Kring Openbaring
bijeenkomst 2, 11/13 oktober 2021

Opening: Efeziërs 1
1
Van Paulus, door Gods
wil apostel van Christus
Jezus. Aan de heiligen in
Efeze, aan de gelovigen
die één zijn in Christus
Jezus. 2Genade zij u en
vrede van God, onze
Vader, en van Jezus
Christus, de Heer.
3
Gezegend zij de God en
Vader van onze Heer
Jezus Christus, die ons
in de hemelsferen, in
Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
13
In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het
evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt
met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14als
voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven
verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.
15
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de
Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God
onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God
van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest
van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult
kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u
hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de
heiligen zullen ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de
krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
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Rondje namen?
Vragen naar aanleiding van de vorige keer?
Naar aanleiding van een vraag vorige keer: Was Patmos een
soort strafkamp?
Op internet schrijven veel mensen elkaar na: Johannes zou door de
keizer Titus Flavius Domitianus in 95nChr zijn verbannen naar
Patmos, wat toen inderdaad in gebruik was als strafkamp. Maar
officieel is dit niet zo zeker. Hier kan ook sprake zijn van de kip en
het ei. Johannes schrijft dat hij op Patmos is, en daar volgen de
conclusies uit. Er is geen eigentijds buitenbijbels materiaal hierover.
Wel vinden we bij de kerkvaders (2de en 3de eeuw) verschillende
theorieën.
In Openb. 6: 9 staat: Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik
aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht
waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun
getuigenis.
En in 20: 4 staat: Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten
werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren
omdat ze van Jezus hadden
getuigd en over God
hadden gesproken; zij
hadden het beest en zijn
beeld niet aanbeden en ook
zijn merkteken niet op hun
voorhoofd of hun hand
gekregen. Zij waren tot
leven gekomen en heersten
duizend jaar lang samen
met de messias
Dit, bij elkaar opgeteld,
maakt wel duidelijk dat er
sprake was van een
Romeinse vervolging en
waarschijnlijk een Romeinse
straf voor Johannes, vanuit
Efeze (Eusebius) of zelfs
vanuit Rome (Tertullianus).
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Hoofdstuk 2
De brieven aan de zeven gemeenten
De brieven aan de zeven gemeenten hebben vaak een gelijke
opbouw:
1. Tot de gemeente
2. Spreekt … (bijv. Hij die de zeven sterren in de hand houdt)
3. Ik weet sommige goede dingen over u.
4. Ik weet ook iets slechts.
5. Heb dus berouw.
6. Hoor wat de Geest zegt.
7. De overwinnaar wordt beloond.
1. Efeze
1. Stad waar Johannes mee verbonden was. Zag zichzelf als de
hoofdstad van Klein-Azië. (in de tweede eeuw meldt Irenaeus
van Lyon dat Johannes in Efeze verbleef. Irenaeus was een
leerling van bisschop Polycarpus van Smyrna die de apostel
Johannes nog persoonlijk had meegemaakt.)
Efeze was een belangrijke handelsplaats aan de westkust van
Klein-Azie in het tegenwoordige Turkije. In de tijd van het
Nieuwe Testament lag Efeze in de Romeinse provincie Asia.
Behalve een handelscentrum was Efeze ook een belangrijk
godsdienstig centrum in de Grieks-Romeinse wereld. De tempel
van de godin Artemis trok vele pelgrims naar Efeze, en was zo
van groot economisch belang.
In Efeze stond de tempel van Artemis. Die tempel was een van
de zeven wereldwonderen, en is vaak herbouwd. In die tijd
hadden wel meer steden een god of godin die het belangrijkst
voor hen was. Voor Efeze was dat de godin Artemis. In
opgravingen in Efeze zijn ook tempels voor andere goden
gevonden, een theater met ruimte voor 24000 personen (zie
Handelingen 19:29) en een bibliotheek.
Er was al eeuwenlang een Joodse gemeenschap in Efeze, maar
we weten niet hoe groot die in de tijd van het Nieuwe Testament
was. In Handelingen 18:26 wordt de synagoge in Efeze
genoemd.
2. Hij die de zeven sterren in zijn handen houdt
3. Goed: Volharding
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4. Gebrek: Eerste liefde verzaakt. Juist de kwaliteit waar Johannes
zo duidelijk over is in zijn brieven (1 Joh. 4: 7Geliefde broeders
en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit
God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is
Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de
wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het
wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om
verzoening te brengen voor onze zonden.)
5. Gedenk en bekeer u (Nikolaïeten)
6. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt.
7. Eten van de levensboom
Nickolaïeten
Een sekte genoemd in Opb. 2:6, 15, die ervan beschuldigd werd dat
zij vasthieldt aan de dwaalleer van Bileam en zodoende voor de
gemeente van God een struikelblok opwierp door aan te dringen op
de vrijheid om dingen te eten die aan afgoden waren geofferd en
ook om overspel te begaan, tegen het besluit van de apostelen in
(Hand.15:29).
Sommigen menen dat Nicolaüs, een van de eerste diakenen (Hnd
6:5), daarvan de stichter van de sekte zou zijn geweest. Hij zou als
een andere Judas van de zuiverheid der leer van Christus zijn
vervallen. Anderen spreken dat tegen en menen dat een andere
Nicolaüs de invoerder van de dwaling is geweest.
U hebt de liefde van weleer opgegeven.
NBG 51: Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt
hebt. (τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην)
Ga terug naar het eerste moment, je eerste ervaring van Liefde, je
eerste ervaring van gered zijn.
2. Smyrna
1. Een nieuw gebouwde stad. Verwoest geweest en nu in
schoonheid minstens zo mooi als Efeze. Smyrna is een grote,
bloeiende havenstad 65 km. boven Efeze, de concurrent. De
stad wordt alleen maar hier twee keer genoemd, maar werd een
belangrijke Christelijke gemeente. De gemeente bestond niet uit
de rijke mensen. Er was sprake van vervolging ook vanuit de
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6.
7.

synagoge. Dat de Joden ‘valse joden’ worden genoemd is
waarschijnlijk omdat de kerk als het ware Israël gezien werd. De
Joodse gemeenschap had voorrechten om hun eigen religie te
mogen aanhangen. Christenen haakten hier wel bij aan, maar
blijkbaar gebeurde het in Smyrna dat de synagoge zich hier
tegen verzette.
Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft
Vervolging en belastering
Tegenstanders zijn Joden (zie ook Joh. 8: 33, 44)
 Belangrijk thema van Openbaring is de verdrukking waarin
de christenen leven. Nergens belooft het Nieuwe Testament
dat christenen verdrukking zullen ontlopen.
 Maar God belooft wel dat er leven is, zelfs als christenen de
lichamelijke dood ondergaan. (// Rom. 8: 18Ik ben ervan
overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding
staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat
openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.)
Geen gebreken
Een bemoediging: 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.
Wie oren heeft om te horen
Geen schade van de tweede dood

3. Pergamun
1. De bekendste Romeinse stad in Klein-Azië. Zetel van de regering
van de Romeinen. Er was een tempel met de door de staat
gesteunde keizerdienst. Er ws een grote tempel voor Augustus.
Satan is hier niet de lasteraar zoals in Smyrna, maar de overste
van de wereld. Ook was er een bibliotheek (Pergamum komt van
het woord perkament), en het was de zetel geweest van de
beroemde priester Asclepius, de genezer. Een duidelijke niet
christelijke maatschappij.
Beroemd is natuurlijk ook het Altaar voor Zeus dat in het
museum in Berlijn staat.
2. Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft.
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3. Goed: U bent trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet
verloochend.
4. Gebrek: Sommigen houden vast aan de leer van Bileam (Num.
22-24; en 31). ‘Iedereen doet het, dus waarom wij niet? Wat
steekt er eigenlijk voor kwaad in?’ Het compromis.
5. Breek toch met het leven dat u nu leidt.
6. Wie oren heeft
7. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een
wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent.
Twee keer wordt
hier gerefereerd
aan het
tweesnijdend
zwaard uit 1: 16.
(en nog Opb. 19:
15, 21) Woorden
van God worden
vaker gekoppeld
aan een
zwaard/mes: Jes
49: 2, Ef 6: 17
Het Woord van
God snijdt ons als
het ware los van
wat fout is.
Witte stenen
Er zijn verschillende interpretaties voor de witte stenen. Een
bekende is: In de Griekse en Romeinse rechtspraak werden in die
tijd twee stenen gebruikt: een witte die de beschuldigde vrijsprak en
een zwarte die de veroordeelde aanwees. Wanneer de overwinnaars
een witte steen krijgen, is dit dus een bewijs van hun onschuld.
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4. Tyatira
1. Tijdens de Romeinse periode (1e eeuw n.Chr.) stond de stad
bekend om haar textielverfindustrie en vormde een
handelscentrum van paarse textiel.Er waren veel handelsgildes
in Tyatira waar christenen ook lid van waren.
2. De Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten
als brons. (hst. 1: 14, 15)
3. Goed: Liefdevol, gelovig hulpvaardig en standvastig; ze staan er
beter voor dan eerst.
4. Gebrek: U laat Izebel haar gang gaan. Onzedelijkheid,
compromitteren met de afgodendienst. Of Izebel haar echte
naam is, of dat er wordt verwezen naar Izebel, de vrouw van
koning Achab, is niet duidelijk. Haar verleiding lijkt op die van
de Nicolaïeten. Het kan ook verwijzen naar vormen van
Gnostiek, waarbij een sterke scheiding tussen lichaam en geest
geleerd wordt. Daarbij hebben lichamelijke zaken geen invloed
op het geestelijke, en ‘sta je boven’ zaken als lust en overspel.
Uit de ‘straf’ zou je kunnen opmaken dat zij juist heel lichamelijk
en sterfelijk zijn en dat de aardse daden er wel degelijk toe
doen.
5. Houdt vast aan wat u hebt, totdat ik kom.
6. Macht over alle volken
7. Wie oren heeft
(omwisseling)
5. Sardes
1. Sardes was een zeer succesvolle, rijke stad op een strategische
plek langs handelsroutes. De legendarische Croesos (zo rijk als
Croesos) woonde er.
In Romeinse tijd was het vooral een juridisch centrum.
2. Ook de christengemeente was naar menselijke maatstaven een
levende gemeente.
3. Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft (1:
16-20)
4. Geen goede dingen
5. Alleen een goede reputatie die nergens op gebaseerd is.
6. Wordt wakker, herinner u de boodschap, breek met het leven
dat u nu leidt. Christus komt onverwacht (Mat. 24: 42-44)
7. Enkelingen in wit gekleed. Witte kleren duiden reinheid aan.
Ook bij een overwinning gingen generaals in het wit gekleed.
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8. Wie overwint zal ik in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet
schrappen, maar juist voor hem getuigen. Juridische termen, die
juist in Sardes goed begrepen werden.
9. Wie oren heeft…
6. Filadelfia
1. De naam Filadelfia (klemtoon op 'del') komt van het Griekse
φιλαδελφεια, Philadelpheia, en betekent "broederliefde" of
"broederlijke liefde".
2. Filadelfia is net als Smyrna geconfronteerd met ‘pseudo-Joden’.
3. Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft…
Christus spreekt in een mooie metafoor van de ‘deur’. Hij heeft
de sleutel (Mat 16: 19). En Hij is de deur (Joh. 10)
4. Trouw gebleven, verdrukking van leugenaars
5. Geen gebreken
6. Bemoediging, ‘Ik kom spoedig’
7. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. De
Naam van God en ook mijn eigen nieuwe naam.
8. Het nieuwe Jeruzalem: heel duidelijk wordt hier al vooruit
gewezen naar Openb. 21: 2 en 10. “de nieuwe stad, Jeruzalem,
neerdalend, uit de hemel, van God…”
9. Wie oren heeft…
7. Laodicea
1. Laodicea was een bankcentrum en een textielstad, ook bekend
om de vervaardiging van een soort oogzalf. Het was ook een
groot kuuroord vol met baden. Ook werd daar het oogzalf
geproduceerd. Lauw en ongezond kalkwater stroomde uit
nabijgelegen bronnen. Het water in Pamukkele was warm en
kwam lauw aan in Laodicea. Daar wat het waardeloos geworden.
2. Dit zegt de Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin
van Gods schepping.
3. Geen positieve dingen
4. Lauwheid, armzaligheid, blindheid en naaktheid.
5. Er is een kans als er berouw is. Het enige redmiddel tegen de
lauwheid is de hernieuwde toelating van de buitengesloten
Christus.
6. Als iemand hoort naar het kloppen op de deur, zal Hij
binnenkomen en maaltijd met hem hebben. Wie overwint zal
met Hem op de troon zitten.
7. Wie oren heeft…
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Afsluiting: NL 968: 1, 2, 5
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één
woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
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