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Openbaring 7:9-17    6 Oktober 2019 

10 jarige bestaan van BRECA 

Tema: God hou sy kerk in bewaring 

 

As mens na die kerk op aarde kyk, kry mens baie keer ‘n verdraaide prentjie van hoe 

die Here se uitverkorenes lyk. Ons kan dit ook ander stel: As mens net na Christene 

kyk, kry mens ‘n baie verdraaide prentjie van hoe die ware kerk lyk. En dit kan jou 

laat wanhoop…laat moed verloor. Die skandale en die kwale van die kerk laat mens 

heel dikwels met jou hande in jou hare sit. Selfs mense met goeie bedoelings kan 

die kerk soms meer skade aandoen as wat hulle besef. Ja, daar is baie dwalers en 

ketters en fanatici wat die wêreld heelwat rede gee om met die kerk te spot. Geen 

wonder dat Johannes in sy eerste brief skryf dat die antichriste in sy tyd uit die 

geledere van die gelowiges voortkom het.(1 Joh 2:19) Die mense van die kerk is 

dikwels self die rede dat mense twyfel of daar hoegenaamd nog ‘n bestaansreg vir 

die kerk is.  

In Suid Afrika en Australië is daar ook duidelike tekens van kerke wat krimp. Baie 

van die eens lidmate sal vir jou sê hulle het hul vertroue in die kerk verloor. Mense 

skryf boeke met titels soos: “Ja vir God, nee vir die kerk!” (Outeur: Kobus Kok) In 

Amerika, waar statistiek meer beskikbaar is, het die persentasie van jongmense 

tussen 18 en 29 jaar wat nie kerklik betrokke is nie toegeneem van 59% in 2011 na 

64% in 2019. (Barna groep) Daar is met ander woorde ‘n tendens van jong mense 

wat al minder belangstel om kerk toe te gaan. En Australië? Net 8% van 

Austalianers gaan op ‘n gereelde basis kerk toe (2016 statistiek). Ons moet passop 

dat ons nie dink dit is net die “egte/regte” kerke wat nog groei, en dat die wat krimp 

dié is wat met dwaalleraars sit, nie. Nee, so eenvoudig is dit nie, want ons weet dat 

die Bybel ons leer dat die mense in die laaste dae vir hulle leermeesters sal 

bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor.  

Ja, mens wonder inderdaad oor die kerk se toekoms. Gaan dit behoue bly? Dalk 

dink jy dadelik aan Matteus 16:18 waar Jesus aan sy dissipels beloof het dat die 

magte van die doderyk die kerk nie sal oorweldig nie. Maar kan ons daaraan 

vashou?  

Ons vier vandag die10 jarige bestaan van ons gemeente. ‘n Gemeente wat vir baie 

mense hoop gegee het na hulle aankoms in Australië. ‘n Gemeente wat maar te 

bewus is van die feit dat sy nie volmaak is nie. ‘n Gemeente wat sekerlik ook lidmate 

teleurgestel het. Hopelik nie lidmate só ontmoedig het dat hulle nie meer deel van 

die kerk van Christus wil wees nie. Al hierdie gestaltes van “die kerk” is natuurlik net 

dit wat ons kan sien – in die teologie praat ons van die “sigbare kerk”. Want sien, 
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daar is ook die “onsigbare kerk” – dit wat ons nie kan sien nie, en hiervan vertel ons 

teks ons. Kom ons kyk, wat leer ons teks ons: 

 

1. Openbaring 7 vertel ons hoe die kerk lyk vanuit ‘n hemelse perspektief. Hier sien 

ons die kerk wat geariveer het by haar ewige tuiste en finale doel. ‘n Mens sou dus 

uit hierdie beeld kon aflei of die kerk dit gaan maak! Of daar enigsins nog ‘n kerk 

gaan wees met Jesus se wederkoms. Hier, soos ook in Openbaring 21 se eerste 8 

verse, sien ons die kerk ná die aardse stryd, ná die groot verdrukking, ná al die 

aanvegtinge wat dit hier op aarde beleef. Wat sien ons? 

Dit lyk vir my die eerste ding wat ons moet raaksien is dat God se suigkrag sterker 

is as die van die wêreld. Want die kerk wat die aarde oorleef het is ‘n “ontelbare 

menigte” (:9) Die Een wat die goeie werk in mense se lewens begin het is getrou en 

het Sy werk end-uit gevoer en voleindig op die dag van Jesus se koms (Fil1:6) Nie ‘n 

enkele gelowige het verlore gegaan nie. Vir Johannes was die menigte ontelbaar, 

maar God weet dat dit presies die getal is wat hy vooruit voorsien het. Dit laat dink 

mens dadelik aan God se belofte aan Abraham dat sy nageslag so ontelbaar soos 

die sterre aan die hemel en die sand aan die see sal wees. Wow! 

‘n Tweede raaksien punt is dat hierdie kerk universeel is - uit elke nasie, stam, taal 

en volk. God het dus kinders uit elke nasie en taal in die wereld. Daar is geen rede 

waarom ons nie hierdie woorde letterlik kan neem nie. Geen nasie is byvoorbaat 

uitgesluit by God se kinders nie. Daarom dat Jesus ook beveel het dat die evangelie 

aan al die nasie verkondig moet word (Matt 28:19) Daar is defnitief Jode onder 

hierdie menigte, maar die groep bestaan nie net uit Jode nie. 

‘n Derde punt wat oor hierdie menigte gemaak word is die feit dat hulle wit klere 

aangehad het met palmtakke in hulle hande. (:9) Die wit klere dui natuurlik daarop 

dat hulle skoongemaak is van sonde. Hulle is rein verklaar. Vers 14b sê hulle het hul 

klere gewas en wit gemaak in die bloed van die Lam. Ons weet dat bloed nie 

normaalweg “wit” maak nie. Maar as jy in Jesus se bloed gewas word, word jou klere 

wit, want dan is jy rein. Die palmtakke is teken van oorwinning en feesviering. Mens 

dink byvoorbeeld aan hoe Israel fees gevier het om hul verlossing uit slawerny te 

vier met die fees van tabernakels. Tydens hierdie fees het palmtakke ‘n groot rol 

gespeel in die hutte wat hulle gebou het. Hierdie menigte vier hul verlossing uit die 

wereld met al sy verleidelikhede, pyn, verslawings en vervolging. Nou vier hulle hul 

finale verlossing en hulle ingaan in die beloofde land…die ewige wonings wat deur 

die Lam voorberei is. 

Hierdie menigte weet dat hulle redding net deur God se toedoen is. Daarom roep 

hulle hard uit: “Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!” 

In die vierdie plek moet ons daarop let dat die menigte voor die troon en voor die 

Lam staan. Hulle is in die plek wat gevul is met God se almagtigheid en die 
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heerlikheid van die Lam. Hier is sprake van ouderlinge – wat dui op die kerk – en 

engele wat saam met hele skepping God se lof besing. 

En dan ‘n laaste (vyfde) vermelding van die heerlike toestand daar word as volg 

beskryf: “Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie 

brand nie en ‘n hittegloed ook nie, want die Lam wat in die middel van die troon is, 

sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God 

sal al die trane van hulle oë afvee.”(:16,17) 

 

Om op te som: Wat Johannes sien in die visioen wat Jesus self aan hom gegee het 

is ‘n triomfantlike kerk, ‘n menslik ontelbare groot kerk waarvan almal in die regte 

verhouding met God is. Hierdie kerk weet hulle is uit genade gered, deur Jesus en 

hulle prys en dien God dag en nag daarvoor (:15). Hulle weet God is by hulle en sal 

altyd by hulle bly (Letterlik: Hy het sy tent oor hulle gespan - vers15)  

Honger en dors is daar nie meer in die hemel nie – ook nie hittegloede en ‘n 

brandende son nie…hiervan het die volk van God baie beleef; veral in die 

woestynjare…om nie eens te praat van die skroeiende sirokko-wind uit die rigting 

van die Judeawoestyn nie. 

Die Lam is nou hulle Herder – soos Hy al in die Ou Testament voorgestel is en deur 

Jesus self bevestig is (Joh 10) – en Hy lei hulle nou na fonteine met water wat lewe 

gee. Om van die water te drink beteken om nou reeds die ewige lewe volledig deur 

die Gees te ervaar. 

Hulle weet daar is geen hartseer en trane in die plek waar hulle nou is nie. Alle 

liggaamlike lyding en ongerief word opgehef – wat ‘n vooruitsig is dit nie vir mense 

wat nou liggaamlik ly nie.  

 

2. Kom ons praat nou weer oor die kerk hier op aarde en antwoord die vraag aan die 

begin: Sal die kerk dit maak?  

Hang natuurlik af hoe ons aan die kerk dink! As jy dink aan ‘n gebou met mense in… 

hoe sal ons weet? Sekere kerke maak toe, ander groei. Ons kan nie altyd met 

sekerheid sê watter kerke behoue sal bly tot Jesus weer kom nie. Dink jy egter aan 

die kerk soos die Bybel baie keer daaroor praat, naamlik die liggaam van Christus, 

wat nie altyd tussen vier mure vasgevang kan word nie, dan is die antwoord: Die 

Kerk sal beslis nie wegkwyn nie. Jesus se belofte van Matteus 16 staan vas en 

Openbaring 7 bevestig dit. Geen wonder dat hierdie gedeelte so vol uitroepe, 

lofseggings en dankbetuigings is nie. Dit druis hier van danksegging.  

Amen! Die lof en die heerlikheid, 

die wysheid, die dank en die eer, 

die mag en die sterkte 

behoortaan ons God 
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tot in alle ewigheid. Amen! (:12) 

 

Dis die lied van die verlostes… van die kerk wat behoue gebly het. Hier sien ons die 

kerk soos hy behoort te wees en eendag gaan wees. Mag die wete ons troos. 

Gaan ons gemeente behoue bly? Ek weet nie! Gaan die kerk van Christus op aarde 

behoue bly? Ja, verseker. Kom ons maak dus seker dat ons - terwyl ons as 

gemeente saamgebind is, met die begin 10 jaar terug en daarna soos wat ek en julle 

arriveer en deel geraak het – dat ons sal streef om ware kerk te bly. Die Here s’n. 

Wat Hy beseël het. 

Laat ons streef om by die Woord te bly en mekaar en God lief te hê soos onsself. 

Dan sal ons ook eendag deel wees van die menigte in wit klere.  

Amen 


