
  OVERWINNEND 
DISCIPELSCHAP 

‘Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de  
gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

 

Openbaring 1:9 ‘Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus 
met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid–ik was op het eiland Patmos omdat ik over God 
had gesproken en van Jezus had getuigd..’  

Hoofdstuk 1 (Openbaring 1:1-9) 

 
Een stukje geschiedenis
In het Romeinse Rijk werden Petrus, Paulus en vele andere gelovigen gemarteld en gedood.  

: 

Rond 65 n.Chr. nam de vervolging onder keizer Nero (54-68 n.Chr.) in alle hevigheid toe.  
Dit ging voort tijdens het bewind van Vespasianus. Domitianus (81-96 n.Chr.), zijn zoon liet zich in 
het hele Romeinse Rijk aanbidden als de enige god (Dominus et Deus).  
Johannes was een van Jezus’ discipelen. Eerst werd hij een  zoon van de donder genoemd  
(Marc 3:17), en later werd hij in de tegenwoordigheid van Jezus  de "discipel die Jezus liefhad"  
(zie Johannes 13:23, 19:26, en 21:7). Hij wordt de apostel der liefde genoemd. 
Johannes wordt over het algemeen gezien als de auteur van het laatste bijbelboek: ‘Openbaring’.  
De traditie zegt dat hij samen met Maria, de moeder van Jezus naar Efeze is gereisd en daar 
voorganger is geworden. In Efeze werd de Arthemis en vele andere goden, en beelden vereerd.  
Toch ontstond in deze grote havenplaats (huidige Turkije) een sterke gemeente. Natuurlijk kon en 
wilde Johannes de Caesar en zijn beelden niet vereren en aanbidden. Hij wilde alleen zijn Heer en 
Heiland aanbidden. Hij sprak, getuigde van Jezus!
Waarschijnlijk is Johannes rond 96 n.Chr. gearresteerd en verbannen naar het eiland Patmos, niet 
ver gelegen van de Turkse kust. Openbaring 1:9 spreekt over die gebeurtenis. Naar dat eiland 
werden velen (misdadigers, slaven) verbannen om in de steengroeven te werken. De traditie / 
historie vermeldt, dat hij daar ongeveer anderhalf jaar is geweest. In die tijd kreeg hij de 
openbaringen, die opgetekend zijn in het laatste bijbelboek. Hij stierf op hoge ouderdom en zijn 
graf is nog steeds in het huidige Efeze. 

 (vers 9)  

 
Openbaring
Het laatste bijbelboek wordt genoemd: ‘Openbaring van Johannes’. De titel moet eigenlijk 
zijn:‘Openbaring van Jezus Christus (die hij =Johannes) van God ontving) (Openbaring 1:1). 

: 

Openbaring = apo'kalupsis,  
1) een onthullen, blootleggen  2) een onthulling van waarheid, onderwijs 

2a) betreffende dingen die te voren onbekend waren 
2b) gebruikt van gebeurtenissen waardoor dingen, toestanden of personen die tot nu toe aan 

het gezicht onttrokken waren, voor allen zichtbaar gemaakt worden 
3) manifestatie, verschijning 

 
Deze openbaringen heeft hij aan zijn dienstknecht bekend gemaakt. Johannes werd geroepen als 
een discipel, een leerling. Hij volgde Jezus met heel zijn hart. Hij had een persoonlijke ontmoeting 
met zijn Heiland bij het kruis (Joh 19:26). Hij kende de opgestane Heer. Hij werd vervuld met de 
Geest en werd uitgezonden (apostel). Hij werd voorganger in Efeze, een bloeiende gemeente. De 
Heer gebruikte hem machtig. 
Aan het eind van zijn leven werd hij door de Heer nog steeds dienaar genoemd. 
Dienaar = 'doulos’
1) een slaaf, lijfeigene 

 =   

1a) een slaaf 
1b) metafoor, -> die zich aan de wil van een ander overgeeft, hen van wie de dienst door 

Christus gebruikt wordt om Zijn zaak onder de mensen uit te breiden en voortgang te doen 
vinden 

1c) toegewijd aan een ander met veronachtzaming van eigen belangen 
  2) een dienaar, een bediende  
 Johannes is in ellende, verdrukking (vers 9). Hij heeft het zwaar; hij lijdt onrecht.  
 Midden in de verdrukking is hij midden in de wil van God. In deze verdrukking openbaart de Heer 

zich aan hem. Hij blijft de dienaar; hij geeft in opdracht door wat hij gezien en gehoord heeft.  
Voordat hij openbaring kreeg voor de ander, had hij allang zelf openbaring van de levende Heer 
ontvangen. Heeft de Heer Zich al aan ons persoonlijk geopenbaard? In hoeverre kennen wij Hem? 
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Houding
Johannes schrijft aan de zeven gemeente. Hij had kunnen beginnen met zijn eigen nood, met een 
klaagzang. Hij begint, echter, met een zegenbede. Een dienaar, discipel van Jezus is geroepen om 
te allen tijde te zegenen. Hij had zelf veel genade en vrede nodig, maar zegent de ander daarmee 
(v.4). 

: 

Pas in vers 9 spreekt hij kort over zijn eigen situatie: ‘ik verkeer in ellende, ik was op Patmos’. 
Hij stelt zich op één lijn met de andere geloofsgenoten: ‘uw broeder’ (v.9) . Boven alles, kiest 
Johannes ervoor om de geopenbaarde Jezus te dienen en te presenteren aan de anderen. Hij telt 
zijn leven niet. 
 
Geloofsgetuigenis (vers 5)
Te midden in de druk getuigt Johannes van zijn geloof, van de zekerheid van zijn fundament: 

: 

1. Hij is, Hij was en Hij komt! (v.4, 8). Hij heerste, zal heersen en heerst nu! Hij is de Alfa en 
de  Omega, die is , die was, die komt, de Almachtige! 
2. de zeven geesten zijn voor de troon: 1. de Geest des HEREN; 2. de Geest van wijsheid en  
 3. verstand; 4. de Geest van raad; 5. en sterkte; 6. de Geest van kennis;  en 7. vreze des 
HEREN 
  (Jes 11:1-2). De Geest komt ons te hulp! 
3. Jezus Christus is de betrouwbaar getuige, eerstgeborene van de doden, heerster van de 
vorsten 
4. Hij heeft mij lief! (ook als is er verdrukking en ellende) 
5. Hij heeft mij verlost van mijn zonden door zijn bloed! (ik ben gekocht, zijn eigendom) 
 
Roeping
Johannes is in de steengroeve, hij doet het werk van een misdadiger, van een slaaf.    

: 

Toch richt hij zich op zijn roeping, op de positie die hij heeft in Christus. 
‘Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt…’ (vers 6)  
Sommige vertalingen zeggen: ‘tot koningen’. basi'leus
1) leider van het volk, vorst, commandant, heer van het land, koning 

, (het idee van een vestiging van macht);  

 
Hij diende de mensen, de gemeenten en heerste over de machten der duisternis.  
Hij had een Koninklijke roeping en wandelde daarin. 
In vers 9 geeft Johannes aan niet alleen te delen in de ellende, maar ook te delen in het Koninkrijk
Dit houdt in dat hij deel heeft aan: 

.  

1) koninklijke macht, koningschap, heerschappij 
basi'leia = koninkrijk 

1a) niet te verwarren met een feitelijk koninkrijk, maar veeleer het recht of de volmacht om 
over een koninkrijk te regeren 

1b) de koninklijke macht van Jezus als de overwinnende Messias 
1c) de koninklijke macht en waardigheid verleend aan gelovigen in het koninkrijk van de Messias 

2) een koninkrijk, het gebied onderworpen aan de heerschappij van een koning 
3) in het N.T. gebruikt om het rijk van de Messias aan te duiden 
 
 
Hij was geroepen tot priester. Een priester is gered, gereinigd, geroepen, gezalfd. Hij brengt God 
naar de mensen en brengt de mensen naar God. Hij is toegewijd aan Zijn dienst. 
 
Verwachting
Johannes verwachtte de Heer; hij leefde voor de eeuwigheid (v.7).  

: 

 
Aanbidding
Dienaren zijn aanbidders. Aanbidding is niet afhankelijk van de situatie en van de omstandigheden. 

: 

Aanbidding is gericht op Hem. ‘Aan hem komt toe de er en de macht tot in eeuwigheid’ (v.6) 
 
Volharding
Deel hebben in het koninkrijk betekent ook deel hebben in / aan het lijden (bijv.Fil 3:10). 

: 
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Daarom moeten we ook deel hebben aan de standvastigheid, volharding en geduld. (1 Cor 15:58) 
Volharden-> uitharden. Standvastig -> vast staan! Staan in de kracht van de Hee (Ef 6:10) 
 
Laten we discipelen, dienaren zijn, die, wat de omstandigheden ook zijn, leven voor en door Hem!  
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Vragen Hoofdstuk 1 (Openbaring 1:1-9) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
 
2. Wat is een discipel van Jezus, denk je? Noem kenmerken. 
 
 
 
 
 
3. Hoe kan het, dat Johannes een overwinnend discipel was? 
 
 
 
 
 
 
4. In hoeverre ervaar je zelf verdrukking, ellende, omdat je een discipel bent? 
 
 
 
 
 
 
5. Is het moeilijk om in het dagelijkse leven een discipel van Jezus te zijn? Vertel er over, 
 
 
 
 
 
 
6. Hoe kunnen wij standvastig / volhardend blijven? 
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Openbaring 1:12-16 ‘Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die 
eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 
Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een 
vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van 
geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een 
scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon...’  

Hoofdstuk 2 (Openbaring 1:10-20) 

 
De dag van de Heer
Wanneer is de dag van de Heer? Vaak denken we aan de sabbat of de zondag. Paulus zegt in Koll 
2:16-17 ‘Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van 
feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt–de 
werkelijkheid is Christus.’ 

: 

De dag van de Heer is de dag ten behoeve van de Heer. Elke dag is ten behoeve van de Heer. De 
dag dat Christus regeert. Hij is de werkelijkheid. (lees ook Hebr 4) Midden in erg moeilijke 
omstandigheden verklaart Johannes: iedere dag is de dag van de Heer. Discipelen wijden elke dag 
toe aan de Heer! 
 

Johannes geeft God in alles de eer en wijdt zich toe aan Hem.  
In vervoering 

‘Op die dag raakte hij in vervoering’ (NBV). ‘Op de dag van de Heer kwam de Geest over mij’ 
(GNV). ‘Door de Heilige Geest werd mijn geest meegenomen’ (Boek).  
Geestvervoering betekent: buiten zinnen zijn; uitzinnig zijn; buiten zich zelf laten geraken. De 
Heilige Geest behoort discipelen van de Heer mee te kunnen nemen, te vullen, te leiden. Hij wil 
spreken, openbaren.  
Ik moet totaal ondergeschikt zijn aan Hem; mijn geest moet onderworpen zijn. 
Ik kan Hem bedroeven, uitblussen, wederstaan. Ik kan hem ook alle ruimte geven in mijn leven.  
Daarom moet elke discipel vervuld worden met de Geest, leven, wandelen, bidden in de Geest. 
 

Een discipel van de Heer moet geestelijke oren en ogen krijgen. Dit is het gevolg van een intense 
relatie met Hem. Spr. 20:12 zegt: Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide 
gemaakt. De Geest zalft je oren en ogen. De Geest openbaart altijd de heerschappij van Jezus.  

Ik hoorde; ik zag 

Bazuingeluid is in de bijbel heel belangrijk. Num 10: De zilveren trompetten. (een beeld van het 
overeenstemmen van het Woord en de Geest) Bazuingeluid waardoor het hele volk van God bij de 
ingang van de tent der samenkomst werd geroepen. In 1 Tess. 4 roept de Heer met bazuingeschal 
de gemeente tot zich tijdens de opname. De discipelen worden dan gebracht bij de ingang van de 
tent der samenkomst hemel). Maar ook bazuingeluid met de jubeldag, het jubeljaar, als het erfdeel 
weer terugkwam ook al was je in armelijke doen geraakt. Maar zelfs 1x per jaar een hele 
bijzondere dag. Het feest van het geklank.  
Dan werden op de bazuinen geblazen. Staan onze oren open voor de bazuinen van de Heer, voor 
het geklank van de Geest? Horen wij zijn profetische roep, geluid? Discipelen ontwikkelen 
profetische oren. 
Ons oog moet gericht zijn (worden) op Jezus (Hebr 12:2). Wat heb ik in mijn vizier? 
 
De openbaring van Jezus
Wie is Jezus? Welk beeld hebben wij als discipelen van Hem? Dat beeld bepaalt hoe wij ons leven 
als christen inrichten. Hoe horen en zien wij Hem? Hoe ‘gaan we met Hem om’? 

: 

Johannes hoorde en zag Hem zo, dat hij als dood voor zijn voeten neerviel.  
Vele christenen zien Hem als een vriendje; Hij is, echter, onze hemelse, heilige Vriend. 
Vele christenen zien Hem als een hulpje; Hij is, echter, onze hemelse, heilige Helper. 
Hij is Heer, Koning, Heilig, Almachtig, Wonderbaar, Overwinnaar, Boven alles, Alfa en Omega….. 
Johannes probeerde Hem te omschrijven: 
A) iemand die eruitzag als een mens. Hij is de Zoon des mensen en de Zoon van God. Hij is 

mens geworden, de Middelaar. Hij is verhoogd, verheerlijkt. 
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B) Hij is bekleed met macht en grote luister (Luc 21:27). Hij draagt de Koninklijke mantel van 
gerechtigheid en trouw, van gezag en heerschappij. Het witte kleed toont zuiverheid, 
heiligheid, reinheid. 

C) De gouden band / gordel om de schouders wijst naar het rechterschap van Jezus. Hij (ver-
)oordeelt. Zijn rechtspraak is puur / zuiver.  

D) Zijn hoofd en haren zijn wit als witte wol en sneeuw. Dit is een beeld van zondeloosheid 
(Jes 1:18). Ook is het een beeld van wijsheid (Dan 7:9-10).  

E) Zijn ogen als vlammend vuur. Toen Jezus rondging op aarde waren zijn ogen vol liefde,
 bewogenheid. Dit is nog steeds zo. We moeten ook beseffen, dat de ogen van de Heer 
indringend zijn. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en 
volkomen zichtbaarvoor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.(Hebr 
4:13). Onze God is een  verterend vuur! (Hebr 12:29).  

F) Zijn voeten waren als blinkend brons / koper en gloeiden als in een oven. Koper is een heel 
hard metaal en met Zijn voeten zal Jezus op een dag Zijn vijanden vermorzelen (Openb. 
2:18 en 26-27). 
Koper wijst ons geestelijk gezien op het goddelijk oordeel en kracht tegen de zonde. (bijv. 
brandofferaltaar) 

G) Zijn stem klonk als geweldige grote watermassa’s. Zijn woorden zijn vol liefde en 
genezend. Maar als Hij spreekt over zijn vijanden, tegenstanders, over de zonde, dan zijn 
Jezus’ woorden vol kracht, dan spoelen, beuken die alles weg. Deze watermassa is niet 
tegen te houden. 

H) Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard ging (Openb. 1:16). Dit duidt op het 
Woord van God. Het Woord van God oordeelt ons hart (Hebr. 4:12). Maar als wij het Woord 
verwerpen en ons niet bekeren, dan zullen de Woorden, Die Jezus eens tot ons gesproken 
heeft, ons oordelen. Joh. 12:48 ‘Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die 
hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage’   
Openb. 19:11-16. Hier ziet u het Woord Gods, Jezus (vers 13), uit de hemel nederdalen en 
op weg gaan om Zijn oordeel over de heidenen te voltrekken. 

I) Zijn gezicht schitterde als de felle zon. De zon geeft leven en laat groeien. Maar de volle, 
brandende zon duidt ook op oordeel. De zon kan een verzengende hitte geven, die alles 
kan verdorren en verbranden.  Maleachi 4:1--3: ‘Want ziet, die dag komt, brandende als 
een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn; en 
de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HERE der heerscharen, Die hun noch 
wortel, noch tak laten zal. U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn  vleugelen; en gij zult 
uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij 
zullen as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dage, die Ik maken zal, zegt de 
HERE der heerscharen.’  

J) Hij is de eerste en de laatste, was dood, leeft tot in eeuwigheid. Hij heeft de sleutels van de 
dood en van het dodenrijk. De duivel moest buigen toen Jezus hem tegemoet trad met zijn 
Bloed. 

 
Deze Jezus legde zijn hand op Johannes en zei hem om niet bang te zijn. Hij kijkt in ons hart en 
ziet of we Hem toegewijd zijn. Vreze voor God hebben betekent niet dat we bang zijn. Hij ziet ons 
in Jezus. 
 

Dat zijn met grote waarschijnlijkheid de leiders, voorgangers, leraars, opzieners van de zeven 
gemeenten, omdat zij door God worden uitgezonden om het volk van Godswege te leren, te 
vermanen, te troosten en te waarschuwen. De Heer beschermt hen, houdt hen vast, Zij discipelen 
de gemeenten. 

De zeven sterren 
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De zeven standaards zijn, de zeven gemeenten (Op 2 en 3). Deze gemeenten geven een beeld van 
het hele gemeentetijdperk door alle eeuwen heen. Jezus wil, dat het standaards zijn die zijn Licht  

De zeven gouden lampenstandaards 

 
verspreiden. Dit is de opdracht voor elke gelovige, discipel. Hij wandelt tussen de gemeenten 
(vormen De Gemeente) en ziet toe of dat licht zuiver, helder is. In de tabernakel was de kandelaar 
het beeld van Jezus. Zo moet de gemeente ook zijn, met pitten, gedrenkt in de olie, zonder walm. 
Hij loop ook rond in onze gemeente. De engelen van de gemeente sporen de discipelen aan om te 
leven naar zijn wil. Horen wij Hem, zien wij Hem?  
(Er)kennen wij Hem, zoals Johannes (A t/m J)? 
 
Is de standaard van de gemeente (en van mijn leven) puur goud (zijn leven, goddelijk, hemels) en 
zuiver licht? Laten we Hem zien en horen, wandelend tussen de gemeente, tussen de gelovigen in.  
Dien Hem met eerbied en met ontzag! 
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Vragen Hoofdstuk 2 (Openbaring 1:10-20) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
2. Wat betekent ‘de dag van de Heer’ voor jou? 
 
 
 
 
3. Hoe kunnen wij door de Geest ‘vervoerd’ worden, in de Geest geraken? 
 Wat betekent het voor jou, dat een discipel ‘profetisch moet zijn ingesteld’? 
 
 
 
 
 
4. Toen Johannes alles hoorde en zag viel hij als dood neer. Waarom, denk je? 
 
 
 
 
 
 
5. Probeer met elkaar te delen hoe je beeld is van Jezus.  
 
 
 
 
 
6. Hoe is de standaard van de gemeente (goud, helder, puur)? Hoe is mijn 

standaard?  
Zie ik Hem tussen de standaards? Is Hij ver weg in mijn dagelijkse leven of zie ik 
Hem wandelen? Als ik Hem opmerk, hoe wandel ik dan als discipel? 
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Openbaring 2: 4-5’Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 
Hoofdstuk 3 (Openbaring 2:1-7) Inleiding; Efeze 

Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken.’ 
 

In de vorige les zagen we, dat de Heer de gemeente(n) op het oog heeft, er tussen in wandelt.  
Inleiding zeven gemeenten 

‘Dit zegt HIJ’!! Hij is gezaghebbend, Heerser! 
 
Er is een wijdverbreide theorie over, dat de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 de zeven 
tijdperken van de Gemeente beschrijven: 
Efese   1ste eeuw    historie van de 1ste eeuw.  
Smyrna  2e eeuw   vervolging.  
Pergamus  3e - 8ste eeuw  staatskerk.  
Thyatire  8ste - 15e eeuw  het Pausdom gevestigd.  
Sardis   15e - 19e eeuw  het Protestantisme in opkomst en verval.  
Filadelfia  19e eeuw   het herlevende deel.  
Laodicea  20e-21este eeuw  het versteende deel, naamchristendom  
 
Deze leer is niet ‘waterdicht’. Discipelen zullen lering trekken uit elk van de zeven gemeenten. 
Vele dingen die toen speelden, spelen ook in onze tijd.  
 
Om de zeven gemeente te bestuderen, kun je de volgende punten gebruiken: 
1. adres: aan de engel (=voorganger) van de gemeente; welke plaats, waar, wat voor gemeente? 
2. schrijfopdracht door Christus Zelf gegeven 
3. aanhef: dit zegt Hij, Die……….. 
4. presentatie van Christus de brieven spreken over Zijn verschijning 
5. rapport over de aangeschreven gemeente: Ik weet .. in lovende of vermanende woorden 
6. oproep tot waakzaamheid, trouw, bekering 
7. oproep om aandacht aan het vervolg te schenken: wie oren heeft; luisteren naar de Geest….. 
8. belofte: Wie overwint… 
 
Sommige gemeenten ontvangen eerst vermaning en dan een positief oordeel; bij anderen is dit 
andersom. Sardes en Laodicea krijgen alleen ernstig oordeel en vermaning; Smyrna en Filadelfia 
krijgen enkel een goed oordeel. 
   

Efeze is het belangrijkste archeologische gebied van Turkije. Het was oorspronkelijk (ca. 1100 
v.Chr.) een groep inheemse nederzettingen, gelegen rondom het heiligdom van de grote Aziatische 
vruchtbaarheidsgodin, Artemis van Efeze genaamd. Efeze staat nu bekend als het grootste 
openluchtmuseum van het Romeinse Rijk ter wereld. 

Een stukje geschiedenis van Efeze  

Efeze beleefde een bloeitijd gedurende het Romeinse Rijk. De stad is vooral bekend van twee van 
de Bijbelboeken: De brief van Paulus aan de Efeziërs en Handelingen van de Apostelen. De stad 
was het centrum van de verering van de godin Artemis. De grote tempel van Artemis in Efeze, een 
van de zeven wereldwonderen, werd in 262 vernield en leeggeroofd door de Goten. 
Efeze raakte in verval nadat de Turken in 1420 de stad hadden ingenomen. Er zijn echter nog vele 
bouwresten van de oude stad over, en daarom is het nu een belangrijke toeristenbestemming. Er is 
o.a. het theater te zien. Dat bood plaats aan 24.000 mensen. 
Na Rome, Alexandrië en Antiochië was Efeze de vierde stad in de wereld. Paulus bezocht de stad op 
zijn zendingsreis. Eerst was hij er een korte periode, en tijdens zijn derde reis naar Efeze, verleef 
hij er van 53 tot 55 n.C. Hij liet de zorg daarna tijdelijk over aan Aquila en Priscilla, (Hand 18) die 
Apollos inwijdden in de geheimen van het Christendom. Volgens de overlevering heeft Johannes er 
ook gearbeid en ligt hij daar begraven. De gemeente leefde te midden van het heidendom en had 
het dus niet gemakkelijk. Denk aan Paulus, die midden in een grote opschudding terecht komt 
(Hand 19:21-40). 
 
Efeze was een geestelijk hoogstaande gemeente! De Heilige Geest had er grote ingang (Hand 19). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Artemis_(godin)�
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Paulus schrijft de gemeente een brief. Watchman Nee maakt een prachtige indeling van deze brief 
in zijn boekje:’Zitten, wandelen, standhouden’.  
Zitten: De gemeente wordt opgedragen om de positie in Christus in te nemen en te leven in de 
hemelse gewesten in Christus Jezus. (uitverkoren, bestemd, aangenomen, begenadigd, verlost, 
vergeven, zijn wil kennen, verzegeld, ….) 
Wandelen: Hoe leef je als een christen in deze wereld naar de wil van God? Hoe leef je eerlijk, rein, 
puur, transparant? Hoe ben je anders, omdat je Christus hebt leren kennen (4:20)? Hoe wandelen 
christenen met elkaar? Hoe ga je met elkaar om in huwelijk en gezin? Wandel ik, vol van de Geest? 
Standhouden

 

: Hoe ga je de geestelijke strijd in, samen met de Heer? Wie zijn je vijanden, wat zijn 
je wapens? Hoe overwin je? 

De Heer geeft in Openbaring 2:2-3 aan wat wel goed gaat in deze gemeente
a. Er werd hard gewerkt en inspanning geleverd.  

: 

b. Men gaf niet op, maar ging met standvastig geduld verder! 
c. Men verdroeg het niet, dat boze, kwaadaardige (Gr-> ‘Kakos’ slecht van aard, niet zoals 
het  hoort te zijn, van een wijze van denken, voelen, handelen, laag, gemeen, slecht, lastig, 
 moeilijk, verderfelijk) mensen de gemeente kwaad zouden berokkenen.  
d. Mensen, die als apostelen in de gemeente kwamen, maar geen apostelen waren, werden 

 ontmaskerd, hun leugens werden openbaar, ze werden ontmaskerd. Er was dus blijkbaar 
een geestelijk inzicht. Apostelen zijn gemachtigden, gezondenen, boodschappers, om te 
stichten, te bouwen, Gods gezag te laten klinken en zien (Ef 4:11).  

e. Men heeft veel verdragen ter wille van de Heer,  
f. en men is niet moe (Gr.-> ‘Kamno’ moe, ziek) geworden. 
g. De werken der Nikolaȉten werden gehaat. Over dit item is geen 100% zekerheid wat betreft 
 de betekenis van deze werken. Er zijn twee gedachten
 1) De Nicolaïeten zouden aanhangers zijn van een zekere Nicolaüs, waarschijnlijk  een van 
de zeven diakenen (Hand 6:5). Deze Nicolaas zou zijn volgelingen voorhouden dat je mag zondigen 
'op de  genade' d.w.z. je kunt gerust kwaad doen, want als je het daarna belijdt is Gods genade zo 
groot dat Hij het je toch weer vergeeft. Men verwijst dan naar Openb. 2:14, 15 en 2:20-24 waarbij 
men een verbinding legt met de leer van Bileam en die van Izébel. Voor het zondigen op de genade 
verwijst men dan naar Rom. 6:1 waar Paulus zich tegen deze opvatting keert. Men zegt dat hieruit 
de latere gnostieke secte van Nicolaïeten is ontstaan. 
 2) De tweede verklaring beroept er zich op, dat we van de Nicolaïeten uit de historie niets 
met  zekerheid weten en dat verklaring 1 dus enkel op gissingen berust. Het enige waaraan we 
houvast hebben is de naam en deze betekent: volksoverwinnaars (in het tweede deel van de naam 
herkennen we ons woord 'leek', dat ervan is afgeleid). Deze verklaarders zien in de Nicolaïten 
degenen, die het clericalisme (=de visie dat de macht toekomt aan de rooms-katholieke 
geestelijkheid) voorstonden en als geestelijken over de leken wilden gaan heersen. Het feit dat in 
Openb. 2 naast de leer van Bileam de leer van de Nicolaïeten genoemd wordt, kan als argument 
dienen voor de gedachte dat het om een andere zaak moet gaan dan om een leven in ontucht 
waartoe Bileams leer leidde. Ook historisch gezien is de tweede verklaring veel aannemelijker dan 
de eerste.  
 
De volgende les zullen we verder nadenken over hoe de Heer kijkt naar de  

:  

gemeente Efeze en ook naar ons kijkt. Wat verlangt de Heer van deze gemeente,  
en wat verlangt Hij van ons? Goed beginnen is niet voldoende; hoe is ons einde?  
Efeze werd een toeristische attractie, voor ons een waarschuwing. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://gobest.nl/accofotos/groot/2428_turkije_sfeer_600x400_06.jpg&imgrefurl=http://gobest.nl/Kids/Turkije/Kusadasi/2428_Hotel+Richmond+Ephesus.html&usg=__hzH8shr8tyALhGZ7fuu3ZJVjjAM=&h=300&w=450&sz=44&hl=nl&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=qCUpt4z4hJqI8M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=efeze+turkije&ndsp=21&hl=nl&cr=countryNL&rlz=1R2GPRE_nl&sa=N&start=21&um=1�
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gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

 
Vragen Hoofdstuk 3  (Openbaring 2:1-7) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
 
2. ‘Dit zegt HIJ’ Wie is HIJ? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Efeze was een geestelijk hoogstaande gemeente? Kun je daar voorbeelden van noemen 
 uit de brief van Paulus aan de Efeze? 
 
 
 
 
 
 
4. Wat betekent ‘zitten, wandelen, standhouden’ voor jou persoonlijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. De Heer geeft op zeven punten ‘een goed rapportcijfer’. Spreek over deze punten; gelden 
deze punten ook voor jou, voor onze gemeente? 
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Openbaring 2:4-5  ‘maar ik heb tegen je, dat je je eerste liefde hebt verlaten; gedenk 
dan vanwaar je bent gevallen en kom tot omkeer en doe je eerste werken;’ (NB) 

Hoofdstuk 4 Efeze, eerste liefde, eerste werken (Openbaring 2:4-7) 

 
In de vorige les zagen we, dat er veel goed ging in de gemeente van Efeze.  
Vers 5 beschrijft de gemeente zelfs als dat ze eens op een hoog niveau waren.  
Toch geeft de Heer aan, dat de gemeente van deze hoogte is gevallen. Ze voldeed niet 
meer aan zijn norm. Gods norm voor discipelschap is heel duidelijk. 
Paulus beschrijft die norm: de Liefde, de Agape  in 1 Kor 13

In 1 Kor 13:1-6 zien we, dat de gaven (kennis, onderscheiding tongen, ed.), geloof en 
zelfopoffering ondergeschikt zijn aan de Agape. In de vezen 4-7 geeft Paulus een lijst 
met kenmerken van de Agape. De liefde is …. Deze kenmerken zijn allen in Jezus. Ze 
behoren ook in ons zichtbaar te zijn. 

. (1 Joh 4:16->’God is liefde-
Agape’) 

 
Marc 12:30-31 zegt, dat we God boven alles

Jezus is bovenal geïnteresseerd in de beweegredenen van ons hart. Daarom moest 
Petrus, na zijn verloochening, zijn liefde voor Jezus opnieuw vaststellen en belijden (Joh 
21). 

 moeten liefhebben (agapaoo=ww) en onze 
naaste als onszelf. Dat is regel nummer één voor iedere discipel.  

 
‘Eerste’: Gr. = protos,  1) eerste in tijd of plaats 1a) in een opeenvolging van dingen   

of mensen 
2) eerste in rang 2a) invloed, eer 2b) voornaamste  2c) 
belangrijkste 

     3) voor het eerst, in het begin 
 

De Heer duldt niets en niemand boven Hem. Hij is het onderwerp van onze aanbidding en 
liefde! 
(denk aan de rijke jongeling, die zijn geld boven de Heer had) 
 
‘Verzaakt hebt’ aph'iemi,  1) wegzenden 1a) verzoeken heen te gaan 1a1) van een man 

die van zijn vrouw scheidt 1b) laten varen, opgeven, 
uitademen 1c) laten gaan, alleen laten 1c1) veronachtzamen 
1c2) buiten beschouwing laten,  
1c3) weglaten, verwaarlozen 

     1d) opgeven, niet langer behouden 
     2) toestaan, laten, niet hinderen, iets aan iemand overgeven 
     3) vertrekken, weggaan 3a) om ergens anders heen te gaan 
Er kunnen mensen of dingen onze liefde voor de Heer doen wegzenden, verwaarlozen…  
Dit heeft te maken met het feit, dat onze eerste liefde niet (voldoende) wordt gevoed.  
 
Hoe is onze relatie met de Here Jezus? (aanbidding, toewijding, gehoorzaamheid, honger 
naar en liefde voor zijn Woord, gebed, samenkomen met zijn volk, enthousiast, 
getuigend, enz.) 
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gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

Zonder de Liefde zullen we Hem op een wettische manier gaan dienen. Het gaat om 
Hem! 
Ik moet de Heer van het werk meer liefhebben dan het werk van de Heer
Dan zal ik met grote liefde het werk van de Heer kunnen doen! 

.  

Jezus zegt in Joh 14:15 ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.’  
Onze liefde naar Hem moeten we dus tonen door te doen wat zijn Woord ons gebiedt. 
Woorden van aanbidding zijn niet genoeg; hoe zijn mijn daden? Hoe leef ik in het 
verborgene? 
Zijn we te vertrouwen, betrouwbaar, oprecht?  
 
Eerste liefde

a. De eerste liefde verlangt naar voortdurende omgang met de ander  
b. De eerste liefde wil met en voor de geliefde van alles ondernemen  
c. De eerste liefde is bereid voor de ander veel (alles) op te offeren  

 is te vergelijken met verliefd worden, verkering krijgen, kiezen voor elkaar, 
trouwen. 

 
Openbaring 2:5 ‘Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.’  Het leven 
waar ze mee moeten breken hoeft niet goddeloos, zondig en wetteloos te zijn. Het gaat 
erom wie boven aan de lijst staat van je liefde. Wie is je eerste liefde?  
Breken is radicaal, maakt een keuze, rekent af. Doe weer als vroeger, toen je vol was 
van Hem. 
 
De NBG zegt: “Doe (weder) uw eerste werken.’  Veel mensen beginnen, na hun bekering 
enthousiast te leven en te werken voor de Heer. Later “ver(f)lauwt’ dat nogal eens. Dit is 
meestal het gevolg van een ‘ver(f)lauwende’ eerste liefde. Traagheid, passiviteit, luiheid, 
onverschilligheid kunnen dan volgen. Het gevolg is tot op heden te zien in het huidige 
Efeze.  
 
De standaard van Efeze is door de Heer weggenomen. De gemeente Efeze is nu een 
puinhoop, een schouwspel voor de wereld. Het doel van de gemeente is totaal verloren 
gegaan (=zonde). 
Er is geen Geest meer, geen levende kerk, geen kracht van het Koninkrijk.  
Wat een triest gevolg van het in de wind slaan van Gods Woord en de stem van de 
Geest..  
De Heilige Geest spreekt duidelijk. Heeft de Gemeente open, horende en luisterende 
oren?  
Elke gemeente krijgt het gebod, om te horen wat de Geest zegt. Wij hebben het 
geestelijk vermogen om te horen naar de stem van de Geest. 
De stem van de Geest gaat nooit in tegen de stem van het Woord; zij zijn één.  
Er moet een groei zijn in het verstaan van de stem van de Geest, naarmate wij leven met 
de Heer. 
 
De Heer zegt, dat we moeten denken aan de hoogte waarop wij kunnen / behoren te 
leven.  
Leef ik op het geestelijke niveau waarop ik behoor te leven?  
Hij roept op tot bekering. Dat betekent dat je je geheel omkeert, en niet een beetje. Je 
maakt dingen op orde, stelt de juiste prioriteiten. Dit heeft consequenties voor het 
invullen van je tijd, agenda. 
 
Als iemand zich bekeert van het feit dat de Heer niet de eerste liefde krijgt en het niet 
doen van de eerste werken, dan is dat een geweldige overwinning.  
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De Heer geeft een geweldige belofte aan de gemeente
‘Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat’ 

: 

De Heer zal ons zelf voeden van uit zijn heerlijkheid met zijn leven! 
‘Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou 
eten, zou hij eeuwig leven.’ (Gen 3:22).  
Deze boom geeft eeuwig leven! Na de zondeval was het eten van deze boom niet 
toegestaan.  
Waar dat paradijs nu is, is niet geheel duidelijk  Paulus werd tot in het paradijs 
opgetrokken  
(2 Kor 12:2). Waar het om gaat is, dat als wij overwinnen, we nu al van dat leven mogen 
genieten. Bovendien geeft de Heer voor de toekomst deze geweldige belofte in 
Openbaring 22:1-2:  
‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de 
troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier 
staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht 
gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.’  
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Vragen Hoofdstuk 4 Efeze, eerste liefde, eerste werken (Openbaring 2:4-
7) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
2. Welke kenmerken geeft Paulus van de Agape in 1 Kor 13:4-7? Kun je ze op 
dagelijkse situaties toepassen? Spreek erover. 
 
 
 
 
3. ‘Eerste liefde’ Wat is jouw eerste liefde? Zijn er dingen, die voor deze eerste liefde 
in de  plaats dreigen te komen?  
Moet je breken met mensen of dingen, die in de plaats van je eerste liefde zijn gekomen? 
 
 
 
 
 
4. Waarom moet ik de Heer van het werk stellen boven het werk van de Heer? 
 
 
 
 
 
5. Kun je iets vertellen over het doen van je eerste werken? Doe je ze nog, moet je 
ze weer gaan doen?.  
 
 
 
 
 
6. Hoe kunnen we horen wat de Geest tot ons zegt? Wat moeten we er mee doen? 
 
 
 
 
 
7. Wat is de overwinning voor de discipel, in dit gedeelte? 
 
 
 
 
 
8. Wat belooft de Heer, als we overwinnen? 
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Openbaring 2:10  ‘Wees trouw tot in de dood, dan zal ik als lauwerkrans het leven geven’ 
Hoofdstuk 5, Smyrna, trouw in verdrukking (Openbaring 2:8-11) 

 
De gemeente Smyrna was gevestigd in het huidige W-Turkije, daar waar nu de plaats 
Izmir is. 
In de brief aan de (engel van de) gemeente staan geen verwijten, veroordelingen. 
 
Het woord Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die 
fijngemalen een welriekende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een 
gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Here Jezus kent, 
maar waar aan het einde de kroon des levens wacht. Vervolging en tegenstand is bitter, 
maar toont het ware geloof van de christen. Het laat zien wat er in het hart is; is het 
tijdelijk of eeuwig (denk aan het zaad van de zaaier) 
Het Hebreeuwse woord dat met “mirresap” is vertaald is “nataf” Het betekent “druppel, 
gom-, harsdruppel”. De betekenis daarvan is: “ doen/laten vallen, druipen, druppelen”  
Mirre verwijst naar het uiterst kostbare Bloed (1 Petr. 1:18-19) van onze Heer Jezus 
Christus.  
Zijn dierbare Bloed drupte en vloeide als mirre voor onze verlossing uit Zijn wonden. Niet 
alleen toen Hij aan het kruis hing, maar ook tijdens Zijn gebedsstrijd in Getsemané (Luk. 
22:44). 
 
Vers 8: ‘Dit zegt Hij, die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft’ Hij is de Alfa 
en de omega, het begin en het einde. Voor Hem was niemand, na Hem zal niemand zijn! 
Hij heeft alles in zijn hand! Hij heeft ook alles meegemaakt, kan meevoelen (Hebr 4:15). 
 
Typerend voor de gemeente in Smyrna is wat er gebeurde met Polycarpus, de oude 
voorganger van de gemeente. Deze man was leerling geweest van de apostel Johannes. 
Hij predikte een radicaal evangelie. Omdat de weerstand tegen het evangelie toenam, 
werd Polycarpus gearresteerd.  
De Romeinse consul beloofde hem de vrijheid indien hij Christus zou afzweren. Hij moest 
de keizer een offer brengen. Maar zijn antwoord was: ‘Ik heb mijn Koning 86 jaar 
gediend. Nooit heeft Hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik Hem, Die mij heeft verlost, oneer 
aandoen?’  
Omdat er op dat moment geen wilde dieren voorhanden waren om de doodstraf uit te 
voeren, eisten de Joden en heidenen de brandstapel. Toen men Polycarpus wilde 
vastmaken aan de paal, sprak hij: ‘Spaar uw nagels, God zal mij vasthouden in het vuur. 
Ik acht het een eer waardig te zijn geacht een plaats in te nemen onder de martelaren 
van Jezus.’ Terwijl hij zijn God eerde, werd het vuur ontstoken. De vlammen, echter, 
deerden hem niet. Toen doodde de Romeinen hem met een dolksteek, waarna zijn 
lichaam alsnog werd verbrand. Dit martelaarschap heeft grote indruk gemaakt en veel 
vrucht voortgebracht.  
 
Het bloed van de eerste martelaar, Stefanus, bleek geweldig zaad te zijn voor de Kerk 
van Jezus. Denk maar aan de toeschouwer, Saulus, tijdens de terdoodbrenging van 
Stefanus (Hand 7:58-8-1). 
 
De gemeente Smyrna was tijdens de vreselijke vervolgingen natuurlijk arm, ellendig. De 
Heer noemt ze geestelijk rijk! Vergelijk Openbaring 3:17. De gemeente Laodicea denkt 
rijk te zijn, maar is straatarm. Waarin ligt onze rijkdom? 
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‘gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.’ Deze vervolging bereikte hier haar 
bloedig hoogtepunt, het werd de bitterste christenvervolging door de Romeinen.  
Het gaat hier natuurlijk niet om een vervolging van tien letterlijke dagen, een vervolging 
neemt niet een tijd van dagen maar van jaren in beslag, soms van eeuwen. Hier gaat het 
om profetische dagen. Waarschijnlijk wordt de periode bedoeld van 303 tot 313. Twee 
monsters in mensengedaante, Diocletianus en Galerius, deden een laatste poging, met 
meer wreedheid dan ooit om de gehate christenen te verdelgen. Het eerste dekreet van 
Diocletianus werd uitgevaardigd in het jaar 303. Tien jaar later, in het jaar 313, 
vaardigde Constantijn de Grote zijn dekreet uit, dat aan de christenen de volle vrijheid 
verleende om hun godsdienst uit te oefenen. 
In deze tien jaren werd Christus' kerk tot het uiterste beproefd, en werden velen gedood.  
Lees t.a.v. vervolging ook Hebr 11 vanaf vers 32.  
Vele geloofshelden gaven hun leven voor hun Jezus. Hun hoop was op het eeuwige 
gericht. 
De eerste martelaar in deze omgeving was Jan Pistorisus, beter bekend als Jan de 
Bakker. 
Hij werd in 1525 tot de brandstapel veroordeeld, terwijl de medegevangen Psalm 31 
zongen.  
 
Volgens de mensenrechtenorganisatie One Free Word International zijn in de 
Moslimwereld in 2009 ruim 165.000 Christenen vermoord, alleen maar vanwege hun 
geloof. Iedere drie minuten wordt er ergens in een Islamitisch land een Christen 
gemarteld vanwege zijn levensovertuiging.  
Voorganger Majed El Shafie, het hoofd van O.F.W.I. dat in Toronto haar hoofdkantoor 
heeft, geeft aan, dat er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen 
Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus worden vervolgd. 80% van deze 
vervolging vindt plaats in Moslimlanden, de rest in hoofdzakelijk communistische landen 
(Noord Korea, China). 
 
Ook de toegewijde met de Geest vervulde kerk van Jezus zal in toenemende mate met 
laster te maken krijgen. Religieuzen, die het gezag van het Woord niet accepteren zullen 
zich tegen de ware Kerk richten. Jezus waarschuwt: er zal ook een dood lichaam zijn, 
(Matt 24:28). Dit dode, religieuze lichaam zal verscheurd worden door de aasgieren. Wij 
behoren tot het levende Lichaam! 
Op dit moment kennen wij in ons land nog niet de vervolging met martelingen e.d.  
De vervolging die de duivel in ons land toepast is meer gebaseerd op verleiding (het 
Woord verbuigen, wereldgelijkvormigheid, wetteloosheid, lauwheid, rijkdom, matheid, 
luxe, zelfzucht, zelfbehoud). Dit blijkt een groter wapen van de boze dan vervolging met 
geweld.  
Zijn wij radicaal, zijn wij trouw aan Jezus en aan zijn Woord? Buigen wij alleen voor 
Hem? 
Komen wij voor Gods principes uit? Of gaan we met onze tijd mee?  We zien steeds meer 
wetten in Nederland en Europa aangenomen worden die lijnrecht tegen Gods Woord 
ingaan.  
 
In deze tijd van vrijheid zullen we de vrijheid als kostbaar goed moeten gebruiken. We 
moeten werken zolang het dag is. Willen we getuigen zijn in deze tijd van vrijheid? Willen 
we ons inzetten, nu we nog vergunningen krijgen om op de pleinen te staan?  
Andere religies nemen het gebied in, wat door de christenen is verwaarloosd.  
Kerken worden overal afgebroken, terwijl moskeeën als paddenstoelen uit de grond 
schieten. 
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Trouw zijn tot de dood kan alleen als we een toegewijde relatie met Hem hebben, elke 
dag leven uit de kracht van de Geest en uit genade. (denk aan Petrus: ‘ik zal met u….)  
 
De gemeente Smyrna krijgt de aansporing om trouw te blijven aan Jezus, ondanks pijn, 
vervolging, martelingen en de dood. Vrees voor wat je zult lijden verlamt.  
De tweede dood brengt geen schade. Het lichaam kan worden gedood, maar de geest zal 
eeuwig bij Jezus zijn! Mattheus 10:28: Wees niet bang voor hen die wel je lichaam 
kunnen doden, maar niet je ziel! De lauwerkrans is het beeld van de overwinning.  
 
De duivel zal alles in het werk stellen om de Gemeente van Jezus te vernietigen, hij weet 
dat hij nog maar een korte tijd heeft. 
Juist daarom moeten we heel dicht bij de Heer leven. De gemeenteleden van  Smyrna 
had ook de steun van het samen zijn en samen komen. (Hebr 10:25) 
 
Een discipel van Jezus luistert naar de stem van de Geest. De Geest roept op tot 
getrouwheid aan het getuigenis van Jezus, ook als daar tegenstand is. De belofte is: 
eeuwig leven! 
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Vragen Hoofdstuk 5, Smyrna, trouw in verdrukking (Openbaring 2:8-11) 

 
1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
2. Mirre betekent ‘bitter’ Waarom is mirre toch kostbaar (geestelijk gezien)?  
 
 
 
3. Wat spreekt je aan in het getuigenis van Polycarpus? 
 
 
 
4. ‘Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk’ Wat betekent dat ? 
 
 
 
5. In hoeverre sta je wel eens stil bij de christenvervolging in onze tijd?  
 
 
 
 
6. Wat zijn de gevaren voor de ‘vrije’ westerse christelijke wereld? 
 
 
 
 
7. Wat betekent trouw / getrouwheid tot de dood? 
 
 
 
 
8. Wat belooft de Heer, als we overwinnen?  
 
  



  OVERWINNEND 
DISCIPELSCHAP 

‘Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de  
gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

Openbaring 2:13  ‘Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat’ 
Hoofdstuk 6, Pergamum,  Hij weet waar we wonen (Openbaring 2:12-17) 

 
Wie spreekt er? ‘Dit zegt Hij, die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:’  Dit zwaard 
is een beeld van het Woord van God. Dit Woord dringt door, scheidt vaneen (Hebr 4:12). 
Het komt uit de mond van Jezus (Openb 1:16). Het verslaat elke vijand. Dit zwaard gaat 
door de gemeente Pergamum. Hetgeen God wel en niet welgevallig is komt door dat 
zwaard aan het licht.  
De gemeente heeft een aantal positieve punten en krijgt ook correctie in deze brief. 
 
Pergamum (Perkament) ligt in NW-Turkije, tegenwoordig te vinden onder de naam 
Bergama. Er zijn alleen nog maar ruïnes over. In die stad was ooit een groot altaar voor 
de Griekse goden, onder meer voor Zeus en Asclepius (in de Griekse mythologie de 
halfgod of `heros` van geneeskunde en genezing. Hij was de zoon van Apollon en 
Coronis. Bij Homerus is hij echter nog geen god, maar een kundig arts; pas vanaf de 5e 
eeuw v.Chr. wordt hij vereerd als de god van de geneeskunst.) In Pergamum werd door 
velen de geneeskrachtige bron van Asclepius bezocht; ook daar was een heiligdom 
gebouwd voor hem. Het verhaal wil, dat een slang zich eens om de staf van de god 
Asklepios kronkelde. Die slang had een heel bijzonder kruid in z'n bek. Een kruid 
waarmee men doden weer tot leven kon wekken. Zo kon nu de god Asklepios zelfs de 
dood overwinnen. En zo werd Asklepios, Aesculapius de god van de geneeskunde. Er was 
dus een enorme afgoderij.  Vandaar dat vers 13 van Openbaring 2 spreekt over een 
troon van de satan. Deze troon staat waarschijnlijk in het Pergamon-museum in Berlijn. 
Daar, tussen deze afgoderij was de levende gemeente van de Heer. Ook wij leven 
temidden van afgoderij, verering van de duisternis, van het occulte.  Wat heerlijk dat de 
Heer weet waar we wonen. We zijn niet anoniem; onbekend! 
Wat, hoe de omstandigheden ook zijn: Hij weet precies waar en hoe je woont / leeft. 
 
Het christendom ontving van de keizers godsdienstvrijheid, in die zin dat de staat zich 
met het christendom verbond. Dit had een prijskaartje. Als kerk en staat samengaan 
vraagt dat om ellende. De democratische staatsvorm, bijv. past niet in de kerk, waar de 
Heer (theocratie) het voor het zeggen moet hebben.  
De boodschap die Jezus aan deze kerk zendt maakt daar melding van: "Maar Ik heb 
enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van 
Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers 
zouden eten en hoereren." Openb. 2: 14.  
 
Het grote gebrek van de Pergamum gemeente was dat ze heidense invloeden in haar 
midden toeliet en de leer van Bileam aannam. Moeilijke omstandigheden gelden niet als 
verontschuldiging voor wantoestanden in de gemeente. Hoewel deze gemeente leefde in 
een tijd waarin Satan op bijzondere wijze werkte, was het toch haar plicht zich te hoeden 
voor valse leerstellingen.  
Bileam verleidde Israël tot éénwording met de heidenen, waardoor ze toegaven aan 
afgoderij en onzedelijkheid. (Numeri 22-25 en 31:13-16). Het was onmogelijk gebleken 
om de kerk te vernietigen door vervolgingen. Integendeel; de vervolgingen bleken een 
zegen te zijn, bracht groei. Daarom sloeg Satan een andere richting in. Constatijn zorgde 
voor godsdienstvrijheid, voor het stoppen van vervolging. Toen ging kerk en staat zich 
vermengen. Ze hadden elkaar nodig.  
Er gebeurde in die tijd nog wat anders. Antipas, de getrouwe getuige werd gedood. Het 
woord antipas is dikwijls beschouwd als een afkorting van antipapist, tegen de vader 
(paus).  
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Getrouwe

1b) iemand die zijn gegeven woord gehouden heeft, 1c) waarop vertrouwd kan worden 

 = 'pistos’ Gr. 1) trouw, betrouwbaar 1a) van personen die zich trouw getoond 
hebben in het afhandelen van zaken, het uitvoeren van bevelen, of het uitoefenen van 
officiële plichten  

2) gemakkelijk overtuigd 2a) gelovend, vertrouwend 2b) in het N.T. iemand die op Gods 
beloften  

vertrouwt 2b1) iemand die ervan overtuigd is dat Jezus uit de dooden is opgestaan 
2b2) iemand die ervan overtuigd is dat Jezus de Messias is en de bron van behoud 
 
Het was in deze tijd dat de kerkelijke hiërarchie uitgebouwd werd. Doordat er in de kerk 
een strenge scheiding kwam tussen geestelijken en leken verloor het volk, de gemeente, 
haar geestelijk karakter.  
God kon niet gediend worden door gewone leden in hun dagelijks werk. Zo hielden een 
aantal zich vast aan de leer van de Nicolaïeten

Het monnikenwezen kwam op, de geestelijken verhieven zich, en tegenstanders werden 
gedood.  
De kerk zelf werd vervolger. In 385 had de eerste terechtstelling plaats van ketters, 
alleen om hun geloofswil. Vanaf nu zouden de ketters terechtgesteld worden en dat zou 
alleen maar erger worden. In dit tijdvak groeide de kerkelijke hiërarchie verder uit, 
totdat uiteindelijk de hele kerk georganiseerd was, natuurlijk onder de paus van Rome. 
Maar ook de ketters organiseerden zich opnieuw en staan in de geschiedenis bekend als 
de Katharen, de Waldenzen, enz.  

: volksoverwinnaars (in het tweede deel 
van de naam herkennen we ons woord 'leek', dat ervan is afgeleid). Deze verklaarders 
zien in de Nicolaïten degenen, die de visie hadden dat de macht toekomt aan de rooms-
katholieke geestelijkheid. Het feit dat in Openb. 2 naast de leer van Bileam de leer van 
de Nicolaïeten genoemd wordt, kan als argument dienen voor de gedachte dat deze 
Nicolaïeten de leer van Bileam verspreidden en de mensen verleidden tot geestelijke 
hoererij. De geestelijke heersers werden vereerd, het Woord werd verborgen gehouden.  

 
Wij leven in een tijd, dat wij als discipelen van de Heer toegewijd en radicaal moeten 
zijn. Recht is recht, krom is krom. Licht is licht, duister is duister. Zonde is zonde. Er is 
maar een norm, dat is het Woord! Niet de wetten van het land zijn nummer 1, maar 
Gods Woord! 
 
Wie oren heeft….  De Geest zegt, dat we ons moeten bekeren van het toelaten van 
invloeden die niet zijn naar zijn wil. We moeten ons bekeren van het samengaan met de 
wereld, van het buigen voor de normen die tegen Gods Woord ingaan, van de afgoderijen 
van deze tijd. 
 
Discipelen kennen het Woord, verlangen het beter te kennen. 
Discipelen geloven het Woord, verlangen het dieper te geloven. 
Discipelen leven naar het Woord, verlangen er meer naar te leven. 
Discipelen gehoorzamen het Woord, verlangen het meer te gehoorzamen. 
 
De belofte: Wie verwint… Hij belooft verborgen manna. Manna was het voedsel dat de 
Israëlieten aten in de 40-jaar dat zij rondzwierven in de woestijn. Verborgen manna. 
Onder het gouden verzoendeksel was het manna verborgen. In de symbooltaal van het 
bijbelboek Openbaring is dat Jezus Christus zélf. Hij is het Manna, het Brood, dat uit de 
hemel op aarde is neergedaald (Joh 6). Maar Jezus Christus is na zijn hemelvaart weer 
verborgen in de hemel. Daar zal Hij zich openbaren, bekendmaken, aan hen die in zijn 
naam geloven. Hij is Het Brood, Het Woord, ons Leven. 
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‘en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, 
welke niemand weet, dan die hem ontvangt.’ in de oude gerechtshoven werden de 
beschuldigden veroordeeld met zwarte steentjes en de vrijgesprokenen met witte.  
In het Rijk Gods zijn geen naamlozen. Christus overhandigt een witte keursteen aan de 
overwinnaar, waarin diens eeuwige naam is gegraveerd. In de oudheid, vooral onder 
Grieken en Romeinen, werd een witte steen gebruikt om blijvende vriendschap te sluiten; 
de naam van de twee families werd erin gegraveerd, de steen werd middendoor 
gebroken, zij namen elk een stuk, zodat na lange jaren, wanneer zij of hun 
nakomelingen elkander ontmoetten en de stukken samenbrachten, met vreugde werd 
vastgesteld dat deze samenpasten en de naam formeerde.  
Zoals de vrouw bij het in het huwelijk treden een nieuw naam ontvangt, zo krijgen wij de 
naam van de Bruidegom te dragen. Hij zal onsj die naam toevertrouwen als we getrouwe 
discipelen van Hem zijn en blijven. Wat heerlijke om eens van Hem Persoonlijk mijn 
nieuw naam te krijgen 
Midden is de strijd en verleiding is Hij Het Manna voor mij. Ik mag straks zijn Naam 
dragen! 
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Hoofdstuk 6, Pergamum,  Hij weet waar we wonen (Openbaring 2:12-17) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
2. In hoeverre hebben wij met afgoderij / satanisme te maken?   
 
 
 
 
3. Wat doet het zwaard in de mond van de Heer? 
 
 
 
4. Wat leren we van Antipas ? 
 
 
 
 
5. Hoe verleidde Bileam het volk? Hoe zou hij dat vandaag doen in ons leven? 
 
 
 
 
 
6. Hebben / krijgen we te maken met wetten die tegen het Woord ingaan? Vertel 
erover. 
 
 
 
 
7. Waar moest men zich van bekeren? 
 
 
 
 
 
8. Wat belooft de Heer, als we overwinnen?  
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Openbaring 2:25  ‘Houdt vast aan wat u hebt, totdat Ik kom’ 
Hoofdstuk 7, Tyatira,  Houdt vast! (Openbaring 2:18-29) 

 
Thyatira (waarsch.‘geur van droefenis’) heet nu ‘Akhisar’. Thyatira lag 60 km ten zuid 
oosten van Pergamum, aan de weg naar Sardis. De stad was niet zo afgodisch als 
Pergamum. Slechts twee goden (Apollo en Artemis) werden er openlijk vereerd, naast de 
vele beschermheiligen van de gilden.  
Thyatire was een garnizoensstad. Het lag op een kruispunt van wegen.  
Door de Pax Romana (vrede die in het Romeinse rijk destijds heerste) groeide het uit tot 
een belangrijk handelscentrum. Er waren allerlei ambachten te vinden, zoals wolwevers, 
linnenververs, leerlooiers, purperververs. Lydia was afkomstig uit deze stad en 
waarschijnlijk in Filippi gestationeerd als vertegenwoordigster van haar purperbedrijf. De 
ambachtslieden waren verenigd in gilden (vgl. de Middeleeuwen) en elke gilde had zijn 
schutterspatroon, zijn beschermheilige. Jaarlijks werden er gildenfeesten georganiseerd, 
waarbij aan de beschermgod geofferd werd. Dat offervlees werd dan daarna gegeten. 
Daarbij werd ook flink gedronken. Het ontaardde menig keer in een orgie, waar seksuele 
uitspattingen heel normaal waren. Ook daar was de gemeente van de Heer Jezus! 
 
‘Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als 
koperbrons…’ 
Dit spreekt van oordeel. Hij is heilig; een verterend vuur (Hebr 12:29). Hij kijkt door 
alles heen. 
 
De Heer ziet in deze gemeente prachtige dingen: ‘Ik weet uw werken en liefde, en geloof 
en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.’   
Hier is een enthousiaste, hardwerkende gemeente! Aan de buitenkant is het prima in 
orde! 
Toch komt Hij met een oordeel: ‘Ik kan niet toestaan dat jullie Izebel haar gang laten 
gaan!’  
Waar Bileam (kwam van buitenaf) actueel, en actief is (verleiding, samengaan met de 
wereld), is Izebel (komt van binnenuit) niet ver weg. Izebel, de goddeloze vrouw van de 
goddeloze koning Achab had vele profeten van de Heer uitgeroeid (1 Kon 18:4), en haar 
eigen profeten daarvoor in de plaats gesteld. Het zuivere Woord van God werd vervangen 
door misleidende woorden. 
Dit geeft o.a. een beeld van de donkere jaren van de Middeleeuwen (vanaf 700-1500). 
Dit is een vervolg op de gemeente Pergamum: samengaan met de wereld, begin van 
huwelijk staat en kerk. 
In deze periode werd het offer van Jezus vervangen door offerandes, middelaren (Maria, 
andere heiligen, Paus, aflaten, ed.). Vagevuur kwam in de plaats van een radicale 
scheiding tussen hemel en hel. Kloosters stonden vaak ver buiten de maatschappij 
(hoewel er goede dingen gebeurden, bijv het schrijven van de bijbel). Leerstellingen 
deden het offer van Jezus vervagen. Zelfs nu geloven ook andere kerken bijv. in de 
inlijving van het verbond van de Heer middels de kinderbesprenging. 
We veroordelen niet de Rooms-katholieke mens, maar wel een aantal anti-bijbelse 
leringen binnen deze kerk. Men werd (en wordt nog steeds) geleerd om niet rechtstreeks 
door Jezus tot God te spreken, maar dit te doen via anderen. Men kreeg zo gezag over 
de mensen. 
 
Innocentius de 3e (1198-1216) de meest machtige Paus gebruikte de Inquisitie vaak om 
tegenstanders uit de weg te ruimen. Vele Pausen legden zelfs wereldleiders 
boetedoeningen op.  



  OVERWINNEND 
DISCIPELSCHAP 

‘Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de  
gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

Paus Leo IX was de eerste die een geestelijke (Berangerius) veroordeelde, die bezwaar 
maakte tegen de opkomende leer alsof brood en wijn in het H.A. veranderen zou in het 
lichaam van Jezus (transsubstantie). Het Heilig Avondmaal door de Paus tot een 
wondergeloof gemaakt, waarbij brood en wijn veranderde in het vlees en bloed van de 
gekruisigde Christus. Zo werd het eten en drinken van de tafel van de Heer een mystieke 
gebeurtenis. 
De Heer waarschuwt, dat Hij velen op een ziekbed doet laten komen, dat Hij zal 
afrekenen..  
Het volgende gedeelte gaat over de grootste ramp, die Europa getroffen heeft
Bij het aantreden van paus Bonifatius XIII (1294-1303) leek het erop dat het pausdom 
onder zijn leiding het hoogtepunt tegemoet zou gaan. Echter hij heeft de ineenstorting 
van het pausdom voorbereid.  

:  

Zijn plotselinge dood twee weken na zijn gevangenneming door koning Philips IV 
betekende een definitieve mislukking van de wereld- politieke aspiraties van het 
pausdom! De Here heeft de betreffende paus op het ziekbed geworpen en de priesters, 
die zich niet bekeerden in grote “verdrukking” gebracht. De plotselinge dood van 
Bonifatius VIII die alle macht over Kerk en Staat naar zich toetrok, ontnam het pausdom 
voorgoed haar macht. Letterlijk één generatie later, dat is 40 jaar na de dood van paus 
Bonifatius XIII, zijn velen wereldwijd gestorven. Er is toen een vreselijke builenpest 
vanuit Azië over Europa gekomen. In drie jaren tijd van het jaar 1346 - 1349 is een 
derde deel in Europa en Azië gestorven aan deze ziekte. Een vreselijke pestziekte die in 
1346 begon in India, Mesopotamië en Armenië, wist in drie jaar Engeland te bereiken.  
Een dergelijke omvangrijke ziekte met zoveel doden is nooit eerder noch daarna 
gebeurd. 
We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met het invullen van bijbelse woorden, maar dit is 
op zijn minst opmerkelijk. De Heer accepteert geen misleiding, goddeloosheid, 
machtsstrijd in zijn kerk. 
 
Voorbeelden van hen, die niet bij de ‘volgelingen van Izebel’ behoorden: 
Petrus Waldes
Zij belijden o.a.: ‘Op de maagd Maria, moeten wij geen enkele hoop stellen, want zij is 
geen voorspraak voor de zondaren. Ook biechten aan een priester is niet nodig. En de 
Here Jezus is niet lichamelijk aanwezig in het brood en de wijn van het Heilig Avondmaal, 
maar Hij is in de hemel.’ 

, de stichter van de “Armen van Lyon”, ook Waldenzen genoemd.  

 
Wycliff

Ze bidden waarschijnlijk veel zachtjes (net als Hanna in de tempel van Silo). 

 (1328-1384) leidde veel mannen op in kennis van de Bijbel om twee aan twee het 
land door te gaan en van huis tot huis of van dorp tot dorp te preken. Ze zijn geen 
officiële predikanten. Ze zijn niet door een bisschop als zodanig aangesteld, maar ze 
kennen hun Bijbel en ze verkondigen in alle eenvoudigheid het Woord van God. Deze 
mannen worden ‘Lollarden’ genoemd. Deze naam betekent  ‘prevelen’.  

Het werk van John Wycliff in Engeland draagt ook vrucht in Oost-Europa. In Tsjechië, 
vroeger geheten Bohemen.  
 
De koningshuizen van Engeland en van Bohemen zijn door huwelijk met elkaar 
verbonden en daarom studeren er nog al wat Boheemse studenten in Engeland en nogal 
wat Engelse studenten in Praag, de hoofdstad van Bohemen. In 1369 wordt Johannes 
geboren in het plaatsje Husinec. Daarom noemt men hem Johannes Hus

 

. Hij wordt de 
hervormer van Bohemen. 

Izebel staat niet alleen voor de periode van 700-1500 maar ook voor nu.  
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Er kunnen nog steeds ‘Izebels’ opstaan. Mensen die zeggen namens de Heer te spreken. 
Ze zijn aangesteld door zichzelf, door anderen, maar niet geroepen door God. De Izebel-
geest is misleidend. Die geest maakt indruk met gaven, zonder dat de waarheid daarmee 
gediend wordt.  
Namaakprofeten zijn uiterst gevaarlijk. Zij stellen zich niet onder de leiders van de 
gemeente, maar zijn onafhankelijk, stuurloos. Zij zoeken eigen macht, positie en 
volgelingen. Daarom is het onderscheiden van zulke geesten noodzakelijk. We moeten 
geen mooie, imponerende woorden en tekenen volgen, maar de waarheid van Gods 
Woord en wil.  
De Heer belooft

Regeren (in de toekomst) is beloofd aan Gods volk (Psalm 2) maar dit begint bij 
onderwerping aan de Zoon. Over de morgenster (vers 28) worden verschillende 
uitleggingen gegeven. De ene uitlegger zegt dat het een toespeling is op Lucifer in Jesaja 
14:12; een ander dat het een verwijzing is naar Daniël 12:3 en de onsterfelijkheid van 
de rechtvaardigen; een derde dat het op Christus Zelf slaat (Openb 22:16); een vierde 
dat het een toespeling is op een bepaalde betekenis van de morgenster, zoals deze in 
Thyatira functioneerde en die wij niet meer kennen.    

 dat wij zullen heersen over de heidenen; een belofte voor de toekomst. 
Dan moeten we nu reeds regeren over de zonde, over de duisternis, over de 
misleidingen. 

 
Overwinnen betekent, dat we moeten vasthouden wat we hebben; de waarheid en de 
vrijheid in Christus moeten we niet laten stelen door systemen, valse leer, religie. 
Discipelen van de Heer houden vast aan zijn Woord, waarheid en gerechtigheid totdat Hij 
komt! 
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Hoofdstuk 7, Tyatira,  Houdt vast! (Openbaring 2:18-29) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
2. Wat ging in deze gemeente goed? Zou je deze positieve punten kunnen illustreren 
met  voorbeelden uit onze tijd?   
 
 
 
 
3. Kun je een paar punten geven van dwaalleer uit de Middeleeuwen?  
 Waarom is dit dwaalleer? 
 
 
 
 
4. Overheersen over gelovigen geeft misleiding, brengt gevaar. Waarom? 
 
 
 
 
 
5. Hoe kunnen wij als gemeente ons beschermen tegen hedendaagse Izebels? 
 
 
 
 
 
6. Wat moeten wij vasthouden tot zijn komst?  
 
 
 
 
 
7. Wat belooft de Heer als wij overwinnen? 
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Openbaring 3:2-3  ‘Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na 
dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen.’ 

Hoofdstuk 8, Sardes,  Word wakker, leef! (Openbaring 3:1-6) 

 
Sardes is de levenloze gemeente, de dode kerk. De naam Sardes betekent zoveel als: de 
ontsnapten
Sardes was een van de oudste steden van Asia. De stad lag in een vallei aan de rivier de 
Pactolus.  

. 

De rivier voerde veel stofgoud mee en door de winning van goud werd Sardes een zeer 
rijke stad. 
In 560 voor Chr. kwam koning Kroisos, meer bekend met zijn Latijnse naam Croesus, 
aan de macht.  
Hij gold als een van de rijkste koningen van de oudheid en zijn macht was groot, want 
hele gebieden in Asia waren schatplichtig aan hem. In Sardes werden ook de eerst 
munten geslagen en de stad groeide uit tot een wereldhandelscentrum. Sardes lag aan 
een knooppunt van vijf grote handelswegen: Van Sardes leidde een weg naar Efeze, één 
naar Pergamum via Thyatira, een andere weg naar Phrygië, weer een andere weg naar 
Philadelfia en de vijfde weg was de handelsweg naar Smyrna. Wolhandel en fabricage 
van kleding bracht welvaart. Zowel de stad op de heuvels als de rots, waarop de citadel 
lag, leken niet te beklimmen.  
De stad werd toch verschillende keren veroverd. In de Romeinse tijd werd Sardes een 
zetel voor de rechtspraak Sardes werd door aardbevingen totaal verwoest 
 
Sardes geeft een beeld van de gemeente vanaf de Reformatie. Ontsnapt uit de macht 
van Rome ontstaat er een koude, slapende, ‘dode’ kerk. De Reformatie is goed 
begonnen; Luther, Calvijn, Zwingli, enz. wezen de mensen weer op geloof, op het Woord. 
Vele regels volgden. Uiterlijk werden er geen ernstige zonden gepleegd; goddeloosheid 
en  occultisme staat hier niet centraal. Het ziet er uiterlijk goed uit. Maar vele 
leerstellingen kwamen boven het Woord (Predestinatie, kinderdoop, deelname 
avondmaal, belijdenis…),  
de doop met en de gaven van de Geest werden terzijde geschoven. Geloof is wonderen 
was er niet.  
 
v.2 ‘Dit zegt Hij, die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft:’  Hij houdt nog 
steeds de gemeente en zijn leiders vast, het is zijn

een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de 
HEER’ 

 gemeente. Al eerder hebben we 
gekeken naar de zeven geesten; de openbaring van de Heilige Geest (Jes 11:2) ‘De geest 
van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht,  

De gemeenten, de leiders kunnen dus niet zonder de Heilige Geest! 
Wat een schrik, als deze gemeente het rapport van de Heer krijgt. Je denkt dat je leeft, 
terwijl je dood bent! 
 
Leeft
1) leven, ademen, onder de levenden zijn (niet levenloos, niet dood) 

 (Gr=) zao,  

2) echt leven genieten 2a) echt leven hebben dat die naam waard is  
2b) actief, gezegend, eindeloos in het koninkrijk van God 
3) leven, d.w.z. het leven doorbrengen, in de manier van leven en handelen  
3a) van stervelingen of karakter 
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4) levend water, levenskracht in zichzelf hebben en op de ziel uitoefenen 
5) metaf. in de volle kracht en bloei zijn 
5a) fris, sterk, daadkrachtig zijn, 5b) als bijvoeglijk naamwoord: actief, krachtig, 

doeltreffend 
 
 
 
Dood
1a) iemand die zijn laatste adem uitgeblazen heeft, een levenloze 

 (Gr.=) nek'ros, van een blijkbaar primair nekus (een lijk);  

1b) overleden, gestorven, iemand wiens ziel in de hades is 
1c) zonder leven, niet bezield 
2a) geestelijk dood 
2a1) zonder een leven dat God erkent en aan Hem toegewijd is, omdat het overgegeven 
is aan zonden 
2a2) niet actief met betrekking tot het goeddoen 
2b) zonder macht of kracht, niet actief, niet werkzaam 
 
Wakker worden, wakende zijn
1) waken 

 (Gr=) grego'reo 

2) metaf. zorgvuldige aandacht schenken aan 
2a) opletten opdat niet iemand een plotselinge ramp overkomt door nalatigheid of luiheid 
 
Religiositeit wordt door de Heer verafschuwd. Hij wil een gemeente, vol van geloof, vol 
van het Woord, vol van de Heilige Geest en vol van de vrucht van de Geest. 
‘Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.’(Efez 
5:14)  
In Efeze 4 en 5 staat hoe wij als christenen behoren te leven, te wandelen (zie de studie 
geestelijke wapenrusting 2008-2009).  
Ons gedrag moet niet tekort schieten, maar Christus laten zien. We moeten vasthouden 
aan de principes van het Woord van God. Goed beginnen, verkeerd eindigen; denk aan 
de gelijkenis van de zaaier (Matth 13). 
 
De gemeente Sardes was tevreden met zichzelf. Ook anderen spraken met lof en respect 
over deze gemeente. Ze dachten veilig te zijn, maar toch werden ze diverse keren 
verrast door een vijand. 
Ze waren niet gereed. Ze dachten dat het met hen allemaal wel in orde was. Hun actieve 
geloof, de geestelijke wapenrusting was niet in tact. De kerk was een instituut geworden. 
Wettisisme kwam in de plaats van de wt van de Geest (Rom 8:2).  
Zijn wij tevreden met onze geestelijke status? Hoe kijk ik naar mijn geestelijke niveau?  
Peil ik de olie van mijn geestelijke motor? Ben ik vol van de Geest? (Efeze 5:18) 
 
De Heer vergelijkt ons met de 10 meisjes (Matth 25:1-13). De vraag is, of wij olie in 
onze lampen hebben. Verwachten wij zijn komst? Dan zullen wij vol moeten zijn met de 
Heilige Geest. Anders zal zijn licht niet schijnen in en door ons heen. Dan zullen wij zijn 
komst niet opmerken. Wat vreselijk zal dat zijn! 
Matt 25:42-44 ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer 
komt. 
Besef wel: als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou 
komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop 
je het niet verwacht.’  
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Luc 21:36 ‘Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die 
gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen’ 
Het grootste gevaar voor de kerk van onze tijd is niet dat er gruwelijke zonden 
binnenkomen. (natuurlijk is dat een gevaar, is dat vreselijk) maar dat de kerk in slaap 
sukkelt.  
 
Religieus gedrag kan ook in ons leven en in de gemeente komen. Waarom doe ik wat ik 
doe
Ga ik naar de samenkomst omdat het moet of om een ontmoeting met hem en zijn 
bruid? 

? 

Geef ik met juiste motieven? Eer ik hem om Hem te eren of om mee te doen met 
anderen? 
 
Ben ik vol van Hem? Waarom lees ik mijn bijbel? Waarom bid ik voor mijn eten? 
Verkeerde motieven noemt de Heer tekortschietend gedrag.  
Religie maakt dood, de Geest doet leven door de kracht van het Woord.  
 
Toch waren er in die periode na de Reformatie ook mensen die toegewijd waren aan de 
Heer, die verlangend waren naar meer van Hem te ontvangen en te groeien naar zijn 
beeld (bijv John Wesley 1703-1791) 
 
Diegenen, die verlangen naar een toegewijd leven, naar een leven door de Geest en 
gehoorzaam aan het Woord zullen die witte klederen dragen van reinheid, puurheid. Het 
is dat bruidskleed, bestemd voor de bruiloft van het Lam. De goede daden zijn bestemd 
voor Hem. (Openbaring 19:7-8) 
 
Overwinnende discipelen leven door de Geest en het Woord. Zij mijden uiterlijke schijn, 
en leven van binnenuit in toewijding aan hun Heer.  
De Heer kent ze (de vijf dwaze meisjes werden niet gekend door de Heer), en is hun 
voorspraak.  
Ze worden niet uit het boek des levens geschrapt. 
 
De duivel vindt het niet erg, als we gelovig zijn, onze religie aanhangen. Hij vindt het 
prima, als wij in een geestelijke sleur terecht komen.  
Hij vreest een gemeente, die in vuur en vlam staat voor de Heer.  
 
Wij hebben allen de opdracht: WEES WAKKER, LEEF! 
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Hoofdstuk 8, Sardes,  Word wakker, leef! (Openbaring 3:1-6) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
2. Wat was het grote probleem in Sardes? Het zag er toch prima uit? 
 
 
 
 
3. Welke zegeningen heeft de Reformatie gebracht? 
 
 
 
 
4. Welk gedrag was na die Reformatie ontoereikend? 
 
 
 
 
5. Wat is de opdracht voor de gemeente Sardes en voor ons om een overwinnend 

discipel   te zijn? 
 
 
 
 
6. In hoeverre komen wij (soms) in religie terecht? Heb je daar voorbeelden van ? 
 
 
 
 
 
7. Wat belooft de Heer als wij overwinnen? 
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Openbaring 3:11  ‘Ik kom spoedig! Houd vast wat u hebt en laat u door niemand van uw 
zegekrans beroven’ (GNB) 

Hoofdstuk 9, Filadelfia,  Houd vast! (Openbaring 3:7-13) 

 
De oude stad Filadelfia lag op de plek waar nu de stad Alashehir ligt; Filadelfia lag op een 
kruispunt van handelsroutes. De keizerlijke route van Rome liep door Filadelfia, en 
daarom kreeg deze stad de naam “poort naar het oosten”, De stad werd zo een 
belangrijk financieel centrum. Het was een welvarende stad.  
De naam betekent ‘broederliefde’. Veel hedendaagse gemeenten zijn ook zo genoemd. 
Broederliefde is onmisbaar! Deze gemeente krijgt geen correctie, maar wel complimenten 
en aanmoedigingen. Deze gemeente laat ook de tijd zijn vanaf ongeveer 1750 tot de 
Opname van de Gemeente 
 
Openb.3:7b ‘Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft; 
wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen.’  

Hij is van een andere categorie; de Andere. Hij wil zijn heiligheid geven aan zijn volk 
Hij is heilig.  

Efez.5:25-27 … zoals Christus de kerk heeft liefgehad en Zich voor haar heeft 
prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar 
in al haar luister bij Zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal 
zijn, heilig en zuiver. 

In Openb.1:5 wordt Jezus de betrouwbare getuige genoemd; daar wordt het Griekse 
woord ‘pistos’ gebruikt, maar in Openb.3:7 wordt het woord ‘alethinos’ gebruikt, en dat 
wordt in de oude vertaling met waarachtig vertaald. Jezus zegt hier inderdaad dat Hij 
waarheidsgetrouw is. Hij is oprecht, waar, zonder schijn. 

Hij is betrouwbaar.  

Hier zegt Jezus dat Hij de ultieme Koning in de geslachtslijn van David is, en dat Hij 
volledig autoriteit heeft over alle beloften die God aan David gegeven had. Hij heeft nu al 
alle macht in de hemel en op aarde (Matt.28:19), en Hij bezit de sleutels van het 
koninkrijk van God (Matt.16:19a). Met die sleutels kunnen Zijn volgelingen op aarde 
bepaalde zaken zodanig binden en ontbinden, dat ze daardoor ook in de hemel gebonden 
of ontbonden zullen zijn (Matt.16:19b, 18:18). Maar Jezus heeft ook de sleutels van de 
dood en van het dodenrijk, d.w.z. de geestelijke onderwereld waar de demonen hun 
macht uitoefenen (Openb.1:18). Deze beschrijving van Jezus is ontleend aan een tekst 
uit het boek Jesaja.  

Hij heeft de sleutel van David.  

Jes.22:22 Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij 
opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen.  
In de historische context van deze profetie werd Sebna, de beheerder van het paleis van 
koning Hiskia, door de Heer d.m.v. deze profetie uit zijn functie gezet vanwege zijn 
trotse houding (Jes.22:15-19). De Heer gaf deze functie op dezelfde dag nog aan een 
andere dienaar van Hiskia, namelijk Eljakim; deze Eljakim ontving daarmee het gewaad 
en de gordel van Sebna, en daarmee ontving hij ook diens macht en autoriteit 
(Jes.22:20-21). En in deze nieuwe positie ontving Eljakim de sleutel van het huis van 
David, d.w.z. de autoriteit om in elk gebied van de samenleving bepaalde deuren van 
gezag te openen of te sluiten. Het ging dus niet om deuren van bouwmaterialen als hout 
of metaal, maar om deuren van autoriteit in het koninklijk paleis en de Joodse 
samenleving.  

Jezus is degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Matt.28:19), en vanuit 
die autoriteit opent Hij op de aarde deuren van mogelijkheden, invloed en bediening. 

Wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten.  
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(Hand.14:27; 1Kor.16:8-9; 2Kor.2:12). Jezus gaf Zijn engel de opdracht om de ijzeren 
gevangenisdeuren voor Petrus te openen (Hand.12:7-10), en ook voor Paulus en Silas 
werden de gevangenisdeuren geopend d.m.v. een  
 
aardbeving (Hand.16:26). Jezus zal ook in de eindtijd de duivel toestemming geven om 
de put van de onderwereld te openen  (Openb.9:1), en aan het eind van het 
duizendjarige vrederijk zal Hij de satan uit zijn gevangenis loslaten (Openb.20:7). Jezus 
heeft grenzeloze autoriteit om elke deur te openen die Hij wil openen, maar er is één 
deur die Hij nooit uit eigen beweging zal openmaken, en dat is de deur van ons hart. De 
mens heeft een vrije keuze. 
 

Paulus probeerde het evangelie te verkondigen in Asia en Bitynië, maar de Heilige Geest 
van Jezus stond het hem en zijn medewerkers niet toe (Hand.16:6-7). Jezus sloot deze 
deur, maar toonde in een visioen dat Hij een andere deur aan het openen was in 
Macedonië (Hand.16:9-10).  

Wanneer Hij sluit, kan niemand openen.  

Ook Jacobus onderwijst ons dat wij altijd moeten blijven beseffen dat wij alleen dingen 
kunnen doen als de Heer het wil, want alleen dan zullen wij in staat zijn om bepaalde 
dingen te doen (Jac.4:13-17).  
 

‘Gij hebt kleine kracht= weinig invloed 
Drie belangrijke zaken voor de discipel om te overwinnen 

a. 
Lees ook Joh 17:6. Eerst moeten wij het woord lezen, dan het overpeinzen, het kennen, 
en er voorts uit en door leven. Als ik het woord vasthoud, dan zal het woord mij 
vasthouden. De waarheid van het woord wordt in onze tijd sterk in twijfel getrokken.  

Gij hebt mijn woord bewaard (v8) 

b. 
Wij behoren zijn naam waardig, heilig en zonder schaamte te dragen. Mijn leven moet 
een pen brief zijn waarin Jezus te lezen is. 

Gij hebt mijn naam niet verloochend (v8) 

c. 
In vers 11 geeft de Heer aan dat Hij spoedig komt. Het tijdstip weten we niet. Discipelen 
van de Heer leven zo, alsof Hij vandaag terug komt. Dit geeft reiniging, heiliging, 
toewijding, roept op om prioriteiten te stellen. Het geeft volharding: Hij komt, houd vol! 
Vertel van Jezus.  

Gij hebt het bevel bewaard om Mij te blijven verwachten (v10) 

 

1: 
Vijf beloften voor de overwinnaars.  

Openb.3:9 ‘Ik zal mensen laten komen die bij satan horen, leugenaars die zich Joden 
noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen 
dat Ik u heb liefgehad’ 

De nederlaag van de tegenstanders.  

Deze Joden verwierpen Jezus, en bestempelden zijn werk, en dat van de Geest als het 
werk van de duivel (Matt.9:34, 12:24); daarmee lasterden zij de Heilige Geest, waarvoor 
geen vergeving is (Matt.12:31-32).Zij zullen samen met de heidenen moeten erkennen 
dat Jezus Heer is.  
 
2: 
Openb.3:10 ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik 
u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 
verzoeken hen, die op de aarde wonen..’ 

Bescherming tijdens de wereldwijde verzoeking.  

Ook in de tijd van zeven gemeenten uit Openbaring was er een grote vervolging, 
wereldwijd. 
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Dit is vooral een verwijzing naar de opname van de gemeente; hij zal zijn volk bewaren 
voor de tirannie van de antichrist, ten tijde van de Grote Verdrukking.  
Stand houden (NBV) zullen we door de geestelijke wapenrusting aan te hebben (Efeze 
6:10-19) 
 
3: 
Openb.3:12 ‘Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God. Daar zal hij 
voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van Mijn God en van de stad 
van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij Mijn God vandaan uit de hemel zal 
neerdalen, en ook Mijn eigen nieuwe naam’ 

De belofte van autoriteit in het millennium.  

 
Jezus belooft de overwinnaars dat zij autoriteit zullen krijgen in het Duizendjarig Rijk, 
doordat zij zullen functioneren als een zuil in de tempel van God. Pilaren spreken van 
stabiliteit maar ook van architectonische schoonheid. Alle gelovigen zullen deel uitmaken 
van Gods geestelijke tempel (2Kor.6:16, Efez.2:21-22), maar sommige gelovigen zullen 
pilaren zijn met een positie van autoriteit, verantwoordelijkheid en eer. Jezus belooft dat 
zij nooit meer verwijderd zullen worden uit deze positie, zoals ook Jacobus, Petrus en 
Johannes als pilaren functioneerden in de gemeente van Jeruzalem (Gal.2:9). Mozes 
plaatste in totaal 60 pilaren in de tabernakel (Ex.27:9-19), en het volk Israël bouwde 12 
stapels stenen aan de voet van de berg Sinai (Ex.24:4). De wolkkolom en de vuurzuil 
van Gods glorie hadden ook de vorm van een pilaar (Ex.13:21-22). Salomo plaatste twee 
grote bronzen pilaren in de tempel (1Kon.7:15-21); de ene pilaar heette Jachin 
(stabiliteit), en de andere heette Boaz (kracht); deze zuilen werden opgesteld in de 
voorhal voor de grote zaal van de tempel.  
Jezus zal de naam van God, de naam van het Nieuwe Jeruzalem en Zijn eigen nieuwe 
naam op deze geestelijke pilaren schrijven. Een naam is een uiting van identiteit. Wij 
zullen de identiteit van de Heer dragen. Hij legt zijn autoriteit op ons. In het hemelse 
Jeruzalem zullen we autoriteit hebben. We zullen een hemelse openbaring krijgen van 
het hart van Jezus; zijn nieuwe naam spreekt van zijn eeuwige, geestelijke en goddelijke 
identiteit, terwijl deze naam ook spreekt van een eeuwige, intense intimiteit met 
diegenen, die zijn naam zullen dragen.  
 
Wat een geweldige beloften! Alle reden om tot het eind overwinnende discipelen te zijn. 
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Hoofdstuk 9, Filadelfia,  Houd vast! (Openbaring 3:7-13) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
 
 
2. Filadelfia betekent ‘broederliefde’ Wat betekent ‘broederliefde’ voor jou? 
 
 
 
 
3. Hij is heilig. Hoe kunnen wij heilig zijn? 
 
 
 
 
4. Hij is ‘alethinos’ = betrouwbaar, waarheidsgetrouw? Wat zegt dit je? 
 
 
 
 
5. Als Hij opent kan niemand sluiten en als Hij sluit kan niemand openen. Kun je 
deze belofte toepassen op je eigen leven? 
 
 
 
 
6. Welke 3 belangrijke opdrachten krijgen de discipelen van de Heer? Bespreek de 
opdrachten; vind je deze opdrachten moeilijke; hoe kun je deze opdrachten vervullen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wat belooft de Heer als wij overwinnen? (probeer in eigen woorden te 
omschrijven.) 
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18     Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur is gezuiverd, dan pas zult 
u rijk zijn. 

Hoofdstuk 10, Laodicea, wordt vurig en fris voor God! (Op 3:14-21) 

 
DE HISTORIE EN GEOGRAFIE 
Laodicea werd gesticht door de Syrische koning Antiochus II in de 300 BC en genoemd 
naar zijn vrouw Laodice. Het lag in de vruchtbare vallei van de Lycus (een zijrivier van de 
Maeander), dicht bij Hierapolis en Kolosse op het kruispunt van handelsroutes die door 
Klein-Azië liepen. Deze strategische positie maakte Laodicea tot een zeer welvarend 
handelscentrum, vooral onder de Romeinse heerschappij. Na een verwoes-ting door een 
rampzalige aardbeving in 60 AD, kon het zich veroorloven om af te zien van de steun van 
keizer Nero. Het was een belangrijk centrum van het bankwezen en ruilhandel. Het was 
tevens bekend door de glanzend zwarte wol die ze produceerde. Het was ook een 
medisch centrum voor oogheelkunde.  
De locatie van de stad had ook een nadeel: omdat de ligging werd bepaald door het 
kruispunt van wegen, was er niet genoeg goed drinkwater voorhanden. In het zuiden 
lagen op enige afstand warmwater bronnen en er waren kanalen nodig om het water 
naar de stad te geleiden waar het waarschijnlijk lauw arriveerde. Het bezinksel bedekt 
nog steeds de ruines en getuigen van haar warmte. Laodicea werd uiteindelijk verlaten 
en de moderne stad (Denizli) is bij de bronnen ontstaan.  
 
GODS GEMEENTE IN LAODICEA – DE WERELD IN DE KERK IPV DE KERK IN DE WERELD 
In Laodicea woonden ook Joden (Josefus Ant. 14.10.20) en het evangelie moet Laodicea 
al vroeg bereikt hebben, waarschijnlijk toen Paulus nog in Efeze woonde (Hand 19:10) en 
misschien ook door Epafras (Col 4:12-13). Hoewel Paulus de Gemeente noemt (Col. 2:1, 
4:13-16) staat nergens vermeld dat hij de stad ook bezocht heeft. Ze had contacten met 
de Christenen in Hierapolis en Kolosse. De laatste van de brieven aan de zeven 
Gemeenten van Klein Azië (Openb 3:14-22) was gericht aan Laodicea en bevat 
toespelingen op het karakter en de omstandigheden van de stad. Ondanks haar rijkdom, 
was er geen helende kracht van het warme water beschikbaar en een gebrek aan de 
verfrissende kracht van koud water. Het water in Laodicea was alleen maar lauw en kon 
wel gebruikt worden als een braakmiddel. De Gemeente is belast met een soortgelijke 
nutteloosheid: het was meer zelfgenoegzaam dan halfslachtig. Laodicea is een beeld van 
de eindtijd Gemeente en toont de slechte toestand waarin de kerk van vandaag zich 
bevindt. Het is niet verwon-derlijk dat in Nederland jaarlijks 100.000 mensen de kerk 
verlaten en zo’n 100 kerkgebouwen gesloten worden; de lauwe Westerse maatschappij. 
Waar komt de lauwheid vandaan en hoe dat te overwinnen? 
 
HET PROBLEEM VAN LAODICEA 
Net als de stad zelf, had de Gemeente nergens behoefte aan. In feite was het geestelijk 
arm, naakt en blind, en had het meer behoefte aan “geestelijk goud”', “'witte gewaden”' 
en “ogenzalf” dan aan bankiers, de  kledingwinkels en artsen. Zoals de burgers ongastvrij 
de deuren gesloten hielden voor een handelsreiziger die hen prachtige goederen 
aanbood, zo hadden de Laodiceanen hun deuren gesloten en lieten de echte Voorziener 
buiten staan. Christus richt zich liefdevol tot de individu (v. 20) en klopt op de deur van 
ons hart.  
 
DE AFZENDER VAN DE BOODSCHAP  
14  En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 
waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. De afzender gebruikt drie titels: 
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1. Dit zegt de Amen. Het woord “Amen” betekent stevig, getrouw, echt, inderdaad, zo is 

het, zo zij het, moge het vervuld worden. Dit woord wordt ook gebruikt als reactie, 
een bevestiging op een uitlegging, gebed of lofprijs uitgesproken door een ander en 
zo het onderwerp dat besproken was tot hun eigendom maakten.  Het was letterlijk 
overgenomen van het Hebreeuws in het Grieks van het Nieuwe Testament, daarna in 
het Latijn en in het Engels en vele andere talen, zodat het feitelijk een universeel 
woord is. Het woord is direct betrokken op, en in feite bijna identiek met het 
Hebreeuwse woord voor "geloven" (amam), of gelovig. Zodoende ging het "zeker" of 
"stellig" betekenen, een uitdrukking van volkomen vertrouwen. Christus is Gods 
Amen (3:14) op Zijn beloften (zie ook 2Cor 1:20). 

2. de getrouwe en waarachtige getuige  Dit is de 2e maal dat Christus zich identificeert 
als de "getrouwe getuige" (zie 1:5). Ook aan de Gemeente Philadelphia toont Christus 
zich als "de Waarachtige" (3:7). Hier worden beide titels, de getrouwe en waarachtige 
getuige (3:14), gecombineerd om  ons op het hart te drukken dat de Gemeente haar 
Heer en Meester zijn beloften én waarschuwingen dient te geloven!  

3. het begin der schepping Gods. Deze zin betekent niet dat Christus nog voor God 
geschapen is. Christus is God en daarom is Hij geen geschapen wezen. Het Griekse 
woord “begin” is “arche” en dat betekent “'begin, oorsprong, actieve oorzaak” en kan 
ook uitgelegd worden als origineel, oorsprong, bron van de schepping van God, dus 
“iemand die begint”, “de oorsprong”, de “bron”' of  “eerste oorzaak”. Het woord 
architect is afgeleid van arche. Dit vers zegt dus dat Jezus de architect is van de hele 
schepping.  Christus is de heerser van de schepping van God (3:14) en tevens de 
bron en architect! Zie ook Col 1:15. 

Samengevat zien we dat Diegene die spreekt tot Laodicea is de Amen, de grote 
bewaarder van het verbond, de onfeilbare waarheid die getuigd en zelf alle macht bezit 
door de Schepper en Koning van het heelal. En….  
 
DE HEER WEET ALLES OVER ONS EN ZEGT ONS DAT OOK!  
Hij bespreekt vijf dingen over de leden van deze Gemeente namelijk haar werken, dat ze 
waren koud noch warm waren, ze waren lauw en maakten de Heer misselijk, ze waren 
trots en zelfingenomen en ze waren zich niet bewust van de staat waarin ze verkeerden. 
 
1. HAAR WERKEN 
3:15a  Ik weet uw werken,  
We zijn geroepen om Zijn goede werken te doen (Ef 3:4) en hij weet ons doen en laten 
en met welke hartsgesteldheid we dit doen. Zijn we koud, lauw of heet? Hebben we 
passie voor Jezus? (Jac 2:17). 
 
2. ZE WAREN KOUD NOG WARM 
3:15 b  dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!  In vers 16 wordt 
Laodicea lauw genoemd en deze 3 condities worden soms verkeerd uitgelegd en/of 
begrepen. Heet wordt vaak uitgelegd als een warm, goddelijk enthousiasme en koud als 
ongevoelig of verhard, maar er is een andere verklaring die beter bij de historische en 
geografische context past. Laodicea was gelegen tussen twee andere belangrijke steden, 
Kolosse en Hieropolis. Kolosse was gelegen in een smalle vallei in de schaduw van 
torenhoge bergen en kon genieten van ijskoud water dat vanuit de bergen naar beneden 
stroomde. Daarentegen was Hieropolis beroemd om zijn warme minerale bronnen. In 
Kolosse kon men zich dus opfrissen met een heldere, koude, verkwikkende bergstroom 
en in Hieropolis kon men helen door te baden in haar warme minerale baden. Maar in 
Laodicea, was het water niet heet (niet helend) of koud (om te drinken). 
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3. ZE WAREN LAUW EN MAAKTEN DE HEER MISSELIJK 
3:16  Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 
spuwen. Christus zegt dus niet dat het koud zijn (3:16) beter is dan geestelijk lauw 
(3:16). Hij zegt dat koud water net zo bruikbaar is als heet water, maar de Laodiceanen 
gebruiken niets. Ze zijn zelfgenoegzaam geworden in hun levensstijl. Ze kunnen niet 
verfrissen als een glas koud water, noch genezen als een warme minerale bron. Ze zijn 
eenvoudigweg waardeloos geworden voor de gemeenschap waarin zij leven. Deze 
passage leert dus dat we voor God bruikbaar zijn of we nu als koud water beschikbaar 
zijn of als heet water. Maar lauw water is van geen enkel nut. Het is niet geschikt om te 
drinken of te genezen.  
Het dreigement dat de Heer ons wil uitbraken (3:16), is vergelijkbaar met die van de 
andere zeven Gemeenten. God maakt hier duidelijk dat hij - indien nodig – drastische 
maatregelen wil nemen tegen zijn Kerk. Lees ook Lev 18:24-28. Het dreigement voor de 
Gemeente is zeer reëel. Nutteloosheid wordt door de Heer gezien en Luc 13:17 geeft het 
droevige advies voor onvruchtbare vijgeboom: omhakken. 
  
4. ZE WAREN TROTS EN ZELFINGENOMEN  
3:17a  Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, 
Blijkbaar was deze kerk rijk geworden en welvarend en leed geen gebrek. Misschien 
kwam dit door de welvaart van de gemeenschap of door de bekering van rijke mensen in 
die gemeenschap. De Laodiceanen hadden de houding verloren die door Christus 
gekenmerkt wordt als "zalig de armen van geest" in Mat 5:3. In plaats daarvan zijn ze 
"arm in de Geest" geworden. Hoe belangrijk is onze welvaart voor ons? In Op 2:10 werd 
de kerk van Smyrna genoemd die slecht bij kas zat maar vanwege hun liefde voor 
Christus werden zij "rijk" genoemd!  
 
5. ZE WAREN ZICH NIET BEWUST VAN DE ARMZALIGE STAAT WAARIN ZE VERKEERDEN 
3:17b  en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en 
naakte… 
Hier in Laodicea is een kerk die denkt dat zij rijk is maar haar wordt verteld dat zij in 
werkelijkheid ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt is" (3:17). Dit zijn de kwaliteiten 
van mensen die in onze maatschappij mislukt zijn en afgedankt door de samenleving; 
het zijn de zwervers en bedelaars die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen die "rijk" 
zijn kijken vaak neer op de lagere klasse zwervers. Maar hier zijn de rollen omgedraaid. 
Je bent in een bedelaarsstatus terecht gekomen zegt Christus en dan loop je het gevaar 
om  afgedankt te worden door Christus. Naast lauw en onwetend is deze Gemeente ook 
nog: 
1. ELLENDIG Rom 7:24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 

doods? 
2. JAMMERLIJK 1Cor 15:19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus 

gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.. 
3. ARM Gal 4:9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend 

zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, 
waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 

4. BLIND 2Pet 1:9  Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij 
de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten.   

5. NAAKT Genesis 3:10  En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik 
bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 

 
HET VIJFVOUDIGE PASTORALE ADVIES VAN CHRISTUS OM TE OVERWINNEN 
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Koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, koop van mij witte klederen om uw 
naaktheid te bedekken, koop van mij ogenzalf om te zien, laat u corrigeren en zet u 
volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.  
 
3:18  raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk 
moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid 
niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.  
1. KOOP ZUIVER GOUD VAN MIJ is het pastorale advies van Jezus: Ik raad u aan van Mij 

te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is. Omdat Laodicea een economisch 
denkende stad en Gemeente was sprak de Heer haar in een taal die ze verstond: die 
van handelen. Ze werd aangemoedigd om datgene van de Heer te kopen (3:18) wat 
gratis verkrijgbaar was leert Jes 55:1   O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij 
die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs 
wijn en melk. Vanuit Zijn liefdevolle genade is redding gratis verkrijgbaar maar de 
arrogante en trotse persoon dient de hoogste prijs te betalen: zichzelf vernederen en 
overgeven als ze tot besef komen dat zij inder-daad arm en behoeftig zijn. De 
betekenis van het vers is: Ik raad u om van mij echte en onvervalste rijk-dom af te 
nemen, d.w.z. geestelijke gaven en genaden, zodat je rijk kan worden in de ware zin 
van het woord. Zuiver goud vraagt loutering in ons leven leert Ps 66:10 en 1Pet 1:6-
7.  

2. KOOP VAN MIJ WITTE KLEDEREN om de naaktheid te bedekken volgens 2Cor 5:3. 
Bekleed u met kracht uit de hoge; met de Heer zelf volgens Gal 3:27 en de klederen 
van heil volgens Jes 61:10. 

3. KOOP MIJ VAN MIJ OGENZALF; de medische zalf waarvoor de stad Laodicea wijd en 
zijd bekend was, kon niet hun kijk op Jezus helen. De Heilige Geest geeft een nieuwe 
kijk op Jezus (Jes 42:7). 

4. LAAT JE BESTRAFFEN EN CORRIGEREN. Correctie is een moeilijk punt voor Christenen 
en men loopt soms weg maar Christus doet dit hier exact en uit liefde om hen een 
nieuwe kans te geven hun leven in lijn te brengen met Zijn rechtvaardige norm.  3:19  
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Je kunt 
bidstonden, Bijbelstudies en conferenties bezoeken om opgebouwd te worden, maar 
wanneer was het dat je - als je dat toestond - terechtgewezen werd? Hebr 12:6 leert 
dat en Jezus geeft de richtlijn in Mat 18:15-17 en roept ons in Mat 3:8 op om ons 
volledig in te zetten. Dus:  

5. BEKEER U Een radicale omkeer is nodig om niet alleen jezelf maar ook de hemel te 
verblijden volgens Luc 15:7 en Hand 3:19. Gods Koninkrijk moet nog steeds radicaal 
gepredikt worden! Waarom?  

 
DE HEER WIL EEN INTIEME RELATIE MET JOU – ALS JIJ DAT WIL! 
3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur 
opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Dit vers 
wordt dikwijls uit de context gehaald om zondaars op te roepen tot bekering. In 
werkelijkheid is dit een oproep aan Christenen om wakker te worden en naar de Heiland 
van de Gemeente te luisteren. Hij belooft een intieme gemeenschap met degenen die 
gehoorzamen. Dit vers zegt dat Christus door Zijn Gemeente eigenlijk buitengesloten is 
en er naar verlangd om uitgenodigd te worden om daarin terug te keren. Deze tekst laat 
ons ook denken aan het avondmaal.   
 
WAAT HET OM GAAT: OVERWINNEND DISCIPELSCHAP IN EEN GEESTELIJKE STRIJD 
3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 22  Wie een oor heeft, die 
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hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Overwinnen is een heel belangrijk thema in 
het boek Openbaring (Op 21:7). De Heer wil dat de Gemeente – in wat voor crisis ze ook 
bevindt – overwint! Overwinning geeft grote zegeningen lezen we o.a. in Openb 2:7, 11 
en 17. Je mag eten van de boom des levens, de tweede dood zal je niet schaden en je 
mag eten van het verborgen manna, je krijgt een witte steen met een nieuwe naam die 
alleen jij weet (EN HIJ!). 
 
De kerk werd geconfronteerd met dreigende vervolging. Dit is een van de redenen 
waarom dit Bijbelboek geschreven werd zodat we weten wat de strategie is van de boze 
in de kwade dagen en met de kracht en hulp van Jezus meer dan overwinnaar kunnen 
zijn! Tot slot: overwinning komt volgens Op 12:11 door het bloed van het Lam, en door 
het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 
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Hoofdstuk 10, Laodicea, wordt vurig en fris voor God! (Op 3:14-21) 

1. Wat sprak je aan in deze les? 
 
 
2. Welk drie titels gebruikt de schrijver in vers 14 om zich bekend te maken en met 

welk doel? 
 
 
3. Noem  alle 10 gevaren die in de verzen 16-17 genoemd worden die de Gemeente 

van vandaag - dus ook jou – bedreigen. Controleer of deze punten ook jouw leven 
bedreigen. 
 

 
4. Mensen hebben het wel eens over een “blinde vlek”. In welk opzicht is de 

Gemeente belangrijk als het gaat om een geleidelijke, geestelijke verblinding bij 
jezelf te detecteren? 

  
Wat zou er gebeuren als men niet meer in de Gemeente komt? 

  
Wie zou dat graag willen? 

 
 
5. Noem de vijf pastorale adviezen van de Heer in vers 18 en overdenk wat je voor 

jezelf en ook voor je geliefde broeder en zuster kunt toepassen. 
  
 
6. Wat is het nut van correctie en discipline en is het Bijbels?   
 
 
7.  Wat is het hoogste doel van de Heer eigenlijk met ons leven volgens vers 20?  
 
 
8. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van de geestelijke lauwheid van de Gemeente 
Laodicea? 
 
 
9. Als we kijken naar het geestelijke klimaat en het sluiten van kerken in Nederland, 

zie je een parallel met dit Bijbelgedeelte? Leg uit. 
 

Kan dit ook met ons gebeuren?  
 

 Hoe kunnen we dat voorkomen? 
 
 
10. Wat belooft de Heer als wij overwinnen? (probeer in eigen woorden te 
omschrijven.) 
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TEST JEZELF 
Bij de jaarlijkse APK-keuring wordt de conditie gecontroleerd van verschillende vitale delen zoals de 
remmen, banden, verlichting, etc. Dit voorkomt onnodige gebreken en problemen en ongelukken 
die zouden kunnen plaatsvinden als men gewoon maar blijft doorrijden. Zo heeft ook uw centrale 
verwarming jaarlijks  een inspectiebeurt nodig evenals uw bromfiets of scooter. Hoeveel te meer 
ons geestelijke leven als individu en als kerk? Voor deze test zijn standaard(referentie)waarden 
nodig (Gods Woord) en wordt er gekeken hoe het testobject (jij als gelovige, HuisGroep en 
Gemeente) er bij staat. We gebruiken daarvoor de recente Bijbelstudie! 
 
 
HOOFDSTUK 

NAAM van  
GEMEENTE 

SPECIFIEKE 
EIGENSCHAP 

WAT IS NODIG? 

Openb 2:1-7 Efeze Liefdeloos  
Openb 2:8-11 Smyrna Verdrukt   
Openb 2:12-17 Pergamum Compromis  
Openb 2:18-29 Thyatira Corrupt  
Openb 3:16 Sardes Dood  
Openb 3:7-13 Filadelfia Getrouw  
Openb 3:14-21 Laodicea Lauw  
   

1 2 3 4 5 6 
Wat deed deze 
Gemeente in het 
boek 
Openbaring al 
goed? 

Wat heeft deze 
Gemeen-te in 
het boek 
Openbaring 
verzaakt of 
verwaarloosd? 

Noem een paar 
(moge-lijke) 
oorzaken hoe 
dit kon 
gebeuren?   En 
wat moet ze 
doen?  

Hoe staat het 
met punt 2 in 
jouw 
persoonlijke 
leven? 

Waar dien je op 
te letten / 
werken? (Zie 
punt 1 en draai 
b.v. het 2e om 
in praktische 
pos. punten) 

Welke 
belofte(n) heeft 
deze (en onze) 
kerk volgens de 
tekst?  

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

  Efeze           S
m

yrna        Pergam
um

     S
ardus         Filadelfia         

 



  OVERWINNEND 
DISCIPELSCHAP 

‘Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de  
gemeenten zegt. Wie overwint zal…’ 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

Laodicea 


