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Inleiding 
  

 

In dit boekje vindt u zeven preken over Openbaring 2 en 3. Zeven preken over 

de zeven brieven die Jezus aan Johannes dicteerde om aan de gemeenten in 

Klein-Azië te sturen. Het valt op dat elke brief een vergelijkbare opbouw heeft. 

Aan het begin van elke brief wordt Jezus getypeerd met een aanhaling uit 

Openbaring 1. Daarom is dit hoofdstuk ook afgedrukt. De aanhaling uit 

hoofdstuk 1 is gearceerd in de kleur van de balk waarin de plaatsnaam staat bij 

het desbetreffende hoofdstuk. 

 

Deze brieven zijn ook voor ons nu bedoeld. Om ons in te spiegelen. Nu moeten 

we niet proberen bepaalde brieven op bepaalde gemeenten te leggen, zo van: 

die is voor Kampen toepasselijk en die voor Mastenbroek. We hebben allemaal 

weleens trekken van de gemeente van Pergamum, en ook hebben we soms 

onze Sardes-dagen, van die Laodicea-momenten en Filadelfia-vreugden. 

 

Verder valt op dat de brieven allerlei toespelingen bevatten op de plaatselijke 

situatie. Soms wordt gezinspeeld op een bijzondere aardrijkskundige ligging, 

soms op de beroepen die men uitoefende en soms op de maatschappelijke 

en/of religieuze stromingen die er waren. 

 

Nu zouden we ons ook kunnen afvragen welke toespelingen Jezus allemaal 

zou maken als Hij ons een brief schreef. Daartoe is een poging gedaan met de 

achtste brief. 

 

Veel lees- en kijkgenoegen, 

 

Bert van Veluw, juli 2016. 
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Openbaring 1 
  

1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren 

van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel 

deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes 

maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft 

getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 

3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en 

zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. 

 

4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van 

hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en 

van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, 

de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van 

onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd 

heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt 

de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 

7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook 

degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem 

weeklagen. Ja, amen. 

8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was 

en die komt, de Almachtige.’ 

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. 10 Op de 

dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, 

die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een 

boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, 

Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke 

stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en 

daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang 

gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren 

waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend 

vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het 

geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven 

sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 
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schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten 

neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de 

eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu 

en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 

Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 

20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en 

van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van 

de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.  
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‘Je eerste liefde’ 
 

Aan Efeze 
 
 

 
 
 
Openbaring 2:1-7 
 
1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: 
“Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden lampenstandaards verblijft:2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 
standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die 
beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars 
ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn 
naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van 
weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het 
leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en 
neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het 
pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 
7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 
overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.” 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, wij hebben post gekregen. Zeven 
brieven zelfs. Zeven mails, zeven e-mails, Evangeliemails, en wel van Jezus 
zelf. Ja, want de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3 die we in deze preken 
bespreken zijn ook aan ons geschreven. Dat laatste bijbelboek heet 
‘Openbaring’. Dus niet ‘Openbaringen’ zoals je wel eens hoort, maar 
enkelvoud: ‘Openbaring’. Het is één Openbaring. En van wie is die 
openbaring? Nee, niet van Johannes. Het laatste bijbelboek heet niet ‘de 
Openbaring van Johannes’. Lees maar in hoofdstuk 1 vers 1: ‘Openbaring van 
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Jezus Christus’! Het is dus de Openbaring van Jezus Christus. Hij laat het ons 
zien. En Hij laat het eerst zien aan Johannes, die gevangen zit op het eiland 
Patmos, en die moet alles wat Jezus hem laat zien opschrijven in een boek. 
Dat lezen we in vers 11 van hoofdstuk 1. ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek 
en stuur dat naar de zeven gemeenten’. Dus dat hele boek Openbaring werd 
verstuurd naar de zeven gemeenten, en niet slechts zeven aparte brieven, voor 
elke gemeente één. 
 
Een heel boek dus met zeven begeleidende schrijvens erbij voor elk van die 
zeven gemeenten, waar specifieke dingen speelden. Maar alle gemeenten 
moeten wel alle brieven lezen. En ze moeten er zich ook zelf in spiegelen. 
Want ook al speelt dat misschien op dat moment niet in die gemeente, ze 
moeten zich wel afvragen: hoe zit dat eigenlijk bij ons, met bijvoorbeeld die leer 
van die Nikolaïeten. Ik noem maar wat. Zeven brieven zijn dus voor alle 
gemeenten bedoeld. Kijk ook maar naar een van de slotzinnen van elke brief 
(bv. Openb. 2:7). Steeds lezen we: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten (meervoud) zegt.’  
 
Daar zit Johannes dan op dat eiland Patmos vlak voor de kust. Een klein 
eilandje zo groot als Texel. Een strafkolonie waar je gevangen werd gezet, ook 
al was het met met een zekere vrijheid. Je kon er wat rond lopen en je kon 
schrijven. Op zondag zit hij daar. Op de dag des Heren, de dag van de 
opstanding van de Heer. En daar op die dag des Heren, op die zondag, raakt 
Johannes in vervoering. Hij hoort een stem: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek 
en stuur dat naar de zeven gemeenten’. Naar zeven gemeenten moet hij dat 
sturen. Waren er dan niet meer gemeenten? Jazeker waren er wel meer 
gemeenten. En niet alleen in Griekenland, maar ook daar in Klein-Azië – het 
huidige Turkije – waren wel meer dan zeven gemeenten. Je had ook nog 
Derbe, Lystra, Ikonium, maar zeven is het getal van de volheid. Daarom staat 
er: dé zeven gemeenten. In deze zeven gemeenten wordt de hele kerk 
aangesproken. Het symbolische getal zeven loopt trouwens door het hele boek 
Openbaring heen. Het gaat over zeven bazuinen, zeven schalen, zeven zegels 
en drie keer zeven visioenen. Het getal 666 is drie keer: zeven min één. Drie, 
dat is de draak en de twee beesten die een getal hebben van grote macht: zes, 
net geen zeven, zeven min één, zes, dat is bijna goddelijk. Zeven is het 
volmaakte, het goddelijke getal. Zes is bijna goddelijk. En dat drie keer: een 
grote antigoddelijke macht. En zo is er nog wel veel meer te noemen over die 
symboliek van dat getal. Maar voor nu gaat het erom dat er zeven gemeenten 
zijn, die symbool staan voor de hele kerk.  
 
Daarom moeten we ook niet onze gemeente proberen te vergelijken met een 
van die zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3. Zo van: wij lijken het meest 
op Sardus, en die brief aan Efeze zou wel eens voor de gemeente Kampen 
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kunnen gelden, en die van Thyatira voor Zalk. Nee, alle gemeenten krijgen 
deze zeven brieven. Het is voor de hele kerk om ons er in te spiegelen. Om er 
in te kijken of we er iets van ons zelf in herkennen. Of wij ook onze ‘Sardes-
dagen’ hebben en onze ‘Laodicea-momenten’. Bovendien is het Jezus zelf die 
deze brieven aan ons zendt. Hij dicteert ze aan Johannes: ‘Schrijf, dit zegt Hij 
(en dan volgt er bij elke brief een typering van Jezus uit hoofdstuk 1) die de 
zeven sterren in Zijn rechterhand houdt.’ 
 
Gemeente, we gaan die zeven brieven van Jezus ook aan onze gemeente 
laten horen. En ik mag ze u voorlezen en uitleggen. Daarmee voel ik me erg 
gelukkig. Daar dank ik God voor, dat ik dat mag doen. Zoals hoofdstuk 1:3 ook 
zegt: ‘Gelukkig is wie dit voorleest’. Dus voorgelezen moeten die brieven 
worden. Hardop in de gemeente moeten die brieven gelezen worden. Maar niet 
alleen degene die voorleest is gelukkig te prijzen. Ook u bent gelukkig te 
prijzen. Want dat zegt deze tekst ook: ‘Gelukkig zijn zij die deze profetie horen 
en zich houden aan wat hier gezegd wordt.’ En er is haast bij om dat te doen: 
‘Want de tijd nabij is.’ 
 
Zeven brieven gaat u horen. Zeven spiegels waar we langslopen en waar we in 
gaan kijken. Want de brieven van Jezus houden ons een spiegel voor. Je zou 
het ook zo kunnen zeggen: we worden als gemeente de komende tijd gescand, 
we worden doorgelicht, er wordt een röntgenfoto gemaakt. En nu dan de 
eerste. 
 
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze.’ Wie is dat die engel? Het 
woord engel betekent heel algemeen: ‘boodschapper’. Bijvoorbeeld van de 
koning, zoals die boodschapper die van het kleine plaatsje Marathon naar 
Athene rende 42 kilometer en 195 meter om te vertellen dat de Grieken 
hadden gewonnen van de Perzen, waarna die goede man helaas dood 
neerviel. Daar komt de marathon nog vandaan. Die man was de engel van de 
Griekse koning. Nu kan een boodschapper ook een hemelse boodschapper 
zijn: de engel van de koning in de hemel. Maar hier betekent het een aardse 
boodschapper. Hier betekent het de voorganger van de gemeente. Hij die de 
gemeente de blijde boodschap brengt. Schrijf aan de voorganger van de 
gemeente. Die moet de brief voorlezen. Gelukkig is hij. Maar die brief is 
natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor die voorganger. De brief is voor de 
hele gemeente. De voorganger moet die brief hardop voorlezen en uitleggen. 
 
En dan gaat Jezus verder: ‘Dit zegt Hij die tussen de zeven gouden 
lampenstandaards verblijft.’ Prachtig hoe dat gezegd wordt en hoe Johannes 
dat ook mag zien: dat Jezus tussen die zeven lampenstandaards loopt en dat 
het hier nog even herhaald wordt. Met die zeven lampenstandaards zijn de 
zeven gemeenten bedoeld; is de wereldkerk dus bedoeld. Wij zijn als 
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gemeenten allemaal lampen. Lichtdragers. Standaards voor hét Licht. Het Licht 
van de wereld: Jezus Christus. Dat mogen wij in de wereld dragen, dat mogen 
wij de wereld indragen, dat mogen wij laten schijnen in de wereld. Nee, wij zijn 
zelf niet van die lichten. Wij mogen het licht hoog houden. Wij zijn de 
standaards. En in deze brief horen we nu, dat Jezus zelf tussen ons verblijft. 
Tussen ons wandelt. Geweldig. En dat Hij de zeven sterren in zijn rechterhand 
houdt. ‘Stevig vast’, zo moet je dat eigenlijk vertalen. Hij houdt ze stevig vast.  
 
En wie zijn die sterren dan van de gemeente? Nou ja wat zijn sterren vooral in 
die tijd? Sterren waren richtingaanwijzers. Sterren had je nodig voor de 
navigatie op een schip, of ook op het land. Richtingwijzers dus. De sterren van 
de gemeente zijn dus zij die richting wijzen, dat zijn de ambtsdragers. 
Tenminste, zo vatten vele uitleggers dat op en ik denk dat dat juist is. De 
ambtsdragers zijn geroepen om de gemeente te leiden. Om de gemeente de 
weg te wijzen. En die ambtsdragers zijn natuurlijk weer geroepen uit de 
gemeente zelf, uit het midden van de gemeente. Dus ze staan ook niet boven 
de gemeente. Ze zitten er ook in. Maar wel tegenover, om richting  te wijzen. 
En we mogen nu horen dat Jezus deze ambtsdragers stevig vasthoudt. Wat 
geweldig om dat te horen uit de mond van Jezus zelf.  
 
‘Schrijf’ zegt Jezus ‘aan Efeze’. Efeze! Wat was me dat een stad zeg! Moet u 
even weten: in die tijd 250.000 inwoners! Een enorme stad. Eén van de 
grootste ter wereld. Een havenstad. Aan de ene kant een haven naar de Golf 
van Korinthe en aan de andere kant naar de Egeïsche zee. En een enorme 
tempel stond er: de tempel van Artemis. Ofwel Diana, zo wordt deze godin ook 
wel genoemd. 
 

 
 
Deze tempel was één van de zeven wereldwonderen uit de oudheid. Hij is 
verwoest, er staan nog twee pilaren in Efeze. Deze tempel was net zo beroemd 
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als de piramides in Egypte, ook één van de zeven wereldwonderen. Omdat die 
tempel zo beroemd was, werden er allerlei souvenirs verkocht. Zilveren 
tempeltjes. Denk maar aan Handelingen 19: Daar gaat het over Demetrius, die 
die zilveren tempeltjes verkocht en dan ruzie krijgt met Paulus over die cultus 
daar in de Artemis-tempel. De Artemis van Efeze, is die 
godin met die vele borsten. Je ziet van haar vaak een 
beeld met wel twintig borsten: een teken van 
vruchtbaarheid. Haar tempel was wereldberoemd. Er 
werkten wel 700 prostituees. Zogenaamd kon je door 
gemeenschap contact krijgen met de godin. 
 
In zo’n stad is de gemeente gekomen. Die havenstad met 
al het zedelijk verval. Zo’n 25 à 30 jaar geleden had Paulus 
daar een gemeente gesticht. Twee jaar lang had hij daar 
gewerkt en toen moest hij vluchten. Een erg wereldse stad. 
Dat was toen ook al bekend, want een filosoof van die tijd 
zei eens over Efeze: ‘Niemand kan in Efeze wonen zonder 
te wenen over de zedeloosheid, de normloosheid van die stad.’ Is het moeilijk 
om iets van onze tijd in deze spiegel te zien? Dat lijkt me toch niet als je 
bepaalde televisieprogramma’s ziet. 
 
Nu zegt Jezus tegen deze gemeente: ‘Ik weet’. Nee, Jezus is niet iemand die 
buiten staat of die ons van een afstand bekijkt. Nee, Hij zegt: ‘Ik weet’. En wat 
heerlijk is het dat Jezus dat ook tegen ons zegt. ‘Ik weet van jullie. Ik weet 
alles.’ Je kunt het moeilijk hebben in je leven, maar je mag nu horen dat Jezus 
daarvan weet. Hij heeft er weet van. ‘Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 
standhoudt.’ Zo wordt de gemeente geprezen. Dat ze standhoudt in deze 
zedeloze wereld. Dat is nogal wat, juist als je jong bent, om stand te houden in 
deze wereld. Geweldig, dat ze volhouden om te geloven. 
 
Herkennen we ons daarin? Oh ja, ik herken me daar zeker in. En dan niet eens 
zozeer vanwege het compliment dat Jezus ons geeft. Juist veel meer omdat ik 
het ook moeilijk vind om stand te houden, om te volharden in het geloof in deze 
wereld, waarin steeds meer mensen God de rug toe keren. In deze wereld 
waar in praatprogramma’s op televisie  alleen maar lacherig wordt gedaan als 
je nog in God gelooft. Waar dominees zeggen, dat Jezus niet heeft geleefd. Ik 
vind het moeilijk om stand te houden, maar ik dank God dat Hij het mij geeft. 
Dat ik telkens weer – door de verkondiging – kracht ontvang om het vol te 
houden. Dat ik daardoor gevoed word, door de preek – ja ook ikzelf door mijn 
eigen preek. Dat je zo weer gevoed wordt door het Woord van God dat Hij 
schenkt aan onze gemeente. Zo wordt de gemeente van Efeze geprezen, dat 
ze vasthoudt. Maar ook dat ze optreedt tegen dwaalleraren, tegen pseudo-
apostelen, die de waarheid verdraaien. Jezus prijst de gemeente dat ze ook 
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een keer ‘nee’ durft zeggen tegen dingen. Dat ze beleid durft te maken. De 
gemeente heeft karakter. Dat is toch prachtig om te horen!  
 
Maar Jezus weet meer. Er is ook kritiek van Jezus op de gemeente. Want zo 
gaat Hij dan verder: ‘Dit heb Ik tegen u’. Ja, Jezus is ook eerlijk. Hij houdt ons 
een eerlijke spiegel voor. ‘Dit heb Ik tegen u: u hebt de eerste liefde 
opgegeven. De liefde van weleer.’ Die eerste liefde, dat eerste enthousiasme, 
waar is dat gebleven? Dat enthousiasme van 25 jaar geleden, gemeente, waar 
is dat? Oh ja, jullie zijn een stevige gemeente, maar waar is die eerste 
verliefdheid gebleven? Durven wij in deze spiegel te kijken, gemeente? Zijn wij 
met al ons georganiseer ook niet iets kwijtgeraakt misschien? Gaat het ook niet 
teveel over bijzaken? Welke liederen we nu wel of niet mogen zingen. Of er 
nou een band is of een cantorij of een organist. Waar is die eerste liefde 
gebleven? Die liefde over de blijde boodschap toen je ineens wist: ‘Ja, ik wil 
niet meer zonder God verder.’ Toen je belijdenis deed of toen je meeging met 
dat zeilkamp. Waar is die eerste liefde voor God en die liefde voor elkaar 
gebleven? Die liefde die we door die verliefdheid van Jezus voor ons zo 
enthousiast beleefden?  
 
Oh nee, het zijn geen verwijten van Jezus! Het is niet een verwijtende toon. Ik 
proef er meer iets in van teleurstelling. Een teleurgestelde geliefde hoor ik: 
‘Waar is nou je eerste enthousiasme, die eerste liefde gebleven? Die liefde 
voor het evangelie? Die liefde voor elkaar? Dat je elkaar ook wat gunt. Toen 
we nog met velen samenkwamen op gemeenteavonden en avonden van 
vorming en toerusting. Zijn we dan wat kwijtgeraakt?’ ‘Nee’, zegt Jezus, ‘je bent 
het niet kwijtgeraakt! Die eerste liefde bent u niet verloren, kwijtgeraakt. Nee, 
die hebt u opgegeven!’ Het is dus veel actiever. Wij hebben die eerste liefde 
opgegeven. Herkennen we daar iets in van onszelf, in deze Efeze-spiegel? Oh 
ja, de gemeente heeft karakter. Ze durft ‘nee’ te zeggen tegen leugen, maar 
durft ze ook weer ‘ja’ te zeggen tegen de liefde? Tegen elkaar zoals toen bij die 
eerste verliefdheid om er alles voor te doen om God en elkaar vast te houden? 
 
Verliefd, weet je nog hoe dat voelde toen je verliefd werd? Je denkt de hele 
dag aan elkaar. Je wilt bij elkaar zijn. Je bent vol van elkaar. Je bent verliefd! 
Maar als de gemeente de liefde niet meer heeft, als de gemeente de liefde 
verloren heeft, opgegeven heeft, dan is ze een dreunende gong en een schelle 
cimbaal (1 Kor. 13:1). Als je wel de waarheid hebt, maar niet de liefde, Efeze. 
Deze situatie kan niet zo doorgaan, zegt Jezus. De gemeente moet daar mee 
breken anders wordt de kandelaar weggenomen. Dat wil zeggen het 
voortbestaan is ermee gemoeid. Herkennen we ons als gemeente in deze 
spiegel? Herkennen we ons als kerken in Nederland in deze spiegel? 
Herkennen we ons als kerken in Europa in deze spiegel? Zo ja, nemen we dan 
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de oproep van Jezus ter harte om te breken met dit leven en weer te doen 
zoals vroeger? 
 
We kijken nog even verder in deze spiegel. Jezus prijst vervolgens de 
gemeente dat zij net als Hij de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. Wat 
dat voor praktijken zijn, dat weten wij niet meer. Maar de gemeenten toen wel. 
Blijkbaar hoefde Jezus het alleen maar te noemen aan Johannes en Johannes 
schreef het op en de gemeente wist precies wat hij bedoelde. Wij weten dat 
niet meer. Wat zijn die praktijken dan van die Nikolaïeten? Wij komen daar nog 
op terug in de derde brief, de brief aan Pergamum. Daar komt het ook voor en 
daar wordt er nog iets meer over gezegd. Het zijn in ieder geval aanhangers 
van een zekere Nikolaas. Nikolaïeten zijn mensen die vinden dat je best met 
de dingen van de wereld mee kunt doen en toch geloven. Je kunt best naar die 
tempel van Artemis gaan en meedoen met de dingen in de stad en ook 
geloven. Is dat ook niet herkenbaar in onze tijd? We zullen daar verderop meer 
over horen.  
 
Tot slot: wat moeten we nu doen met deze brief en haar uitleg, ook aan ons 
voorgelezen? Nou, dat zegt Jezus erbij: ‘Wie oren heeft moet horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt’. Wie oren heeft, die moet ze ook gebruiken 
om te luisteren. Want soms zijn we wel eens Oost-Indisch doof. Dan zitten we 
wel in de kerk, we horen de preek, maar luisteren we wel? Ach, dat zei je 
moeder misschien ook wel eens een keertje als je weer eens niet luisterde. 
Dan zei je moeder: ‘Hé die lappen daar aan je hoofd, die moet je wel gebruiken 
hoor!’ Maar hier is het niet je moeder die je iets zegt, maar de Geest van God. 
 
Maar dan volgt óók een belofte voor wie zijn oren gebruikt: ‘Wie overwint’, zegt 
Jezus, ‘wie zichzelf daarin overwint, die zal ik laten eten van de levensboom 
die in Gods paradijs staat.’ Dat verwijst natuurlijk naar Genesis 2. Eens werd 
ons de toegang tot die boom des levens ontzegd. We konden niet meer naar 
die boom toe, om te eten van die boom die ons eeuwig leven schonk. Maar nu 
horen we dat we er wel weer van mogen eten. Tenminste wie volhoudt. Die 
boom staat ook weer op de nieuwe aarde. Aan het eind van Openbaring lees je 
daarover. Je zou kunnen zeggen dat Jezus die boom des levens droeg van het 
begin naar het einde op zijn rug, zoals dat prachtige Gezang 184 zingt: ‘Jezus 
droeg de boom des levens doodzwaar op zijn rug.’ Met die boom des levens is 
namelijk ook het kruis bedoeld. Dat kruis is voor ons een levensboom. Wij 
mogen eten, wij mogen leven ontvangen van het kruis van Christus. Zijn dood 
levert de vrucht op, die ons het leven schenkt.  
 
Maar er is nog iets anders waar deze boom op wijst. Want er zijn in Efeze 
munten gevonden met de Artemis-boom erop. Bij die tempel van Artemis was 
namelijk ook een hof, een tempelhof. Die hof gold in die tijd als asielplaats. En 
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die publieke tuin werd ook ‘paradeisos’ genoemd: paradijs, met de Artemis-
boom in het midden. Maar het erge was dat in die tijd dat paradijs – die hof 
rond die Artemistempel – tot een hoofdkwartier van de georganiseerde 
misdaad was geworden. Prostitutie en louche handel, dat kwam er allemaal 
voor. En als je dat beseft, dan wordt die belofte nog veel rijker. Dus die 
levensboom in Openbaring 2 vers 7 verwijst niet alleen naar het paradijs in 
Genesis 2, maar is tegelijk een schokkende parodie op die afschuwelijke 
heidense cultus in dat zogenaamde paradijs van de stad. En dan wordt die 
belofte nog krachtiger en actueler voor de gemeente. ‘Wie overwint, wie 
volhoudt in zo’n wereld, die zal eten. Niet van de vruchten van die boom in dat 
zedeloze paradijs, maar van de vruchten van de levensboom in het goddelijke 
paradijs. Amen. 
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‘De “stefanus” ontvangen’ 
 

Aan Smyrna 
 

 

 
 
 
Openbaring 2:8-11 
 
8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: 
“Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:9 Ik weet 
van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet 
hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, 
maar bij Satan horen. 10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. 
Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en 
zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren 
hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven 
geven. 
11 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 
overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.” 
 
Hier de tweede brief van zeven. De tweede evangeliemail van Jezus. Aan 
Smyrna. Maar iedereen mag meelezen. Elke gemeente, om ook zichzelf daarin 
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te spiegelen. Het is mooi dat de brieven allemaal zinspelen op dingen die er 
plaatsvinden in die gemeenten. Situaties specifiek voor die gemeenten. Dat 
kan gaan over een beroemde artsenschool, maar ook over gebouwen, situaties 
in de natuur of de handel.  
 
De brief aan Efeze zinspeelde op de cultus rond de Artemis-tempel. In de 
tweede zullen we zinspelingen zien, die slaan op de situatie van de gemeente 
te Smyrna. Dus zeven brieven krijgen we voorgespiegeld. Zeven spiegels waar 
we ons in kunnen spiegelen, waarin we kunnen kijken of we er iets in 
herkennen voor onze eigen situatie. En aan het eind van de reeks zullen we 
eens kijken wat Jezus zou hebben kunnen zeggen tegen ons, wat aan zou 
sluiten bij onze situatie. Waar zou Hij op zinspelen hier in IJsselmuiden? Dan 
denk je aan de IJssel, aan de rivierdelta, maar ook aan de mui, de mond van 
de IJssel. Misschien ook wel een mui, dat is zo’n geul voor de kust waar 
gevaarlijke stromingen zijn. En Grafhorst, wat denk je daarbij? Nou, we zullen 
het zien. Denkt u er maar vast over na.  
 
Nu dan eerst de tweede brief, de Smyrniaanse spiegel. U kunt de tekst erbij 
houden want we lopen die gewoon langs. En dan denk je: ‘Och, kort briefje 
gauw klaar. Wat kun je daar nu over zeggen?’ Dat dacht ik eerst ook. Maar 
toen ik er in dook, dacht ik: ‘Ik hoop dat ik het binnen anderhalf uur allemaal 
kan vertellen. Nou troost u, het duurt geen anderhalf uur hoor!’  
 
Als je de brief leest dan zie je de eerste tegenstellingen al gelijk. De eerste en 
de laatste; die dood was en nu leeft; u bent arm, maar toch rijk; er is sprake 
van Joden, maar die zijn geen Joden; getrouw tot in de dood en de krans van 
het leven. En al die contrasten zijn inderdaad – zo zullen we zien – 
toespelingen op de situatie van de plaats Smyrna. En de bedoeling van deze 
brief is ook heel duidelijk. De christelijke gemeente van Smyrna wordt enorm 
bemoedigd, krijgt alle lof. Zo moest ze uitgetild worden boven die dagelijkse 
ellende. Zo moest haar uitzicht geboden worden. En wat is deze brief uitermate 
bemoedigd voor de gemeente! Ook dat mogen we tegen ons gezegd weten. 
Wat spreekt Jezus hiermee ook onze gemeente bemoedigd toe. Hij begint zo: 
‘Dit zegt de eerste en de laatste.’ Met die woorden duidt Jezus zichzelf aan. In 
wat voor situatie je je ook bevindt, weet dit: Ik houd alles in de hand. Ik ben de 
eerste en de laatste. De alfa en de omega. Hij die aan het begin scheppend 
bezig was zal ook aan het einde herscheppend bezig zijn. God heeft het eerste 
woord en God heeft het laatste woord, zo zongen we. Bij elke gemeente duidt 
Jezus zich aan met woorden of beelden uit hoofdstuk 1. Nu kiest Hij deze 
woorden, uit vers 17 en 18 van hoofdstuk 1, voor Smyrna.  
 
Dat doet hij bij Smyrna niet voor niks met deze woorden. Want er was een 
strijd gaande tussen de drie grootste plaatsen van Klein-Azië: Efeze, Smyrna 
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en Pergamum over wie de eerste zou zijn, wie de beste zou zijn. Zo staken ze 
elkaar naar de kroon. Wie zou de kroon van Klein-Azië zijn? Smyrna vond 
natuurlijk dat zij dat waren. Jezus vermaant en bemoedigt de gemeente nu 
met: ‘Ik ben de eerste.’ Niet Efeze Smyrna of Pergamum, maar Ik ben de 
eerste en de laatste. Dan gaat Hij verder met: ‘die dood was en nu leeft.’ En 
ook dat is zo treffend. De christelijke gemeente heeft namelijk te maken met 
bedreiging van de dood. Nu worden wij niet vervolgd als gemeente, maar de 
bedreiging van de dood door vreselijke ziektes kennen wij wel. Helaas weten 
wij daar ook van. En daarom geldt de bemoediging van Jezus ons ook. Dit zegt 
Hij die zelf dood geweest is, maar nu leeft. Die geleden heeft, maar we mogen 
weten dat Hij nu leeft. 
 
En wat zegt Hij nog meer tegen je? Een heleboel in deze brief en de andere 
brieven, maar aan het eind vooral dit: dat als je trouw blijft tot in de dood je de 
lauwerkrans van het leven oftewel de kroon (!) van het leven zult ontvangen. 
Dit zegt Hij die dood was en nu leeft. 
 
En er is nog een reden waarom Jezus dat zo formuleert voor Smyrna. Want 
Smyrna was als het ware ook dood geweest en weer gaan leven. Smyrna was 
een paar eeuwen voordat Johannes de brief schreef getroffen geweest door 
een enorme aardbeving. Het is een aardbevingsgebied, nog steeds. In die tijd 
was de hele stad compleet verwoest geweest. Dood was zij. Maar later is ze 
opgebouwd, ze is herleefd. Welnu, wat meer is: de levende Jezus is er voor u. 
Daarom verstonden de Smyrnianen dat prima.  
 
Wat was dat nou eigenlijk voor stad Smyrna? Daar moet ik u nog even wat 
over zeggen, zodat we nog beter die brief verstaan. Smyrna – Izmir heet het 
tegenwoordig – is een grote stad in Turkije in het Aziatische deel, vroeger 
Klein-Azië geheten. Ik zei het al, 
het was één van de drie grootste 
steden. Efeze, Smyrna en 
Pergamum streden om wie de 
eerste en de beste zou zijn. Wie 
de kroon, de krans van Klein-Azië 
zou zijn. Smyrna, een grote 
havenstad met een enorme baai, 
een prachtige haven en handels-
stad op een handelsroute. Meer 
dan 100.000 inwoners. Bekend 
om zijn vijgen, om zijn wijnen en 
zijn tapijten. Een soort Gene-
muiden van Klein-Azië zou je 
kunnen zeggen. Denk maar aan 
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de bekende Smyrna-tapijten. En bovendien had Alexander de Grote in 300 
voor Christus Smyrna beloond voor hun hulp in de strijd tegen de Perzen. Hij 
had hen geld gegeven voor de herbouw en nieuwbouw na de aardbeving. Zo 
had Smyrna prachtige gebouwen en had het een rijke bevolking. En te midden 
van al die rijkdom was de Christelijke gemeente arm. De Here Jezus weet dat: 
‘Ik weet van de ellende en armoede waarin u verkeert.’ Net na het jaar 50 was 
hier de Christelijke gemeente  ontstaan. Die bestond uit Joden, die Jezus als 
de Messias waren gaan aannemen en heidenen uit de Grieken. Meestal 
ontstonden die gemeenten uit de synagoge. Daar ging Paulus ook altijd eerst 
heen, zo kun je dat lezen. Hij ging naar de synagoge om met de Joden te 
spreken over Jezus. En velen bekeerden zich en zo ontstond er een gemeente 
van Joden en heidenen. Maar er waren natuurlijk ook Joden die niet 
meegingen, die in de synagoge bleven. 
 
Toen in het jaar 70 – dus zo’n 20 jaar later – Jeruzalem was verwoest, kwamen 
er veel Joden naar Smyrna. Dat waren vaak handelaren. Daardoor groeide de 
synagoge. Die rijke Joodse handelaren stonden hoog in aanzien bij de 
inwoners en de stadsbestuurders van Smyrna. Daarom kwamen ze in 
invloedrijke posities en genoten ze privileges. En in de synagoge bestreden ze 
fel dat Jezus de Messias was, en dat Hij zou zijn opgestaan. Zij ergerden zich 
aan dat evangelie. Hoe vaak lezen we dat niet, dat Paulus zegt: ‘het is voor de 
Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis.’ Vooral in Smyrna en 
in Filadelfia. Daar was het verzet tegen de belijdenis dat Jezus de Messias is 
zeer fanatiek. Daarbij maakten zij het de christelijke gemeente moeilijk, door 
hen buiten het maatschappelijk leven te houden. Ze belemmerden hen in hun 
broodwinning. Bovendien wilden de christenen niet meedoen aan de verering 
van de goddelijke keizer. Dat was nog een extra ding waardoor ze in de knel 
kwamen. De christenen wilden niet zeggen: ‘Caesar is heer.’ Nee, zeiden ze: 
‘Jezus is Heer.’ Daarom belasterden die Joden nu de christenen bij de 
stadsbestuurders, door te vertellen dat christenen tegen de keizer zouden zijn. 
 
Er waren in die tijd allerlei lasterpraatjes over christenen de wereld ingezonden:  
ze eten een lichaam en daarvoor moeten kinderen worden geslacht. Ze drinken 
bloed en doen gif in hun bekers. Ze aanbidden een god met een ezelskop, 
enzovoort. Door die laster is de christelijke gemeente Smyrna arm geworden.  
 
Dat lasteren gaat in het geniep. Ach, je weet wel hoe dat gaat: Levi was 
Christen geworden. Hij had een goedlopende bakkerszaak in de winkelstraat 
van Smyrna. Zijn collega-buurman Cohen, die bij de synagoge hoorde, 
verspreidde het praatje dat Levi ook tot die gifmengers behoorde en dat hij dat 
wel eens in het brood zou kunnen doen. ‘Niet verder vertellen hoor!’ Intussen 
verloor Levi zijn klanten. Jochanan, ouderling in de christelijke gemeente, was 
scheepsbevoorrader in de haven van Smyrna en verdiende een goede 
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boterham. Totdat een zekere Hanna de schippers in het oor fluisterde: ‘Pas 
maar op voor je kinderen, want die Jochanan is ook bij dat vreemde 
genootschap.’ En zo werden de christenen belasterd.  
 
Dit nu bekritiseert Jezus in deze brief. Joden en christenen zouden juist samen 
moeten strijden voor de ene God, tegen de verering van de goddelijke keizer. 
Dat mag toch van Joden verwacht worden? We geloven toch in dezelfde God? 
Maar dat doen ze niet. Ze zijn dan wel afstammelingen van Abraham, waar de 
Joden zich zo op beriepen: ‘Wij zijn afstammelingen van aartsvader Abraham’, 
maar dat zegt dus niks. Ze nóemen zich dan wel Joden, maar zijn het niet. 
Want wat betekent dat letterlijk? Het woord ‘Joden’ komt van Juda en Juda 
betekent: ‘lover van God’, ‘hij die God looft.’ Ze noemen zich dan wel Joden, 
God-lovers, maar ze zijn het niet. Ze loven God helemaal niet, integendeel. Ze 
zien niet dat in die keizercultus juist sprake is van een geestelijke strijd. Dat de 
heerser van de wereld strijdt tegen de Heerser van de Hemel. En aan welke 
kant sta je dan in die geestelijke strijd? Aan de kant van de Here God? Maar 
als je niet aan de kant van de Here God staat, aan welke kant sta je dan? Aan 
de kant van de duivel. Daarom zegt Jezus hier in de brief het zo scherp: ‘Zij 
horen bij de satan.’ ‘Zij zijn een synagoge des satans’, zo staat er letterlijk. Niet 
meer een huis van God, maar een huis voor de satan. 
 
Dat is nogal wat, wat Jezus hier zegt over de Joden daar ter plaatse. Met die 
opmerking steekt Jezus dieper. Die lasterpraatjes over christenen, daar zit de 
satan achter. Vergeet dat nou niet. Het lijken dan wel de Joden te zijn, maar 
het is een beproeving van de duivel. Die probeert u tot ongehoorzaamheid te 
dwingen. Trap daar nou niet in! 
 
Nu we zien dat het laagje dieper gaat, moeten we ook oppassen om op grond 
van deze teksten antisemitisch te worden. We moeten oppassen voor 
antisemitisme en Jodenhaat. Dat zou je makkelijk kunnen doen als je dit leest. 
Nee, de Joden in Smyrna worden niet negatief beoordeeld, omdat het Joden 
zijn, zoals het in de Jodenvervolgingen altijd gaat alleen maar omdat ze Jood 
zijn. Nee, ze worden hier bekritiseerd juist omdat het afstammelingen van 
Abraham zijn en in de grote strijd de verkeerde kant kiezen, de kant van Satan. 
Het ware Israël ben je niet door afstamming, maar het ware Israël is het door 
gehoorzaamheid. Hoe vaak hebben de profeten van Israël daar niet op 
gewezen, maar ook het Nieuwe Testament.  
 
En ook wij moeten dat steeds weer beseffen. Hoe staat het eigenlijk met mijn 
gehoorzaamheid aan de Heer? Aan welke kant strijd ik eigenlijk? Daarom 
moeten we oppassen voor hoogmoed, oppassen voor Jodenhaat, want ook dat 
gebruikt de duivel. 
 



20 
 

Maar wees niet bang zegt Jezus, voor wat u nog te wachten staat. Er staat ons 
dus nog wat te wachten? Jezus heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd. 
Sommigen zullen zelfs door de duivel in de gevangenis worden gegooid. Geen 
mens weet wat hem of haar nog te wachten staat qua lijden. Wij worden zo op 
de proef gesteld. Maar toch, wees niet bang maar wees trouw. Wees trouw tot 
in de dood. Maar weet ook dit: er komt een eind aan. Tien dagen lang zult u het 
zwaar te verduren hebben. Tien dagen, dat staat er ook niet voor niks. Tien 
dagen, dat is een beperkte proeftijd. Denk maar aan Daniël met zijn drie 
vrienden. Tien dagen werd hij beproefd en mocht hij alleen water en groente 
eten en ze waren ‘vetter van vlees’ dan de anderen. Tien dagen. In het boek 
Openbaring is veel aan dat andere apocalyptische boek Daniël ontleend. Tien 
dágen, dus geen weken, maanden of jaren, maar dagen. Dat wil zeggen een 
korte tijd. 
 
Tien is het getal van de volheid op aarde. Zeven is het getal van Gods volheid. 
Tien het getal van de volheid op aarde. Zeven vind je hier niet. De zeven 
dagen van de week is nergens aan opgehangen. Niet aan de gang van de 
maan of de gang van de aarde rond de zon. Tien is wel het getal van de aarde. 
Wij hebben tien vingers om mee te handelen. We hebben tien tenen aan onze 
voeten om mee te wandelen. We hebben tien geboden gekregen om mee te 
leven op aarde. We hebben onze tienden om te geven. Er zijn tien nodig om 
een dienst te houden in de synagoge. Tien is een volle maat. Maar er komt ook 
een eind aan. Het zijn maar tien dagen. Het lijden is beperkt. De beproeving zal 
hevig zijn voor ze, maar er is een grens aan. Ze kunnen de dagen aftellen op 
de vingers van hun handen. 
 
En ook al waren ze door deze lasten en beproevingen arm geworden, toch zijn 
ze rijk, zegt Jezus. Het is zo mooi dat Jezus dat zegt: ‘Ik weet van uw ellende 
en armoede, hoewel u rijk bent, vergeet dat niet.’ Er staat niet: ‘u zult rijk 
worden, straks.’ Nee, u bent rijk nu. U bent rijk met God. U hebt schatten die 
niemand u kan afnemen. U hebt schatten in de hemel waar motten, noch roest, 
noch laster ze kunnen wegvreten (Mat. 6:19).  
 
Paulus zegt het ook heel vaak: ‘door Hem,’ dat is Jezus Christus, ‘bent u in alle 
opzichten rijk geworden’ (1 Kor. 1:5). En in 2 Korintiërs 6:10 zegt hij: ‘We 
bezitten niets, maar toch hebben we alles!’ Wat geweldig als je dat zo mag 
geloven. Ja, het evangelie rekent met heel andere waarden. Smyrna is dan ook 
het tegenbeeld van Laodicea. De gemeente van Laodicea is uiterlijk rijk. Jezus 
zegt tegen hen: ‘U zegt dat u rijk bent, maar u weet niet hoe armzalig u bent.’ 
Bij Smyrna is het net andersom. Materieel zijn ze arm, maar ze zijn rijk aan 
geestelijke schatten, rijk aan geloof, rijk aan liefde, rijk aan de vrede met God 
en rijk in de kennis en het leven met God. Kortom: rijk in Christus en de gaven 
van Hem en de gaven van zijn geest. Zo worden ze bemoedigd. 
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De gemeente krijgt alle lof 
toegezwaaid. Het enige wat Jezus dan 
nog kan zeggen is: ‘Wees trouw, ook 
als het lijden komt. Wees trouw tot in 
de dood.’ Ook daarmee zinspeelt 
Jezus weer op de situatie van de stad 
Smyrna. Want Smyrna stond er om 
bekend, dat ze trouw was. Trouw aan 
Rome. Zo moesten de christenen 
trouw zijn aan God. Smyrna stond 
bekend om zijn trouw aan de keizer 
van Rome. De gemeente moet trouw 
zijn aan de hoogste Heer, de Koning 
van hemel en aarde. 
 
‘Wees trouw tot in de dood.’ Is dat nu 
een preek voor onze tijd? Is dat nu een 
preek voor jonge mensen die nog aan 
hun leven beginnen? Toen de brief van 
Johannes in Smyrna aankwam 
luisterde een jonge kerel naar deze 
woorden en ze werden hem in de ziel 
gebrand. Hij heeft ze nooit vergeten. Polycarpus is zijn naam. Later werd 
Polycarpus voorganger en bisschop van Smyrna. Dus hij werd de ‘engel van 
de gemeente in Smyrna.’ Jaren stond hij aan het hoofd van de gemeente. 
Joden, maar ook heidenen verspreidden laster over hem. Op hoge leeftijd, in 
het jaar 156, werd hij in het stadsstadion aangeklaagd, dat hij de keizer niet 
wilde vereren. De proconsul probeerde hem nog te sparen: ‘Denk toch aan uw 
hoge leeftijd. Zweer bij de keizer, ... dan laat ik u vrij. En vervloek die Christus!’ 
Toen gaf Polycarpus de echo van de woorden die in zijn ziel waren gezaaid, 
toen hij op jonge leeftijd Openbaring 2 vers 10 hoorde: ‘86 jaar dien ik Hem nu. 

En hij heeft mij nooit iets slechts 
aangedaan. Hoe kan ik dan mijn 
Koning vervloeken, die mij 
verlost heeft.’ En de proconsul 
dreigde met wilde dieren en 
daarna met de brandstapel, 
maar Polycarpus zei – hij was 
ook vers 11 van de brief niet 
vergeten: ‘U dreigt mij met vuur 
dat alleen mijn lichaam verteert 
en spoedig uitgaat, maar u weet 
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niet van het toekomende vuur dat de goddeloze geheel zal verteren. Aarzel 
niet, breng mij op de brandstapel. Wat u wilt.’ Zo was deze Polycarpus, en vele 
martelaren met hem, trouw tot in de dood. Zijn naam spreekt dan ook 
boekdelen: Poly-carpus. ‘Poly’, dat betekent ‘veel’, ‘carpus’ betekent ‘vrucht’. 
‘Veel vruchten’ was zijn naam en dat heeft zijn martelaarschap gebracht. ‘De 
martelaren zijn het zaad van de kerk,’ zo wordt terecht spreekwoordelijk 
gezegd. Waar martelaren zijn, groeit de kerk juist. Veel vrucht: Polycarpus. 
 
Wie trouw blijft tot in de dood, ontvangt de lauwerkrans (of de kroon) van het 
leven. Ook hier zitten weer zinspelingen in op de situatie van Smyrna. Ten 
eerste stond Smyrna bekend om zijn atletiekwedstrijden. Hardlopen en ook 
worstelen was populair. Wie de ‘wed’strijd volbracht kreeg de ‘wedde’, de prijs, 
de lauwerkrans van altijd groene laurierbladeren. Altijd groen duidt op eeuwig 
leven. Soms is het geloof ook worstelen. Maar houd vol, wees trouw dan krijg 
je de krans van het eeuwige leven, oftewel de kroon van het leven. Dat duidt er 
op dat we dan als koningen met Jezus zullen zijn 
 
Maar het is ook een zinspeling op die kroon die Smyrna was in Klein-Azië. Dat 
was ook zichtbaar in een gebouw dat daar stond. Na de grote aardbeving 
hadden ze de stad weer mooi opgebouwd, en met het geld van Alexander de 
Grote hadden ze op de heuvel in het centrum een prachtige Citadel gebouwd, 
een rond kasteel met daaromheen een gouden straat. Dat leek wel op een 
kroon. De kroon van Klein-Azië noemden ze dat. Zo wilden ze de belangrijkste 
zijn. Jezus zegt nu: ‘Wie trouw blijft aan Mij, die ontvangt de kroon, niet van 
een aardse stad, maar van een hemelse stad. De kroon des levens. 
 
Hoe moet je dat woord nu vertalen? Krans of kroon? Het mag allebei. Weet je 
wat, we laten het gewoon staan in het Grieks. ‘Stephanos’ dat is het Griekse 
woord voor kroon of krans. Wie 
trouw blijft tot in de dood 
ontvangt de Stefanus van het 
leven. Stefanus, kroon, krans. 
Wij kennen de ‘kransbloem’, de 
Stephanotus. Maar Stefanus is 
natuurlijk ook de eerste 
martelaar uit Handelingen 6. 
Stefanus, krans, kroon, zo 
heette hij. Zo hadden zijn 
ouders hem die naam 
gegeven. Misschien waren ze 
blij met dat kind. Een soort 
kroon op uw huwelijk. Deze Stefanus werd nu gestenigd als eerste omwille van 
zijn geloof in Jezus. Hij was de eerste martelaar van de kerk. Wie volhoudt tot 
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het einde ontvangt de Stefanus van het leven, de kroon, de lauwerkrans die 
nooit verwelkt.  
 
Want ook al moeten we allemaal de eerste dood sterven, de tweede dood kan 
je niet meer te pakken krijgen. Je blijft buiten het bereik van die tweede dood, 
de eeuwige dood, zoals Jezus het zelf zegt: ‘Wie in Mij gelooft zal niet sterven, 
in de eeuwigheid niet.’ Daarmee bedoelde hij de tweede dood. ‘Wie oren heeft, 
moet ze gebruiken om te luisteren wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.  
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‘Verborgen manna en witte steen’ 
 

Aan Pergamum 
 
 

           
 
 
Openbaring 2:12-17 
 
12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: 
“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:13 Ik weet waar u 
woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en 
hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare 
getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele 
dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die 
Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor 
ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is 
het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de 
Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik 
binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 
17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 
overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje 
waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het 
ontvangt.” 
 
We reizen weer verder door Klein-Azië, want de volgorde van die zeven 
gemeenten is eigenlijk de route die je kunt volgen van de ene naar de andere 
plaats (zie kaartje op de voorkant van dit boekje). We reizen dus van Smyrna 
naar Pergamum. In de verte zie je Pergamum al liggen, want de bovenstad ligt 
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op een berg zo’n 300 meter hoog. Als je goed kijkt – en dat kun je mooi zien 
als je uit de richting van Smyrna komt – lijkt die heuvel wel een beetje op een 
grote stoel met armleuningen. Een soort troon. Dat moet je even onthouden. 
 
En wat een gebouwen! Nee, Pergamum was niet beroemd vanwege de handel, 
zoals Smyrna. Pergamum was het politieke centrum, en nog belangrijker: het 
centrum van kunst, cultuur en wetenschap. Maar het allerbelangrijkste was de 
verering van Zeus. Boven op die heuvel stond een enorm altaar voor Zeus. 
Ook één van de zeven wereldwonderen uit de oudheid. Het was 38 bij 35 
meter groot. Alleen dat altaar! Met trappen aan de vier zijden. Van alle kanten 
kon je het altaar bereiken. Dat altaar is door Duitse archeologen opgegraven 
en opnieuw opgesteld in Berlijn. Dat mocht toen nog van de Turkse regering. 
Ze hebben er zelfs een museum omheen gebouwd. Dus eerst het altaar en 
toen een museum: het Pergamonmuseum op het museumeiland in Berlijn. 
 
Verder zijn daar op die heuvel in Pergamum ook nog tempels en paleizen, een 
theater zo in de bergwand uitgehakt en een bibliotheek. De gemeenteleden die 
in 2009 in Pergamum waren kunnen dat allemaal nog eens nalezen in hun 
verslagboekje. Daar staat ook deze brief uit Openbaring 2 genoemd. 
 
Onderaan de heuvel was nog iets. Daar was een groot ziekenhuis, een 
kuuroord, gewijd aan de god Asklepios. Die kennen we wel, Asklepios: het 
esculaap, die slang om een stok: embleem van de dokter. Weet u waarom dat 
een slang is? Nou, dat komt omdat Asklepios als een slang werd vereerd. Nu 
liep van dat kuuroord een weg naar de top van die berg, naar dat altaar van 
Zeus: ‘de heilige weg’ genaamd. Die verbond Zeus met Asklepios. Zo kwam 
het dat in dit ‘Welnesscenter’ de god Zeus-Asklepios werd vereerd. En van 
heinde en ver kwamen de mensen naar dit bedevaartsoord, dit Lourdes van 
Klein-Azië. 
 
Ook in deze stad is een gemeente van Christus. En ook zij krijgen een brief, 
een heel boek zelfs: Openbaring van Jezus Christus. En Johannes heeft het 
opgeschreven. Met in dat boek zeven brieven voor de zeven gemeenten. Ook 
dus  één voor de engel –de voorganger – van de gemeente van Pergamum om 
hem voor te lezen. ‘Zalig is hij, die het voorleest. En zalig zij die het horen’ 
(Openb. 1:3). 
 
De brief is geschreven op perkament. Hé, perkament – Pergamum? Dat lijkt op 
elkaar. Heeft dat wat met elkaar te maken? Ja, dat heeft alles met elkaar te 
maken. Perkament, dat is van die dunne, bewerkte schapenhuid. Daarop kon 
je schrijven, en daar kon je ook een mooi boekje van maken. Dat schrijven op 
dierenhuiden was twee eeuwen vóór Christus in Pergamum uitgevonden. 
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Hoe dat zo was gekomen? Daarvoor schreef men namelijk alleen op papyrus, 
gemaakt van de rietplant die groeit in Egypte aan de oevers van de Nijl. 
Daarom was in Alexandrië in Egypte ook de grootste bibliotheek ter wereld 
gevestigd. Het was het centrum van 
cultuur en wetenschap. In die 
bibliotheek lagen 500.000 boekrollen. 
 
In Pergamum was echter de op een 
na grootste bibliotheek. Op een dag 
kreeg de farao ruzie met de koning 
van Pergamum en verbood hij de 
uitvoer van papyrus. Dat kwam hem 
ook wel goed uit, want de farao wilde 
niet dat de bibliotheek van 
Pergamum groter zou worden. Toen 
moest Pergamum wel andere dingen 
gaan zoeken om op te schrijven. En 
zo werd daar het perkament 
uitgevonden. Bewerkte dierenvellen 
om op te schrijven. ‘Dingen uit 
Pergamum’, zo werden ze genoemd. 
Kortom: perkament.  
 
Nu is het weleens vaker gebeurd, dat dingen genoemd zijn naar de plaats waar 
het voor het eerst is gemaakt of uitgevonden. Zo’n schijf gemalen vlees 
bijvoorbeeld noemen we een ‘hamburger’ omdat die voor het eerst in Hamburg 
in gemaakt. Het heeft niks met ‘ham’ te maken want het is rundvlees. En een 
bajonet – zo’n lang mes op een geweer – is uitgevonden in Bayonne in Zuid-
Frankrijk, en een krent is een ding dat uit Korinthe komt. Zo zijn er nog veel 
meer dingen die naar plaatsen genoemd zijn, zoals bijvoorbeeld marathon, pils, 
bikini, rabarber en mokka. 
 
Door de uitvinding van perkament kon de bibliotheek van Pergamum weer 
groeien tot wel 200.000 rollen en boeken. Het was dus de tweede grootste 
bibliotheek. Alexander de Grote heeft veel boeken verzameld voor deze 
bibliotheek. Boeken uit allerlei landen, van allerlei volken. ‘Want’, zo zei hij: 
‘boeken zijn de toegangspoorten tot de ziel van de volken. Als je die leest, kun 
je die volken begrijpen... en dan kun je ze ook onder de duim houden.’  
 
Door de brief van Jezus aan de gemeente van Pergamum krijgen we ook een 
kijkje in hoe het er in die gemeente aan toe gaat. ‘Dit zegt Hij die het scherp 
tweesnijdend zwaard heeft.’ Zo typeert Jezus zich voor deze gemeente met die 
woorden uit Openbaring 1 vers 16. En niet voor niks. Een zwaard staat voor 



27 
 

scheiding brengen. Een tweesnijdend zwaard snijdt in tweeën, oordeelt. En dat 
zwaard komt uit z’n mond. Dat wil zeggen de woorden van Jezus zullen een 
oordeel vellen over de stad. Jezus hakt in met vlijmscherpe tong. Men zal 
moeten kiezen: voor de leer die de apostelen hebben overgeleverd of voor de 
leer van de Nikolaïeten. 
 
Tevens doet dat zwaard denken aan de politieke macht van Pergamum. De 
zwaardmacht van de overheid. En de opmerking dat Jezus het zwaard draagt 
is gelijk ook kritiek daarop. Want niet Pergamum draagt het zwaard, niet 

Pergamum heeft de macht in de wereld, maar 
Jezus. Maar het is de macht van Zijn Woord. 
Daarom komt dat zwaard uit zijn mond. En 
ook de gemeente heeft geen ander wapen 
dan het Woord van God. 
 
En dan volgt weer dat bemoedigende ‘Ik 
weet’. Jezus weet van onze situatie. ‘Ik weet 
waar u woont, namelijk waar Satans troon 
staat.’ Waaraan moeten wij bij deze woorden 
denken? Inderdaad alles wijst erop dat de 
duivel hier regeert. Die rotshoogte die al op 
een troon lijkt (daar heb je hem) met daar 
bovenop dat enorme altaar van Zeus-
Asklepios, die de genezer, de heelmaker, de 

heiland werd genoemd. De redder ook. En dat werd allemaal ook nog eens 
vermengd met die keizercultus: ‘Caesar is heer!’ Als dat niet de troon van 
Satan is! 
 
En dan ook nog eens dat ‘Welness-center’ onderaan de heuvel. Een 
duivelscentrum was dat. Want naast de baden die je daar had, kon je ook een 
kuur volgen in het dormitorium, het slaapcentrum: een slaaptherapie. Mensen 
werden in slaap gebracht en zouden dan in hun slaap door de god Asklepios 
ingefluisterd worden. In werkelijkheid waren dat gewoon priesters die door 
gaten in het plafond fluisterden (je ziet die gaten nu nog gewoon zitten): ‘Over 
vier weken ben je weer beter. Blijf nog vier weken.’ Je kunt je voorstellen dat 
dat in die ziekenkamer onder die gewelven heel mysterieus klonk. Maar de 
mensen bleven nog vier weken en betaalden dus ook nog voor vier weken.  
 
De troon van Satan. Johannes kan het niet anders zien en Jezus kan het niet 
anders zeggen. En jullie wonen daar. ‘Ik weet dat’, zegt Jezus. Het is één grote 
heidense santenkraam daar. Satans hoofdkwartier, want die Zeus-Asklepios 
wordt niet voor niks als een slang vereerd. Waarom slangen? Nou, slangen 
fascineren. Sommige mensen houden daarom slangen. Het zijn een beetje 
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mysterieuze dieren. Mythische figuren, zowel 
goed als slecht. Er werden genezende krachten 
aan toegeschreven. Zo’n slang verliest ook zijn 
huid en krijgt weer een nieuwe. En denk ook 
maar aan de koperen slang die Mozes in de 
woestijn moest maken. En het esculaap op de 
auto van de huisarts. 
 
Toch is in de Bijbel de slang meestal het 
symbool van het boze, de duivel, de draak uit 
Openbaring 12 en 13. De draak die zijn macht 
aan dat beest van beneden, die Romeinse 
keizers, geeft. Keizer Domitianus, die ook als 
Zeus werd vereerd. Die grote draak wordt gelijk 
gesteld aan de oude slang, zo zegt Openbaring 
12. Die duivel en Satan wordt genoemd (Openb. 
12:9). 
 
Dus, in deze stad waar de slang wordt vereerd, waar de slang regeert met die 
grote afgod Zeus, dus daar waar Satans troon staat, dáár wonen ze. En Jezus 
weet dat. En dat is bemoedigend.  
 
En Jezus weet nog meer van ze: ‘U bent mijn naam trouw gebleven en u hebt 
uw geloof in Mij niet verloochend.’ Geweldig dat Jezus dat van hen kan 
zeggen. Dat ze in zo’n situatie leven en niet zijn naam verloochenen. ‘Zelfs niet 
toen Antipas mijn betrouwbare getuige (wellicht de voorganger van de 
gemeente)  werd gedood in uw stad waar Satan woont.’ 
 
En dan denk je: waarom blijven die mensen daar in vredesnaam wonen? Ga 
toch weg. Nee, ze moeten daar blijven wonen. De kerk moet niet uit de wereld 
vluchten. De kerk moet in de wereld blijven, juist als bederfwerend zout. Maar 
we moeten ons niet vermengen met de wereld. Want we zijn wel in de wereld 
maar niet van de wereld. We zijn van Christus. 
 
Nu zegt Jezus: ‘Ik weet waar u woont. Het is een risicovolle plek. Ik ga jullie 
iets zeggen waar je op moeten letten. Want sommigen van jullie hebben zich 
wel vermengd met de wereld om je heen, die Nikolaïeten. Pas op voor de leer 
van Nikolaïeten.’ Maar wie waren dat eigenlijk? De hoorders van toen wisten 
dat direct. Wij weten dat niet meer, omdat ze nu niet meer voorkomen. Wat zijn 
eigenlijk Nikolaïeten? Dat waren volgelingen van ene Nikolaas. Niet onze St. 
Nicolaas, al kwam die ook uit Klein-Azië. 
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Alhoewel? Er is wel enig verband met Sinterklaas. Die Nikolaïeten maakten 
van God een soort sinterklaas, die alleen maar goed doet. De Nikolaïeten 
zeiden: ‘Ach, je moet niet zo moeilijk doen. We kunnen toch gewoon meedoen 
met die heidense offerfeesten en met die gewijde tempelprostitutie. Het is 
alleen maar het lichaam en het gaat in het geloof toch om de geest?!’ Ze 
hadden er belang bij dit zo te zeggen. Want als je niet meedeed, dan lag je er 
wel uit. Als persoon, maar ook op je werk. Want je moet je voorstellen: elk 
beroep had in die tijd een gilde, een soort beroepsvereniging. En die 
beroepsvereniging kwam bij elkaar en hield een maaltijd. Nou was dat nog niet 
zo erg, maar elke gilde had ook zijn eigen beschermgod. En tijdens die maaltijd 
werd daar aan geofferd, en het vlees dat overbleef werd opgegeten. Kijk, dan 
wordt het natuurlijk anders. Als je niet meedeed met dat eten van dat 
offervlees, en als je niet meedeed met die ontucht die in tempels werd 
gepleegd met gewijde vrouwen en jongens, ja dan hoorde je er niet bij. Wie 
weigerde mee te doen kon moeilijkheden krijgen. Dus deden ze lustig mee. 
Wie niet meedeed werd als een buitenbeentje van de maatschappij beschouwd 
of buiten de beroepsgroep gezet. Daarom deden deze Nikolaïeten mee. Het 
spreekwoord zegt nog steeds: ‘Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer.’ 
 
Nikolaïeten waren dus mensen in de gemeente van Christus die zeiden: ‘Ach 
het is toch helemaal niet zo erg om mee te doen met de dingen van de wereld. 
En die afgoden bestaan toch niet. Dat weten we toch wel. En God is toch 
liefde? En zo deden ze mee, want je wilt toch niet voor stom uitgemaakt 
worden. Maar Jezus’ woord, dat uit zijn mond komt, is een scherp zwaard: 
‘Breek met dit leven.’ Zoals ze dat ook in Efeze deden. Daar waren ook 
Nikolaïeten, zo hebben we hiervoor al gezien. En Jezus prijst die gemeente 
van Efeze: ‘Het pleit voor u, zegt Hij daar, ‘dat u net als Ik de praktijken van de 
Nikolaïeten verafschuwt.’  
 
Om nog duidelijker te maken wat er fout aan is, vergelijkt Jezus die Nikolaïeten 
met Bileam. Nou, die kenden ze zeker. Die nepprofeet Bileam. En die 
Nikolaïeten doen nu net als Bileam. Je weet wel die pseudoprofeet. Die van 
koning Balak Israël moest vervloeken. En telkens als hij dat probeerde, lukte 
dat niet, maar zegende hij Israël. Maar wat u wellicht niet weet, is dat Bileam 
later Balak adviseerde om Israël te verleiden met Moabitische vrouwen en met 
offerplechtigheden van de afgoden. Precies zoals die Nikolaïeten hier deden. 
In Numeri 25 lezen we dat: ‘Toen de Israëlieten in Sittim verbleven – dat was in 
de woestijn – begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen.’ Zo 
vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. De Statenvertaling is wat dat betreft wat 
directer: ‘Ze begonnen te hoereren met de dochters van de Moabieten.’ ‘Ze 
begonnen ontucht te plegen’, zegt de NBG. En dan gaat de tekst verder: ‘En 
deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun 
goden en het volk at van de offers en boog zich voor de goden neer.’ Daaraan 
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is Bileam schuldig. Want even verderop (Num. 31:16) lezen we dat die 
vrouwen destijds op aanraden van Bileam het volk tot ontrouw aan de Heer 
hebben verleid. En zo gebeurt het. Israël trapt in die valstrik. Als die meisjes 
van Moab dan komen, zien ze hoe knap ze zijn en hoe aardig ook. Best 
aardige meisjes eigenlijk. Wat een welkome ontspanning in het eentonige 
woestijnleven, en wat een verrijking om een andere cultuur te leren kennen! Of 
we vanavond op hun feestje komen? Oh ja, er is nog wat eten over, vlees van 
in de tempel. Moet kunnen toch? Dat is precies wat er nu weer gebeurt met die 
Nikolaïeten, met die valse profeten. Net als met die nepprofeet Bileam uit het 
Oude Testament. 
 
Dat het hetzelfde is, kun je ook nog zien aan de betekenissen van de namen: 
de Hebreeuwse naam Bileam is in het Grieks Nikolaas en ze betekenen dus 
hetzelfde. Bileam of Bala-am (statenvertaling) betekent: verslinder, 
overwinnaar van het volk. ‘Am’ betekent volk in het Hebreeuws. Denk maar 
aan Nes Am-mim, banier van de volken, of ‘Jat la ami’, hand voor het volk. 
Niko-laos betekent ook ‘overwinnaar van het volk.’ ‘Nikè’ is overwinnaar. Denk 
maar aan de Nike-schoenen. ‘Laos’ is volk. Dus Nikolaas is ‘overwinnaar van 
het volk’. Door Bileam zowel als de Nikolaïeten wordt het volk van God 
verslonden, overwonnen als je niet oppast. Verslonden met vleselijke begeerte 
van eten en ontucht. En de gemeente van Pergamum trapt in die valstrik. 
Tenminste die aanhangers van Nicolaas. 
 
Is het overdreven te zeggen dat Satans troon hier staat? Die grote verleider, 
Satan. En als Satan de strijd dan niet kan winnen met brandstapels, zoals in 
Smyrna tegen Policarpus, probeert hij het met champagne. Of met bier, dat 
kan ook. En het liefst op feestjes die tot diep in de nacht duren. Het liefst op 
zaterdagavond, zodat je ’s zondags niet naar de kerk ‘kunt’. En dat is een groot 
gevaar voor de gemeente. Breek ermee met die slappe houding, anders kan 
dat de gemeente wel eens in tweeën splijten. ‘Maar dat zal dan door mijn 
woord zijn‘, zegt Jezus. Want zijn woord is een tweesnijdend zwaard. 
 
Gelukkig volgt aan het einde van deze brief nog die drievoudige belofte. Welk 
volk zich niet laat overwinnen of verslinden door Bala-am of Nico-laos, maar 
wie standhoudt, wie zichzelf overwint, die zal ik het verborgen manna geven.  
 
Wat is dat nou weer, zal iemand zeggen? We weten dat Israël in de woestijn 
het manna heeft gehad, brood uit de hemel. Dat was al wat mysterieus 
natuurlijk. Nu was er een kruik met dat manna bewaard gebleven in de ark. Die 
kist die in het heilige der heiligen stond. Maar toen de tempel is verwoest, is die 
kruik ten tijde van Jeremia verborgen. En men gelooft dat aan het eind der 
tijden God zijn volk weer net zo als in de woestijn zal voeden met dat 
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verborgen manna. Dat brood dat in de hemel verborgen wordt. Dat brood met 
die verborgen kracht.  
 
En dat brood is gekomen! Uit de hemel! Want in Johannes 6 vergelijkt Jezus 
zichzelf met dat manna. Hij is het brood des levens. Dat verborgen manna is 
nu openbaar geworden. En vandaag mogen wij dat brood met die verborgen 
kracht weer eten. Het brood voor je hart. Om zo Gods verborgen omgang te 
vinden, zielen waar zijn vrees in woont.  
 
Het tweede is dat we een witte steen zullen ontvangen. Om dat te begrijpen 
moeten we weer even terug naar Pergamum, naar die heilige heuvel. Allemaal 
donker graniet ligt daar en daar zijn de gebouwen van gemaakt. Zwarte stenen, 
die komen daar gewoon uit de grond. Maar je kunt er ook witte stenen vinden, 
van marmer. Die vallen op daar bij die zwarte stenen, die komen van elders. 
 
Die witte stenen werden voor twee dingen gebruikt. Bij sportwedstrijden kreeg 
de winnaar een witte steen. Met zijn naam erop. Een soort medaille was dat. 
Steen is een duurzaam teken van triomf. Wie overwint (in het geloof) geef Ik 
zo’n witte steen, zegt Jezus. Maar die witte stenen werden ook nog ergens 
anders voor gebruikt: voor de rechtspraak. In een kruik zaten dan witte en 
zwarte stenen. Wie een witte steen kreeg, werd daarmee vrijgesproken, 
onschuldig verklaard. Ook wij worden vrijgesproken in Christus. 

 
En dan staat er vervolgens op die witte steen een 
nieuwe naam. Welke naam? Het moet wel een 
naam zijn die te maken heeft met Christus, want 
Hij is de overwinnaar. En in zijn naam worden wij 
vrijgesproken. Maar het is ook een nieuwe naam 
voor mij. En alleen ik ken die naam, én degene die 
mij die naam gegeven heeft. Dat niemand anders 
die naam weet, duidt op iets intiems. Een geheim 
tussen Jezus en mij. Een liefkoosnaampje, zoals 
geliefden die elkaar geven. En straks krijg ik die 
nieuwe naam. Op die witte steen als mijn Heiland 
mij in zijn armen sluit. Want Jezus zegt: ‘Ik maak 

alle dingen nieuw.’ Alle dingen, dus ook je naam. En je naam is in de Bijbel 
altijd meer dan slechts een naam. Het is je wezen. Dus: je zult helemaal nieuw 
worden. Wie overwint... Wie oren heeft moet luisteren wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Amen. 
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‘De smalle weg tussen ‘ja’ en ‘nee’’ 
 

Aan Tyatira 
         
 

 
 
 
Openbaring 2:18-29 
 
18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: 
“Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als 
brons:19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig 
u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die 
Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met 
haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. 21 En 
hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, 
weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en 
hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 
23 haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke 
gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en 
dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in 
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Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben 
verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar 
één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’ 
26 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle 
volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk 
worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij 
heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. 29 Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” 
 
Anderhalve week geleden zijn we een dagje uit geweest. Met mijn moeder. Dat 
doen we elk jaar. Dat vindt ze leuk, een cadeautje voor haar verjaardag. Want 
ja, wat moet je iemand van die leeftijd nog geven. Het huis staat toch al vol en 
een beetje toeren vindt ze leuk. Een dagje naar de Heilige Land Stichting bij 
Nijmegen en een dagje naar Bourtange. Bourtange in de provincie Groningen, 
het meest oostelijke stadje van Nederland. Helemaal gerestaureerd. En al ten 
tijde van de 80-jarige oorlog met Spanje was het daar. Het is nooit ingenomen, 
dat vestingstadje. Ook niet door Napoleon. En toen de Duitsers er kwamen 
waren we al gecapituleerd en was er geen strijd. Er woonden eigenlijk altijd 
alleen maar soldaten. Het was een garnizoensstad. En later woonden er ook 
wel handwerkslieden. Altijd leuk natuurlijk voor toeristen, zo’n garnizoensstadje 
en die oude ambachten.  
 
Nu, zoiets was Tyatira ook. Tyatira was geen grote stad. Een garnizoensstad, 
een plaats dus waar soldaten gelegerd waren. En de soldaten van Alexander 
de Grote in 300 voor Christus hadden zich daar al als eerste gevestigd. Een 

klein stadje in het binnenland. Een 
vestingstadje ter bescherming van het 
grote Pergamum. En je had daar ook 
allerlei handwerkslieden. Je had er 
leerbewerkers, wol- en linnenwevers en 
koperbronssmeden. Vandaag de dag 
nog trouwens. En je had er 
pottenbakkers en purperfabrikanten. 
Tyatira was vooral bekend vanwege 
deze verfstof, purper. 
 
Hé, dat zal iemand bekend voorkomen. 
Dan denk je natuurlijk aan Lydia, de 
purperverkoopster, uit Tyatira. Later is 
ze in Filippi gaan wonen en wordt ze als 
eerste in Europa bekeerd door de 
prediking van Paulus, daar bij de rivier. 
En dan staat er in Handelingen (16:14): 
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‘De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.’ Lydia kwam dus uit 
deze plaats Tyatira. Ze was blijkbaar naar Filippi gegaan voor de handel, om 
purper te verkopen.  
 
Je had dus vele ambachten in Tyatira en al die handwerkslieden waren 
verenigd in een gilde, een vakvereniging. Daar hebben we al eerder over 
gehoord. Die waren er heel veel en ook in andere plaatsen. Ze kwamen samen 
om zaken te bespreken en maaltijden te houden. Voor de christenen was dat 
niet eenvoudig om mee te doen met zo’n vakvereniging. Juist vanwege die 
maaltijden. Want wat was er aan de hand? Elk gilde had zo zijn eigen 
schutspatroon, zijn beschermheilige, zijn afgod. En tijdens zo’n maaltijd werd 
daaraan altijd geofferd. Op die manier vroeg men bescherming voor hun gilde. 
Bovendien liepen die maaltijden altijd uit op slemppartijen met veel drank en 
ook seksuele uitspattingen. Het probleem was nu dat als je niet meedeed, je er 
helemaal uitlag. Dan kwam je alleen te staan als bronsbewerker, als 
pottenbakker, als purpermaker. Dan had je geen bestaan. Je was tot de 
bedelstaf gedoemd. 
 
De grote levensvraag (van economisch belang) voor de christenen in Tyatira 
was dus: ‘Word je nu lid van zo’n heidense organisatie? Zo niet, dan word je in 
je bestaansmogelijkheden sterk beperkt. De praktijk gebiedt het eigenlijk om 
mee te doen. Of blijf je trouw aan je Heiland?’ En er zit maar weinig tussen. Het 
is de smalle weg tussen ‘ja’ of ‘nee’.  
 
Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor ons vandaag de dag, toch? Dat je voor 
die vraag komt te staan. Uit economisch belang moet je ergens aan mee doen, 
maar als je christen bent kan dat eigenlijk niet. Je kunt voor zo’n vraag komen 
te staan: op school, op je werk of waar dan ook. 
 
Maar daar hadden sommigen in de gemeente van Tyatira wat op gevonden, 
om die smalle weg wat breder te maken. Ze hadden een nieuw soort theologie, 
die het meedoen met de praktijken van die vakverenigingen scheen te 
rechtvaardigen. Alhoewel, nieuw? Het was eigenlijk dezelfde leer als die van 
de Nikolaïeten in Efeze en Pergamum, die we al twee keer zijn tegengekomen: 
‘Je kunt best meedoen hoor, met die slemppartijen en de daaruit 
voortvloeiende ontucht. Want dan leer je de verborgenheden, de diepten van 
Satan pas goed kennen, en dan kun je er beter tegen strijden. Bovendien kan 
God dan meer vergeving en genade aan je kwijt. Hier in Tyatira was ook zo’n 
leer. 
 
Geniaal bedacht! Hoe verzin je het, zou je zeggen. En het klonk nog vroom 
ook. Je gooit je in een slemppartij. De volgende morgen word je wakker met 
een vreselijke kater, maar dat is juist goed. Om weer ten volle de genade van 
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God te kunnen ontvangen. Zo kun je mooi van alle walletjes mee-eten. Een 
geniale theologie. Je kunt rustig metaalbewerker of timmerman blijven. Je 
heidense collega’s vinden je een toffe kerel. Je doet tenminste mee en je 
geweten blijft rein.  
 
Ik hoor het in een iets andere versie vandaag de dag ook nog wel eens. In de 
Bijbel staat toch: ‘Onderzoekt alle dingen?’ Deze tekst wordt nogal eens 
aangegrepen om je gang te kunnen gaan. ‘Onderzoekt alle dingen’, dus ik 
moet alle dingen onderzoeken. Ten eerste staat het er niet zo. Er staat: 
‘Beproeft alle dingen.’ Bovendien staat er wel achteraan: ‘En behoud het 
goede’. Deze bijbeltekst bedoelt echt niet dat je eerst maar eens aan de drugs 
moet gaan om er achter te komen dat het hartstikke slecht is. Dat is de dingen 
op zijn kop zetten. 
 
Ook in de tijd van Paulus komt deze gedachte voor. In Romeinen 6(:1,2) zegt 
Paulus: ‘Is het dus goed om te blijven zondigen, opdat de genade zal 
toenemen?’ (Blijkbaar leefde die gedachte ook bij de gemeente in Rome). 
Paulus is dan heel duidelijk: ‘Volstrekt niet!’ ‘Dat in geen geval’ 
 
Maar ja, je begrijpt dat die theologie natuurlijk een grote aantrekkingskracht 
had daar in Tyatira. En wat moest de gemeente daar nu mee, wat moesten de 
christenen van Tyatira daar nu mee? Wat moeten wij er mee, zou je ook 
kunnen zeggen. Was dit nu goed of niet? Moet je meedoen met iets of niet? 
Kwam er maar eens een briefje uit de hemel om ons dat te vertellen. 
 
Nou, dat gebeurt. Op een dag bezorgt de postbode een brief aan de gemeente 
van Tyatira. Afzender: Johannes op Patmos. Gedicteerd door Jezus Christus 
zelf. Een briefje uit de hemel. En ja, die brief ging ook nog in op hun 
problemen, hun vragen.  
 
‘Dit zegt de Zoon van God.’ Zo begint de brief. Dit is wel heel apart. Dat lezen 
we niet in de andere brieven. Nergens anders in Openbaring wordt Jezus ‘de 
Zoon van God’ genoemd. Ook niet in Openbaring 1, waar Johannes dat visioen 
krijgt van de Mensenzoon. Waarom hier wel? Dat is vanwege die zinspeling 
van Openbaring 2:27 op Psalm 2(:9): ‘Met een ijzeren herdersstaf zal Hij het 
aardewerk verbreken.’ In die psalm wordt namelijk ook gesproken over de 
Zoon van God. Jezus nu, is die Zoon van God, die de macht van de Vader 
heeft gekregen. Het beeld van die ijzeren staf of knots (uit Ps. 2) en die voeten 
van koperbrons zullen die soldaten daar in die garnizoensplaats Tyatira wel 
aangesproken hebben. Dat zijn tekens van macht en kracht. 
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Vervolgens lezen we nog iets bijzon-
ders over de Zoon van God, Hij heeft 
ogen als vlammend vuur. Dat is mooi 
gezegd. De ogen van Christus zien niet 
slechts bij het licht van de zon of het 
licht van een lamp. Nee, zijn zien is niet 
afhankelijk van een andere lichtbron. 
Nee, zijn ogen zijn zélf bronnen van 
licht. Ze stralen vlammen uit die door 
alle duisternis heen gaan. Het verbeeldt 
het alles doordringende zien van Jezus, 
zijn alwetendheid. 
 
En zijn voeten blinken als ‘gloeiend koperbrons’. Zo moet je dat eigenlijk 
vertalen. Als het gloeiende koperbrons dat gesmeed werd, zo zagen ze er uit. 
Ook dat was weer een specialiteit van Tyatira. Het gilde van de 
bronsbewerkers was goed vertegenwoordigd. Vandaag de dag zijn ze er nog. 
Zo wordt Jezus op heel aansprekende wijze voorgesteld. En met die 
vlammende ogen en zijn gloeiende voeten verbrandt en vertrapt Hij alle 
onheiligheid, al het onzuivere. Zo presenteert Jezus zich hier aan de gemeente 
van Tyatira.  
 
Dan gaat Hij spreken: ‘Ik weet wat u doet.’ Weer dat bemoedigende, dat Jezus 
– ook al is Hij de rechter, die komt om een oordeel te vellen over de gemeente 
– helemaal weet van onze situatie. En zijn oordeel is altijd de waarheid. Zijn 
oordeel is nooit een gerechtelijke dwaling, zoals bij aardse rechters nog wel 
eens het geval kan zijn. Zijn oordeel over ons is ook altijd om ons te helpen, 
ons te behoeden en weer op het juiste pad te brengen. Nooit om ons af te 
schrijven. Want dat blijkt wel uit het einde: ‘Wie overwint, wie volhoudt… en 
dan volgt weer een aantal beloften. ‘Uw heil heb ik op het oog’. Daartoe dient 
deze zo pastorale brief. ‘Ik weet’, zegt Jezus. ‘Ik weet van uw zitten en uw 
staan, van je gedachten en je gaan, en van je liggen.’ Hij is de Heer ‘die mij ziet 
zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
ligt alles open voor Uw ogen.’ Psalm 139 hadden we hier ook heel mooi bij 
kunnen zingen. 
 
‘Ik weet uw werken. Ik weet wat u doet’, zegt Jezus. ‘Hoe liefdevol, gelovig, 
hulpvaardig en standvastig u bent.’ Twee motieven, twee hartsgesteldheden en 
twee werken die daaruit voortvloeien noemt Jezus. Hun dubbele gedrevenheid, 
hun liefde die zich uit in hulpvaardigheid en hun geloof dat zich uit in 
standvastigheid. ‘Ik weet van uw werken, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en 
standvastig u bent.’ En daar zit zelfs groei in bij u. ‘U doet nu zelfs meer dan 
vroeger.’ Dat is mooi, om dat te horen over je gemeente. Het is het 
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omgekeerde van het verwijt aan Efeze. Daar zei Jezus: ‘U hebt uw eerste 
liefde opgegeven.’ Daar was geen groei, maar neergang. Wat een verschil. 
Wat een fijne gemeente, daar in Tyatira. Er welt een verlangen op om daar te 
mogen kerken. ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen.’ Psalm 133, 
ook die hadden we mooi kunnen zingen. 
 
Maar ook hier knaagt de worm aan de mooie vrucht. Waar God werkt, daar zit 
de duivel ook niet stil. Van de lof gaat het nu naar de aanklacht. ‘Maar dit heb 
ik tegen u: Jullie laten die Izebel te veel haar gang gaan. En ze noemt zich nog 
profetes ook.’ Deze vrouw was één van de mensen die die nieuwe theologie 
propageerden. Een zakenvrouw die het wellicht goed voor elkaar had. Je had 
in die tijd wel meer zakenvrouwen, denk maar aan Lydia, de purperverkoop-
ster. En weer wordt hier een vergelijking gemaakt met het Oude Testament. 
Dat kwamen we ook al tegen in Pergamum. Daar werd de leer van de 
Nikolaïeten vergeleken met Bileam. Hier in Tyatira wordt de aanvoerster van 
deze ‘nieuwe theologie’ vergeleken met Izebel. Dat was de vrouw van koning 
Achab, die Israël verleidde om aan Baäl te offeren (1 Kon. 16). Nu, net zo 
verleidt deze vrouw de gemeente tot ontucht en het eten van offervlees:  ‘Doe 
gerust mee met die maaltijden en die zwelgpartijen van de vakverenigingen!’ 
 
Ze gaat daarin zo ver, dat ze ook nog zegt dat deze inzichten haar door God 
ingegeven zijn. Want ze noemt zich profetes. Dat wil zeggen: haar inzichten 
brengt ze als het Woord van God. Zoals de profeten vroeger spraken: ‘Zo zegt 
de Here.’ Zo gaat dat in alle sektes. Zo doet zij het ook. Dat is het ergste. Ze 
pretendeert diepere kennis van God te hebben. Daardoor wordt de gemeente 
in verwarring gebracht. Wat moeten ze nu? Is dit inderdaad een profetes van 
God? Is dit een boodschap van God? Voor je gevoel gaat het tegen de Bijbel 
in. Kwam er maar een briefje uit de hemel.  
 
En gelukkig, dat gebeurt. En dat briefje van Jezus is volstrekt duidelijk. ‘Die 
vrouw is een Izebel.’ Oké, dan weten we genoeg! Die naam spreekt boekdelen. 
Wat had die vrouw niet allemaal aangericht in Israël, verschrikkelijk! Eigenlijk is 
het daar allemaal begonnen met de ellende en kwamen ze tenslotte in de 
ballingschap. Elia heeft er nog tegen gestreden, dat wisten ze allemaal. 
Prachtig, daar op de Karmel. 450 Profeten van Baäl had Izebel meegenomen 
uit haar eigen land, en nog eens 400 voor Asjera, de godin van Baäl (1 Kon. 
18:19). Daar waren dus 850 ‘zendelingen’ bezig in Israël om de godsdienst van 
Baäl te propageren. Bovendien lezen we in het Oude Testament dat Izebel alle 
profeten van de Heer had laten uitroeien (1 Kon. 18:4). Elia dacht dat hij nog 
de enige was. Gelukkig waren er nog een aantal. Zo’n type vrouw is nu ook 
deze vrouw hier in Tyatira. ‘Het is maar even ter vergelijking, maar dan weet je 
waar Ik het over heb’, zal Jezus gedacht hebben. Ze verleidt jullie. ‘Waar 
afgodsdienst verschijnt, de ware godsdienst verdwijnt.’ 
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Wat zal de gemeente van Tyatira blij geweest zijn met dit briefje uit de hemel, 
toch? En Jezus vertelt ook heel eerlijk wat Hij met deze Izebel gaat doen. O ja, 
ze heeft de tijd gekregen om zich te bekeren, dat lezen we ook. Maar ze 
weigert met haar gedrag te stoppen. Jezus Christus heeft Zijn hand 
uitgestoken, maar ze heeft hem niet gegrepen. Hoe zit het met jou? Als Jezus 
Zijn hand uitsteekt, heb je hem al gegrepen? Hoe vaak steekt Jezus zijn hand 
niet naar je uit? Is elke preek niet een uitgestoken hand van de Here Jezus?  
 
‘Ik werp haar op haar ziekbed’, zegt Jezus dan. Een typisch Hebreeuwse 
uitdrukking voor ziek worden. En wie met haar dit overspel spelen, zal Ik ook in 
de ellende werpen. Een parallelle uitdrukking, beide keren staat er werpen. 
Maar ook deze aanhangers van haar krijgen nog een kans. ‘Tenzij ze met haar 
breken’, zegt Jezus, tenzij ze zich bekeren. ‘En haar kinderen’. Dat wil zeggen: 
de leerlingen van deze profetes. Want zo werden de leerlingen vaak genoemd: 
‘kinderen’ van een profeet of profetes. Dat wil zeggen: zij die helemaal op hun 
geestelijke vader of geestelijke moeder zijn gaan lijken. Haar kinderen, dus de 
aanhangers die blijven bij haar leer en zich niet bekeren, die zullen sterven.  
 
‘Laat elke gemeente beseffen’, zo gaat de brief dan verder. Hé, het lijkt er wel 
op of Jezus zich hier even tot alle gemeenten richt. ‘Laat elke gemeente 
beseffen...’. Ja, dat is ook zo, hier richt Jezus zich tot alle gemeenten. Dan zien 
we ook weer dat deze brieven voor alle gemeenten bedoeld zijn, om je in te 
spiegelen. Ook wij dus moeten beseffen dat Hij ons hart en onze ziel 
doorgrondt. ‘Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben, die nieren en harten 
doorgrond, staat er zo mooi. Nieren, dat is de zetel van de emotie, van de 
drijfveren. Wij zeggen dat toch ook wel? Als je eens een keer goed met elkaar 
moet spreken, dan zeggen we: laten we elkaars nieren eens proeven. Elkaars 
emoties en diepste drijfveren proberen te achterhalen 
 
Het hart is in de Bijbel de zetel van de overwegingen. Uit het hart komen alle 
overwegingen, alle gedachten. Jezus zegt dus tegen de mensen van Tyatira en 
tegen elke gemeente: ‘Ik doorzie de harten en nieren.’ Hij zegt dat tegen deze 
gemeente van Tyatira, die vrome overwegingen hebben en die denken met 
oprechte drijfveren deze Izebel-sekte volgen. ‘Ik ben het die de nieren en 
harten, die de drijfveren en overwegingen doorzoekt. Ik weet wat er binnen in 
je leeft. Of dat wat je zegt oprecht is. Ik weet van je gaan en je liggen, Ik versta 
van verre je gedachten.’ Wees daarom in de omgang met Jezus oprecht.  
 
Gelukkig is er in Tyatira ook nog een aantal gemeenteleden dat niet die leer 
van die valse profetes aanhangt. Gemeenteleden die zich niet hebben verdiept 
in de verborgenheden. Die niet de diepten van Satan hebben verkend. Je hoeft 
je echt niet eerst te verdiepen in het kwaad om er dan beter tegen te kunnen 
strijden. Want dan is het einde zoek. Hoe ver moet je daarin gaan? Je kunt 



39 
 

altijd nog wel dieper in het kwaad terecht komen. Het is veel beter om naar 
God te luisteren dan nog meer te snoepen van de boom van de kennis van 
goed en kwaad. ‘Ik leg u maar één last op’, zegt Jezus. ‘Eén last. Je hoeft niet 
dat hele zware pak van de zonde en het kwaad te dragen. Dat deed ik voor jou. 
Ik leg je maar één last op: Houd vast aan wat je hebt gekregen. Wat je mee 
hebt gekregen in je opvoeding, wat je mee hebt gekregen in de kerk, wat je 
mee hebt gekregen in de verkondiging van het Woord. Houd daar maar aan 
vast. Houd vol in het geloof, totdat Ik kom. Houd vol op die soms smalle weg 
tussen ‘ja’ en ‘nee’. Dat is de enige last die Ik je opleg. En weet’, zegt Jezus in 
Zijn evangelie: ‘Mijn last is licht en mijn juk is zacht.’ Wie dat volhoudt, wie 
zichzelf overwint, wie Mij navolgt tot het einde, wie niet zwicht voor de 
verleidende macht van Izebel, die zal ik macht geven over alle volken. 
 
Die taal zullen de soldaten in die vestingstad goed verstaan hebben. Tot heden 
hebben die heidense gilden wellicht de macht, maar wie vasthoudt tot het 
einde ontvangt de macht over hen. Dan worden de rollen omgedraaid. De 
eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Houd vol. De 
opgejaagden worden heersers, de vervolgden worden koningen. 
 
Hoe zal dit klinken in de oren van de opgejaagde christenen in Syrië? Met een 
ijzeren staf mogen we met Christus regeren. Het komt nog een paar keer terug 
in Openbaring (12:5; 19:15). Die ijzeren staf is een zinspeling op Psalm 2, waar 
de Zoon van God mag regeren met een ijzeren staf. Maar het is ook een 
knipoog naar de bronsbewerkers in Tyatira. Jullie werken met brons, maar Hij 
komt met ijzer. Dat is veel sterker. Met een ijzeren staf zullen alle heidenen 
overwonnen worden. Als aardewerk zullen ze verbrijzeld worden. En ook dat is 
weer een knipoog naar de pottenbakkers en het pottenbakkersgilde van de 
stad. Zo mag de zwakste gemeente van de zeven, in dat vestingstadje Tyatira, 
de macht uitoefenen met Jezus. Wat een bemoediging! Wat een belofte.  
 
Jezus geeft hen de macht zoals de Vader die aan Hem heeft gegeven. En ook 
de morgenster. Ook dat is weer een toespeling op die militairen. Want de 
morgenster, dat is de planeet Venus. Nu 
nog steeds. Vlak voordat de zon opkomt, 
rijst eerst die heldere morgenster, de 
planeet Venus op. En dat was in die tijd 
het symbool van de overwinning. Deze 
‘ster’ stond ook op de vaandels van de 
soldaten en ze werd vereerd als godin. 
Maar Jezus zegt nu: ‘Niet de godin Venus 
geeft de overwinning, maar Ik, Jezus 
Christus, die ook de morgenster wordt 
genoemd.’ Jezus is de nieuwe dageraad. 
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Hij Zelf brengt de nieuwe dag (de nieuwe tijd), de eeuwige dag. Zoals de 
morgenster verschijnt als voorloper van de nieuwe dag, zo is Hij verschenen 
als voorloper van de grote nieuwe dag die komt. Hij is de morgenster die ons 
echt de overwinning geeft, door Zichzelf aan ons te geven.   
 
Dat lijkt op wat Petrus schrijft in zijn brief: ‘Blijf je aandacht richten op het 
Woord van de profeten van God. Net zoals je je aandacht blijft richten op een 
lamp die schijnt in een donkere ruimte, totdat de dag aanbreekt. Blijf zo je 
aandacht richten op die morgenster, die opgaat in jullie harten.’ (2 Petr. 1:19). 
En dan zullen we als glansrijke heersers met Christus mogen heersen bij die 
nieuwe dageraad.’ ‘We zullen stralen als sterren,’ zegt ook Daniël (12:3). En 
Jezus zei over die dag in Mattheüs (13:43): ‘Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Laat wie oren heeft goed 
luisteren’, zegt Jezus in Mattheüs 13 en zo eindigt ook de brief aan de 
gemeente in Tyatira. Maar nu na de belofte in plaats van ervoor, zoals bij de 
vorige drie brieven. Het sluit er mee af. ‘Wie oren heeft, moet luisteren naar wat 
de Geest tot de gemeenten zegt.’ Amen.  
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‘Levend of dood?’ 
 

Aan Sardes 
         
 
 

 
 
 
Openbaring 3:1-6 
 
1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: 
“Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet 
wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent.2 
Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik 
merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. 3 Herinner u dat u de 
boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het 
leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een 
dief, op een tijdstip dat u niet kent. 4 Maar enkelen in Sardes hebben hun 
kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze 
verdienen het. 
5 Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek 
van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn 
Vader en zijn engelen. 6 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt.” 
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Ken je die gemeente? Die gemeente die het zo goed voor elkaar heeft. Waar 
dan? Nou, in Sardes. O ja, Sardes. Prachtige stad. Grote gebouwen, ook nu 
nog te zien daar, geweldig. Uit de Romeinse tijd. En nog eerder was Sardes de 
trotse hoofdstad van het Lydische Rijk, zo’n 500 jaar voor Christus. Ja, met die 
schatrijke koning Croesus. Er is zelfs een spreekwoord op zijn naam en faam: 
‘Zo rijk als Croesus’. Dat zegt wel wat. 
 
Sardes is beroemd. Het is de eerste stad die geldmunten sloeg en in omloop 
bracht. Het lag dichtbij de rivier de Pactolus waarin goud werd gevonden. 
Sardes, stad van grote weelde, ook door de vele veroveringen. Want de stad 
was sterk. Ze lag op een rots met aan drie kanten steile wanden. Onneembaar! 
Je hoefde nauwelijks te waken. 
 
Ook de landbouw – vooral de wijnbouw – ging voortreffelijk op die vulkanische 
bodem. Geen wonder dat de wijngod Dionysius er werd vereerd. Maar ook de 
handel floreerde: tapijten, parfums, zalven 
en goud natuurlijk. Maar ook edelstenen, 
gevonden in de plaatselijke mijnen. Er zijn 
zelfs edelstenen naar Sardes  genoemd: 
sardion en sardonyx: de onyx uit Sardis. O 
ja, in de tijd dat Johannes zijn brief schreef 
was het allemaal wel wat minder 
geworden. Ze waren toch een paar keer 
ingenomen. En een aardbeving had ook 
veel verwoest. Maar toch, zij waren 
Sardes, de goudstad. En zo hielden ze 
nog vast aan die glorie, al was het wel een beetje vergane glorie. Het was nu 
een beetje een dooie boel geworden. Maar dat schenen ze niet te beseffen. Ze 
leefden nog veel te veel op de roem uit het verleden.  
 
In deze stad is ook een christelijke gemeente. Het gaat goed met de gemeente. 
‘Ja, want wij zijn de gemeente van Sardes!’ Het loopt allemaal goed. Financieel 
geen klagen, de diaconie vergadert en er komen best nog wel een paar 
mensen naar de kringen en de gemeenteavonden. Ja, de gemeente staat goed 
bekend, had de naam een levende gemeente te zijn. En dan komt er een brief, 
van Jezus. ‘Ik weet… Ik weet wat u doet. Ik weet uw werken. Dat jullie de naam 
hebben dat je leeft, terwijl jullie eigenlijk dood zijn.’ Au! Dat komt aan. Die brief 
moet ingeslagen zijn als een bom.  
 
Jezus valt hier direct met de deur in huis. ‘Gelukkig zijn zij, die deze profetie 
horen.’ Nu, zo gelukkig zijn ze hier niet mee. Nee, we dachten alles aardig voor 
elkaar te hebben, dat alles aardig ging, zo z’n gangetje. Er zijn geen 
vervolgingen, er is hier geen troon van Satan, er zijn geen verleidingen van 
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Nikolaïeten of van Izebels. Gewoon, niks aan de hand. Alles gaat z’n 
doodgewone gangetje. Ja, misschien is dat wel de grootste bedreiging. Het 
voortkabbelen van de gemeente. Dan sust het in. Je dommelt in. De versuffing 
van het alledaagse. Kijk, die Izebel in Tyatira, die hield de gemeente tenminste 
wakker, met de vraag: ‘moeten we naar deze profetes luisteren of niet?’ Maar 
hier wordt zelfs niet eens meer een vraag gesteld. Bij tegenwind kan je geloof 
opvonken, of kan je geloof steigeren. Maar bij het doodstille gewone niet. Ach, 
waar moeten we nog voor bidden? Waar moeten we voor danken? Uiteindelijk 
is dat de dood in de pot.  
 
‘Sardes, jullie hebben de naam dat je leeft, maar u bent dood.’ De naam 
hebben ze nog wel, ze beroepen zich ook op hun naam: ‘Wij zijn Sardes: 
sardonyx, gouden stad, onneembare vesting.’ De naam hebben ze. Het woord 
naam komt vier keer voor in deze brief en speelt een belangrijke rol. Het zijn 
naamchristenen. Die uitdrukking kennen wij ook. het woord ‘naamchristenen’ 
komt hier vandaan, van deze gemeente. In naam ben je nog wel christen, maar 
het is geen levend geloof. Het is naamchristendom. Christen-dommelijkheid, ze 
zijn ingedommeld en dat is dom. Alles is zo ingesukkeld, ingedommeld: zelfs 
de duivel doet een dutje. Nee, geen troon van Satan hier. De duivel heeft hier 
weinig te doen. Het gaat vanzelf verkeerd. O ja, wonen in Sardes zorgde voor 
welvaart. Maar de geméénte vaart er niet wel bij. Van buiten lijkt het nog heel 
wat, maar de ziel is er uit, het leven is er uit. Paulus zegt in Romeinen 6:13 en 
Efeze 2:5: ‘Christenen zijn mensen die dood waren, maar nu levend zijn 
geworden.’ Hier heeft het omgekeerde plaatsgevonden! Ze waren levend, maar 
zijn nu dood.  
 
Toch is deze dood niet het einde. Want de brief komt namelijk van Jezus 
Christus, de Levende! Hij heeft de macht levend te maken wie dood in de 
zonde ligt. En dan spreekt Hij. ‘Dit zegt Hij, die de zeven geesten van God 
heeft. Hij heeft de volle Geest van God. Al de zeven geesten van God. Dat 
doet denken aan de zevenvoudige Geest van God, zoals dat in Jesaja 11 
staat: dat is de geest die op ons rust (1), de geest van de wijsheid (2), de geest 
van inzicht (3), de geest van kracht (4), de geest van verstand (5), de geest 
van kennis (6) en de geest van eerbied (7). Die zevenvoudige geest van God is 
in Jezus. Jezus Christus heeft de Heilige Geest in zijn volheid. En dat is de 
levendmakende Geest van God. Ook al is de ziel uit de gemeente, ook al 
liggen de gemeenteleden als dode delen van een lichaam in een dal, de adem, 
de Geest van God kan hen tot leven blazen, zoals we dat in Ezechiël 37 zien. 
In dat dal van die dorre doodsbeenderen, blaast de Geest van God hen tot 
leven. Dat kan ook hier in Sardes gebeuren. Ook in Sardes is het tijd voor een 
stormwind. Om die dooie boel, die duffe leden weer leven in te blazen. De 
gemeente moet aan de beademing, moet weer de geest krijgen. En wie anders 
kan die geven dan Hij die de volle Geest van God heeft.  
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Bovendien is Hij de levende. Voor Hem is de dood niet het einde. De dood is 
voor Hem als een slaap. Is Lazarus dood? Is het dochtertje van Jaïrus dood? 
Ze zijn ingeslapen. ‘Gemeente van Sardes, word wakker! Ingedommelde, 
ingedutte gemeente, word wakker! Waakt, waakt, Sardes!’ 
 
Tja, dat was wel eventjes een pijnlijk puntje voor Sardes. Ik zei al, de stad is 
gebouwd op een rots met aan drie kanten steile wanden. Onneembaar zo 
dachten ze. Dan is je bewaking ook niet meer zo alert. Het is dan ook twee 
keer gebeurd dat de citadel van de stad Sardes in handen kwam van de vijand. 
Door gebrek aan waakzaamheid. Ongeveer 500 voor Christus viel de stad door 
de Perzen, onder leiding van koning Kores (koning Cyrus), die we ook in de 
Bijbel tegenkomen en die het hele Midden-Oosten veroverde. En ongeveer 200 
voor Christus kwam de stad in handen van de Grieken. Twee keer ingenomen, 
doordat de bewaking sliep. Als een dief in de nacht werden ze overvallen. Zo is 
ook de gemeente te weinig waakzaam. Te weinig wakker.  
 
Daarom zegt Jezus: ‘Word wakker! En versterk uw laatste krachten.’ Zoals 
Sardes haar citadel steeds weer versterkte na die verovering, zo moet de 
gemeente zich nu ook versterken. De brief van Jezus is nodig als een 
alarmbel, om ze wakker te laten schrikken. Om ze wakker te schudden uit hun 
dagdromerigheid. ‘Word wakker, wees alert, wees op je qui-vive. En laat je niet 
meeslepen in je roes. Dat het “halleluja” allemaal zo goed zou gaan, dat is een 
roes waar je in zit. Want ook al lijkt het heel wat, jullie zijn op sterven na dood. 
Jullie hebben direct versterkende middelen nodig. Terugkeer naar het 
evangelie, naar de Bijbel. Niet een paar, maar allemaal naar de bijbelkringen. 
Word wakker, waakt, op je post. Want je denkt dat je in een sterke burcht zit, 
maar je kunt zo overvallen worden. Als door een dief in de nacht.’  
 
‘Want Ik merk’, zegt Jezus, ‘dat uw gedrag tekort schiet.’ Nou, is dat wel zo? 
‘Nee, niet in jullie ogen, maar in Gods ogen.’ ‘Jullie werken zijn niet vol 
bevonden voor God,’ zegt een andere vertaling. ‘Niet vol’, dat is de uitdrukking 
om te zeggen dat iets niet goed is, dat er een tekort is. 
 
Het beeld dat hier gebruikt wordt is dat van een maatbeker. De maatbeker 
moet gevuld worden. En de maat is niet vol. De maat is niet vol met het goede. 
Wij gebruiken dat precies andersom. Wij zeggen: ‘En nu is de maat vol!’ Nu is 
de maat vol met het verkeerde. Het is genoeg. Te weinig goed of teveel kwaad 
in de maat, beide uitdrukkingen bedoelen natuurlijk precies hetzelfde: Er moet 
iets gebeuren. Zo is het niet goed.  
 
Er moet iets gebeuren. Wat dan? Drie dingen: bedenk, bewaar en bekeer u. De 
gevraagde waakzaamheid wordt nu nader ingevuld. Eén: bedenk, herinner u, 
dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Denk daar nog eens aan 
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terug. Hoe de gemeente de prediking van de apostelen met bezieling ontving. 
Twee: bewaar dat, houd daar aan vast. En drie: bekeer u, breek met dat 
gezapige voortdommelende leven dat u nu leidt. Want als je niet wakker wordt, 
maar blijft voortdommelen, als je niet waakzaam bent, kan de wederkomst van 
Mij je wel eens overvallen. Dan ben Ik er ineens, onverwacht, als een dief. En 
dan ben je niet voorbereid. Waakt dan, want je weet niet op welk moment 
Jezus Christus komt. Net zoals de Perzen en de Grieken jullie overrompelden, 
omdat jullie niet waakzaam waren. 
 
Het enige dat helpt om door zo’n verrassende komst niet overrompeld te 
worden is constante waakzaamheid. En daarbij kun je een voorbeeld nemen 
aan die paar mensen in de gemeente van Sardes die hun kleren schoon 
hebben gehouden. ‘Een paar namen’, zo staat het in vers 4 letterlijk, ‘hebben 
hun kleren niet bevlekt.’ Jezus kent ze bij name. In Gods ogen zijn dát 
personen van naam. Jullie denken de naam te hebben, maar hebben het niet, 
zij wel. Jullie hebben de naam dat je leeft, maar deze weinigen mogen 
werkelijk die naam dragen. Zij hebben hun doopkleed niet bezoedeld, zij 
hebben hun doop niet beschaamd. Bedenk dat je ook gedoopt bent. Bewaar 
die reinheid en bekeer je als het fout gaat. En waak, blijf op je post, in je 
gemeente. Blijf in je gemeente meehelpen, meehelpen waken en laat je niet 
meeslepen in een hallelujaroes van een gemeente waar je denkt dat het beter 
is. 
 
Wie zo waakt in de gemeente, met de gemeente meewaakt waar je woont, wie 
zo op zijn post blijft, die zullen in witte klederen bij Mij zijn. Die zullen met Mij 
‘wandelen’, zo staat er. Wandelen met Jezus, zoals Henoch eens wandelde 
met God. Wandelen met Jezus in witte kleren. Ook dat beeld sprak het 
textielstadje daar in het Klein-Aziatische Twente van toen wel aan. Romeinse 
burgers die niet hoefden te werken, liepen bij triomftochten in witte gewaden 
over straat. Wit als teken van de overwinning. De trouwe namen mogen met 
Christus een overwinningsprocessie houden. Zij zijn het waard, ze verdienen 
het. Niet op grond van hun eigen kwaliteiten, maar omdat ze dicht bij de bron 
zijn gebleven, waaruit de genade van God vloeit.  
 
‘Kleding’ wordt een paar keer genoemd. Sinds de zondeval is het belangrijk 
goed gekleed te gaan. Adam en Eva kwamen er achter dat ze naakt waren. 
Door de zonde sta je in je blootje voor God. En zo kun je niet voor God, de 
koning van het heelal verschijnen. Maar wie zich met Christus bekleedt, die 
kan voor God verschijnen, die is weer rein in Gods ogen. Paulus zegt het in 2 
Korintiërs 5:3 zo: ‘Als we maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden.’  
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‘Wie zo overwint, wie zo wakker blijft, wie zo waakt, van diegene zal Ik de 
naam niet uit het boek van het leven schrappen.’ Mooi hè, hoe dat er staat. Er 
staat niet: ‘Die zal Ik in het boek van het leven schrijven.’ Nee, die naam zal Ik 
niet schrappen. Je staat er dus al in! Nog voordat je bestond, kende Hij je 
naam. Je bent met je doop op de rol van het 
boek geschreven. En in sommige kerken heb je 
ook zo’n dooprol aan de muur hangen, waar de 
namen van de  gedoopte kinderen op 
geschreven worden. Het was heel belangrijk dat 
je naam als burger stond ingeschreven in de 
registers van de stad. Ook in het Oude 
Testament was dat belangrijk. Daarvan lezen 
we in Exodus (32:32), Psalmen (Ps. 69:29; 
139:16), Jesaja (4:3), Daniël (12:1) en in het 
boek Openbaring (13:8; 17;8; 20:12,15; 21:27). 
Het boek des levens is een oeroud beeld. 
 
Ook dat beeld sprak aan. Sardes was in vroeger tijden namelijk de westelijke 
hoofdstad van het Perzische Rijk. Daar waar de koninklijke archieven waren, 
de registers. En het was belangrijk dat je naam in het register geschreven 
stond. Ook in onze tijd weten we dat het belangrijk is dat je naam geregistreerd 
staat. Vraag het maar eens aan vluchtelingen, hoeveel die er niet voor doen 
om hun naam geregistreerd te krijgen. Dan heb je een status en kun je een 
opleiding volgen en werk zoeken.  
 
Maar nog belangrijker voor je status is het dat je ingeschreven staat als burger 
in het koninkrijk van de hemel. Als je gelooft, mag je weten dat je daar al 
ingeschreven staat. Maar zorg er dan voor dat je naam niet wordt geschrapt. 
Ook daarvan kende men voorbeelden in de oudheid. Uit de registers van de 
stad Athene werden mensen die veroordeeld waren al geschrapt voordat de 
straf was uitgevoerd. Maar ook al wordt je naam geschrapt uit wereldse 
registers, dat is nog niet zo erg. Want wie met Christus is bekleed, wordt niet 
geschrapt uit het hemelse register. Zorg er dan voor dat je naam niet geschrapt 
wordt, door waakzaam te zijn. Wees een levende gelovige. 
 
Dat ingeschreven staan is iets anders dan alleen als naamchristen 
ingeschreven staan in een register van een kerk. Bij een ingedut geloof helpt 
dat niet. Zelfs de duivel doet dan geen moeite je aan te pakken. ‘Nee, want het 
zijn toch alleen maar naamchristenen.’  
 
De gemeente van Sardes dacht een naam te hebben. Maar Jezus zegt: ‘Wie 
overwint, wie volhoudt, wie waakt, die zal naam hebben. En Ik zal zijn naam 
belijden, Ik zal van hem/haar getuigen ten overstaan van mijn Vader en van 
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zijn engelen.’ Christus zal voor je pleiten. Schaam je dan niet ook zijn naam uit 
te dragen. Zei Jezus het niet zelf in Mattheüs 10: ‘Iedereen die Mij belijden zal 
voor de mensen, die zal ook Ik belijden bij mijn Vader in de hemel. Maar wie 
Mij verloochent voor de mensen, zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader in de 
hemel.’  
 
Nog een laatste vraag. Hebben jullie oren? Ja toch? Nou, geef dan goed acht 
op wat de Geest vanmorgen tegen de gemeente zegt. Amen.  
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‘Ben jij ook een zuil?’ 
 

Aan Filadelfia 
 

 
Openbaring 3:7-13 
 
7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: 
“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:8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u 
openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig 
invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet 
verloochend. 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. 10 Omdat u trouw bent 
gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer 
binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de 
mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom spoedig. Houd vast 
aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. 
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. 13 Wie oren heeft, moet 
horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” 
 
Filadelfia was een stadje dat niet zo heel veel voorstelde. Een vrij 
onbetekenend stadje in Klein-Azië, nu West-Turkije. Gesticht door ene Attalus, 
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bijgenaamd Philadelphos. Vandaar de naam Filadelfia. Fil-adelfos = hij die van 
zijn broer houdt: broederliefde. Deze Attalus had die bijnaam gekregen 
vanwege de loyaliteit aan zijn broer. Hij had veel voor zijn broer betekent. 
 
In deze landstreek van de Lydiërs was deze stad door de Grieken gesticht met 
‘missionaire’ bedoelingen. Ze wilden namelijk de Griekse cultuur verspreiden 
en onder de bevolking bekend maken. Misschien weet u wel dat de Griekse 
cultuur uit Zuid-Griekenland helemaal is uitgewaaierd over de halve wereld tot 
India en in heel Egypte toe. En zo werden overal steden gesticht van waaruit 
de Griekse cultuur werd verspreid. Filadelfia was ook zo’n stad.  
 
Verder gold de stad als de poort op de handelsroute naar het oosten. Daarom 
werd in deze stad ook de god Janus vereerd. We hebben het weleens over 
‘een Januskop’, iemand met twee 
gezichten. Dat verwijst naar de god 
Janus, de god van de deuren en poorten. 
Hij werd afgebeeld op bijvoorbeeld 
Romeinse munten. Hij kijkt twee kanten 
op, naar binnen en naar buiten. Maar ook 
door de deur naar de toekomst en het 
verleden. Hij werd vereerd als de god 
van alle doorgangen. De maand Januari 
is ook naar hem genoemd: de maand 
van de doorgang (van de zon; na 21 
december worden de dagen weer 
langer). En omdat hij de god van de 
poorten en deuren was, had hij ook een 
sleutel. En zelfs was hij ook degene die de sleutel had naar het hemelrijk. Hij 
kon de poort naar de hemel openen en sluiten, zo geloofden de Romeinen. 
Ook de stad Genua in Italië met zijn havenpoort is waarschijnlijk naar deze god 
genoemd. Daarnaast kunnen we van Filadelfia nog vermelden, dat vanwege de 
wijnbouw de Griekse god Dionysius bekend was geworden, en dat de stad nog 
wel eens is getroffen door aardbevingen. Maar verder stelde dit kleine stadje 
niet veel voor. 
 
Ook de christelijke gemeente in Filadelfia was een gewone gemeente. Er 
worden in de brief geen bijzondere kenmerken genoemd. ‘Ik weet wat u doet’, 
zo zegt Jezus ook hier weer. Zoals Hij dat bij al die brieven doet. Maar hier 
wordt het niet nader ingevuld, zoals dat wel gebeurt bij die andere gemeenten: 
‘Ik weet van jullie inzet’, of ‘van jullie ellende’, of ‘hoe gelovig u bent’. Nee, er 
volgt iets anders. Jezus gaat direct verder met te zeggen, dat Hij ervoor heeft 
gezorgd dat ‘de deur voor hen open staat, zonder dat iemand die kan sluiten.’ 
Dat is mooi, dat Hij dat zegt juist in deze stad waar die deur-god Janus werd 
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vereerd. Niet Janus opent de deur (van de hemel) voor hen, maar Jezus. En 
Jezus opent die niet nu, maar Hij heeft er voor gezorgd dat voor hen die deur al 
lang openstaat. Het is dus niet voor niets dat de brief speelt met het beeld van 
de deur, de poort, de geopende deur. En het gaat over sleutels, over openen 
en sluiten. Dat spreekt natuurlijk aan in deze stad, deze Janusstad. Deze 
sleutelstad, die de poort is op (handels)weg naar het oosten. 
 
Jezus spreekt tot hen: ‘Dit zegt Hij die heilig is en betrouwbaar.’ Waarom 
noemt Jezus zich hier zo? Heilige en betrouwbaar zijn twee typische 
benamingen voor God in het Oude Testament. Denk maar aan Jesaja 6, waar 
de serafs voor Gods troon roepen: ‘Heilig heilig heilig, heilig is de Heer van de 
hemelse machten.’ God is de heilige. En de betrouwbare, oftewel de 
waarachtige. Zoals Mozes dat zegt in Exodus 34(:6), als hij God ontmoet in die 
wolk. Dan zegt hij: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, 
geduldig, trouw en waarachtig’ (zie ook Ps. 86:15). Zo werden die namen ‘de 
heilige’ en ‘de waarachtige’ (betrouwbare) op God toegepast. En nu worden die 
twee namen hier op Jezus toegepast: ‘Hij is de heilige, de waarachtige’ (HSV). 
Deze namen die in het Oude Testament exclusief voor God golden, gelden nu 
ook voor Christus. 
 
En Hij neemt een sleutelpositie in! Deze poortstad denkt een sleutelpositie te 
hebben, maar het is Jezus Christus die de sleutelpositie inneemt. Ook in jouw 
leven. Deze poortstad denkt dat zij de sleutelpositie heeft op de weg naar het 
oosten, de weg waar de zon opkomt, de weg naar het licht. Maar dat klopt niet. 
De heilige en de betrouwbare, die heeft de sleutel naar het licht. De sleutel van 
David, de sleutel tot de koning. 
 
Waar slaat dit nu weer op, zal iemand zeggen, die sleutel van David? Daar zit 
weer een heel verhaal achter, dat die eerste hoorders wel wisten. Want velen 
van de christelijke gemeente waren natuurlijk uit de synagoge gekomen en 
waren Joden. En die kenden het Oude Testament en zeker het boek van de 
profeet Jesaja. Nu is het zo, dat veel dingen uit het boek Jesaja terugkomen in 
Openbaring. Als je Openbaring naast Jesaja legt, zie dat een heleboel beelden, 
tekens en gebeurtenissen uit Jesaja ook weer in Openbaring worden gebruikt. 
 
Wat wordt nu bedoeld met die sleutel van David? Dan moeten we naar Jesaja 
22. Daar lezen we, dat Jesaja naar Sebna moest gaan. Sebna is de beheerder 
van het paleis van de koning. Om hem namens God te zeggen, dat zijn ambt 
hem ontnomen zal worden. Hij had iets gedaan dat niet door de beugel kon, en 
daarom wordt zijn ambt gegeven aan Eljakim. Die zal nu de sleutelmacht over 
het paleis krijgen. Hij bepaalt voortaan wie er tot de koning komen mag. 
Wanneer hij opent, kan niemand sluiten en wanneer hij sluit, kan niemand 
openen. Eljakim beslist wie toegang krijgt tot de koning. Een soort beheerder. 
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Als teken van die waardigheid droeg hij altijd een grote sleutel van de 
paleisdeur aan een koord om de schouder. Wij hebben dat ook, de 
sleutelkoorden die we om onze nek dragen. En hij had dat om zijn schouder. 
En dan kon je zien: ‘Oh kijk, hij heeft de sleutel 
van het paleis van David. Op zijn schouder rust 
die macht.’  
 
Dit wordt hier in deze brief aan Filadelfia nu 
toegepast op Jezus. Met één verschil: Jezus 
heeft niet de sleutel van het huis van David, 
zoals Eljakim. Jezus heeft de sleutel van David. 
Jezus is niet een dienaar onder David, maar Hij 
is,  als de grote David zelf, dienaar van de grote 
Koning. Hij is het die niet een deur opent tot een 
aardse koning, Hij is het die de deur opent tot de hemelse Koning! Wanneer Hij 
openmaakt, de deur voor jou tot de hemel tot de hemelse Koning, dan kan 
niemand die deur sluiten. En wanneer Hij sluit, dan kan niemand die deur 
openen. Jezus, de grote Zoon van David, is het die de deur opent of sluit van 
het hemelse paleis, van de nieuwe Davidsstad, het nieuwe Jeruzalem. 
 
Buiten Hem om komt niemand tot het koninkrijk van God. Anders gezegd: 
Jezus zelf is de deur, zoals Hij dat ook in Johannes 10(:7 en 9) zegt: ‘Ik ben de 
deur voor de schapen.’ ‘Wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered 
worden.’ Die heerschappij, die sleutelmacht van het openen en het sluiten, rust 
op zijn schouder. Dat sluit natuurlijk ook mooi aan bij Openbaring 1:18, waar 
Jezus zegt: ‘Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Hij kan ook 
de deur van de dood open maken, zodat wij gered worden, zelfs (uit de 
gevangenis) van de dood.  
 
Dit alles zal ook bij de Joden in de synagogen van Filadelfia wel heel wat 
opgeroepen hebben. Want Jesaja 22 werd ook toen messiaans uitgelegd. De 
Joden geloofden dat de toekomstige Messias de sleutel van David zal hebben. 
En nu wordt dat nota bene van deze Jezus gezegd, dat Hij die sleutel heeft. Er 
wordt dus geclaimd dat Hij de Messias is, de Christus. En Hij laat heidenen toe 
en sluit leugenaars die zich Joden noemen uit. Dat is nogal wat. Joden 
uitsluiten ondanks hun grote vroegere voorrecht. Dat zal veel verontwaardiging 
opgeroepen hebben.  
 
Maar ook de Romeinen in de stad sprak dit beeld van de sleuteldrager heel erg 
aan. Filadelfia, poortstad, sleutelstad, waar Janus werd vereerd, die god met 
die twee koppen. De Romeinse god van alle deuren en poorten, ook de poort 
naar de hemel. Daarom werd die god ook vaak afgebeeld met een sleutel in 
zijn hand. Je kunt je voorstellen dat in deze sleutelstad waar Janus vereerd 
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werd, het aangesproken zal hebben dat Jezus Christus hier wordt voorgesteld 
als degene die werkelijk de deuren kan 
openen en sluiten. Veel meer dan Janus is 
hier. 
 
Met dat beeld van die deur heeft Jezus de 
volstrekte aandacht van de gemeente. En dan 
gaat Hij verder met dat beeld van die deur. ‘Ik 
heb ervoor gezorgd,’ zegt Hij ‘dat de deur voor 
u open staat, zonder dat iemand die kan 
sluiten.’ Dat is geweldig. Jezus heeft de deur 
voor de gemeente van Filadelfia al opengezet. 
De toegang tot God is er. En er staat ook bij 
waarom. ‘Want al hebt u weinig invloed, u 
bent trouw gebleven.’ Daar gaat het om. Ook 
al hebt u weinig invloed (dat wordt ook wel 
vertaald met: ook al hebt u kleine kracht), u 

hebt mijn Woord bewaard (vers 8). Ze hebben eenvoudig hun plicht gedaan. 
zijn Woord gekoesterd, bewaakt zelfs. Daarom staat de deur van Gods paleis 
nu voor hen open. 
 
Maar het betekent nog iets meer. ‘Ik heb u een geopende deur gegeven’ 
betekent ook dat Jezus hen wijst op de missionaire mogelijkheden die de 
gemeente heeft gekregen. Een ‘zendingsdeur’ naar de wereld mogen ze ook 
zijn, deze gemeente. Misschien was hun onderlinge broederliefde, hun 
filadelfia, wel aanstekelijk. Zo lieten ze iets zien van de liefde van de Heer. 
Misschien hielden ze ook wel ‘open-deur diensten’, ‘welkomstdiensten’. Ze 
verstonden in elk geval de roeping om een zoutend zout te zijn voor de wereld, 
een uitnodigende hand, een open deur. 
 
Hoe deden ze dat nu? Niet met zoveel poespas en power. Nee, ze hebben 
weinig invloed, kleine kracht. Maar ze bleven trouw aan het woord en 
verloochenden de naam van Jezus Christus niet. Dat was hun geheim. Dat 
was hun kracht, hun power. Vasthouden aan Christus en zijn woord, trouw 
blijven. En dan gebeuren er missionair gezien ongehoorde dingen.  
 
Mensen van de ‘synagoge van de satan’ zullen komen (v. 9). Daar heb je ze 
weer. We zijn die benaming al eens eerder tegengekomen in de brieven. Zo 
werden de synagogen van de Joden genoemd, die niet de Messias 
aanvaardden. Ze noemen zich Joden, maar ze zijn het niet. Want het woord 
joden (Juda) betekent God-lovers. Maar ze loven God niet, want dan zouden 
ze Jezus wel aanvaarden als de Messias. Eigenlijk werken ze God dus tegen, 
daarom zijn ze eigenlijk een synagoge van de satan. En wat is bij dit negatieve 
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beeld nu het mooie? Het mooie is dat juist zij zullen komen tot de gemeente. 
Dat is geweldig! Prachtig. Want de Joden in de synagogen hadden de 
christelijke gemeente van Filadelfia aardig tegengewerkt. Maar Jezus heeft een 
missionaire deur geopend. Zelfs uit die tegenstanders zullen er nu door die 
open deur tot de gemeente komen. En ze zullen zich eerbiedig aan uw voeten 
werpen en erkennen dat Ik u heb liefgehad. Net zoals met Paulus is gebeurd, 
zal het met hen gebeuren. Paulus was eerst een fel bestrijder van de 
gemeente die later toch ging geloven in Jezus Messias (Christus).  
 
Dat neervallen aan de voeten, daar zit ook weer een hele wereld achter. Dat is 
ook weer zo heel fijntjes opgemerkt. Dat ze neer zullen vallen aan de voeten is 
een prachtige zinspeling op (weer) Jesaja, nu hoofdstuk 45(:14). Daar wordt 
geprofeteerd dat aan het eind der tijden de heidenen zullen komen tot de 
Joden en zich dan voor hen neer zullen buigen en belijden: ‘Bij u alleen is een 
God, er is geen andere god, niet één.’ En Jesaja 49(:23) zegt: ‘Koningen zullen 
komen en vorstinnen, en ze zullen voor jullie knielen en het stof van je voeten 
likken. En dan zul je erkennen dat Ik de HEER ben.’ En verderop in Jesaja 
(60:14) lezen we dat de heidenen zullen komen naar Jeruzalem, ‘met gebogen 
hoofd, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou verachtte zal zich 
aan je voeten neerwerpen en zeggen: Stad van de HEER, Sion van de Heilige 
van Israël.’ Dat staat allemaal in Jesaja. En hier gebeurt nu het omgekeerde. 
Niet de heidenen gaan naar de Joden, maar de Joden komen bij de heidenen 
die Christus hebben leren kennen. En de Joden zullen zich eerbiedig aan hun 
voeten neerwerpen en erkennen dat Jezus hen heeft liefgehad. 
 
En dan volgt er een belofte. Omdat jullie trouw zijn gebleven, zal Ik ook trouw 
blijven als straks de beproeving komt. Jezus zal hen bewaren ten tijde van de 
komende beproeving. 
 
Vervolgens nog een korte vermaning. Heel kort maar, niet zoals bij die andere 
brieven. Slechts heel kort: ‘houd vast!’ Dat is het enige: ‘houd vast. Ik kom 
spoedig. Houd vast wat je hebt, dan kan niemand je de lauwerkrans, de 
zegekrans, de kroon des levens afnemen.’ Weer zo’n pakkend beeld voor zo’n 
Griekse stad. Ook in deze stad zijn spelen geweest, in al die steden had je 
spelen. En de atleet die won, die kreeg een lauwerkrans. Dit beeld volgt uit het: 
‘houd vast.’ Jezus zegt: ‘houd vast, houd vol, zoals een atleet, een hardloper 
volhoudt tot de finish. Dan zal niemand je de lauwerkrans, de kroon des levens 
kunnen afnemen.’  
 
En dan komt het tot een hoogtepunt! Wie zo overwint, maak Ik tot een zuil in de 
tempel van mijn God. Weer zo’n prachtig beeld voor zo’n Griekse stad. Je ziet 
ze overal in de landen rond de Middellandse zee: zuilen. In Turkije, 
Griekenland en Italië, maar ook in Syrië, Libië en Tunesië. Overal waar het 
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Romeinse rijk was, zie je resten van tempels. En veelal staat er dan nog een 
aantal zuilen van zo’n tempel fier overeind. Ze zijn blijven staan, zelfs in tijden 

van verwoesting en aardbeving. Het 
is een mooi beeld van standvastig-
heid. Als je vasthoudt aan het woord 
van de Heer, zul je staande blijven. 
Als een zuil, als  zo’n stevige pilaar. 
Je mag een zuil zijn. Niet van zo’n 
vervallen heidense tempel, van zo’n 
afgod, maar je mag een zuil zijn in de 
tempel van ‘mijn God’, de God van 
Jezus Christus. Je bent een 
steunpilaar van het koninkrijk van 

God. Zo wordt de kerk gebouwd, door mensen die zuilen zijn. Nee, de kerk 
wordt niet gebouwd door stenen pilaren, want als er een kerkgebouw is met 
stenen pilaren en er is geen mens meer, dan is er ook geen gemeente meer. 
De kerk wordt gebouwd door mensen die zuilen zijn. Daar wil God wonen. Ben 
jij al zo’n zuil? Kan God op je steun rekenen?  
 
Dat beeld van zo’n stabiele zuil zal ook de bevolking in zo’n aardbevingsgebied 
wel hebben aangesproken. Ook Filadelfia was meerdere malen getroffen door 
een aardbeving. En als zo’n zuil dan blijft staan, dan was die standvastig. Wie 
overwint, maakt Jezus tot een zuil. Dat mag je zijn. Een zuil op je post om 
Gods huis te dragen. Iedereen op zijn post. Om het gewelf te dragen.  
 
En Jezus meent dat. Want Hij bekrachtigt dat met een drievoudige 
handtekening. Hij krast dat als het ware in jou als zuil. ‘Ik zal op hem de naam 
schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, en 
ook mijn eigen nieuwe naam.’ Drievoudig word je als Gods eigendom 
bestempeld. Ook dat sprak aan, want het schrijven van namen op zuilen was 
niet ongewoon. Wij doen dat ook wel eens, je naam krassen op een muur of 
een zuil. Toen was dat zelfs iets 
officieels. Als de ambtsperiode van de 
priesters van zo’n heidense tempel van 
de keizercultus voorbij was, lieten ze 
vaak een standbeeld oprichten, een zuil 
voor henzelf. En daar krasten ze hun  
naam in. Bovendien waren die zuilen 
ook vaak in de vorm van beelden. Denk 
bijvoorbeeld aan de kariatiden, in 
Athene (zie hiernaast). Vrouwenfiguren 
als zuilen. Zo was dat toen ook. Dan 
maakte zo’n priester van zichzelf een beeld en was hij een zuil in de tempel. En 
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zo kon je zien, dat hij de god van die tempel gediend had. Ook nog doordat zijn 
naam op die zuil werd geschreven, en de naam van de stad waar hij was 
geboren. Op dat alles zinspeelt Jezus hier ook. 
 
Het gebeurde wel vaker, dat zuilen namen kregen. Ook de twee zuilen voor de 
tempel van Salomo hadden namen: Joachin en Boaz. Namen die de 
eeuwigheid en de kracht van God uitroepen. En zijn standvastigheid: God is 
eeuwig en krachtig. En ook wij krijgen drie namen. We krijgen de naam van 
God opgelegd, wij zijn van de Heer. En we krijgen de naam van de stad – niet 
van die stad of dorp waar we vandaan komen – maar van de stad waarheen 
we op weg zijn: het nieuwe Jeruzalem. Ten slotte krijgen we de nieuwe naam 
van Christus: ‘christenen’ worden we genoemd (Hand. 11:26). Dat alles sprak 
ook enorm tot de verbeelding. Want hun stad Filadelfia had eveneens een 
nieuwe naam gekregen. Koning Attalus had de stad Filadelfia genoemd, naar 
zichzelf, naar zijn tweede naam. Zo krijgen jullie, gemeente van Filadelfia, ook 
een nieuwe naam, net als jullie stad. En jullie nieuwe naam is afgeleid van de 
tweede naam van jullie hemelse Koning: Christus. 
 
Wie oren heeft… Ja, ook Filadelfia waar zoveel positiefs over gezegd wordt, 
moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.  
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‘Niet koud, niet warm?’ 
 

Aan Laodicea 
 

 
 
Openbaring 3:14-22 
 
14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods 
schepping:15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u 
maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik 
u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer 
nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en 
naakt. 18 Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, 
en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, 
zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt 
zien. 19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in 
en breek met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als 
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen 
samen eten, ik met hem en hij met mij. 
21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 22 Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’ 
 
Zeven brieven zijn het die Jezus aan Johannes dicteert om te schrijven aan de 
zeven gemeenten. Wij krijgen een blik in het leven van die verschillende 
gemeenten toen en daar. We zien daarbij dat Jezus heel dicht aansluit bij wat 
er in die specifieke gemeenten leefde. Tegelijk mogen wij ons afvragen: hoe zit 
dat met ons? Zeven is in de Bijbel altijd het getal van de volheid. De brieven 
zijn geschreven voor de hele wereldkerk. Ook ons wordt met deze brieven een 
spiegel voorgehouden, om ons af te vragen: hebben wij ook trekken van de 
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gemeente van Filadelfia? Hebben wij soms ook onze Sardes-dagen? En 
hebben wij ook van die Laodicea-momenten? Het is met deze brieven zo – om 
het met een spreekwoord te zeggen: ‘wie de schoen past, trekke hem aan.’ Zo 
worden ze ons gepresenteerd. Of om het bijbelser te zeggen: ‘wie oren heeft, 
die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.’  
 
In de brief aan de gemeente van Laodicea komt forse kritiek voor. Maar wat nu 
zo bemoedigend is om te horen – ook in deze brief – is dat het Jezus zelf is die 
de gemeente wat komt zeggen. Hij is de ‘Amen, de trouwe en betrouwbare 
getuige’. Het is dus niet zomaar iemand die ons iets komt vertellen. Ook al is 
het misschien niet zo’n prettige boodschap, het is wel Jezus zelf die dat doet. 
Hij richt zich persoonlijk tot ons, dat is bemoedigend. Hij neemt de moeite ons 
aan te spreken. Hij laat ons niet los, zo van: ‘laat maar zitten, aan die 
gemeente is geen eer meer te behalen.’ Nee, Hij komt naar ons toe. En dan 
zegt Hij: ‘Ik weet van uw situatie.’ Dat komt in al de brieven voor. ‘Ik weet van 
uw ellende, Smyrna. En ik weet wat u doet, Laodicea.’ Dat is dus in de eerste 
plaats bemoedigend, dat Jezus van onze situatie af weet. Ook als we in een 
situatie zitten van narigheid. Of van geesteloze toestand, of ingeslapenheid. De 
Here Jezus weet er van. Onze situatie, wat die ook is, gaat niet buiten Hem 
om. Hij blijft altijd betrokken. 
 
En Hij wil er iets aan doen. Daarom komt Hij tot ons. Ook al is het niet zo best 
gesteld met de gemeente van Laodicea. Er wordt forse kritiek gegeven. ‘Jullie 
zijn niet koud en jullie zijn niet warm. Waren jullie maar koud of warm. Maar 
jullie zijn lauw. Je weet wat je met lauw water doet als je dat in je mond neemt? 
Bah, lauw water, dat spuug je uit.’ 
 
Dat is een hard oordeel wat de Here Jezus hier velt. Wat was er dan toch aan 
de hand in die gemeente van Laodicea? Kort gezegd: De gemeente had het 
veel te goed. Laodicea was een rijke stad. De gemeenteleden waren 
welvarend, zelfgenoegzame mensen. Ze hebben zich verrijkt, zo zeggen ze 
zelf. Misschien ook wel aan arme mensen? De gemeente meent het goed met 
zichzelf getroffen te hebben. Het is een nette gemeente, er gebeuren geen rare 
dingen. Er is een goed gevulde kerkkas, geen begrotingstekort. Het loopt 
allemaal lekker. Ze hadden weinig last van vervolgingen en zaten daarom ook 
allerminst te springen om de wederkomst van Christus. Ze wijzen Jezus niet 
ijskoud af. ‘Nee, we zijn geen ongelovigen!’ Het geloof laat ze niet helemaal 
koud. Maar ze staan nu ook niet in vuur en vlam voor de Heer. Het is een 
beetje lauw. ‘Ach, alles met mate. Rustig aan, dominee. Je kunt ook 
overdrijven in het geloof, hoor.’ Bah, wat een lauwe bedoening, zegt Jezus. Het 
is net als lauw water, om uit te spugen.  
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In elke brief wordt een toespeling gemaakt op de situatie van de plaats, zo 
hebben we al steeds gezien. Ook hier weer. Want die mensen in Laodicea 
wisten heel goed wat lauw water was. In het naburige dorpje, zo’n 8 kilometer 
verderop, had je Hierapolis. Het huidige Pamukkale in Turkije, met die witte 
rotsen en kalkformaties. En heetwaterbronnen. Daar kun je nu ook nog lekker 
baden, in die warme bronnen. Dat komt omdat Turkije op een breuk in de 
aardkorst ligt. Vandaar de aardbeving-
en, en op sommige plaatsen die warm-
waterbronnen.   
 
Nu hadden ze in Hierapolis zoveel van 
dat hete water, dat ook de naburige 
dorpen daarvan mochten profiteren. 
Dus ze hadden pijpleidingen aangelegd. 
Bij opgravingen is er van die 
aardewerken pijpen nog een aantal 
gevonden. Ook naar Laodicea stroomde 
dat warme water. Maar ja, als het daar 
aankwam, was het natuurlijk al wel 
afgekoeld. Het was lauw geworden. 
Prima natuurlijk, om je mee te wassen 
en de was te doen. Maar niet om te 
drinken. Water om te drinken kwam uit 
de bergen, dat was veel koeler. Op dat 
lauwe water wordt nu in deze brief een 
toespeling gemaakt. ‘Jullie zijn,’ zegt 
Jezus, ‘net als dat lauwe water dat van Hierapolis af komt. Wat een lauwe 
gemeente zijn jullie.’ En Jezus klopt zondag aan zondag aan, maar ze 
reageren lauw.  
 
Dat vinden ze zelf niet. ‘Lauw? Nou bewijs dat maar eens hoor, dat we lauw 
zijn. Nee hoor, het gaat juist prima.’ Ja, maar dat is nu ook het probleem. Dat 
ze denken dat het allemaal goed gaat en niet in de gaten hebben dat ze zo 
lauw zijn. En daarom komt Jezus met nog drie toespelingen op de situatie 
daar. 
 
‘Jullie denken rijk te zijn, maar jullie zijn eigenlijk arm. Arm aan de liefde voor 
de dienst voor de Heer.’ Ten tweede: ‘Jullie denken het allemaal wel goed te 
zien, maar eigenlijk zijn jullie blind.’ En het derde is: ‘Jullie denken wel netjes 
en fatsoenlijk voor de dag te komen, maar eigenlijk zijn jullie naakt. Eigenlijk 
sta je als gemeente in je hemd. Eigenlijk sta je in je blootje.’ Arm, blind en 
naakt. In plaats van rijk, ziend en gekleed. Wie de schoen past trekken hem 
aan. Nou, die schoenen passen de Laodiceeërs precies. Ze wisten heel goed 
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waarom Jezus die drie beelden noemt in die brief. Ze wisten drommels goed 
wat Jezus bedoelde. Waarom begrepen ze dat dan zo goed?  
 
Laodicea was een rijke stad. Het lag op een knooppunt van twee belangrijke 
handelsroutes. We hebben al vaker gezien dat veel van die steden ontstaan op 
handelsroutes. Dat zijn belangrijke plekken, want daar wordt handel gedreven 
en daar is werkgelegenheid. Net zoals bij ons Rotterdam ook een grote stad is 
waar veel handel is en veel werkgelegenheid. Het was de meest welvarende 
stad daar in die provincie Frygië. Welvarend, beroemd geworden vanwege de 
handel. En ook vanwege het bankwezen. Er was veel geld dat daar gewisseld 
moest worden. Daardoor waren er veel banken ontstaan en hadden de 
mensen werk gevonden in het bankwezen. Er was dus veel geld. Daarom zegt 
Laodicea: ‘Ik ben rijk en ik heb niets meer nodig.’ En daar maakt Jezus nu een 
toespeling op. Eigenlijk zijn jullie arm.  
 
Maar er is nog iets, waar Jezus een toespeling op maakt. Dat is wat de kleren 
betreft. Ten eerste waren daar schapen rond de stad. Van de zwarte wol 
werden kleren gemaakt. Maar ook het zwarte linnen was in de omtrek heel 
beroemd. En zo zei Laodicea, vanwege die kledingindustrie: ‘Wij zijn goed 
gekleed, wij komen netjes voor de dag, we hoeven ons niet te schamen.’ En 

dan zegt Jezus: ‘Eigenlijk zijn jullie 
naakt. Je denk je schaamte bedekt te 
hebben, maar je staat eigenlijk in je 
hemd. Eigenlijk heb je niets 
fatsoenlijks om mee voor de dag te 
komen.’  
 
Het derde wat Jezus zegt, is: ‘Jullie 
denken het allemaal wel te zien, 
omdat jullie dat beroemde ooglijders-
ziekenhuis hebben.’ Inderdaad was 
dat ziekenhuis beroemd in de verre 

omtrek. Vooral mensen met oogziekten werden verpleegd. Met een 
toepspeling daarop zegt de brief nu: ‘Jullie denken het allemaal wel te zien, 
maar jullie staren je daarop eigenlijk blind. 
 
In Laodicea was zelfs een medische opleiding, een medische school, zeg maar 
het LUMC, het Laodicees Universitair Medisch Centrum. En sommigen denken 
dat de arts Lucas daar ook heeft gestudeerd. Ze hadden daar een heel goede 
zalf ontwikkeld voor een veel voorkomende oogziekte. Even voor de 
apothekersassistentes, de verpleegkundigen en de dokters in ons midden: het 
heette kollurion, gemaakt van Frygisch poeder vermengd met regenwater, het 
wit van eieren en Arabische gom. Waarom ik dat vermeld? Hoe 
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gecompliceerder de ziekte, hoe gecompliceerder je ook de mixen moest 
maken. En het scheen te helpen. Mede daardoor waren ze beroemd 
geworden, door die artsenschool en die ogenzalf. En Jezus zegt nu – en dat is 

dus tegen het zere been: ‘Jullie 
denken dus te zien, met al je 
gecompliceerde zalven, maar eigenlijk 
zijn jullie blind. Maar jullie zien niet wat 
je eigenlijk te doen staat in de dienst 
aan God, omdat jullie je niet laten 
leiden door dé Gezalfde.’  
 
Nou, dat kwam binnen, daar bij die 
gemeente van Laodicea. Eerst al die 
toespeling op dat lauwe water en dan 
ook nog zeggen dat arm, naakt en 

blind zijn. Arm in de liefde voor God, en naakt omdat je geestelijk niets hebt om 
mee voor de dag te komen, en blind: geen visie. 
 
Dat is stevige kritiek. Waarom doet de Here Jezus dit nu? Doet Hij dit om die 
gemeente af te schrijven? Doet Hij dit om ze een trap te geven? Nee, zo is de 
Here niet. Waarom Hij het doet, zegt Hij er zelf bij, met een woord uit Spreuken 
3(:12): ‘Iedereen die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik’ (v. 19). Iedereen die 
Ik liefheb! Jezus Christus heeft de gemeente van Laodicea dus lief! Het is de 
liefde van de Heer voor de gemeente, dat Hij met die stevige kritiek komt. Want 
Hij wil ons redden. Hij wil ons terecht brengen. Daarom vermaant Hij hen en 
ook ons. De liefde drijft Christus. En dat blijkt, gemeente, vooral uit zijn komst. 
Zijn komst naar deze wereld, zijn komst naar ons toe. Als je dat ziet, dan wordt 
je warm. Zo begaan als Hij met ons is. Want wij hebben ook wel trekken van 
Laodicea, denk ik. Wij zijn ook wel eens in bepaald opzicht arm, naakt en blind.  
 
En wat is het dan prachtig wat voor raad Hij geeft. Hij brengt alles mee. Wij 
hoeven niet zelf te gaan zoeken om ons te verrijken of te kleden of weer te 
gaan zien. Nee, Hij brengt alles mee. Rijkdom, kleren en ogenzalf. ‘Daarom 
raad Ik u aan.’ ‘Kom, ontvang van Mij rijkdom,’ zegt Hij, ‘hemelse rijkdom.’ Dan 
zul je pas echt rijk zijn. ‘Koop van Mij het goud van de genade, goud in vuur 
gelouterd.’ Kom, koop zonder geld een schat in de hemel, waar de roest niet bij 
kan. Zonder geld, want er is al lang betaald. Jezus Christus heeft betaald voor 
onze armoede, zodat wij rijk mogen zijn. 
 
En koop zonder geld ook hemelse kleren, waar de motten niet bij kunnen. 
Ontvang witte kleren, zodat de schaamte van je naaktheid bedekt kan worden. 
Zodat u rein bent. Want Christus heeft onze schaamte gedragen toen Hij naakt 
aan het kruis hing. En ervoor betaald, voor die witte kleren. Geen zwarte 
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kleren, waar Laodicea zo beroemd mee was, maar witte kleren. Gewassen in 
het bloed van Christus. Die witte kleren zullen de gemeente van Christus 
beroemd maken. De kleren van de gerechtigheid. 
 
‘En koopt van mij,’ zegt Jezus, ‘zalf voor uw ogen.’ Ogenzalf voor het 
geestelijke inzicht, opdat je mag gaan zien wat er in je leven werkelijk toedoet. 
Dat je de juiste visie krijgt. Doe dat, dat raad Ik je aan, koop dat nu van mij. 
Neem het van Mij aan, zonder geld, gratis, uit genade.  
 
‘Zo sta Ik voor de deur,’ zegt Hij, ‘en klop aan.’ Nee, Jezus forceert je deur niet. 
Hij klopt aan. ‘Laat Mij binnen, laat Mij binnen in je leven, in je hart. Doe mij 
open, laat mij in. Voor het eerst of opnieuw. Want als je open doet, dan zal Ik 
binnenkomen en we zullen samen eten.’ Onze Here Jezus Christus wil 
avondmaal houden met ons, als teken van zijn liefde: brood en wijn, teken van 
zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Teken van zijn verbondenheid. 
Het nieuwe verbond dat Hij sluit met ons door zijn bloed. 
 
En dan zullen we niet meer lauw zijn, maar dan zullen we in vuur en vlam 
komen te staan voor de zaak van God. Laten we elkaar ook zo aanvuren de 
komende tijd. Amen. 
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’Pas op voor dood spoor’ 
 
 

Aan IJsselmuiden-Grafhorst 
 

 
 
Wat zou Jezus aan Johannes dicteren als hij een brief aan ons zou moeten 
schrijven? We hebben gezien dat er bij elk van de zeven brieven gebruik is 
gemaakt van de specifieke kenmerken van die bepaalde stad. Hieronder een 
voorbeeld van hoe een brief aan ons er uit gezien zou kunnen hebben. En 
natuurlijk ben ik niet een Johannes, die zo directe de woorden van Jezus 
kreeg. Het is slechts mijn probeersel, maar wel in lijn met de brieven uit 
Openbaring 2 en 3. (Net zoals voor ons de zinspelingen in de brieven aan de 
zeven gemeenten van Klein-Azië niet in eerste instantie duidelijk waren, zo zal 
dat ook voor een niet IJsselmuidenaar gelden bij deze brief. Daarom in de 
eindnoten enige verheldering.) 
 
Openbaring 3:23-32 
 
23 Schrijf aan de engel van de gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst: 
“Dit zegt Hij, die de stromende, de levende rivier

i
 is, wiens mond klinkt als het 

geluid van geweldige watermassa’s.
ii
 24 Ik weet van uw werken. Ooit is naar u 

de Nieuwe Weg
iii
 aangelegd. U hebt die enthousiast betreden, ging achter Mij 

aan. Er is gebouwd en de gemeente werd een huis voor velen. En er wordt nog 
steeds veel gedaan voor de jongeren en de ouderen. 25 Ik weet ook van uw 
verdriet en de pijn. Van de wonden die zijn geslagen, door het leven, maar ook 
door je naaste. Vergeef elkaar en bedenk van te voren wat je zegt of wat je 
schrijft. Het kan je broeder of zuster zo’n pijn doen. 
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26 Maar dit heb Ik tegen u: sommigen van jullie weten niet meer over de brug 
te komen naar de kant waar God op je wacht. Jullie weten toch wel wat de 
beste kant van de rivier is?

iv
 God is in elk geval wel over de brug gekomen, met 

Mij. Ik kwam naar jullie toe om een brug te slaan naar de Vader. Maar het lijkt 
wel of sommigen die brug naar Mij met de gouden wielen van de wereld 
hebben opgehaald. Het verkeer lijkt gestremd.

v
 27 Tegen hen zeg Ik: kom weer 

over de brug naar Gods kant. En zorg ervoor dat je leven niet eindigt op dood 
spoor.

vi
 Want buitenwacht je (zonder God) het eeuwige vuur.

vii
 

28 Daarom versterk uw geloof. Houd vast aan wat u van Mij hebt gekregen. 
Houd vast aan het Woord van God. Lees het voortdurend, met elkaar en voor 
jezelf, en leef eruit. 29 En houd ook elkaar vast. Velen zijn trouw gebleven, 
maar sommigen zijn echter gans diep

viii
 gevallen. 

30 Wie echter overwint mogen met Mij zitten aan tafel. En onder het gezang 
van de Koekoek mogen ze eten van de mooiste rode vruchten

ix
 en de fijnste 

groenten
x
. De tempel van God zal bekleed zijn met de allerfijnste tapijten

xi
. 

31 En jullie doden zullen uit het zand van de berg
xii

 opstaan en met de dan nog 
levenden zullen ze Mij ontmoeten. 
32 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” 

                                                           
i
 Toespeling op de IJssel. Jezus is het (stromende =) levende water. 
ii
 Zie Openbaring 1:15

b
 . Tevens is dit een toespeling op de mond (mui) van de IJssel 

(IJsselmuiden betekent ‘mond van de IJssel’). 
iii
 ‘De Nieuwe Weg’. In 1646 legde de stad Kampen de Nieuwe Weg aan ter verbinding 

van de IJsselbrug met de Dorpsweg. Nu is dat de Burgemeester van Engelenweg. Het 
is een zinspeling op Jezus die de (nieuwe) Weg tot God is. Hij is dé Weg, de Waarheid 
en het Leven is. Bovendien werden christenen ‘aanhangers van de Weg’ genoemd 
(Hand. 9:2; 22:4), en had Apollos ‘onderricht gekregen in de Weg van de Heer’ (Hand. 
18:25). 
iv
 IJsselmuidenaren zeggen altijd dat onze oever de beste kant van de IJssel is, omdat 

je daarvandaan het mooiste zicht hebt op de skyline van Kampen. 
v
 Dit doelt op de stadsbrug, die ook gouden wielenbrug wordt genoemd, en die van 

een kant voor auto’s een tijdje was gestremd. 
vi
 Dit verwijst naar het dood spoor waarmee het Kamperlijntje eindigt bij het station.  

vii
 Zinspeling op de uitgaanscentrum de ‘Buitenwacht’ aan het Stationsplein dat op 14 

juli 2010 volledig is afgebrand. 
viii

 Toespeling op ‘het Ganzendiep’ bij Grafhorst. 
ix
 Aardbeien en tomaten uit de Koekoek. 

x
 Groentetelers in de Koekoek. 

xi
 Zinspeling op de tapijtindustrie van Genemuiden. 

xii
 Dit verwijst naar begraafplaats ‘De Zandberg’. 


