 

Netso kan vandag se kerk, gemeente Seester inkluis, God se prentjie, Sy plan 

uit die oog verloor.  Kerke regoor die wêreld ervaar agteruitgang.  Sien ons hoe 

kerke reg oor die wêreld leegloop kan ons maklik perspektief verloor – vergeet ons 

dat die kerk nie ons kerk is nie, maar God se kerk.  Ons vergeet so maklik dat God 

ŉ plan, ŉ strategie vir die wêreld het – en die strydende kerk maak deel daarvan. 

4. 

Die eerste gelowiges, die mense vir wie Openbaring geskryf is, het ook somtyds 

God se prentjie, God se plan, vir wêreld uit die oog verloor. 

Nog meer as ons was hulle omring met die hartseer, pyn, ontbering, en lyding van 

die wêreld.  

Openbaring 6 skets iets hiervan op ŉ aangrypende manier. 

In Openbaring 5 het ons van boekrol met die 7 seëls gelees.  Net Jesus kan die 

boekrol neem, en Hy is waardig om die boekrol oop te maak.  Die breek van die 

seëls is simbolies van die strydende kerk se alledaagse realiteit, maar ook van 

die dinge wat nog moet gebeur. 



Eers lees ons van seël 1-4.  Die is die bekende beeld van die perde van die eindtyd. 

 Ons lees van ŉ wit perd en die ruiter van die pers het pyl en boog in die had – 

op sy kop is daar ŉ kroon.  Die perd is simbolies van propaganda en die leuen  

wat wêreldleiers verkondig as die waarheid. 

 Dan lees ons van ŉ rooi perd.  Na propaganda volg oorlog.  Kyk ons na die 

wêreldgeskiedenis is dit die normale gang van sake. 

 Dan volg ŉ swart perd met die oopmaak van die 3de seël.  Die derde perd is 

simbolies van die gevolg van oorlog.  Die ruiter het ŉ skaal in die hand 

waarmee hy die mensdom se rantsoene uitmeet.  Die perd is simbolies van 

die hongersnood wat op oorlog volg 

 Met die oopmaak van die 4de seël verskyn daar ŉ vaalgrys perd.   Die Grieks 

sê ŉ grysgroen perd.  Dit is die kleur van ŉ lyk.  Na die propaganda, oorlog en 

hongersnood volg die dood. 

Die eerste 4 seëls is maar simbolies van die mensdom se geneigdheid tot 

selfvernietigende gedrag.  Dit het in die verlede gebeur, dit gebeur vandag nog, en 

dit sal ook in die toekoms plaasvind. 

Daarna lees ons dat die 5de seël gebreek word.   Dit is simbolies van die vervolging 

van die vroeë kerk.  Vervolging wat besig is om plaas te vind, maar ook die 

vervolging wat nog moet gebeur.  

En dan lees jy van die sesde seël wat gebreek word deur die lam.  Van al die seëls 

wat gebreek word, is dit die verskriklikste een.   

 Die son word swart en die maan soos bloed. 

 Die sterre van die hemel val na die aarde soos vrugte wat losgeskut word deur 

ŉ stormwind. 

 Die hemel self verdwyn.  Dit word soos ŉ boekrol opgerol. 

 Die berge en eilande word uit hul plekke geskut. 

Die 6de seël is simbolies van natuur en hoe die antieke mens uitgewer was kragte 

wat groter as hulself is.  Aardbewings, oorstromings, vulkaniese uitbarstings, 



droogtes was vir die antieke mens bonatuurlike gebeure.  Dit was vir hulle ŉ straf 

van die gode.  En niemand kon dit weerstaan nie.   

In hoofstuk 8 lees ons dat die 7de seël oopgemaak word.  Dit is in ŉ sekere sin die 

voorsetting van die 7de seël.  Hier lees ons dat daar ŉ stilte volg op die oopmaak 

van die seël.  Hierdie stilte is simbolies van rou.  Nadat alles verby is, alles verlore 

is, is daar net stilte oor – ŉ doodse stilte. 

 

 

5. 

Hoe maklik is dit nie om perspektief onder sulke omstandighede te verloor nie?  Hoe 

maklik verloor ŉ mens nie God se prentjie uit die oog nie?  Ons kan nie anders as 

om saam met die mense van die wêreld in hoofstuk 6:17 te vra: wie kan staande 

bly?  ŉ Mens wil onwillekeurig terug fluister:  Niemand nie.   

Niemand sal staande bly nie.  Elkeen van ons sal deur die stormwaters en 

stormwinde van die lewe meegesleur word.  Wie kan staande bly wanneer ons die 

harde realiteit van die lewe in die gesig staar. 

 Ons uiter soms die vraag.   

 Die kerk van die Hervorming het die vraag geuiter.  

 Die eerste gelowiges, die martelare van ons geskiedenis, het die vraag 

geuiter.  Wie sal staande kan bly? 

5. 

Maar dan lees ons Openbaring 7. 

 Dit is ŉ toneel wat ons weer ons Christelike perspektief terug gee.   

 Die hoofstuk fokus ons weer op God se prentjie vir die skepping.   

 Dit is ŉ toneel wat ons aanmoedig om ŉ tree terug te gee, om ons self te 

distansieer van al ons probleme en die hartseer van die wêreld. 



 Dit is ŉ teksgedeelte wat ons vra om met ŉ nugtere oog na die wêreld en na 

God te kyk. 

Dit is ŉ toneel wat ons vertel wie God is en wat sy rol in die wêreld is, en dit is ŉ 

toneel wat elkeen van ons herinner wie ons is. 

 Al lyk dit asof ons gedruk gaan onder die leuen, oorlog, broodtekort en die 

dood.  Al lyk dit vir ons of ons of Christendom altyd op een of ander wyse 

vervolg sal word.  Al lyk dit vir ons of  ons uitgelewer is aan natuurkragte soos 

aardbewegings, vloede, droogtes, en aardverwarming .... weet ons dat God 

die winde van die lewe bepaal en beheer.  Hy bepaal nie net die gang van 

die wêreldgeskiedenis nie, ook die toekoms is in Sy hande.   

 Al voel ons of ons uitgelewer is aan die wêreld, moet ons weet dat ons aan 

die Here behoort.  Daarvan is die merkteken simbolies.  Ons is vir God, 

uitgesonder, vir God bedoel.   

 Die merkteken of seël sinspeel op die slawegebruike van die antieke tyd.  ŉ 

Slaaf is deur sy eienaar gemerk as sy besitting.  Hy behoort aan niemand, nie 

eers homself nie – hy behoort aan sy eienaar.  Ter selder tyd geniet hy ook sy 

eienaar se beskerming. 

 Ons maak deel van God se 144 000, sy volle getal, vandag, maar ook more 

en die dag daarna. 

Wie gaan staande bly?  Dit is die vraag wat aan die einde van hoofstuk 6 geuiter 

word.  Wel die antwoord word vir ons in Hoofstuk 7 gegee.  Die wat die deur God 

as sy eiendom gemerk is sal staande bly.  Elkeen wat in Jesus glo en in sy 

sterwe en opstandig, hulle maak deel van God se volgetal.  Jesus se bloed is die 

prys wat betaal is.  Deur Sy bloed is ons as God se eiendom beseël.  In Jesus se 

kruisdood word ek en jy ons Vader se eiendom en geniet ons Sy beskerming.  

6. 

Ja somtyds verloor ons die groot prentjie uit sig.  Somtyds gaan dit so swaar dat ons 

vergeet wie God is, en wie ons deur die Here is.  Juis dan, op sulke oomblikke, wys 



die Gees ons op teksgedeeltes soos Openbaring 7.  Dit gee ons weer perspektief – 

dit maak dit vir ons moontlik om ŉ tree terug te gee, en alles in oënskou te neem.   

 Die wete dat God die winde van verwoesting terug hou,  

 dat elkeen as sy eiendom beseël is, gee ons nuwe perspektief op ons self, ons 

lot, en op die wêreld.   

 Die nuwe perspektief maak dit moontlik vir ons om die lyding en ontbering van 

die lewe te trotseer. 

Die Heidelbergse Kategismus – sekerlik een van die Reformasie se skatte – begin 

deur te vra:  Wat is ons troos in lewe en dood.  En dan antwoord dit deur te sê:  

Ons troos is daarin opgesluit dat ons nie aan ons self, of aan die wêreld, of aan die 

bose behoort nie, nee, ons behoort vandag en elke dag, aan Jesus. 

Ons kan dit bietjie anders verwoord:  wat is ons enigste troos?   

Die wete dat ons sonder dat ons dit verdien, deur Jesus gemerk is, beseël is, as 

God se eiendom.  Ons behoort nie aan die wêreld nie, maar ons maak deel van die 

simboliese 144 000. 

Dit is ons Christus perspektief, dit is God se prentjie, met dié oë moet ons na die 

lewe en die wêreld kyk. 

8. 

Dit, vriende, is ŉ boodskap wat vertroos en versterk. Dit gee ons ook weer die moed 

om die moeilike lewe mee aan te pak. 

Maar dit is ook ŉ boodskap wat ons lewe verander. 

Uit dankbaarheid lewe ons nou uit die gebeure van die Kruis en Opstanding.  

Anders gestel: ons leef nou soos mense wat die seël van God dra.  Ons lewe 

nou soos God se uitverkorenes, Sy 144 000. 

Elke dag moet ons lewe met die besef dat ons God se eiendom, ook sy 

verteenwoordigers, op aarde is.  Ons is deur God in Jesus gemerk – ons kan nie 

teken verbloem of wegsteek nie.  Nee, ons moet dit juis duideliker laat word. 



 Ons moet dit as merkteken aan ons hande vasbind,  

 dit moet op ons voorkoppe te siene wees,  

 dit moet op ons deurkosyne wees 

  en ons stadspoorte.  

 Die wete, die perspektief, moet ons ganse menswees deursuur. 

Die ganse skepping moet duidelik kan sien wie en wat ons in die Here is.  Dit is ons 

getuienis teenoor die wêreld. 

Amen 

 


