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Vier Halleluja’s 

Openbaring 19:1-10 

8 November 2020 

1. Op 18:20 rig oproep tot hemel, gelowiges, profete en apostels om verheug te wees 

2. Struktuur van Op 19:1-8 

a. 4 Halleluja’s of “Prys die Here!” – verse 1,3,4 en 6 

b. Wie roep die halleluja’s? 

i. 1ste en 2de: groot menigte in hemel 

ii. 3de: 24 ouderlinge en 4 lewende wesens 

iii. 4de: groot menigte (groot watermassa en swaar donderweer) (vgl Op 7:9, 

14:2-3) 

3. Inhoud van die halleluja’s 

a. 1ste halleluja 

i. Besing hulle verlossing, God se heerlikheid en krag (vers 1) 

ii. Want God se oordele is regverdig en reg – soos gedemonstreer in die val van 

die sedelose vrou (vers 2) 

b. 2de halleluja – val van sedelose vrou is permanent 

c. 3de halleluja – Amen! Halleluja! (vgl Ps 106:42-48) 

d. Stem van God se troon roep alle dienaars om God te loof (vers 5, vgl Joh 20:17) 

e. 4de halleluja – God heers nou as koning (vgl Op 11:17) 

4. Bruilof van die Lam (Op 19:7-8 – deel van die 4de halleluja) 

a. Roep hulleself op tot blydskap omdat bruilof van die Lam aangebreek het – moet 

God verheerlik 

b. Bruid het haar gereed gemaak en God het haar vergun om bruilofsklere aan te trek 

c. Joodse bruilof: Verlowing, tussentydperk (voorbereiding vir bruilof, ook die klere), 

bruilofsmaal 

d. OT = bruilof aangekondig, 1ste koms = verlowing (betaal bruidskat aan die kruis), 

periode tussen hemelvaart en wederkoms = tussentydperk (voorbereiding van bruid, 

ook haar klere = heiligmaking), wederkoms = bruilofsmaal van die Lam 

e. Klere = regverdige dade (vgl Op 3:4-5, 3:18, 6:11, 7:13-14, 1 Pet 1:15, 1 Tes 5:23-24, 

Jak 1:2-4 en 12) 

5. Samevatting van God se verborge bedoeling (Op 10:7) 

a. God se doel met skepping: Sy heerlikheid moet die hele aarde vul 

b. Adam en Eva voor sondeval: kaal (sonder bruilofsklere), maar nie skaam nie 

c. Adam en Eva na sondeval: skaam, eie klere = vyeblare, God gee velklere – belofte 

van bruilofsklere 

d. Ou Testament kondig bruilof aan 

e. 1ste Koms: Jesus bewerk geregtigheid aan kruis = betaal bruidskat = verlowing 

f. 1ste – 2de koms: Voorbereiding vir bruilof, Heilige Gees werk bruilofsklere in 

gelowiges – deur die sedelose vrou te gebruik vir groei 

g. Kort voor 2de koms: val die sedelose vrou, gelowiges is onberispelik 

h. 2de Koms: bruilof van die Lam, bruid se klere is gereed, bruid sing halleluja’s – hemel 

gevul met God se heerlikheid 

i. Nou moet dit nog net neerdaal aarde toe….. 

6. Toepassings: Hoe kyk jy na die swaar dinge in die lewe? Hoe vorder jou bruilofsklere? Hoe 

lyk jou halleluja’s?  


