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terugblik... (1)

besproken wat werd geschreven aan 
de boodschappers van de ekklesia's in... 

1. Efeze
2. Smyrna
3. Pergamus
4. Thyatira
5. Sardes 

blijven over...
6. Filadelfia
7. Laodicea



terugblik... (2)

de zeven ekklesia's staan model voor de zware tijd die in 
'Openbaring' wordt beschreven.

• de besnijdenis-ekklesia's in Johannes' dagen worden 
voortgezet in "de dag van de Heer" (1:10);

• de tijd dat het Evangelie van het Koninkrijk via Israël 
in heel de bewoonde wereld zal worden gepredikt 
(Mat.24:14);

• waarin het zal aankomen op "wie verduurt tot in het 
einde, zal gered worden" (Mat.24:13).





Openbaring 3

7 En schrijf aan de boodschapper 
van de ekklesia in Filadelfia: 
deze dingen zegt de Heilige, de Waarachtige 
die de sleutel van David heeft 
en die opent en niemand zal sluiten 
en die sluit en niemand opent.

verwijzend naar Jes.22:21,22
sleutelrol in Jeruzalems bevrijding en de 
bewaarder van het huis van David



Openbaring 3

7 En schrijf aan de boodschapper 
van de ekklesia in Filadelfia: 
deze dingen zegt de Heilige, de Waarachtige 
die de sleutel van David heeft 
en die opent en niemand zal sluiten 
en die sluit en niemand opent.

sleutelrol=  
• degene die gaat over toegang en uitsluiting
• de sleutel van de dood en het dodenrijk (1:18)
• de sleutel van de afgrond (9:1; 20:1)



Openbaring 3

8 Ik weet jouw werken, 
neem waar: Ik heb voor jouw oog 
een geopende deur gegeven, 
die niemand kan sluiten. 
Want je hebt kleine kracht 
en bewaart mijn woord 
en verloochent mijn naam niet.



Openbaring 3

8 Ik weet jouw werken, 
neem waar: Ik heb voor jouw oog
een geopende deur gegeven, 
die niemand kan sluiten. 
Want je hebt kleine kracht 
en bewaart mijn woord 
en verloochent mijn naam niet.

vergl. Hand.6:17-20; 12:6-10; 16:25,26
• hier: wonderbaarlijk ingang van het Woord 

(vergl. 1Kor.16:9)



Openbaring 3

8 Ik weet jouw werken, 
neem waar: Ik heb voor jouw oog 
een geopende deur gegeven, 
die niemand kan sluiten. 
Want je hebt kleine kracht 
en bewaart mijn woord 
en verloochent mijn naam niet.

niet: maar (NBG51)
de zin is: ik heb je een geopende 
deur want jij hebt kleine kracht 
én bewaart mijn woord



Openbaring 3

8 Ik weet jouw werken, 
neem waar: Ik heb voor jouw oog 
een geopende deur gegeven, 
die niemand kan sluiten. 
Want je hebt kleine kracht 
en bewaart mijn woord 
en verloochent mijn naam niet.

d.w.z. in een tijd van verwarring
(> woord bewaren) en verdrukking
(> mijn naam niet verloochenen) 



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.

zoals ook vermeld aan Smyrna; 2:9



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.... 

drieërlei toepassing
1. het Joodse volk dat haar Messias verwerpt;
2. de claim van kerkelijke 'vervangingsleer';
3. de moslims die zich opwerpen als de ware 

erfgenamen van Abraham 



Openbaring 3

9 ... Neem waar, Ik zal maken 
dat zij arriveren 
en zich neerwerpen voor jouw voeten
en zij zouden weten dat Ik jou liefheb.



Openbaring 3

9 ... Neem waar, Ik zal maken 
dat zij arriveren
en zich neerwerpen voor jouw voeten 
en zij zouden weten dat Ik jou liefheb.

Gr. proskuneo, 
lett. als een hond die zich klein 
maakt voor z'n eigenaar

elders: aanbidden



Openbaring 3

10 Omdat jij het woord 
van mijn verduren bewaart, 
zal Ik ook jou bewaren 
uit het uur van de beproeving 
dat aanstaande is 
over heel de bewoonde wereld, 
om te beproeven hen die op de aarde wonen.

= het woord dat de Heer zelf altijd verduurde
NBG51: het bevel om mij te blijven verwachten



Openbaring 3

10 Omdat jij het woord 
van mijn verduren bewaart,
zal Ik ook jou bewaren 
uit het uur van de beproeving
dat aanstaande is 
over heel de bewoonde wereld, 
om te beproeven hen die op de aarde wonen.

nl. wanneer satan op aarde zal zijn geworpen >



Openbaring 12

9 En de grote draak werd uit geworpen, 
de oude slang,

die genoemd wordt 'diabolos' en de 'satan', 
die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land
en de boodschappers werden 

met hem uit geworpen.



Openbaring 3

10 Omdat jij het woord 
van mijn verduren bewaart, 
zal Ik ook jou bewaren 
uit het uur van de beproeving 
dat aanstaande is 
over heel de bewoonde wereld, 
om te beproeven hen die op de aarde wonen.

= zij die op de tegenwoordige aarde hun 
vaste verblijfplaats hebben:

6:10; 8:13; 11:10; 13:8,12,14; 17:2,8



Openbaring 3

11 Ik kom snel, 
houd vast wat je hebt 
opdat niemand jouw lauwerkrans zou nemen.

nl. met mijn loon
= bij de vestiging van het Koninkrijk 

22:12:
Neem waar: Ik kom snel, 
en mijn loon is met Mij, 
om aan een ieder te betalen, 
zoals zijn werk is.



Openbaring 3

11 Ik kom snel, 
houd vast wat je hebt 
opdat niemand jouw lauwerkrans zou nemen.

Gr. 'stephanos'
de prijs (bekroning) van 
overwinning bij publieke spelen



Openbaring 3

12 Wie overwint, 
hem zal Ik maken tot een pilaar
in de tempel van mijn God 
en hij zal beslist niet meer daar uitgaan...

zoals 'Boaz' en Jachin'



Openbaring 3

12 Wie overwint, 
hem zal Ik maken tot een pilaar 
in de tempel van mijn God
en hij zal beslist niet meer daar uitgaan... 

vergl. de belofte in Jesaja 56 >



Jesaja 56

3 Laat dan de vreemdeling 
die zich bij JAHWEH aansloot, niet zeggen: 

JAHWEH zal mij zeker 
afzonderen van zijn volk; 

en laat de ontmande niet zeggen: 
Zie, ik ben een dorre boom.

(...)
5 Ik geef hun in mijn huis 

en binnen mijn muren 
een gedenkteken en een naam, 
beter dan zonen en dochters; 
Ik geef hun een eeuwige naam, 
die niet uitgeroeid zal worden.



Openbaring 3

12 ... en Ik zal schrijven op hem 
de naam van mijn God 
en de naam van de stad van mijn God, 
van het nieuwe Jeruzalem 
dat uit de hemel van mijn God neerdaalt 
en mijn nieuwe naam.



Openbaring 3

12 ... en Ik zal schrijven op hem 
de naam van mijn God 
en de naam van de stad van mijn God, 
van het nieuwe Jeruzalem
dat uit de hemel van mijn God neerdaalt
en mijn nieuwe naam.

genoemd in Openb.21 en 22



Openbaring 3

12 ... en Ik zal schrijven op hem 
de naam van mijn God 
en de naam van de stad van mijn God, 
van het nieuwe Jeruzalem 
dat uit de hemel van mijn God neerdaalt
en mijn nieuwe naam.

vergl. de uitnemende naam in Hebr.1:4
of... de naam die niemand weet dan 
hijzelf (Openb.19:12)?



Openbaring 3

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





Openbaring 3

14 En schrijf aan de boodschapper 
van de ekklesia in Laodicea: 
deze dingen zegt de Amen, 
de trouwe en ware getuige, 
het begin van Gods schepping.

lett. 'volk-gerechtigheid
ook genoemd in Kolosse 2:1;4:13,15,16

Want ik getuig van hem (=Epafras), 
dat hij veel moeite heeft 
ten behoeve van jullie 
en ten behoeve van hen, 
die in Laodicea en in Hiërapolis zijn. 



Openbaring 3

14 En schrijf aan de boodschapper 
van de ekklesia in Laodicea:
deze dingen zegt de Amen, 
de trouwe en ware getuige, 
het begin van Gods schepping.



Openbaring 3

14 En schrijf aan de boodschapper 
van de ekklesia in Laodicea: 
deze dingen zegt de Amen, 
de trouwe en ware getuige,
het begin van Gods schepping.

niet: de eerste die God geschapen heeft
maar: 
waar Gods schepping haar oorsprong in heeft: 
het Woord (Joh.1:1-3; Openb.19:13)



Openbaring 3

15 Ik weet jouw werken, 
dat je koud noch kokend heet bent. 
Och, was je maar koud of kokend heet!


