A DIE SAMESTELLING VAN OPENBARING
❖ Die boek van Daniël eindig met 'n seën: "Welgeluksalig is hy wat bly verwag ..."
(Daniël 12:12). Die boek Openbaring begin met 'n seën, asof dit die opvolger van
Daniël is (Openbaring 1:3)
❖ Beide boeke word verdeel in twee afdelings: geskiedenis en eskatologie (die gebeure
in die eindtyd). Openbaring sluit 'n ekstra hoofstuk in as 'n brug tussen daardie
afdelings.
— Geskiedenis: Daniël 1-6; Openbaring 1-11.
— Brug: Openbaring 12.
— Eskatologie: Daniël 7-12; Openbaring 13-22.
B OPENBARING EN DIE HEILIGDOM
❖ Die buitenste binnehof van die aardse heiligdom was 'n simbool van die gebeure wat
op Aarde gebeur (Openbaring 11:2). Die Allerheiligste Plek en die Heilige Plek was 'n
simbool van die gebeure in die Hemelse Heiligdom.
❖ Johannes is die geskiedenis van die kerk gewys. Daarna het hy die Hemelse Heiligdom
binnegegaan deur "‘n geopende deur in die hemel.”
❖ In Openbaring is Johannes Hemelse waarhede getoon deur simbole uit die heiligdom
te gebruik.
C JESUS EN OPENBARING
❖ BEELDE VAN JESUS
— Openbaring verduidelik Jesus se verlossende werk deur beelde te gebruik:
(1) Sy offer. ‘n Lam is geslag (5:6)
(2) Sy opstanding. Hy het die sleutels van die Doderyk en van die Dood (1:18)
(3) Sy hemelvaart. ‘n Kind is weggeruk na God (12:5)
(4) Sy oorwinning. Die Leeu van die stam van Juda (5:5)
(5) Sy Wederkoms. Gesit op die wolk met ‘n skerp sekel in Sy hand (14:14-16)
❖ DIE ALFA EN OMEGA
— Jesus openbaar Homself in die eerste hoofstuk van Openbaring:
(1) Jesus het ons verlos deur Sy liefde (v. 5)
(2) Jesus het ons die oorwinning gegee (v. 6)
(3) Jesus “kom met die wolke.” (v. 7)
(4) Jesus is God (v. 8)
(5) Jesus het die dood oorwin (v. 18)
(6) Jesus gee om vir ons (v. 12, 13, 20)

