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Opening: Kolossenzen 1: 12-23 
 
Vragen naar aanleiding van de vorige keer? 
 
Opgezocht naar aanleiding van de vorige 
keren: 
 
 
10 dagen: een korte periode van gevangenschap, 
wachtend op een proces. Of wellicht niet letterlijk, 
een korte periode, een hevige periode.  
Volgens sommigen zouden de tien dagen verwijzen naar tien periodes van vervolgingen 
die de christenen zouden moeten ondergaan onder verschillende keizers: 
95 Domitianus 
112 Trajanuns 
177 Marcus Aurelius  
211 Septimus Severus 
235 Maximus Thrax 

250 Decius 
257 Valerianus 
303 Diocletianis 
323 Licinius 
361 Julianus 

Anderen vertalen 10 dagen naar 10 jaar en verwijzen naar de ernstige vervolgingen 
tussen 303 en 313 nChr.  
Maar wat mij betreft is dit allemaal niet heel sterk. 
 
 
Wie is de engel van de gemeente? 
Elke proclamatie aan de zeven gemeenten begint 
met “Schrijf aan de engel van de gemeente te ….” 
(Openbaring 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). 
Openbaring 1:16 zegt dat Jezus zeven sterren in 
zijn rechterhand heeft en 1:20 dat die zeven 
sterren de zeven de engelen van de zeven 
gemeenten zijn. Wat moeten wij verstaan onder de 
engel van de gemeente? 
Nergens anders komen we de uitdrukking "de engel van de gemeente" tegen. Nog in de 
Bijbel noch in andere geschriften van die tijd. Het woord dat hier met "engel" is vertaald, 
in het Grieks ἄγγελος, betekent boodschapper, gezant. Het wordt soms gebruikt voor 
mensen. Bijvoorbeeld in Mat 11:10 “Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit”. Het 
woord ἄγγελος komt 77 maal voor in Openbaring en  betekent op alle andere plaatsen 
‘engel’. In de zin van bovennatuurlijk wezen. 
Er is een uitleg die stelt dat het hier ook om engelen gaat, die de gemeenten 
vertegenwoordigen. Zoals in Daniël volkeren worden vertegenwoordigd door engelen, in 
het NT individuele gelovigen en zelfs zaken als vuur en water. De moeilijkheid bij deze 
uitleg is dat Johannes (of eigenlijk Jezus) brieven schrijft aan engelen en ze prijst en 
vermaant. Bovendien begint iedere proclamatie in het enkelvoud maar er wordt 
regelmatig overgeschakeld op het meervoud. Bv: 2:10 “sommigen van jullie”, 2:13 
"Antipas…. , die gedood werd bij jullie”, 2:14 “sommigen die vasthouden”. 
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Een andere uitleg is dat het om mensen, de voorgangers van die gemeenten, zou gaan. 
Dan zou je moeten vertalen met “aan de voorganger van de gemeente”. Dat het hier om 
voorgangers gaat, is onwaarschijnlijk omdat er in die tijd geen eenhoofdig leiderschap 
bestond. Bovendien werden brieven nooit gericht aan de leiders maar altijd aan de 
gemeenten zelf. Zie de brieven van Paulus, Clemens van Rome, Ignatius van Antiochië. 
Daarom zou ik zelf voor een andere oplossing kiezen. Als we even dat opschrift laten 
voor wat het is en kijkt naar de inhoud van die brieven. Aan wie is de inhoud gericht? 
Aan de betreffende gemeente. Het gaat over het gedrag van de gemeente. Zeker omdat 
zoals al eerder bleek er regelmatig op het meervoud wordt overgeschakeld. Bovendien is 
Openbaring gericht aan de gemeenten van Asia (1:4) en krijgt Johannes de opdracht om 
te schreven aan de gemeenten (1:11). Aan het eind van iedere brief of proclamatie wordt 
gezegd dat de Geest tot de gemeenten spreekt (2:7, 11, etc). Dat suggereert dat met de 
“engel van de gemeente” gewoon de gemeente wordt bedoeld. Zij vormen uiteindelijk de 
groep boodschappers van de gemeente.  
 
Tweede dood: 
De omschrijving tweede dood komt 4 keer voor in Openbaring (2: 1; 20: 6, 14 en 21: 8) 
In 2: 1 wordt gesproken over de dreiging van de tweede dood in samenhang met het 
verkrijgen van een nieuwe naam. In hoofdstuk 20 wordt het twee keer genoemd in 
combinatie met de vuurpoel, totale vernietiging. (Dit is de tweede dood: de vuurpoel.)   
Het is de totale vernietiging van het kwaad. (Maar voor hen die laf en trouweloos zijn 
geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met 
brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ (21: 14)  
 
 
Nog over van de vorige keer: 
 
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) 
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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. 
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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Deel II, Openbaring 4: 1-8: 1: Lijden voor de kerk 
 
4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me 
eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan 
laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in 
vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat 
had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die 
eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop 
vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op 
hun hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. 

Voor de troon brandden zeven 
vurige fakkels; dat zijn de 
zeven geesten van God. 6 Ook 
lag er voor de troon iets als 
een zee van glas, van kristal. 
Midden voor de troon en 
eromheen waren vier wezens, 
die van voren en van achteren 
een en al oog waren. 7 Het 
eerste wezen zag eruit als een 
leeuw en het tweede als een 
jonge stier; het derde had een 
gezicht als een mens en het 
vierde leek een vliegende 
adelaar. 
 

 
Wat is die hemel van Johannes? 

1. het luchtruim waar de vogels vliegen 
2. de ruimte waar de sterren schijnen 
3. een plaats van volmaaktheid die zelfs nu bestaat 
4. de volmaakte orde van dingen die zal bestaan als de aarde is vergaan 
5. de ‘hemelse plaatsen’ die niet een plaats zonder kwaad aanduiden, maar de sfeer 

van geestelijke werkelijkheid, waar de maskers weg zijn en zowel goed en kwaad 
in hun ware gedaante zichtbaar worden. (Ef. 2: 6 Hij heeft ons samen met hem 
uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 
Jezus.) 

Omdat het visioen de huidige schepping omvat lijkt optie 5 van deze betekenissen de 
meest waarschijnlijke. 
 
De betekenis van getallen 
Statische getallen: hoeveel mensen waren op de bijeenkomst? 12.000 
Symbolische getallen: 12.00 uur betekent midden op de dag 
Openbaring staat waarschijnlijk vol van de symbolische getallen. Het is belangrijk om 
naar de betekenis van die getallen te zoeken. 
Maar hoe ver ga je daarin? Bij de verklaring van getallen in Openbaring kun je eindeloos 
speculeren. Dat lijkt mij niet de bedoeling, want dan is het einde zoek. Nogmaals, ik ga 
uit van de eenvoudige lezing, die iedereen die zijn best doet zou kunnen inzien. 
 
Vierentwintig (Opb 4: 4) 
Het getal 24 komt eigenlijk alleen in Openbaring voor, voor het aantal oudsten dat de 
troon van God omringt. Het getal 12 komt natuurlijk heel veel voor, voor de stammen 
van Israël en de apostelen. Deze twee groepen worden in 21: 12-14 bijeengebracht. Het 
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lijkt voor de hand te liggen dat de 24 oudsten de gelovigen van Oude en Nieuwe 
Testament symboliseren. 
Maar kom je dan niet in de problemen met de tijd. Kunnen de oudsten nu al om de troon 
van God zitten, als de dag van het oordeel nog moet komen? Moeten de 24 dan toch 
geen andere machten, of engelen zijn? Hier zie je dus problemen met tijd en beelden in 
Openbaring. De gebeurtenissen die Johannes ziet, moeten we denk ik niet chronologisch 
op elkaar laten volgen. Daar zullen we meer voorbeelden van zien. 
 
Zeven (Opb. 4: 5) 
Het getal zeven speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in de hele Bijbel. Schepping, 
weken, eredienst, maatschappij, alles lijkt in het ritme van zeven opgebouwd te zijn. 
Zeven is niet zozeer het getal van de veelheid of heelheid, maar van de echtheid, de 
werkelijkheid. Openbaring staat vol zevens, alsof zeven maten de natuurlijk cadans zijn 
van de stem van God. 
 
Vier (4: 6, 7: 1) 
Het getal 4 komt op heel verschillende manieren in de Bijbel terug. Daardoor is het niet 
zo gemakkelijk de symboliek van het getal te achterhalen. 
In de teksten die we nu lezen, werkt  het best goed om het getal vier voor de wereld te 
laten staan, de vier windstreken, de ‘hoeken’ van de aarde. 

 
‘Wat er hierna gebeuren moet’ 
Dit duidt natuurlijk op een toekomst. Maar wanneer vindt die toekomst plaats? In 
Johannes’ tijd al, of in de hele kerkgeschiedenis? Moet het allemaal nog gebeuren, is 
niets van wat Johannes ziet al gebeurd? 
Als God eeuwig is, kunnen we eigenlijk niet aangeven wat in de tijd is, wat wanneer is 
etc. Het lijkt voor de hand te liggen dat Johannes een overzicht ziet van de gehele 
geschiedenis, ook wat er al gebeurd is. Het is dan ook beter om te kijken naar de 
betekenis van de visioenen voor de kerk nu. De visioenen verklaren meer wat we al 
weten, dat er ellende en onderdrukking in de wereld is, dan dat zij die verdrukking en 
ellende aankondigen. Ook de tijd van Johannes kende al ellende en verdrukking. 
Misschien nog wel erger dan nu. (Als we bekijken hoe wreed de Romeinen konden zijn 
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voor het Joodse volk ±70 en voor de christenen, dan is het niet altijd waar dat het lijden 
door de eeuwen heen steeds erger wordt. Je kunt nu en toen niet vergelijken.) 
Zo gebruikt Jezus in zijn leven ook het boek van Jesaja (Lucas 4) om te laten zien wat 
zijn betekenis is in Nazaret toen. (Over volgorde gaat het de volgende keren nog meer.) 
 
De troon 
Belangrijk is dat de troon van God het centrale middelpunt is. In hoofdstuk 5 uitgebreid 
met het lam, de Zoon van God, die de zegels van de boekrol mag openen.  
 
Vers voor vers: 
1, Stem met geluid van een bazuin, hst. 1: 11, Iemand die eruit zag als een mens etc. 
Jaspis en Sarder zijn edelstenen, vaak rood. Smaragd is groen. 
 
 
Afsluiting:  NL 405 
 
2 
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
 
3 
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 


