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• terugblik op hoofdstuk 1 (4 avonden)
• voorafgaand aan de bespreking van Openbaring 2 

& 3 eerst enkele vóórvragen:
❑ wat weten we van deze ekklesia's in Asia?
❑ hoe verhouden ze zich tot Paulus' arbeid in 

Asia?
❑ en vooral: hebben Joodse gemeenten wel 

bestaansrecht nu in het ene, samen-Lichaam 
"de twee" (besnijdenis en voorhuid) zijn 
eengemaakt?

❑ hoe kan Christus' wederkomst als zó 
aanstaande worden neergezet?

❑ kortom:

de setting van Openbaring 2 & 3



eerst het frame, daarna de details



eerst het plaatje, daarna inkleuren...



stelling 1

niet alle ekklesia's (zoals te Troas, Kolosse
en Hiërapolis) worden aangeschreven
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Handelingen 20

6 Maar wij voeren af van Fillipi, 
na de dagen der ongezuurde broden 

en kwamen binnen vijf dagen 
bij hen te Troas aan, 

waar wij zeven dagen doorbrachten.
7 En toen wij op één [dag] van de sabbatten 
samengekomen waren om brood te breken, 

hield Paulus een toespraak tot hen...
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Kolosse 4

13 Want ik kan van hem (=Epafras) getuigen, 
dat hij zich vele moeite 

heeft gegeven voor jullie (=Kolosse; 1:2)
en voor hen, 

die te Laodicea 
en te Hierapolis zijn.
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stelling 2

Behalve Efeze en Laodicea 
zijn de overige plaatsen in Asia 
vanuit Paulus' brieven onbekend
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stelling 3

het besnijdenis-evangelie 
was vanaf het prille begin in Asia bekend
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Handelingen 2

8 En hoe horen wij hen dan 
een ieder in onze eigen taal, 

waarin wij geboren zijn?
9 Parten, Meden, Elamieten, 

inwoners van Mesopotamie, Judea 
en Kapadocie, Pontus en Asia...
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Handelingen 6

9 Maar er stonden sommigen op van hen, 
die uit de synagoge 

van de zogeheten Libertijnen zijn, 
en van de Cyreneeërs, 

en van de Alexandrijnen, 
en van hen, die uit Cilicië zijn, 

en uit Asia, 
en zij discussieerden met Stefanus.
10 En zij waren niet sterk genoeg 

om de wijsheid en de geest, 
waarmee hij sprak, te weerstaan.
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Handelingen 16

6 En zij gingen door Frygië 
en de Galatische landstreek, 

en zij werden door de heilige geest verhinderd, 
het woord in Asia te spreken.
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Handelingen 16

6 En zij gingen door Frygië 
en de Galatische landstreek, 

en zij werden door de heilige geest verhinderd, 
het woord in Asia te spreken.

Romeinen 15

20 En ik stelde er zó een eer in 
om het goede bericht te brengen, 

waar Christus nog niet wordt genoemd, 
opdat ik niet 

op andermans fundament zou bouwen,
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stelling 4

de Israëlietische identiteit 
speelt een grote rol 

in de zeven ekklesia's in Asia
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Openbaring 1

6 en hij maakt ONS
een koninkrijk van priesters

voor zijn God en Vader. 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht 

'tot in de aeonen van de aeonen! Amen!
7 Neem waar, Hij komt met de wolken

en elk oog zal hem zien, 
en die hem doorstaken

en alle stammen van het land
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!

= Israël; 
Exodus 19:5,6
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Openbaring 2

9 Ik weet van je verdrukking 
en de armoede (maar je bent rijk) 

en de laster vanuit degenen 
die zeggen dat zij Joden zijn 

en het niet zijn, 
maar een synagoge van de satan.
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Openbaring 3

9 Neem waar, 
Ik zou sommigen 

vanuit de synagoge van de satan geven, 
van hen die zeggen Joden te zijn

maar het niet zijn en liegen. 
Neem waar, Ik zal maken 

dat zij arriveren 
en zich neerwerpen voor jouw voeten 
en zij zouden weten dat Ik jou liefheb.
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stelling 5

Johannes schrijft zeven 
"boodschappers van ekklesia's" aan: 

een bekende joodse functie
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Openbaring 1

20 Het geheim van de zeven sterren 
die je waarnam op mijn rechterhand 

en de zeven gouden kandelaren: 
de zeven sterren 

zijn de zeven boodschappers 
van de zeven ekklesia's 

en de zeven kandelaren zijn de zeven ekklesia's.

'de zeven engelen van de gemeenten' zijn 
géén geheim

ze zijn de verklaring van een geheim!
een bekende functie in de synagoge:

de Shaliach Tsibbur (=chazan)!
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stelling 6

in het besnijdenis-evangelie 
van de zeven ekklesia's 

speelt de nabij-verwachting een grote rol 
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= de openbaring van het 
Koninkrijk in die generatie



Handelingen 1

6 Zij dan die bijeengekomen waren, 
vroegen hem zeggende: 

Heer, herstelt u in DEZE TIJD 
het Koninkrijk voor Israël?
7 Hij echter zei tot hen: 

het is niet aan jullie te weten 
tijden of gelegenheden 
die de Vader plaatste 
in zijn eigen autoriteit.
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Handelingen 3

19 Bezin je dan en keer om, 
opdat jullie zonden uitgewist worden, 

zodat er perioden van verfrissing mogen komen
van het aangezicht van de Heer,

20 en Hij zou afvaardigen 
de voor jullie bestemde Christus, Jezus,

21 die de hemel moest ontvangen 
tot op [de] tijden van herstel, 
van alles waarvan God sprak 

bij monde van zijn heilige profeten, 
vanaf de aeon.
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Openbaring 2

5 ... Maar zo niet dan kom Ik tot je
en zal je kandelaar weghalen vanuit haar plaats, 

in het geval je je niet zult bezinnen.

16 Bezin je dan; 
maar zo niet dan kom Ik snel tot je

en Ik zal oorlog voeren met hen; 
in het groot-zwaard van mijn mond.

25 Maar wat jullie hebben, houd dat vast, 
totdat Ik, wanneer dan ook zou arriveren.
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Openbaring 3

3 ... In het geval dan dat je niet zou waken 
zal Ik als een dief arriveren 
en je zult beslist niet weten 

welk uur Ik bij jou zal arriveren. 

10 Omdat jij het woord 
van mijn verduren bewaart, 

zal Ik ook jou bewaren
uit het uur van de beproeving 

die aanstaande is
over heel de bewoonde wereld, 

om te beproeven hen die op de aarde wonen.
11 Ik kom snel, houd vast wat je hebt opdat 

niemand jouw lauwerkrans zou nemen.
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stelling 7

Johannes wordt in de geest 
in de dag van de Heer geplaatst 

en 'skipt' de periode 
van het ene, "samen-lichaam"
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besnijdenis-evangelie

Handelingen-periode

voorhuid-evangelie

Hand.13Hand.2 Hand.28
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dag van de Heer

besnijdenis-evangelie

Handelingen-periode

voorhuid-evangelie

Hand.13Hand.2 Hand.28

hervatting 7



▪ Israël kan zich niet 
meer bekeren

▪ het geheim voluit 
geopenbaard

▪ de twee (besnijdenis 
& voorhuid) één 
gemaakt

▪ de tussenmuur 
afgebroken

besnijdenis-evangelie

Handelingen-periode

voorhuid-evangelie

Hand.13Hand.2 Hand.28
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Johannes 21

22 Jezus zegt tegen hem: 
Als Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, 

wat gaat het jou aan? Jij, volg Mij!
23 Dit woord, dan, 

ging uit onder de broeders, 
dat die leerling niet sterven zal. 
Maar Jezus zei niet tegen hem, 

dat hij niet sterven zal, 
maar: als Ik wil, dat hij blijft, 

totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?

7


