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de vorige keren:

▪ inleiding tot de zeven brieven
▪ ekklesia's in de dag van de Heer
▪ Joods, Israëlietisch van karakter 



Openbaring 2

8 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Smyrna: 
deze dingen zegt de eerste en de laatste, 
die een dode werd en leeft:



Openbaring 2

8 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Smyrna: 
deze dingen zegt de eerste en de laatste, 
die een dode werd en leeft:
9 Ik weet van je verdrukking 
en de armoede - maar je bent rijk -
en de laster vanuit degenen die zeggen 
dat zijzelf Joden zijn en het niet zijn, 
maar een synagoge van de satan.



Openbaring 2

10 Vrees niet voor het aanstaande lijden. 
Neem waar: de diabolos 
staat op het punt sommigen van jullie 
in de cel te werpen 
opdat jullie beproefd zullen worden...



Openbaring 2

10 Vrees niet voor het aanstaande lijden. 
Neem waar: de diabolos
staat op het punt sommigen van jullie 
in de cel te werpen 
opdat jullie beproefd zullen worden...

die op aarde zal worden geworpen, 
"de aanklager van de broeders"; Openb.12:10



Openbaring 2

10 Vrees niet voor het aanstaande lijden. 
Neem waar: de diabolos 
staat op het punt sommigen van jullie 
in de cel te werpen 
opdat jullie beproefd zullen worden...

beproeven = testen, zoals goud; vergl. 1Petr.1:7



Openbaring 2

10 ... en jullie zullen 
een verdrukking van tien dagen hebben. 
Word trouw tot de dood 
en Ik zal aan je geven 
de lauwerkrans van het leven.

net zo letterlijk als de tien dagen in Dan.1:12



Openbaring 2

10 ... en jullie zullen 
een verdrukking van tien dagen hebben.
Word trouw tot de dood
en Ik zal aan je geven 
de lauwerkrans van het leven.

niet de natuurlijke dood
maar: trouw, ook als het je leven kost



Openbaring 2

10 ... en jullie zullen 
een verdrukking van tien dagen hebben. 
Word trouw tot de dood 
en Ik zal aan je geven 
de lauwerkrans van het leven.

Gr. stephanos: 
gegeven aan atleten na de wedloop 

NBG51: kroon, krans, erekrans
een blijvende herinnering aan de 
trouw (zie ook Openb.4:10)



Openbaring 2

11 Wie een oor heeft, 
laat hem horen wat de geest 
tot de ekklesia's zegt. 
Wie overwint zal beslist niet beschadigd worden 
vanuit de tweede dood.



Openbaring 2

11 Wie een oor heeft, 
laat hem horen wat de geest 
tot de ekklesia's zegt. 
Wie overwint zal beslist niet beschadigd worden 
vanuit de tweede dood.

lett. de overwinnende
in de ogen van de wereld verliezers: 
arm, berooid, aangeklaagd en/of omgekomen



Openbaring 2

11 Wie een oor heeft, 
laat hem horen wat de geest 
tot de ekklesia's zegt. 
Wie overwint zal beslist niet beschadigd worden 
vanuit de tweede dood.

zie Openb.20 >



Openbaring 20

5 De overige doden leven niet, 
totdat de duizend jaren 

tot een einde gebracht worden. 
Dit is de eerste opstanding.
6 Gelukkig en heilig is hij, 

die deel heeft aan de eerste opstanding; 
over hen heeft de tweede dood geen autoriteit, 

maar zij zullen priesters zijn van God, 
en van Christus, 

en zij zullen met Hem heersen, 
de duizend jaren.





Openbaring 2

12 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Pergamum: 
deze dingen zegt hij 
die het tweesnijdende, 
het scherpe groot-zwaard heeft:

= Bergama >





Openbaring 2

12 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Pergamum:
deze dingen zegt hij 
die het tweesnijdende, 
het scherpe groot-zwaard heeft:

... dat hij gebruiken om "de natiën te 
slaan" (19:15) en de legermacht van 
het beest te doden (19:20- 21)



Openbaring 2

13 Ik weet waar je woont, 
daar waar de troon van de satan is 
en je houdt vast aan mijn naam 
en je verloochent niet mijn geloof, 
ook niet in de dagen van Antipas, 
mijn trouwe getuige die werd gedood bij jullie, 
waar ook de satan woont.

= binnen het Grieks-Macedonisch rijk >



Openbaring 13

1 En ik nam waar, 
vanuit de zee kwam een beest op. 

Het had tien horens en zeven koppen (...)
2 En het beest dat ik waarnam, 

geleek op een luipaard
en zijn voeten als van een beer 

en zijn muil als de muil van een leeuw. 
En de draak geeft aan hem zijn macht 
en zijn troon en zijn grote autoriteit.

Leo-pard
= het derde koninkrijk in Daniël 7
> het (Griekse) rijk van Alexander de Grote



Openbaring 2

13 Ik weet waar je woont, 
daar waar de troon van de satan is
en je houdt vast aan mijn naam 
en je verloochent mijn geloof niet, 
ook niet in de dagen van Antipas, 
mijn trouwe getuige die werd gedood bij jullie, 
waar ook de satan woont.



Openbaring 2

13 Ik weet waar je woont, 
daar waar de troon van de satan is 
en je houdt vast aan mijn naam 
en je verloochent mijn geloof niet, 
ook niet in de dagen van Antipas, 
mijn trouwe getuige die werd gedood bij jullie, 
waar ook de satan woont.

= 'i.p.v. (=vertegenwoordiger) van de vader'
• ook naam van zoon van Herodes de Grote

Mat. 14:1, Luc. 3:1, 9:7; Hand. 13:1



Openbaring 2

13 Ik weet waar je woont, 
daar waar de troon van de satan is 
en je houdt vast aan mijn naam 
en je verloochent mijn geloof niet, 
ook niet in de dagen van Antipas,
mijn trouwe getuige die werd gedood bij jullie, 
waar ook de satan woont.

vergl. Openb.12:17 >



Openbaring 12

17 En de draak werd toornig op de vrouw 
en ging weg om oorlog te voeren
met de overigen van haar zaad, 

die de voorschriften van God bewaren 
en het getuigenis hebben van Jezus. 

• de vrouw = Israël
• de mannelijke zoon = Christus (inclusief 

zijn lichaam)
• de overigen van haar zaad =

gelovige Israëlieten die in de woestijn 
geen onderkomen hebben



Openbaring 2

14 Maar Ik heb enkele dingen tegen je. 
Dat je sommigen hebt 
die het onderwijs vasthouden van Bileam
die Balak onderwees een valstrik te spannen 
in het zicht van de zonen van Israël, 
om afgodenoffers te eten en te hoereren.

beschreven in Numeri 24,25



Openbaring 2

14 Maar Ik heb enkele dingen tegen je. 
Dat je sommigen hebt 
die het onderwijs vasthouden van Bileam 
die Balak onderwees een valstrik te spannen 
in het zicht van de zonen van Israël, 
om afgodenoffers te eten en te hoereren.

> het teken van het beest ontvangen (Openb.13) 
= voedsel kunnen kopen = afgodisch!



Openbaring 2

15 Zó heb je ook 
die op dezelfde wijze vasthouden 
aan het onderwijs van de Nikolaïeten.

de leer van Bileam 
= de leer van de Nikolaïeten 



Openbaring 2

15 Zó heb je ook 
die op dezelfde wijze vasthouden 
aan het onderwijs van de Nikolaïeten.

Nikolaieten = 'overwinnaars van het volk'
Bileam = 'verwoester van het volk'



Openbaring 2

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.

beschreven in Openb.19 > 



Openbaring 19

15 En uit zijn mond komt 
een scherp groot-zwaard, 

om daarmee de natiën te slaan. 
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren knots, 

en Hij treedt de perskuip van de wijn 
van de woede van de boosheid 

van God, de Almachtige.



Openbaring 2

17 Wie een oor heeft, laat hem horen 
wat de geest zegt tot de ekklesia's.
Wie overwint, aan hem zal Ik geven 
van het verborgen manna...



Openbaring 2

17 Wie een oor heeft, laat hem horen 
wat de geest zegt tot de ekklesia's.
Wie overwint, aan hem zal Ik geven 
van het verborgen manna... 

tegenover "afgodenoffers eten" (Bileam)

het manna dat in een gouden kruik bewaard 
moest worden in de ark (Ex.16:33,34):

type van het onvergankelijke woord van God



Openbaring 2

17 ... en Ik zal hem een wit kiezelsteentje geven 
en op het kiezelsteentje 
een nieuwe naam geschreven, 
die niemand heeft waargenomen, 
behalve die het ontvangt.

zoals de hogepriester in twaalf steentjes de 
namen van de zonen van Israël droeg op 
zijn schouders en zijn borst 



Openbaring 2

17 ... en Ik zal hem een wit kiezelsteentje geven 
en op het kiezelsteentje 
een nieuwe naam geschreven, 
die niemand heeft waargenomen, 
behalve die het ontvangt.

= die uitdrukking geeft aan de nieuwe (van 
God ontvangen) identiteit

de ontvanger zelf wordt deze (als eerste) 
bekend gemaakt (i.t.t. bij de geboorte)



Openbaring 2

17 ... en Ik zal hem een wit kiezelsteentje geven 
en op het kiezelsteentje 
een nieuwe naam geschreven, 
die niemand heeft waargenomen, 
behalve die het ontvangt. 

zoals ook de Mensenzoonzelf "een 
geschreven naam heeft, die niemand 
heeft waargenomen dan Hijzelf" (19:12).




