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Die afsluiting van God se openbaring  

Al verkeer die Here se kinders soms in moeilike omstandighede, 

verlaat. Hy hulle nie, maar bewaar Hy sy kerk selfs tot in die dood.  

Jakobus, die broer van die Here 

Jacobus een van Jesus se broers speel ŉ leidende rol in Jerusalem 

se gemeente. Aanvanklik staan hy, net soos sy broers, skepties 

teenoor die Here Jesus se verlossingswerk en glo hy gevolglik nie in 

Hom nie.  Ná Jesus se opstanding verskyn die Here egter aan hom en 

het hy geglo. Ná verloop van tyd word hy as een van die pilare onder 

die Here se apostels gereken. By die apostelvergadering in 

Jerusalem neem hy die leiding deur ŉ verstandige voorstel te maak 

wat die eenheid in die kerk bewaar en die goeie verstandhouding 

tussen Petrus en Paulus reël. Sy wyse optrede dwing groot eerbied 

by almal af. 

Volgens oorlewering is Jakobus die skrywer van die Brief van 

Jakobus. Die brief is gerig aan die twaalf stamme wat in die 

verstrooiing is. Hulle is die Jode wat tot bekering gekom het en nou 

verspreid in Palestina woon aangesien hulle ter wille van hul geloof uit 

Jerusalem moes vlug. Waarskynlik is hierdie Jode nog nie daarvan 

bewus dat daar gemeentes onder die heidene tot stand gekom het 
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nie. Daar uit kan ons aflei dat hierdie brief waarskynlik die oudste 

geskrif in die Nuwe Testament is. Die brief handel oor praktiese 

sake in verband met die gedrag van die gelowiges. 

Judas, die broer van Jakobus 

Judas ŉ ander broer van Jesus het ook na die opstanding gelowig 

geword en staan bekend as ŉ getroue dienskneg van Jesus Christus. 

Waarskynlik woon hy in Jerusalem waar hy saam met sy broer 

Jakobus werk. Ons weet egter niks meer van hom nie behalwe dat hy 

die skrywer van die Judasbrief is. Die Brief van Judas het net 25 

verse en is geskryf aan die groep mense wat in God die Vader 

geheilig is en vir Jesus Christus bewaar word. Hierdie mense verkeer 

in groot gevaar omdat daar dwaalleraars tussen hulle is wat die 

gemeente leer om die Here Jesus Christus te verloën. Die oordeel 

van God sal hulle tref net soos dit ook die goddeloses in die ou tyd 

getref het. Hulle sedelike lewe is ook bevlek met sonde. Van hierdie 

mense moet die gelowiges wegbly. Hulle moet eerder hulself opbou in 

die geloof en die Heilige Gees bid om hulle in die liefde van God te 

bewaar, terwyl hulle die Here Jesus Christus se wederkoms verwag. 

Die brief aan die Hebreërs 

Die Brief aan die Hebreërs is geskryf deur ŉ onbekende skrywer. 

Miskien was die skrywer ŉ leerling van Paulus gewees. Van sy groete 

aan “die wat in Italië is “kan ons aflei dat die brief aan die gelowiges 

in rome gerig is. Die inhoud van die brief dui daarop dat hulle 

bekeerlinge uit die Jodedom is. Die ontvangers van die brief raak 

moedeloos aangesien hulle swaar vervolg word. Hulle begin selfs 

wonder of dit die moeite werd was om die Jodedom te verlaat en 

Christene te word. Die skrywer van die Hebreërs brief bemoedig 

hulle deur hulle op die Here Jesus se besonderse posisie te wys, en 

op die oorwinning wat hulle in Hom kan behaal. 

Die verdere lotgevalle van Johannes 

Van die apostel Johannes weet ons ná die uitstorting van die Heilige 

Gees baie min. Aanvanklik het hy saam met Petrus ŉ rol in die 

gemeente in Jerusalem gespeel. Hulle het dikwels saam opgetree en 



was ook saam in die gevangenis. In die jaar 66 n.C. kom die Jode in 

opstand teen die Romeine, en in die jaar 70 n.C. word Jerusalem en 

die tempel verwoes. Gedurende hierdie gebeure was Johannes 

waarskynlik in Efese. Johannes word so oud, dat sommige mense glo 

dat hy nie gaan sterf voor die Here se wederkoms nie. Hy het reeds 

ŉ baie hoë ouderdom bereik toe hy die “Evangelie volgens Johannes” 

skryf. In sy Evangelie en sy drie briewe bewys hy dat Jesus waarlik 

God is en nie ŉ gewone mens is nie soos Cerinthus en ander 

dwaalleraars van sy tyd leer nie. 

Die Openbaring van Johannes 

Die laaste boek van die Bybel is die boek Openbaring. Johannes is 

ook die skrywer van hierdie boek. Eintlik is dit die openbaring van 

Jesus Christus. God het aan Hom bekend gemaak wat gaan gebeur, 

sodat Hy dit weer aan sy diensknegte kan oordra. Daarom stuur die 

Here Jesus sy engel om die boodskap aan Johannes te gaan vertel. 

God sê dus wat in die toekoms gaan gebeur en Johannes skryf dit 

neer omdat hy uitdruklik beveel word om dit te doen. Daarna stuur 

hy dit aan die sewe gemeentes van Asië. 

Johannes woon op die eiland Patmos waarheen hy verban is. Terwyl 

hy daar is sien hy een Sondag ŉ visioen in die Gees sien hy Een soos 

die Seun van die mens wat tussen sewe kandelare (die sewe 

gemeentes) rondloop terwyl Hy sewe sterre in sy regterhand vashou. 

Hy stel Homself bekend as die eerste en die laaste, die Alfa en die 

Omega, en beveel Johannes om alles wat hy sien, neer te skryf. 

Aan elkeen van die sewe gemeentes gaan ŉ kort brief waarin die 

gemeente geprys of vermaan word. Hulle moet ook op hul hoede wees 

om nie te verslap in die geloof of om hul aan ŉ dwaalleer skuldig te 

maak nie. Elke brief sluit hy af met ŉ heerlike belofte aan die wat 

getrou bly. Hierdie briewe weerspieël die toestand van die 

gemeentes in die tyd van Johannes, maar hulle het profetiese 

betekenis omdat hulle die lewe en bedreiging en hoop van die kerk 

van alle eeue beskryf. 



Verder wys die Here Jesus Christus deur ŉ aantal wonderbaarlike 

visioene aan Johannes wat in die toekoms gaan gebeur. Hy sien hoe 

die evangelie verkondig gaan word en die wêreldgeskiedenis afspeel, 

totdat die Here weer kom. Daarmee sluit die Here sy openbaring aan 

die mens af. Dit wat ons moet weet om die Here in gehoorsaamheid 

te dien, is in die Bybel opgeteken. Die Skrif leer ons om volkome 

toegerus voor God te lewe. 

Die Christelike kerk gevestig in die wêreld 

Ná Paulus en Petrus se dood is die Christelike kerk al wyd versprei 

oor die hele bekende wêreld vandaar die tyd in Jerusalem is daar ŉ 

gemeente en oral in Judea is ook kleiner gemeentes. Hoewel Galilea 

nie in die Bybel genoem word nie, kan ons aanneem dat ook daar 

gemeentes is. Onder die heidene is die Christene versprei van 

Antiogië in Sirië, dwarsoor Klein-Asië, Masedonië en Griekeland, tot 

in Italië. Selfs in Rome, die hoofstad van die groot Romeinse Ryk, is 

daar baie gelowiges. Die uitbreiding van die evangelie volg op die 

werk wat gewone gelowiges verrig het. Die Here bevestig die werk 

van hulle hande sodat die kerk kan groei en vrug dra. Dit het in 

Jerusalem begin toe die Jode die gemeente begin vervolg het. Die 

vlugtelinge uit Jerusalem het oral waar hulle kom, die evangelie 

verkondig en so het die geloof in Jesus dwarsoor die Romeinse 

Keiserryk versprei. Verder het die sendingreise wat veral Paulus en 

sy medewerkers onderneem het ook ŉ groot bydrae gelewer om die 

evangelie onder die heidene te verkondig. Dit wat die Here aan 

Abraham in die Ou Testament beloof het gaan in vervulling. Die Here 

vergader vir Hom ŉ kerk uit alle volke, tale en nasies om Hom te dien 

en te aanbid en ewig saam met Hom te lewe. 
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