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KLEIN HORING VAN DANIEL 7
Die horings van die vierde dier verteenwoordig “koninkryke” wat opkom uit die dier. So 
hierdie horing verteenwoordig ‘n “klein koninkryk.”
(Neem kennis: Die Vatikaan staat is die kleinste koninkryk in die wêreld.)

WAAR VALS MISKIEN

Die vierde dier verteenwoordig ROME, dus kom die klein horing koninkryk te voorskyn, en
kry sy mag, vanuit die Romeinse Ryk.

WAAR VALS VALS

Die tien horings verteenwoordig die tien koninkryke van Europa wat Rome in verdeel het. Die 
klein horing kom te voorskyn TUSSEN hierdie tien koninkryke van Europa.

WAAR VALS MISKIEN

Die klein horing ontwortel drie van die oorspronklike tien horings. Wat beteken dat hierdie
koninkryk drie van die oorspronklike koninkryke vernietig het. (Heruli, Vandale en Ostrogote) WAAR VALS VALS

Die klein horing het “oë en ‘n mond soos ‘n mens.” Dit beteken die antichrist sisteem sal ‘n 
man as sy leier hê.

WAAR WAAR WAAR

Die klein horing sal die “heiliges van die Allerhoogste mishandel.” WAAR WAAR MISKIEN

Die klein horing “spreek woorde teen die Allerhoogste.” WAAR WAAR WAAR

Die klein horing “sal probeer om tye en wette te verander.” Dit beteken dit DINK dit het die 
wette van God verander en dat dit die mag het om God se Woord te verander.

WAAR VALS VALS

Die klein horing “heers vir ‘n tyd en tye en die helfde van ‘n tyd.” Wat beteken dit heers vir
1260 profetiese dae of 1260 letterlike jare. 
(Neem kennis: Die Pousdom heers van 538 AD tot 1798 AD)

WAAR VALS VALS
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DIE MENS VAN SONDE (2 Thessalonicense 2: 3)
Die mens van sonde sit in die temple van God. 
(Neem Kennis: Die tempel van God wat in die Nuwe Testament word beskryf as die Christen 
Kerk. Dit beteken dat die mens van sonde “sittende” is binne die beleide Christen Kerk.)

WAAR VALS VALS

Die mens van sonde verhoog homself tot die plek van God hier op die aarde. WAAR VALS MISKIEN

Die mens van sonde word genoem die “seun van die verderf.”
(Neem kennis: Die enigste ander persoon wat in die Bybel genoem word “seun van die 
verderf” was Judas Iskariot, en hy was ‘n bedrieër BINNE die Christen Kerk. Daarom is die 
mens van sonde ook ‘n bedrieër BINNE die Christen Kerk.)

WAAR VALS VALS
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DIE SEE DIER VAN OPENBARING 13
Die see dier kom op uit die see.
(Neem kennis: Die see [water] in profesie verteenwoordig mense en volke [Open 17:15]. Dus
kom hierdie dier koninkryk op uit ‘n dig bevolkte gebied met verskillende mense en volke,
soos Europa)

WAAR WAAR MISKIEN

Die see dier het name van godslastering op sy koppe en uit sy mond spreek hy groot en
godslasterlike woorde teen die Almagtige God.

WAAR WAAR WAAR

Die see dier ontvang ‘n dodelike wond gedurende die geskiedenis wat dan later gesond
word. (Neem kennis: Die Romeinse-Katolieke Kerk ontvang ‘n dodelike wond in 1798 
waartydens die Franse die Pous gevange neem en die Pousdom se mag so-te-sê sterf. Maar 
nou herleef die Pousdom en sy herwin haar vorige mag.)

WAAR VALS MISKIEN

Die see dier voer oorlog en oorwin die heiliges van God. WAAR WAAR WAAR

Die see dier heers vir “twee-en-veertig maande lank” wat uitwerk op 1260 profetiese dae en
dus 1260 letterlike jare beteken. Hierdie is dieselfde tydperk wat die klein horing van Daniel 7 
heers. (Neem Kennis: Esegiël 4:6 wys ‘n voorbeeld dat een profetiese dag gelyk is aan een
letterlike jaar.)

WAAR VALS VALS

Die getal van die see dier is 666, en is die getal van die mens wat die leier is van die dier
koninkryk. (Neem kennis: Die titel wat vir die Pous gebruik word is “Vicar of the Son of God” 
wat Latyns is vir “Vicarius Filii Dei”. Wanneer jy Romeinse syfers vir elke letter gebruik en die 
som totaal uitwerk kom dit uit op die getal 666.)

WAAR VALS MISKIEN
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BABILON, DIE MOEDER VAN DIE HOERE (Openbaring 17)
Babilon is ‘n VROU en ‘n vrou in die Bybel verteenwoordig God se Kerk (Jes 54:5-6; Jer 6:2; 2 
Kor 11:2). So Babilon is ‘n beleide Christen Kerk maar is afvallig.

WAAR VALS VALS

Babilon sit op baie waters, en Openbaring 17:15 sê waters verwys na “volke, menigtes en
nasies en tale.” So Babilon word ondersteun deur baie mense en nasies.

WAAR WAAR MISKIEN

Konings het met Babilon gehoereer. WAAR WAAR WAAR

Die bewoners van die aarde het dronk geword van Babilon se wyn. Dit beteken dat die 
bewoners van die aarde mislei is deur die leeringe van Babilon.

WAAR MISKIEN MISKIEN

Babilon is bekleed met purper en skarlaken. WAAR VALS MISKIEN

Babilon is versierd met goud en kosbare stene en pêrels. Dit beteken sy is baie ryk en het 
menigte gewaardeerde kunswerke wat vertoon word vir almal om te sien.

WAAR VALS VALS

Babilon is die MOEDER van die hoere. Dit beteken sy het dogters (afvallige Christen Kerke) WAAR VALS VALS

Babilon is dronk met die bloed van die heiliges. Dit beteken sy is skuldig aan die doodmaak
van God se ware volgelinge.

WAAR WAAR MISKIEN

Johannes het hom uitermatig verwonder to hy Babilon sien. Dit beteken dat Babilon baie
glorieryk van buite voorkom.

WAAR VALS VALS

Babilon heers oor die konings van die aarde. WAAR VALS MISKIEN


