
1 
Erediens- Postmasburg 21 Augustus 2022 (Nagmaal en nabetragting)   
 

Skriflesing: Openbaring 19: 1 – 10 (1933 ’53 Vertl)  

Teks: Openbaring 19: 7-9 

Sing: VOORAF SANG- Sb. 2-4 (33): 1, 3  

TYDENS EREDIENS- Ps. 33:11; Ps. 90:9; Sb.18-3 (29):8,9; Ps. 23:3; Ps. 116 ... Sb. 10-2 

(Onse Vader gebed)  

Openbaring 19: 1 – 10 
Rev 19:1  En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat 
sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!  
Rev 19:2  Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde 
met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.  
Rev 19:3  En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.  
Rev 19:4  En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op 
die troon sit, en gesê: Amen, Halleluja!  
Rev 19:5  En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat 
Hom vrees, klein en groot!  
Rev 19:6  En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en 
soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die 
koningskap aanvaar.  
Rev 19:7  Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam 
het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  
Rev 19:8  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die 
regverdige dade van die heiliges.  
Rev 19:9  Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir 
my: Dit is die waaragtige woorde van God.  
Rev 19:10  En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n 
mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die 
getuienis van Jesus is die gees van die profesie.  

Skriflesing: Openbaring 19: 1 – 10 (1933 ’53 Vertl)  

Teks: Openbaring 19: 7-9 

Sing: VOORAF SANG- Sb. 2-4 (33): 1, 3  

TYDENS EREDIENS- Ps. 33:11; Ps. 90:9; Sb.18-3 (29):8,9; Ps. 23:3; Ps. 116 ... Sb. 10-2 

(Onse Vader gebed)  

Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, verlede Sondag met ons voorbereiding was ons 

by die finale verwoesting van die goddelose stad Babel. Babel is ’n plek uit die aarde aards.  Dis 

dié Sodom van ons tyd.  Dit aaklig, dis verwoestend, dis sleg al die dinge wat aan Babel verbind 

moet word.    

 

Vandag vier ons Nagmaal.  Ons doen dit hier op aarde met Openbaring 19 wat ons in twee 

gedeeltes na kyk. Nou verse 1 – 10 en na Nagmaal by nabetragting dan die res van hierdie 

hoofstuk. Vóór Nagmaal is daar so ’n mooi verband tussen die aardse Nagmaal en die hemelse 

huwelik.  God wil dit bymekaarvoeg en ons weet ons as mense mag nie wil skei wat God 

saamgevoeg het nie!  Ons mag die hemele en die hemelse heerlikheid nooit sien as ’n plek en 

gebeurtenis ver weg van ons wat ons die hemelse geluk nie op aarde mag vier nie.  Wie die aarde 

van die hemele wil skei is ook besig om te skei wat God saamgevoeg het.  Nagmaal is daarom 
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ook ’n aardse gebeurtenis met diep hemelse betekenis. Openbaring 19 bring ook die hemelse 

naby ons.   

 

Terwyl Babel ’n rokende puinhoop op aarde is, die politici en die ekonome en die handelaars en 

nyweraars van hierdie wêreld het aan die gevaarlike vrou van Openbaring 17 en 18 bly vasklou.    

Hulle het vir haar ’n aardse ruimte geskep, ’n stad Babel waarin hulle verskriklik gehuil het toe 

die stad verwoes is.  Alles daarmee heen!  Ja, in Openbaring 18 is daar eintlik drie treurige 

koorsange.  Eers die konings wat treurig huil, dan die ekonome, dan die manne van die 

wêreldverkeer, op see en op land!   

      *** 

Openbaring 19 is alles behalwe treurig.  Daar word in die hemele lofsange gesing oor dit wat op 

die aarde gebeur het.  Daar is blydskap oor die ondergang van Babel.  Elke keer met die woord 

Halleluja.  Ja, hierdie besondere woord word in die Nuwe Testament baie spaarsaam gebruik.  

Die woord kom maar 4X in die hele Nuwe Testament voor en al die kere in ons gelese hoofstuk 

vandag.  Die woord het ’n sterk betekenis want dit beteken Prys God!  Die engele sing dit die 

eerste keer. Ongelukkig het die 1983-vertaling die woord nie direk vertaal nie, maar die 2020-

vertaling het dit wel weer reggestel.  “Halleluja!   Die verlossing, die heerlikheid   en die krag 

behoort aan ons God! 2 Waar en regverdig is sy oordele, want Hy het die groot prostituut 

veroordeel, sy wat die aarde met haar hoerery verlei het, en Hy het die bloed van sy diensknegte 

wat deur haar hand omgekom het, gewreek.”  Dan kom die Halleluja ’n tweede keer- en dadelik 

ook ’n derde keer- weer die 2020-Vertaling:   'n Tweede keer het hulle uitgeroep: “Halleluja!  

Haar rook styg op, vir ewig en ewig.” 4 Die vier-en-twintig ouderlinge en die vier lewende 

wesens het neergeval, en God wat op die troon sit, aanbid en gesê: “Amen! Halleluja!” 

      *** 

Ná hierdie eerste drie Hallelujas waar die hemele die val van die aardse Babel besing dan styg dit 

tot die hoogte waar dit naderhand vir Johannes laat dink aan die geluid van baie waters en sterk 

donderslae.  Dit is die inleiding tot waar Openbaring 19 dan kom by die bruilofsmaal van die 

Lam.  Die Hallelujas wat in vreugde die val van die slegte kon besing en dat God se kinders bly 

is dat God wraak kon neem oor Babel  dan is dit asof die halleluja-lied oorgaan in ’n bruilofslied.   
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Baie duidelik maak ons gelese gedeelte melding van die bruilof van die Lam, terwyl ons vandag 

die Nagmaal van die Lam wil vier.  Die vreugde wat by die bruilof pas moet die Nagmaal ook al 

iets van daardie vreugde bevat.  So mooi staan dit - want die bruilof van die Lam het gekom en sy 

vrou het haar gereed gemaak.   

      *** 

Ons as Kerk wat vandag Nagmaal vier is hierdie vrou vir die Lam.  Een kant is daardie 

bruilofslied waarmee die Lam geprys kan word maar verse 9 praat ook duidelik van ’n 

bruilofsmaal.  Die vrou van die Lam is by albei ingetrek. Sy lyk darem so anders as die slegte 

vrou van die vorige twee hoofstukke ... 8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en 

blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. 

      *** 

Ons besef as ons by die Nagmaal vandag die groot dinge van Jesus se finale koms met ’n bruilof 

inkleur dan moet ons ’n bruilof verstaan teen die agtergrond van die vroeëre Joodse 

huweliksgebruike.  Dit wat nog in die Nuwe Testament gegeld het. Hulle het soos ons ook die 

besondere verlowing van twee geliefdes beleef maar tog is dit asof hulle die verlowing van man 

en vrou alreeds in heelwat ernstiger lig wou sien as hoe ons dit vandag doen.  As ’n verlowing in 

ons dae gebreek word dan is dit hartseer maar gelowiges aanvaar dat dit eintlik goed is dat as die 

verlowing nie kon hou nie, dan wil ons amper aanvaar die huwelik sal mos dan nie slaag nie.   

 

In die Jode se oë en hoe Christus hierdie beeldspraak rondom ’n huwelik toepas was verlowing 

eintlik vir hulle ’n heelwat ernstiger saak.  Die verlowing was al eintlik so ’n sterk inleiding op 

die huwelik dat met die verlowing is die kontrak al opgestel, die voorwaardes vir hierdie 

komende huwelik is by die verlowing al met getuies vasgemaak.  Die bruidsprys is dan ook al 

betaal en God se seën word dan alreeds oor hierdie heilige verbintenis uitgespreek.  Gewoon sien 

ons raak, verlowing was al amper iets van ’n huwelik vir die Bybelse mens en was hulle alreeds 

wettiglik as man en vrou gesien, al mog daar wel geen seksuele gemeenskap nog gewees het nie.  

Dit moes wag vir die huwelik.   

      *** 

En so verstaan ons Openbaring 19 se eerste deel dan ook vandag.  Daar waar die hallelujas 

weerklink en daar is baie vreugde oor die sedelose vrou en haar Babilon is verwoes. Daar raak 

Christus aan sy Kerk verloof.  Ook as die 24 ouderlinge kniel en die vier lewende wesens val 
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neer en aanbid God en die besondere woorde word uitgespreek ...  5 En ’n stem het uit die troon 

uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot! Ons 

sien dit alles in die konteks van Christus het aan sy Kerk verloof geraak. Ja, dis presies wat ons 

teksverse by wil uitkom dat daar was eers die verlowing (vv. 1-3) maar dan kom daar in die 

Joodse gebruike van ’n huwelik iets wat in Openbaring 19 mooi na gekyk moet word want ons 

huwelike vandag is in die opsig tog ook bietjie anders.    

 

Die verlowing het al ernstige dinge uitgespel, dit was al soort van ’n voorlopige huweliksluiting 

maar dan het die Jode hulle huwelike baie langer uitgerek as wat dit in ons gejaagde tydsgees 

ooit kan wees.  Ons vier die fees gewoonlik direk na die huweliksluiting maar by die Jode was 

die verlowing al soort van voorlopige huweliksluiting en dan het daar ’n lang tyd verloop 

voordat die man en vrou werklik by die finale bevestiging van hulle huwelik sou kom.  Daardie 

hele tyd tussen verlowing en sluiting van die huwelik het in hulle geval dikwels ’n lang tyd 

verloop en in die konteks van Openbaring 19 noem ons dit die tussentydperk.   

      *** 

Met Jesus se dood en bloedstorting, ja alles wat ons vandag met die Nagmaal mag vier, was 

Jesus se verlowing aan ons.  Nou is ons reeds as Kerk verloof aan Hom maar ons leef in die tyd 

tussen Jesus se eerste koms en sy finale koms.  Ons as Kerk is verloof maar nog nie getroud nie 

kan ons ook sê.  Ons vier as verloofdes Nagmaal, die bruidsprys is reeds betaal, dit het ons 

Bruidegom se bloed gekos, maar ons Bruidegom wag nog.  Daar is nog daardie tussentyd, ja dis 

al meer as 2000 jaar aan die gang wat ons verlowing duur maar die groot huwelik, die groot 

hemelse maal, die finale koms van Hom is nog iets wat moet gebeur.  Dis eintlik waarmee vv 11-

21 in ’n groot deel mee besig is.  Dinge wat in hierdie tussentyd sal gebeur waar daar op grond 

van ons Bruidegom se verlowing, ja Sy beloftes groot dinge beloof word maar wat nog nie 

gebeur het nie. 

      *** 

Ons dink aan al die groot vyande van die Kerk wat nog vernietig moet word.  Die Ruiter wat op 

die wit perd gaan kom wat dan eintlik ook maar aanduiding is, die bruid wag nog vir haar 

Bruidegom wag, Hy het haar nog nie finaal kom haal nie.  In die Joodse gebruik is dit ook 

aangrypend dat as die finale gebeur, die aardse bruidegom gaan dan ten einde laaste uit om sy 

bruid te gaan haal dan het hy baie mooi klere aangetrek en was saam met sy vriende in ’n groot 
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optog wat sing en hulle dra fakkels, ja iets van die besondere klanke en dinge wat ons wel in 

Openbaring 19 ook al die toepassing begin sien.   

      *** 

Dis ’n baie groot dag vir die bruid as haar bruidegom dan tog hierdie laaste dinge in haar lewe 

duidelik maak dat die bruidegom kom dan na die huis waar die bruid nog altyd vir hom bly wag 

het.  Haar verlowing is vir haar heilig, sy het dit heilig gehou, sy het dit bly respekteer en hier 

kom die bruidegom nou ten einde laaste en hy bring sy bruid in ’n groot optog na sy huis.  En 

dan kan die huweliksfees begin.  Sulke huweliksfeeste waar Christus ook sy eerste wonderwerk 

gedoen het, het dan dae aanmekaar aangehou, dikwels sewe dae of meer.   

      *** 

Dalk verstaan ons in hierdie konteks Jesus se harde woorde aan sy ma soveel beter, waar sy ook 

tydens ’n huwelik  na Hom gekom het met die opdrag die wyn het opgeraak en die bruidegom is 

verleë daar is nie meer wyn nie.   Dan antwoord Jesus sy ma op die oor af nogal hard.  Vrou wat 

het Ek met u te doen, my uur het nog nie gekom nie (Joh. 2:4).   

 

Hoekom Jesus se byna harde woord aan sy ma en hoe moet ons dit verstaan?! Ons kan aanvaar 

Jesus wil iets van sy eie koms se betekenis intrek en sy ma moet verstaan sy koms staan ook in 

huwelikstaal, maar Hy is nog nie eers aan sy bruid verloof nie, maar nou verwag sy van Hom Hy 

moet kennis neem van wyn wat Hy mee moet help terwyl Hy Self nog sy lewe sal moet gee vóór 

Hyself aan sy Kerk verloof sal kan raak.  Sy ma wil al feesvreugde, die finale huweliksfees sy 

verantwoordelikheid maak terwyl daar in Jesus se eie lewe nog baie sal moet gebeur vóór Hy 

nog eers aan sy Kerk verloof sal kan raak.   Wat nog te sê al ten volle kan deel in die finale fees 

van hierdie huwelik.   Jesus se ontsteltenis maak in so ’n konteks in alle geval dan sin, maar eie 

aan Wie die Here is, Hy laat tog iets van die vreugde voortgaan al is dit nog ver uit sy lewe wat 

dit kan gebeur. Hy maak die wyn baie en die fees gaan voort terwyl die verskriklikste lewe en 

lyding nog op Hom wag.  Daarom kan ons Jesus se ontsteltenis na sy menslike natuur dalk ook 

nou soveel beter verstaan.   

      *** 

Tog as ons nou Nagmaal vier onthou dan twee belangrike dinge. Die verlowing aan ons 

Bruidegom is reeds ’n werklikheid en ons vier vandag Nagmaal in wat genoem word die 

tussentyd.  Ons kan al iets van ’n vreugde beleef en ons eie maak, ja selfs ook te vergelyk met 
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waar Jesus sy eerste wonder gedoen het.  Maar die groot fees, die huweliksluiting met God wat 

alles gaan omvat en waar die fees so groot sal wees dat niks op aarde daarmee kan vergelyk nie, 

daardie fees kom nog.  Ons vier eintlik ’n skadufees, ’n fees wat wil vooruit gryp na die werklike 

fees waar die huwelik met ons Bruidegom dan in alles ’n werklikheid sal wees.  Ons vier die fees 

nog in groot gebrokenheid.   

 

Ja, op die huwelik uit die Joodse konteks gesien, was die bruid in ’n baie interessante posisie as 

sy reeds verloof was maar nog nie getroud kon wees nie.  Haar tussentyd was rokmaak-tyd.  In 

die tussentyd het sy aan haar trourok moes werk.  Sy moet sorg dat as die Bruidegom dan my 

gaan kom haal en ek word na sy huis gebring dan moet my trourok reg wees en mooi wees, ek 

moet so gereed wees vir sy koms soos ek op niks anders gereed kan wees nie.  Daarom besef u 

geliefdes dis waarby ons nabetragting vandag by moet uitkom.  Dit word ’n al hoe belangriker 

vraag-  is ons as Kerk werklik genoeg aan die werk aan ons trourok.  Die tyd waarin ons lewe is 

die tyd waarbinne die kerk aan haar trourok moet werk, is ons wel hard genoeg daarmee besig.  

Laat ons ná hierdie Nagmaal by nabetragting weer die vraag duidelik probeer vra.  

AMEN  

NABETRAGTING-   

Skriflesing: Openbaring 19: 8 – 21  

Teks:  Openbaring 19: 8 – 9  

Sing- Sb. 10-2 (Onse Vader gebed)  

Openbaring 19: 8 – 21 
Rev 19:8  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die 
regverdige dade van die heiliges.  
Rev 19:9  Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir 
my: Dit is die waaragtige woorde van God.  
Rev 19:10  En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n 
mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die 
getuienis van Jesus is die gees van die profesie.  
Rev 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word 
genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  
Rev 19:12  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe 
is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.  
Rev 19:13  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.  
Rev 19:14  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.  
Rev 19:15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 
‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, 
die Almagtige.  
Rev 19:16  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en 
die Here van die here.  
Rev 19:17  En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die 
voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die 
grote God,  
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Rev 19:18  dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van 
sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, 
klein sowel as groot.  
Rev 19:19  En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te 
voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.  
Rev 19:20  En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy 
teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld 
aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.  
Rev 19:21  En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en 
al die voëls is versadig van hulle vlees.  

 

Dis darem ’n baie groter  vreugde om by hierdie vrou stil te staan, as wat dit was om by die 

slegte vrou van die vorige twee hoofstukke uit Openbaring 17 en 18  te moes uitkom.  Haar 

voorkoms, haar stad is afskuwelik sleg.    Daar mag vandag baie vreugde wees, daar mag baie 

wees om na uit te sien, maar is ons as Kerk werklik besig met die dinge waarmee ons al hoe 

meer mee besig moet raak.  Is ons hard genoeg aan die werk aan ons trourok voordat ons 

Bruidegom gaan kom.  Dis ’n eenvoudige vraag met dalk nie so ’n eenvoudige antwoord nie.   

 

Vers 8 stel dit baie mooi.  Hier kan ons wel weer die 1983 Vertaling volg-   8 God het haar dit 

vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die 

gelowiges.  Ons trourok moet wees die regverdige dade van die gelowiges.  Dade wat moet 

plaasvind in die diepere en wyere konteks van die tweede deel van Openbaring 19.  Jesus se eie 

klere herinner weer aan die tyd toe die verlowing gebeur het.  Hy sy bloed moes gee.  Vers 13 - 

13 Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.”  

Daardie bloed waarvan die wyn en die beker vandag die teken en seël was.   Die wyn in die 

beker verseël.  Die belangrike is dat terwyl ons aan ons trourok werk, die huwelik gaan kom, is 

ons reeds meer as oorwinnaars, ons is reeds verloof.  Daarom kan ons Hom volg dat al is sy eie 

klere tekenend van wat Hy moes ly om Homself aan ons te bind is Jesus se optrede reeds die van 

’n Oorwinnaar.   Hy ry op ’n wit perd, in aansluiting by Openbaring 6, Hy dié  Ruiter word ook 

die Getroue en die Betroubare genoem.  Hy voer in regverdigheid sy oorlog. Met regverdigheid 

oordeel Hy en voer Hy oorlog (v.11).  Sy oë vlam soos vuur, sy kop dra die meervoud van krone, 

Hy dra heerserskrone!  Daar is ’n Naam op Hom geskrywe wat ons as mense nou nog in die tyd 

wat ons lewe, nie ken nie, ons Man se volle name gaan nog groter word.   

  

Vv. 14-16 beskryf hierdie Man net nog duideliker, nog mooier, nog groter.  14 Die leërs in die 

hemel het op wit perde agter Hom aan gery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. 15 Uit sy 
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mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en Hy sal hulle met 'n 

ystersepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die toorn en die oordeel 

van God, die Almagtige. 16 Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n Naam geskrywe: “Die Koning 

van die konings en die Here van die heersers.” 

      *** 

Dan het ons ook vandag gesien, terwyl ons in hierdie tussentyd lewe, is die wêreld met ’n fees 

van hulle eie besig (vv. 17-18).  So in kontras met die huweliksfees wat vir ons as gelowiges op 

pad is.  Daar word simbolies ook heen gewys na ’n grusame fees, die fees van die roofvoëls staan 

in so ’n skerpe kontras met die bruilofsmaal van die Lam waaraan gelowiges deelneem.  Die 

roofvoëls wat die goddeloses gaan opvreet is afgryslike simboliek wat ons die werklikheid ons 

nie kan indink nie.  Die vleis van die goddelose konings, magtiges, konings, ruiters en perde 

gaan opgevreet word.  Die wêreldse mense wat op die einde mekaar gaan opvreet in ’n fees, ’n 

uiters grusame fees wat God ook vir hulle berei het, omdat hulle Hom in Christus, ons 

Bruidegom bly tart het. Openbaring 20 sal hierop nog weer verder ingaan, maar vandag kon ons 

ook reeds hoor hoe Satan se twee helpers, die dier uit die see (die antichris) en die dier uit die 

aarde (die valse profeet) in ’n poel van vuur gegooi sal word, die plek van ewige straf.  

Openbaring 20 brei hierop uit nie net hoe die twee helpers gestraf sal word nie, maar hoe Satan 

self nou gebind is en ook ewig gestraf sal word.   

 

Dis nie maklike tonele wat nog op hierdie aarde gaan afspeel nie, maar watter mooi voorreg dat 

te midde van verskrikkinge die Kerk van die Here besig kan wees met mooi dinge.  Sy werk aan 

haar trourok vir die dag wat haar Bruidegom kom.  Die dag wanneer die groot bruilofsfees gaan 

aanbreek.  8 God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn klere is 

die regverdige dade van die gelowiges.  Terwyl ons dit weet en u vandag Nagmaal kon vier, dink 

dan aan die groter fees – een van Openbaring se sewe saligsprekinge- alles in Openbaring werk 

met sewe en veelvoude van sewe, geen gewone mens wat dinge so kan harmoniseer nie -  salig is 

die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige 

woorde van God. 

AMEN  

 


