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                                     Markus 6:17-29 

Koning Herodes se vrou, Herodias, het Johannes die Doper gehaat. 

Die profeet van die woestyn het gewaag om haar ‘n egbreekster te 

noem omdat sy haar man, Filippus, verlaat het om sy bose, maar 

ryker, broer te trou. Nou was die goddelose koningin vasbeslote om 

haar invloed op Herodes te gebruik om Johannes in die moeilikheid 

te kry. Eerstens het sy hom oorreed om Johannes gevange te neem. 

Toe het sy gevra om Johannes dood te maak, maar Herodes het 

geweier. Hy het geweet dat Johannes 'n ware profeet was en het 

politieke opstand van die mense gevrees. 

Uiteindelik het Herodias 'n skelm plan ontwikkel. Sy het 'n groot fees vir Herodes se 

verjaarsdag gehou en al sy vriende en edeles uit sy koninkryk genooi. Sy het vir haar 

pragtige dogter, Salome, gevra om te dans in 'n verleidelike, boeiende styl. Herodias het 

gehoop dat na Herodes 'n paar glase wyn gehad het, sou hy vir Salome vra watter 

beloning sy vir haar betowerende dans wou hê. 

Haar skelm plan het gewerk. Na Salome se dans het Herodes ‘n trotse eed gemaak: “Net 

wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk." Markus 6:23. 

Terwyl die belangrike gaste die vrygewigheid van die koning toejuig, was die meisie 

gereed met haar antwoord. Toe het sy almal geskok deur te vra vir die hoof van Johannes 

die Doper op 'n skottel! Herodes was verstom deur die grusame versoek, maar al sy 

geskokte vriende het gewag vir sy antwoord. Bang dat hy swak sou lyk as hy geweier het, 

het die trotse koning die bevel gegee. Daardie dag was die magtige profeet Johannes 

onthoof alleen in die tronk. 

Dit was nie die eerste keer dat 'n ma- en dogter-span die regering gebruik om God se volg 

te vervolg nie. 

 

Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in.  

GEHEIME 
PROFESIE VAN 

DIE 

19. Die Dogter se Dans 
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1. Watter ander ma- en dogter-span het God se mense vervolg in die Ou 

Testament? 

1 Konings 18:13  toe _____ die profete van die HERE gedood het   

2 Konings 11:1  Toe ________ … sien dat haar seun dood was, het sy haar klaargemaak 

en die hele koninklike geslag omgebring   

NOTA: In die Ou Testament was Isébel en haar dogter Atalia bekend om die noordelike en 

suidelike koninkryke van Israel en Juda te beheer, en om heidense aanbidding op God se volk af 

te dwing.         

                                                                                                                                                                             

2. Wat is die boodskap van die tweede engel in Openbaring 14?  

Openbaring 14:8 En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het _______, die 

groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van 

haar hoerery   

NOTA: Openbaring 14 bevat 'n dringende drievoudige boodskap wat die hele wêreld moet 

bereik voor Jesus se wederkoms. In hierdie les sal ons na die tweede aspek van die boodskap 

kyk. God se aanklag teen Babilon word gegee omdat sy al die nasies dronk gemaak het met haar 

bedwelmende wyn. Hierdie les sal 'n paar baie reguit en miskien versteurende boodskappe deel 

met Katolieke en Protestante gelowiges. Onthou dat die tweede engel se boodskap kom van 

Jesus, die Een wie ons almal liefhet. Maak jou hart oop vir Sy waarheid, want Sy enigste doel is 

om jou te red en te seën. 
 

3. Hoe simboliseer God Babilon in Openbaring 17?  

Openbaring 17:18  En die _____ wat jy gesien het, is die groot 

stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde  

NOTA: In Bybelprofesie simboliseer 'n vrou 'n kerk. 'n Rein vrou verteenwoordig God se ware 

kerk soos beskryf in Openbaring 12. 'n Ontroue vrou verteenwoordig 'n kerk wat van die Skrif 

afgewyk het. Ons kan seker wees wie hierdie gevalle vrou is, omdat Openbaring 17:18 sê dat sy 

regeer het toe Openbaring geskryf is. Geskiedenis vertel ons dat dit die heidense Romeinse mag 

(Lukas 2:1) was wat uiteindelik sy gesag, hoofstad en mag aan pouslike Rome oorhandig het. 

 

4. Watter ander bewyse uit Openbaring 17 bewys dat Babilon na pouslike 

Rome verwys? 

A. Sy is skuldig aan godslastering (vers 3) 

B. Sy is in purper en skarlaken aangetrek (vers 4) 
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C. Sy word die Moeder genoem (vers 5) 

D. Sy het ontroue dogters wat ook geval het (vers 5) 

E. Sy vervolg en vermoor die heiliges (vers 6) 

F. Sy sit op “sewe berge” (vers 9) 

G. Sy regeer oor die “konings van die aarde” (vers 18) 

NOTA: Pouslike Rome pas by elke beskrywing. Die hoofkwartier is in Rome - "die stad van 

sewe heuwels." Skarlaken is die kleur van die kardinale se klere, en die pous dra dikwels die 

koninklike kleur van purper by belangrike funksies. Die Roomse Katolieke Kerk erken dit vrylik 

dat hulle die heiliges vervolg het in die Middeleeue en oor die konings van die aarde geheers het. 

(Vir bewyse dat die pousdom skuldig is van godslastering, hersien Les 13.) God se simboliek pas 

perfek - 'n gevalle moederkerk wie se gevalle dogters protesteer het en het dus die naam 

Protestante gekry. Kyk na hierdie aanhaling van Vader James A. O'Brien: "Die herdenking [van 

Sondag in plaas van Saterdag] bly as 'n herinnering van die Moederkerk waaruit die nie-

Katolieke sektes weggebreek het.1 

5. Hoe vergelyk die diere van Openbaring 13 en 17? 

Openbaring 13:1 En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien 

horings… en op sy koppe ‘n naam van _________   

Openbaring 17:3 ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol ________ name, met 

sewe koppe en tien horings   

NOTA: Die dier van Openbaring 13:1-10 en die dier van Openbaring 17 is natuurlik dieselfde. 

Beide simboliseer hierdie Romeinse krag. Openbaring 17 wys op die kerk-staat koalisie, met die 

kerk (die gevalle vrou) wat die staat (die dier) bestuur en beheer. Openbaring 13 beeld ook twee 

diere uit wat ander dwing om te aanbid. Die eerste dier is dieselfde mag as die "moeder van die 

hoere" beskryf in Openbaring 17. Hierdie les sal binnekort die identiteit van die tweede dier 

openbaar. 

 

6. Wat is die betekenis en oorsprong van die woord "Babilon"? 

Genesis 11:4, 6-7, 9 Kom, laat ons vir ons ‘n stad bou en ‘n toring waarvan die spits tot 

aan die hemel reik… En die HERE sê… laat Ons neerdaal en hulle taal daar ______, sodat 

die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Daarom het hulle dit Babel genoem, 

want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar   

                                                             
1 The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), bl. 401. 
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NOTA: Die woorde "Babel" en "Babilon" beteken beide "verwarring." Die naam het ontstaan by 

die Toring van Babel wat gebou was deur uitdagende heidene na die vloed. Hulle het gehoop om 

dit so hoog te bou dat geen toekomstige vloedwater dit kon bedek nie. Maar die Here het hulle 

tale verwar, wat so baie chaos geskep het dat die projek gestop is. Babilon het later 'n heidense  

wêreldryk geword wat God se volk vervolg het. In die boek Openbaring dui die term "Babilon" 

'n valse godsdienstige koninkryk aan wat 'n vyand van God se geestelike Israel is. 

 

7. Wanneer God Sy mense vra om Babilon te verlaat, hoe 

beskryf Hy Babilon?   

Openbaring 18:2-4 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep 

en gesê: ______, geval het die groot Babilon, en dit het geword 

‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste… Gaan uit 

haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae 

ontvang nie.   

NOTA: God sê dat Babilon geval het en die tuiste van duiwels en bose geeste geword het. Hy 

waarsku dat haar sondes so aanstootlik is dat Babilon vernietig moet word. God se mense moet 

vinnig uitkom, anders sal hulle saam met Babilon se plae vernietig word. 

8. Jesus dui herhaaldelik daarop dat Babilon die wêreld dronkmaak met haar 

wyn. Wat is hierdie wyn?  

Openbaring 17:4 sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol _______  

NOTA: Haar wynbeker is vol bedwelmende leuens (Spreuke 12:22), of valse leringe wat mense 

geestelik dronk maak. Hier is 'n gedeeltelike lys van haar bedrieglike leuens: 

A. Die Tien Gebooie is nie meer bindend nie (sien Les 6). 

B. Sondag heiligheid (sien Les 14). 

C. Geheime wegraping (sien Les 3). 

D. Onsterflikheid van die siel (sien Les 9). 

E. 'n Ewige lyding in die hel (sien Les 10). 

F. Bely jou sondes aan 'n priester (sien Les 13). 

G. Valse doop (sien Les 11). 

H. 'n Verwarring van tale (sien Les 23). 

Die hartseer waarheid is dat wanneer Babilon se boodskappe aanvaar word, 'n persoon geestelik 

dronk word en feitlik nie kan verstaan wat die Bybel regtig sê nie, omdat hierdie valse 

leerstellings 'n mens se vermoë om die waarheid te verstaan verswak. 
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9. Watter krag sal die dier in die eindtyd ondersteun? 

Openbaring 13:11-12  En uit die aarde het ek ‘n ander ____ sien opkom, en hy het twee 

horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van 

die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die 

eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is   

NOTA: Wees voorbereid! Hierdie tweede dier van Openbaring 13 simboliseer die Verenigde 

State van Amerika. Oorweeg die bewyse: 

A. Die tyd wanneer dit ontstaan het. 

God het die opkoms van hierdie krag beskryf as omtrent dieselfde tyd wanneer die eerste dier in 

gevangenskap gaan en sy dodelike wond ontvang (Openbaring 13:10-11). Die Verenigde State 

van Amerika het ontstaan rondom die tyd dat die pousdom se krag gebreek is aan die einde van 

die 1260 jaar, wat in 1798 was. Amerika het sy onafhanklikheid in 1776 verklaar, die Grondwet 

in 1787 gestem, die Handves van Regte aangeneem in 1791, en is duidelik in 1798 as 'n 

wêreldmag erken. 

B. Dit het ontstaan uit die aarde. 

Soos ons voorheen bestudeer het, verteenwoordig die waters, waaruit die meeste koninkryke 

(diere) opgekom het, 'n digbevolkte gebied (Openbaring 17:15). Die aarde verteenwoordig die 

teenoorgestelde. Die Verenigde State pas hierdie punt perfek omdat dit op 'n vasteland gevestig 

is waar die bevolking min was.  

C. Dit het twee horings soos 'n lam gehad. 

In profesie verteenwoordig 'n lam Jesus en 'n horing verteenwoordig krag. Die twee groot 

horings verteenwoordig Protestante beginsels waarop Amerika gestig is - burgerlike en 

godsdienstige vryheid. Die stigters van Amerika het gevlug uit Europa om te ontsnap van 

godsdienstige en politieke vervolging. Hulle het 'n samelewing gevestig op grond van die 

beginsels van burgerlike en godsdienstige vryheid - "regering sonder 'n koning en godsdiens 

sonder 'n pous." 

 

10. Volgens die profesie, watter drastiese verandering sal in Amerika 

plaasvind?  

Openbaring 13:11 het ______ soos ‘n draak   

NOTA: Om te praat soos 'n draak beteken dat die Verenigde State, onder die 

invloed van Satan, die oorspronklike Protestante beginsels van die skeiding 

van kerk en staat sal verwyder. Daar sal godsdienstige wette wees wat mense 

dwing om te aanbid in teenstelling met hulle gewete anders word hulle gestraf met ekonomiese 

sanksies (verse 16, 17) en uiteindelik die dood (vers 15). 
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11. Watter drie magte sal in die eindtyd teen God se mense verenig word? 

Openbaring 16:13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit 

die mond van die valse _______ drie onreine geeste soos paddas sien kom   

NOTA: Die draak is Satan (Openbaring 12:9), wat deur heidense godsdienste werk. Die dier van 

Openbaring 13:1-10 is die pousdom. Die valse profeet in Openbaring 16 is afvallige 

Protestantisme in Amerika, wat dieselfde mag is as die dier van Openbaring 13:11-17 wat twee 

horings soos 'n lam het, maar later soos 'n draak sal praat. Dit is die mag wat "groot tekens" doen 

en "hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van 

die dier te doen” Openbaring 13:13-14. (Vergelyk dit met die beskrywing van die valse profeet 

wat in Openbaring 19:20 gegee word.) 
 

12. Sal hierdie diverse organisasies ooit effektief verenig? 

Openbaring 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die 

_______ van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van 

daardie groot dag van die almagtige God   

NOTA: Ja, God sê hulle sal verenig. Let daarop dat hulle verenig is in hul werk om misleiding te 

versprei en 'n konfederasie te bou teen God se mense. Die "oorlog van daardie groot dag van die 

almagtige God" is dieselfde gebeurtenis as die draak wat oorlog maak met die vrou se 

nakomelinge (Openbaring 12:17). 
 

13. Watter effektiewe metodes sal hierdie eindtydse koalisie gebruik? 

Openbaring 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat _______ doen  

Openbaring 13:13-14 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat 

neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die 

aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen 

NOTA: Hierdie eindtyd-koalisie sal magtige wonderwerke deur die geeste van duiwels werk, en 

byna die hele wêreld sal oortuig en mislei word (Openbaring 13:3). Openbaring 18:23 sê: "deur 

jou towery is al die nasies verlei." 

 

14. Wat sal verhoed dat God se eindtyd mense mislei word? 

Jesaja 8:20 Tot die _____ en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord 

nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie   

NOTA: God se mense sal alles teen die Bybel moet toets. Hulle sal nie mislei word nie, omdat 

hulle die wonderwerke en leerstellings sal toets om vas te stel of hulle van die Here of van die 

geeste van duiwels afkomstig is. 



 
      www.amazingfacts.org 7 
 

Jou keuse   

Vandag roep God Sy volk uit Babilon na die veiligheid van Sy 
oorblyfselkerk. Hy sê dat diegene wie in Babilon bly, sal 
deelneem aan haar sondes en haar plae ontvang. In Noag se 
dae het slegs agt mense die ark ingegaan wat God vir hulle 
verlossing voorsien het. Al die ander mense het vergaan. Vandag gee Hy Sy 
oorblyfselkerk as 'n ark van veiligheid, en miljoene kom in. Jesus nooi jou uit "Gaan in 
die ark, jy en jou hele huisgesin" Genesis 7:1. Sal jy vandag "Ja" sê vir Sy uitnodiging? 

ANTWOORD: ___________________  

 

Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

 

Hoe Kragtig is die VSA en Rome? 

Openbaring hoofstuk 13 wys daarop dat die pousdom en die Verenigde State in die eindtyd sal 

saamstaan om die hele wêreld te beïnvloed om die dier te aanbid. Is hierdie entiteite kragtig 

genoeg om dit te bereik? 

Die pousdom is verreweg die sterkste geestelike-politieke mag in die wêreld. Byna elke voorste 

land het ‘n amptelike ambassadeur of staatsverteenwoordiger by die Vatikaan. Die pous word 

vereer en verwelkom deur feitlik alle lande. Voormalige U.S.S.R leier Mikhail Gorbachev het 

gesê, "Alles wat plaasgevind het in Oos-Europa in die afgelope paar jaar sou onmoontlik gewees 

het sonder die pous se pogings en die enorme rol, insluitend die politieke rol, wat hy in die 

wêreld arena gespeel het."2 

Die pous het meer as 50 wêreldreise gemaak om sy doelwit te bereik om die godsdienstige 

wêreld te verenig onder die pousdom se leierskap teen die einde van hierdie eeu. 

Amerika word nou beskou as die nommer een militêre mag en plek van invloed. "[Amerika is] 

die planeet se enigste oorblywende supermag."3 

"Amerika se mag sal nou alle belangrike wêreldgebeure bepaal." 4 Bybel-profesie voorspel 

duidelik dat die Verenigde State van Amerika en die pousdom hande sal vat, en wêreldgebeure 

toon duidelik dat die koalisie besig is om te vorm.  

                                                             
2 Toronto Star, March 9, 1992, bl. A-1. 
3 “The UN Obsession,” Time, Mei 9, 1994, bl. 86. 
4 Jim Hoaglad, “Of Heroes ...,” The Washington Post, August 21, 1991, bl. A-23. 


