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                                       Genesis 4:1-15  

Adam en Eva se eerste twee seuns het grootliks verskil in hul 

persoonlikhede en gedrag. Kain het daarvan gehou om te boer 

en te bou, terwyl Abel lief was om in die heuwels en 

weivelde te loop met sy kleinvee. 

Nadat sonde in hierdie nuwe wêreld gekom het weens Adam 

en Eva se ongehoorsaamheid, het God 'n offerstelsel geskep 

en verduidelik dat sonder die vergieting van bloed daar geen 

vergifnis vir sonde is nie (Hebreërs 9:22). Hy het vir hulle 

vertel dat hierdie offers wys na die tyd wanneer Jesus 'n man 

sou word en sou sterf as die Lam van God vir die sondes van 

die wêreld. Abel het getrou 'n jong lam as 'n offer gebring vir 

sy sondes, maar Kain het gedink dat dit onnodig was om God se bevel so presies te 

gehoorsaam. Hy het die offerstelsel as slordig geag en geredeneer dat so lank as wat hy 'n 

offer bring en God aanbid, sou die besonderhede nie saak maak nie. Hy het toe 'n offer 

van sy eie werke gebring - produkte uit die veld. Kain het met jaloerse woede gekyk hoe 

vuur uit die hemel neergedaal het om Abel se offer te verteer maar sy eie offer was 

onaangeraak. 

Die Here het Kain met liefde aangemoedig om homself te onderwerp en gehoorsaam te 

wees, maar Kain het hardnekkig volgehou in sy opstand. Abel het ook versigtig probeer 

om met sy ouer broer te redeneer, maar Kain het in woede ontplof. Teen die tyd toe hy sy 

sintuie herwin het, het Abel se bloedige lyf stil by sy voete gelê. God het 'n vloek op Kain 

uitgespreek en toe Kain oor sy vonnis kla, het die Here 'n merk op hom geplaas sodat 

toekomstige geslagte nie wraak sou neem vir hierdie eerste moord nie. 

Die boek Openbaring vertel ons dat daar in die laaste dae weer 'n stryd tussen Christene 

sal wees oor hoe en wanneer om te aanbid. Binnekort sal almal geïdentifiseer word deur 

die seël van God of die merk van die dier. 
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Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in.  

 

 

1. Wie sal deur die sewe laaste plae beskerm word? 

Openbaring 7:3  Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die 

diensknegte van onse God op hulle voorhoofde ________ het nie.  

NOTA: Diegene wat God se seël in hulle voorkop ontvang, sal tydens die plae beskerm word 

(Psalm 91:7-11).          

                                                                                                                                                                             

2. Wat is hierdie "seël" wat die regverdiges in hul voorhoofde het? 

Jesaja 8:16 Bind die getuienis toe, verseël die ____ in die hart van my leerlinge.  

NOTA: God se seël word in Sy wet gevind. 'n Seël is wat 'n dokument amptelik maak en bevat 

gewoonlik drie eienskappe: Naam, Amp en Grondgebied. 'n Voorbeeld sou wees "Kores, die 

koning van Persië" in Esra 1:1. 

 

3. Watter een van die Tien Gebooie bevat al die elemente van 'n seël? 

Exodus 20:11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde _______, die see en 

alles wat daarin is 

NOTA: Die vierde gebod is die enigste een wat al drie die elemente van 'n 

seël bevat: (1) "Die Here" - Sy naam, (2) "Gemaak" - Sy amp as Skepper, 

(3) "hemel en aarde... die see en alles wat daarin is" - Sy grondgebied. 

 

4. Wat het God gegee as ‘n spesiale teken van Sy 

skeppingskrag?  

Esegiël 20:12  Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n ______ te wees 

tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.  

Esegiël 20:20 En heilig my ______ ; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle 

kan weet dat Ek die HERE julle God is.  

Exodus 31:13 Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n _____ tussen My 

en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.  

NOTA: God verklaar duidelik dat Hy die Sabbat gegee het as 'n teken van Sy krag om te skep en 

te heilig. Dit is Sy seël of merk van gesag. Die woorde "seël", "teken", en "merk" word in die 

Bybel verwisselend gebruik (vergelyk Genesis 17:11 met Romeine 4:11 en Openbaring 7:3 met 

Esegiël 9:4). 
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5. Wat sal die tweede dier van Openbaring 13 almal dwing om te ontvang? 

Openbaring 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, 

en die vrymense en die slawe ‘n _____ op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee 

word  
 

6. Wat is die merk van die dier? 

NOTA: Ons het die eerste dier van Openbaring 13 in Les 13 geïdentifiseer. Wat is die merk van 

mag en gesag? Die beste manier om die merk van gesag te ontdek is om die pousdom direk te 

vra. Let op die volgende gedeelte uit 'n Katolieke kategisme: 

“Vraag: Wanneer is die Sabbatdag?” 

“Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag.” 

“Vraag: Hoekom herdenk ons Sondag in plaas van Saterdag?” 

“Antwoord: Ons herdenk Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk die plegtigheid 

oorgedra het van Saterdag tot Sondag.”1 

Hier is ‘n ander stelling uit die kategisme:  

“Vraag: Het u enige ander manier om te bewys dat die Kerk mag het om feeste van gebod in te 

stel? 

“Antwoord: As sy nie die mag gehad het nie, kon sy nie gedoen het waaroor al die moderne 

geloofsoortuigers met haar saamstem nie-sy sou nie die herdenking van Sondag, die eerste dag 

van die week, in die plek kon stel van Saterdag die sewende dag nie, 'n verandering waarvoor 

daar geen gesag in die Skrif is nie.” 2 

 

7. Is die merk van die dier en die seël van God sigbaar? 

Hebreërs 10:16 spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle _____, en in hulle 

verstand sal Ek dit inskrywe   

Prediker 9:10 Alles wat jou ____ vind om te doen, doen dit met jou mag  

Exodus 13:9 En dit moet vir jou as ‘n ______ wees op jou hand en ‘n gedenkteken tussen 

jou oë, sodat die wet van die HERE in jou mond mag wees  

                                                             
1 Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), bl. 
50. 
2 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American edition, revised, n.d.), bl. 
174. 
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Jesaja 59:6-7 hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande… 

hulle _______ is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paaie.  

NOTA:  Beide die merk van die dier en die seël van God is nie uiterlik sigbaar nie. Die voorkop 

verteenwoordig die verstand en die hand is 'n simbool van werk. "Op jou hand" en "tussen jou 

oë" is konsekwente simbole in die Skrif vir 'n persoon se gedagtes en dade (Exodus 13:16; 

Deuteronomium 6: 8; 11:18). 'n Persoon sal die merk van die dier in sy voorkop ontvang deur te 

kies om te glo dat Sondag 'n heilige dag is ten spyte van die Bybel se waarheid. 'n Persoon sal in 

die regterhand gemerk word deur op God se Sabbat te werk of deur gehoorsaamheid aan 

Sondagwette vir gerieflike redes, soos 'n werk, familie, ens. Alhoewel die teken onsigbaar is vir 

mense, sal God weet wie het watter merk (2 Timoteus 2:19). In 'n sekere sin sal elke persoon 

homself merk. As ek God se heilige Sabbat respekteer, dan sal Hy my as Sy eie merk. As ek die 

dier se valse sabbat onderhou, sal Sy my merk as die dier s’n. 

8. Hoe bepaal Jesus of ons Sy diensknegte is?  

Romeine 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel 

om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle __________is 

nie   

Johannes 14:15 As julle My liefhet, ______ my gebooie.  
 

9. Het iemand nou die merk van die dier? 

Openbaring 13:17 sodat niemand kan _______ of verkoop nie, behalwe hy wat die merk 

of die naam van die dier of die getal van sy naam het  

NOTA: Niemand het nou die merk nie. Wanneer dit 'n gedwonge saak word, sal net diegene wat 

die merk van die dier ontvang het, kan koop of verkoop. Op daardie tydstip sal mense wat God 

se heilige Sabbat hou, dit op die risiko van hul lewens doen (Openbaring 13:15), en diegene wat 

verkies om Sy heilige dag te ontheilig en amptelik hul stemme lewer deur die wette van mense 

bo die wet van God te plaas, sal as die Antichris s’n gemerk word. Almal wat getrou aan Jesus en 

Sy heilige dag is, sal Jesus se heerlike seël ontvang en sodoende vir ewig Syne wees. Diegene 

wat probeer om neutraal te bly sal die Antichris s’n getel word (Matteus 12:30). 

 

10. Watter twee dinge probeer die Antichris om te verander?  

Daniël 7:25 hy sal probeer om _____ en wet te verander. 

NOTA: Daniël 7 openbaar 'n Ou-Testamentiese beskrywing van die Antichris-krag. Dit voorspel 

duidelik dat die dier sou probeer om beide God se wette en tye te verander. Die pousdom het 

probeer om God se wette te verander deur: (1) die verwerping van die tweede gebod teen die 

verering van beelde, (2) die vierde gebod te verkort van 94 woorde tot net agt om te vermy om te 

noem watter dag die Sabbat is, en (3) die tiende gebod te verdeel in twee gebooie. Die pousdom 
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het probeer om God se tye te verander deur: (1) mense te leer om die eerste dag van die week as 

die sabbat te onderhou in plaas van die sewende dag, en (2) die aanneming van die heidense 

Romeinse praktyk om elke dag om middernag in plaas van sonsondergang te begin. God se 

tydsberekening vir die Sabbat is van sonsondergang Vrydagaand tot sonsondergang 

Saterdagaand (Levitikus 23:32). Geen sterflike mens moet ooit waag om met God se heilige wet 

of tye te peuter nie (Matteus 5:18). 
 

11. Wat was God se kritiek van Sy ou priesters, of pastore? 

Maleagi 2:8-9 julle het baie deur jul onderrig laat struikel… julle my weë nie hou nie en 

_________ handel by die regspraak  

Hosea 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis 

verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; 

omdat jy die wet van jou God _______ het, sal Ek ook jou kinders vergeet.  

NOTA: God is steeds hartseer wanneer Sy pastore net agt of nege gebooie leer en veroorsaak dat 

baie oor Sy bevel struikel om die sabbat heilig te hou. Byna alle kerke erken in hul amptelike 

geskrifte dat daar geen Skriftelike ondersteuning vir die onderhouding van Sondag is nie. Tragies 

staan beide Protestante en Katolieke skuldig voor die uitspraakbalk van God omdat hulle die 

Sabbat van die Bybel uitgooi! God het self die Sabbat as teken en merk gegee van Sy krag om te 

skep en Sy krag om te heilig en te red (Exodus 31:17; Esegiël 20:12). Durf iemand met hierdie 

heilige teken peuter, wat die groot God van die hemel verteenwoordig en alles waarvoor Hy 

staan? 

 

12. Hoe het God se leiers in die verlede die groot dinge van Sy wet beskou? 

Hosea 8:12 Ek het hom tien duisende leringe van my wet voorgeskrywe, maar dit word 

as iets ________ geag.  

NOTA: Die tye het nie verander nie. God het die Sabbat, Sy groot teken, in die middel van Sy 

wet geplaas en begin daardie gebod met die woord "gedenk." Tog voel baie mense vandag dat 

die onderhouding van Sy sewende-dag sabbat 'n vreemde ding is.  

 

13. Watter spesifieke teregwysing het God aan godsdienstige leiers gegee ten 

opsigte van Sy heilige Sabbat?  

Esegiël 22:8 My heilige dinge het jy _______ en my sabbatte ontheilig.  

Esegiël 22:26 Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en 

onheilig maak hulle geen onderskeid nie… daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; 

ja, Ek word onder hulle ontheilig.  
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NOTA: God bestraf spottend godsdienstige leiers wat sê dat die Sabbat nie saak maak nie en wat 

beweer "So sê die Here" wanneer dit nie waar is nie. 

 

14. Watter spesifieke sonde beveel God Sy leiers om te veroordeel? 

Jesaja 58:1, 13-14 Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos ‘n basuin! En 

verkondig aan my volk hulle oortreding… As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie 

jou _____ op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die 

heilige dag van die HERE hooghou… dan sal jy jou verlustig in die HERE  

NOTA: God vra geestelike leiers om Sabbat-verbreking sonde te noem en daarop aan te dring 

dat Sy mense Sy Sabbatdag heilig hou. Nes die dissipels in die Bybel-tyd is ons enigste 

veiligheid in gehoorsaamheid aan God eerder as mens (Handelinge 5:29). 

 

15. Wanneer jy besluit om Jesus te aanvaar en Hom ten volle te volg, wat 

gebeur? 

Mattheus 11:29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig 

van hart, en julle sal ____ vind vir julle siele  

NOTA: Glorieryke rus en vrede betree jou hart na bekering. Die Sabbat, wat "rus" beteken, is 'n 

simbool van die rus en vrede wat van die nuwe geboorte kom (Hebreërs 4:1-10). Diegene wat 

werklik wedergebore is, sal die Sabbat onderhou as 'n geseënde teken van daardie rus (kyk na 

verse 4, 9-10). Daar is geen vreugde soos die vreugde wat kom na 'n bekeerde persoon wat God 

se sabbat heilig hou nie. 

 

Jou keuse  

Voordat jy "nee" vir die merk van die dier kan sê, moet jy eers "ja" 
sê vir die seël van God. Jesus wag by die deur van jou hart vir 'n 
antwoord. Sal jy nou besluit om onder Sy glorieryke Sabbat-banier 
te beweeg as bewys dat jy Hom as jou Skepper en Verlosser aanvaar het?  

 

ANTWOORD: ___________________  
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Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

 

Watter belangrike vraag vra die pousdom vir Protestante?  

Protestante het herhaaldelik die pousdom gevra: "Hoe kan jy waag om God se wet te 

verander?" Maar die vraag wat deur die Katolieke Kerk aan Protestante gestel word, is selfs 

meer deurdringend. Hier is dit amptelik: "Jy sal my vertel dat Saterdag die Joodse Sabbat was, 

maar dat die Christelike Sabbat na Sondag verander is. Verander! Maar deur wie? Wie het die 

gesag om 'n uitdruklike gebod van die Almagtige God te verander? Wanneer God gespreek en 

gesê het, Jy moet die sewende dag heilig hou, wie sal durf waag om te sê: Nee, jy mag werk en 

alle wêreldse besigheid doen op die sewende dag; maar jy moet die eerste dag heilig in sy plek? 

Dit is 'n baie belangrike vraag wat ek nie weet hoe jy kan antwoord nie. Jy is 'n Protestant, en jy 

leer dat jy slegs volgens die Bybel en die Bybel alleen gaan; en tog in so ‘n belangrike saak soos 

die nakoming van een dag in sewe as 'n heilige dag, gaan jy teen die duidelike woorde van die 

Bybel, en sit 'n ander dag in die plek van die dag wat die Bybel beveel het. Die opdrag om die 

sewende dag heilig te hou is een van die tien gebooie; jy glo dat die ander nege nog steeds 

bindend is; wie het jou gesag gegee om met die vierde te peuter? As jy in ooreenstemming is 

met jou eie beginsels, as jy regtig die Bybel en die Bybel alleen volg, behoort jy in staat te wees 

om 'n gedeelte van die Nuwe Testament te produseer waarin hierdie vierde gebod uitdruklik 

verander word.”3  

 

                                                             
3 Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), bl. 3, 4. 


