
Huisgeloof2018#36 – Maandag 19 tot Sondag 25 November – Openbaring 1:4-8 

4 Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van Hom wat is 

en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5 en van Jesus Christus, die 

geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die 

aarde.Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos  6 en ons sy koninkryk gemaak, 

priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.7 Kyk, 

Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die volke van 

die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! 8 “Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here 

God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 

# God is… (vs 4) Openbaring se 404 verse het 518 verwysings na die Ou Testament. Johannes, die apostel, se 

gunsteling boeke was Esegiël, Daniël, Sefanja, Sagaria, Jesaja en Eksodus. Hy haal nooit direk aan nie, maar sy tekste 

is gemarineer in die Ou Testament. Openbaring se beelde wat die Gees aan Johannes gee, kom uit dié Bybel wat hy 

meer as net goed geken het, maar geleef het. Dis belangrike inligting wat my en jou Openbaring beter sal laat 

verstaan. Johannes het die Openbaring van God gekry - eintlik werk die hele Bybel so - dis van God aan jou en my! 

Maar nou kom verduidelik hy, God is  

1.die Een wat was. History is always His Story! Hy is al van lank hier betrokke…  

2. die Een wat is.  
Dit roep ons op om die volgende te doen:  

Laat God God wees ... in jou. Laat God God wees ... in jou familie.  

Laat God God wees ... in jou buurt. Laat God God wees ... in jou wêreld. 

3. die Een wat kom. 

Leef ons soos mense wat weet Jesus kom terug? Laat mense sien dat God God is in elke aspek van jou en my lewe... 

 

#30 000 Jode is gekruisig (vs 5a) Met die woord “betroubare getuie” verwys Johannes indirek na Psalm 89 vers 28, 

36-38. So wil Johannes net beklemtoon dat jy Jesus met jou hele lewe kan vertrou. 

Dr. Harry Rimmer het klas gegee by ŉ kollege. Tydens die klas het ŉ jong Joodse man gevra: “Wat het Jesus Christus 

gedoen wat niemand anders ooit gedoen het nie?” Rimmer het geantwoord, “Meneer, jy is ŉ Jood. Ek neem aan jy 

ken die vroeër geskiedenis van jou mense en jy weet dat Titus en Pilatus en die ou Romeinse keisers 30000+ jong 

Jode gekruisig het.”  Die student het instemmend sy kop geknik. “Ek sal die naam van een van daardie Jode gee en jy 

gee vir my die naam van ŉ ander. Ek noem Jesus Christus. Nou kan jy een van die ander 30,000 gekruisigdes noem.”  

Die jongman het geantwoord: “Ek ken nie ŉ ander naam nie.” Hoekom onthou ons Jesus se Naam en kan nie die 

ander 29,999 se name noem nie? Omdat Jesus die enigste Een was wat uit die dood opgewek is - Hy lewe! Die feit 

maak van Jesus Iemand besonders - ons Redder - die Koning van die heelal! 

#Paaslam se bloed (vers 5b) Met die woorde “ons deur sy bloed van ons sondes verlos het”  het Johannes ŉ beeld 

ingedagte wat almal destyds sou gesnap het. Eksodus 12 vertel van die Paaslam se bloed wat aan elke Jood se 

deurkosyn in Egipte gesmeer is en so het die laaste plaag hulle nie getref nie. Jesus is ons Paaslam wie se bloed op 

Golgota gevloei het en al sukkel ons nog daarmee, is ons as Jesusvolgelinge vir ewig bevry van die sonde! 

Watchman Nee vertel van ’n nuwe Christen wat hoogs ontsteld na hom gekom het: “Maak nie saak hoe hard ek bid 

nie, maak nie saak hoe hard ek probeer nie, maar ek kan net nie getrou bly aan Jesus nie. Ek dink dis verby met my!” 

Watchman Nee het gesê: “Sien jy hierdie hond van my? Hy mors nooit in die huis nie, hy is gehoorsaam aan my en 

een groot vreugde!  Maar binne in die kombuis het ek ’n babaseun. Hy maak ’n gemors, gooi sy kos rond, maak sy 

klere vuil. Maar wie is my erfgenaam? Nie my hond nie, maar my seun! Jy is Jesus se erfgenaam, omdat Hy vir jou 

gesterf het.” 

#A en Z van die lewe…my lewe! In vers 8 maak Johannes gebruik van ’n kombinasie van dié Joodse en Griekse 

Godsname.  Ja, God is die Een wat is (Joods – Ek is wat Ek is) en wat was en wat kom (’n Griekse verstaan van God)!  

Dan rond Johannes dit af met sy gunsteling beskrywing van Jesus – naamlik, die ‘Almagtige’. Dié beskrywing was vir 

Johannes se hoorders, wat vervolg is vir hulle geloof, van groot troos. Want Johannes wou daardeur vir hulle 

herinner dat hulle vervolgers vergeet Wie regtig in beheer is - Jesus, die Almagtige!  

Die “Alfa en die Omega” is ŉ ongelooflike beskrywing van God. ‘Alfa’ is die eerste letter en ‘Omega’ die laaste letter 

van die Griekse alfabet. Die uitdrukking “Alfa en Omega” dui op volmaaktheid en volledigheid. Hy is die grenslose 

Lewe wat alles en almal omhels! 


