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de vorige keren:

▪ de brief aan Efeze (2:1-7);
▪ de brief aan Smyrna (2:8-11);
▪ de brief aan Pergamum (2:12-17).







Openbaring 2

18 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Tyatira: 
deze dingen zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als een vuurvlam 
en wiens voeten lijken op wit-brons. 

Thyatira, tegenwoordige bekend als Akhisar >





Openbaring 2

18 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Tyatira: 
deze dingen zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als een vuurvlam 
en wiens voeten lijken op wit-brons. 

Ook genoemd in Handelingen 16:14:

En een zekere vrouw, Lydia genaamd, een 
purperverkoopster van de stad Tyatira, die 
de God vereerde, luisterde en de Heer 
opende het hart om acht te geven aan 
hetgeen gesproken werd door Paulus. 



Openbaring 2

18 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Tyatira:
deze dingen zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als een vuurvlam 
en wiens voeten lijken op wit-brons.

nl. de Zoon >



Openbaring 2

18 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Tyatira:
deze dingen zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als een vuurvlam
en wiens voeten lijken op wit-brons.

Openb.19:
11 en Hij oordeelt en voert oorlog 
in rechtvaardigheid. 12 En zijn 
ogen zijn een vuurvlam...



Openbaring 2

18 En schrijf aan 
de boodschapper van de ekklesia in Tyatira: 
deze dingen zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als een vuurvlam 
en wiens voeten lijken op wit-brons. 

Openb.1:
15 En zijn voeten waren gelijk wit-brons, 
als in een smeltoven gloeiend gemaakt...

= de voeten waarmee 'de persbak' zal 
worden getreden (I9:15)



Openbaring 2

19 Ik weet jouw werken 
en de liefde en het geloof 
en de bediening en jouw verduren 
en dat jouw laatste werken 
meer zijn dan de eerste.



Openbaring 2

19 Ik weet jouw werken 
en de liefde en het geloof
en de bediening en jouw verduren
en dat jouw laatste werken 
meer zijn dan de eerste.

Gr. 'hupomonè'
= 'er onder blijven'



Openbaring 2

19 Ik weet jouw werken 
en de liefde en het geloof 
en de bediening en jouw verduren
en dat jouw laatste werken 
meer zijn dan de eerste.

vanwege de toenemende druk...



Openbaring 2

20 Maar Ik heb tegen je 
dat je de vrouw Izebel laat begaan, 
die van zichzelf zegt 
dat ze een profetes is 
en zij onderwijst en ze doet mijn slaven dwalen 
om te hoereren en afgodenoffers te eten.

de vrouw van koning Achab >



Izébel was de vrouw van koning Achab
• de dochter van Ethbaäl, de koning van Sidon.
• Omdat zij van Foenicische afkomst was, spoorde 

ze haar echtgenoot aan om de Baäl te gaan 
dienen, de Kanaänitische god van de 
vruchtbaarheid. 

• Achab liet in zijn hoofdstad Samaria een tempel 
voor die afgod bouwen en boog zich voor hem 
neer. Bovendien liet hij een asjera, d.w.z. een 
gewijde paal, oprichten.



Openbaring 2

20 Maar Ik heb tegen je 
dat je de vrouw Izebel laat begaan, 
die van zichzelf zegt 
dat ze een profetes is
en zij onderwijst en ze doet mijn slaven dwalen 
om te hoereren en afgodenoffers te eten.

vandaar nog gevaarlijker dan "de leer van 
Bileam" (Pergamum):

ze gebruikt godsdienstige argumenten



Openbaring 2

20 Maar Ik heb tegen je 
dat je de vrouw Izebel laat begaan, 
die van zichzelf zegt 
dat ze een profetes is 
en zij onderwijst en ze doet mijn slaven dwalen
om te hoereren en afgodenoffers te eten.

evenals de leer van Bileam (2:14) die ingang 
vond in Pergamum

vergl. weer met het teken van het Beest:
regulier eten kopen is afgodisch! 



Openbaring 2

21 En Ik heb haar tijd gegeven 
om zich te bezinnen
en zij wil zich niet bezinnen vanuit haar hoererij.

ze ontketende een vervolging tegen de profeten 
van JAHWEH met als gevolg:

• een droogte van "drie jaar en zes maanden" 
(Luc.4:25, Jak.5:17-18, vgl. 1Kon.18:1).

• vergl. het optreden van de twee getuigen in 
Openb.11 (waaronder Elia; 11:6) 



Openbaring 2

22 Neem waar: Ik werp haar op haar ligbed
en die met haar echtbreken 
tot in grote verdrukking, 
in het geval dat zij zich niet 
zullen bezinnen uit haar werken.

nl. een ziekbed (vergl. NBG51)



Openbaring 2

22 Neem waar: Ik werp haar op haar ligbed 
en die met haar echtbreken 
tot in grote verdrukking,
in het geval dat zij zich niet 
zullen bezinnen uit haar werken.



Openbaring 2

23 En haar kinderen zal Ik ombrengen 
in de dood 
en al de eklesia's zullen weten 
dat Ik degene ben 
die de nieren en harten doorzoekt 
en Ik zal aan een ieder van jullie 
geven naar jullie werken. 

identiek aan "die met haar echtbreken" (:22)? 



Openbaring 2

23 En haar kinderen zal Ik ombrengen 
in de dood 
en al de eklesia's zullen weten
dat Ik degene ben
die de nieren en harten doorzoekt 
en Ik zal aan een ieder van jullie 
geven naar jullie werken. 

vergl. Deut.13:11, 17:13, 19:20 ; Ezech.39:28



Openbaring 2

23 En haar kinderen zal Ik ombrengen 
in de dood 
en al de eklesia's zullen weten 
dat Ik degene ben 
die de nieren en harten doorzoekt
en Ik zal aan een ieder van jullie 
geven naar jullie werken. 

vergl. Jer. 11:20; 17:10; 20:12
Ja, JAHWEH der heerscharen 
is een rechtvaardige toetser, 
die nieren en hart doorziet...



Openbaring 2

23 En haar kinderen zal Ik ombrengen 
in de dood 
en al de eklesia's zullen weten 
dat Ik degene ben 
die de nieren en harten doorzoekt
en Ik zal aan een ieder van jullie 
geven naar jullie werken. 

d.w.z. eerlijk en met inachtneming van 
de innerlijke overleggingen en motieven



Openbaring 2

24 Maar tot de overigen van jullie
in Tyatira zeg Ik: 
allen die niet dit onderwijs hebben 
en die niet de diepten van de satan kennen, 
zoals zij zeggen, 
Ik zal jullie geen andere last opwerpen.

nl. die wél trouw zijn



Openbaring 2

24 Maar tot de overigen van jullie 
in Tyatira zeg Ik: 
allen die niet dit onderwijs hebben
en die niet de diepten van de satan kennen, 
zoals zij zeggen, 
Ik zal jullie geen andere last opwerpen.

nl. van Izébel



Openbaring 2

24 Maar tot de overigen van jullie 
in Tyatira zeg Ik: 
allen die niet dit onderwijs hebben
en die niet de diepten van de satan kennen, 
zoals zij zeggen, 
Ik zal jullie geen andere last opwerpen.

= de profetes claimde "de diepten 
van satan" te kennen



Openbaring 2

24 Maar tot de overigen van jullie 
in Tyatira zeg Ik: 
allen die niet dit onderwijs hebben
en die niet de diepten van de satan kennen, 
zoals zij zeggen, 
Ik zal jullie geen andere last opwerpen.

dan alleen je te onthouden van het 
hoereren en afgodenoffers (2:20)  



Openbaring 2

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

telkens worden de brieven geplaatst in 
de context van Christus' terugkeer  



Openbaring 2

26 En wie overwint 
en mijn werken bewaart tot het einde, 
aan hem zal Ik geven 
autoriteit over de natiën.

= wie overwint
"mijn werken" = het vervullen van de belofte

nl. autoriteit geven over de natiën  



Openbaring 2

26 En wie overwint 
en mijn werken bewaart tot het einde, 
aan hem zal Ik geven 
autoriteit over de natiën.

nl. van de aeon, vergl. Mat.24:3 en 13,14

13 Maar wie verduurt tot in het einde, die 
zal gered worden. 14 En dit goede bericht 
van het Koninkrijk zal geproclameerd 
worden in de heel de bewoonde wereld tot 
een getuigenis voor al de natiën en dan zal 
het einde komen



Openbaring 2

26 En wie overwint 
en mijn werken bewaart tot het einde,
aan hem zal Ik geven 
autoriteit over de natiën.

het Koninkrijk is een Israëlietisch Koninkrijk



Openbaring 2

27 En hij zal hen hoeden
met een ijzeren knots, 
zoals voorwerpen van aardewerk 
worden verbrijzeld, 
zoals ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

citaat uit Psalm 2 
ook in Openb.12:5 aan gerefereerd

En zij baarde een zoon, mannelijk, die op 
het punt staat te hoeden al de natiën, in 
een ijzeren knots. En weggerukt wordt haar 
kind naar God en zijn troon.



Openbaring 2

27 En hij zal hen hoeden 
met een ijzeren knots,
zoals voorwerpen van aardewerk
worden verbrijzeld, 
zoals ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

Gr. keramika
=pottenbakkerswerk

denk ook aan de pottenbakker die 
zijn werk 'recycled'! (Rom.9)



Openbaring 2

27 En hij zal hen hoeden 
met een ijzeren knots, 
zoals voorwerpen van aardewerk 
worden verbrijzeld,
zoals ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.

nl. autoriteit over de natiën
vandaar dat de Zoon het Koninkrijk 
uiteindelijk zal teruggeven aan de Vader 



Openbaring 2

28 En Ik aan hem geven 
de ster van de vroege morgen.

= Lat. 'Venus' 
het licht (de verwachting) van de 
nieuwe dag terwijl het nog donker is 



Openbaring 2

29 Wie een oor heeft, 
laat hem horen 
wat de geest tot de ekklesia's zegt.

vergl. 2:23:
"... en al de ekklesia's zullen weten..."  


