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GBS 2019 - OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS 
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11Openbaring van Jezus Christus, die hij 
van God ontving om aan de dienaren van 
God te laten zien wat er binnenkort 
gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze 
openbaring laten meedelen aan zijn 
dienaar Johannes.  

 

 Openbaring van Jezus – niet van Johannes!  
OB doorgegeven: God  Jezus  Engel  Johannes  gemeente 

 Wat is een ‘openbaring’? – ontsluiering, zichtbaar maken van een werkelijkheid.  
 OB door middel van symbolen en tekenen (meedelen – letterlijk: door tekenen [semeino] bekend 

maken) 
Valkuilen: omgang met symbolen (wel/niet letterlijk, juiste betekenis in de eerste eeuw, in details 
blijven hangen) 

2Johannes maakt bekend wat God 
gesproken heeft en waarvan Jezus Christus 
heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 

 Johannes is dus oog- en oorgetuige.  
 Doel van OB: bemoediging voor vervolgde christenen om vol te houden, te overwinnen. Probleem: als 

de lezer geen vervolging kent zal hij OB niet goed begrijpen/waarderen. 

3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig 
zijn zij die deze profetie horen en zich 
houden aan wat hier gezegd wordt. Want 
de tijd is nabij. 

 Lezen, horen, houden. OB is begrijpelijk. 
Geen B.V.-‘geheimcultus’ maar helderheid brengen. Lezen van OB moet geen verwarring brengen maar 
belofte: zalig, gelukkig! 

4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in 
Asia.  

 

 Intro brief eerste eeuw: afzender, adressant, groet.  
 Asia: belangrijke en rijkste Romeinse provincie – West-Turkije (Klei-Azië)  
 7 historische plaatselijke kerken. In 1:11 genoemd: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia 

en Laodicea. Geen symbolen voor zeven epochen in kerkgeschiedenis!  

Genade zij u en vrede van hem die is, die 
was en die komt, en van de zeven geesten 
voor zijn troon, 5en van Jezus Christus, de 
betrouwbare getuige, de eerstgeborene 
van de doden, de heerser over de vorsten 
van de aarde.  

 Toonzetting en motieven van de hele brief in de groetwoorden.  
 Mix van Griekse en Hebreeuwse groet: Genade (charis) en vrede (sjalom) 
 Van wie? Vader, Geest en Zoon (volgorde: klem op de Zoon) – centrale rol. 
 Vader: “die is, was en komt” = interpretatie van Exodus 3:14 naam van God: JHWH 

Jahwe = ‘Ik ben die ik ben’ – ‘Ik was die ik was/ben’ – ‘Ik zal zijn die ik ben/was/zal zijn’ 
 Geest: de zeven geesten. Waarschijnlijk de ‘zeven ogen van het Lam’ (5:6) uit Zacharia 3:9; 4:10: ‘de 

zeven ogen van God die over de hele aarde rondgaan’ = God ziet/weet alle ellende/onrecht  troost. 
 Wie is Jezus? In de drie omschrijvingen liggen bemoediging en opdracht voor (vervolgde) christenen.  
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1) Jezus is betrouwbare getuige (van de Vader: Joh. 3:11; voor Pilatus: 1 Tim. 6:13). Hij is model voor 
christenen: zoals Christus getuige was, zo zullen christenen getuigen van Hem zijn – ook als dit het leven 
kost (zie 2:13: martelaar ‘Antipas, mijn betrouwbare getuige’). Belangrijk: op Jezus’ woorden kun je aan! 
2) Eerstgeborene van de doden: de eerste die uit de doden opstond (Col. 1:18; Hebr. 1:6; Rom. 8:29)  
bemoediging voor getuigen die de dood moeten vrezen.  
3) Heerser over de vorsten van de aarde. Vertaald naar anno 2019: Jezus is Heer over presidenten en 
dictatoren! Hier klinkt Psalm 89:28 aan over de Messias: “Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de 
hoogste van de koningen der aarde.”  Als Jezus Heer is over alle Caesars, wie heb ik te vrezen?  

 

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze 
zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6die 
een koninkrijk uit ons gevormd heeft en 
ons heeft gemaakt tot priesters voor God, 
zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de 
macht, tot in eeuwigheid. Amen. 

 Wie zijn wij? Drie werken van Jezus genoemd: 
1) liefheeft: zijn liefde werd zichtbaar door zijn lijden en sterven (liefde is geen gevoel maar daad! Rom. 
5:8; Joh. 3:16) Opvallend: werkwoord ‘liefhebben’ in tegenwoordige tijd.  bemoediging desnoods ook 
voor deze liefde te lijden en/of sterven (vgl. martelaar 6:9). 
2) zonden bevrijd (door zijn bloed)! – bewijs van zijn liefde maar ook bestemming. Wij zijn bevrijd / 
gewassen / gereinigd/ geheiligd om net als Israël in Exodus 19:6 ‘priesters’ voor Hem te zijn. 
3) koninkrijk van priesters gevormd: alle christenen vormen een koninkrijk van priesters (1Petrus 2:9; 
Openb. 5:10; 20:6)  
Voorbeeld van ontsluiering: martelaars zijn in feite koningen, zij heersen! Vgl. 6:9-11 met 20:6! 
Vervulling van Dan. 7:21-22 “21Ik had immers gezien hoe die horen strijd voerde tegen de heiligen en 
hen overwon, 22totdat de oude wijze kwam, er recht werd verschaft aan de heiligen van de hoogste God 
en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.” 
Wat zijn priesters van Christus? Zij brengen aanbidding (4:10-11; 5:8-11; 22:3) en offergaven: wierook 
van het gebed (5:8; 8:4) en desnoods het offer van hun eigen leven (6:9). Interessant: de gebeden in 
wierookschalen veranderen in de hemel tot schalen van het gericht! 

 aan hem: slaat op Jezus! De verheerlijking ‘eer en macht’ wordt hier expliciet aan Jezus gericht. 
Waarom? Als alleen God de eer mag ontvangen. Meer hierover in Openb. 4-5. 

7Hij komt te midden van de wolken, en dan 
zal iedereen hem zien, ook degenen die 
hem doorstoken hebben. Alle volken op 
aarde zullen over hem weeklagen. Ja, 
amen. 

 

 Belofte: Jezus komt terug met de wolken. = van God/hemel. Daniel zag “dat er met de wolken van de 
hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. … Hem werden macht, eer en het koningschap 
verleend” (Dan.7:13-14) 

 die hem doorstoken hebben: zijn vijanden (zie Zacharia 12:10).  troost. Ooit zal Jezus alles recht 
zetten. Recht spreken over vijanden, maar recht verschaffen aan wie onrecht (vervolging) hebben 
ervaren.  
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8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de 
Heer, ‘ik ben het die is, die was en die 
komt, de Almachtige.’ 

 Alfa en omega – eerste en laatste letter in Grieks alfabet: A - Ω. God is de Eerste en Laatste = God is 
Heer van de geschiedenis. In Jes. 41:4; 44:6; 48:12 van God gesproken; in 1:8 en 21:6 ook van ‘God’, 
maar in 22:13 is het duidelijk Jezus). 

 de almachtige. Niet Caesar is almachtig (ook al ervaar je zijn macht) maar Jezus! Wie dien ik? 
Almachtige.  troost 

9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in 
ellende verkeer, maar ook door Jezus met u 
deel in het koninkrijk en in standvastigheid 
– ik was op het eiland Patmos omdat ik 
over God had gesproken en van Jezus had 
getuigd. 10Op de dag van de Heer raakte ik 
in vervoering. Ik hoorde achter me een 
luide stem, die klonk als een bazuin 11en die 
tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een 
boek en stuur dat naar de zeven 
gemeenten, naar Efeze, Smyrna, 
Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en 
Laodicea.’ 

 net als u – ook Johannes ervaart vervolging (ellende). Waarom: getuige van 
Jezus. 
Gevangen op Patmos; Romeinen kenden geen gevangenisstraf; gevangenis 
tot het oordeel gesproken was: vrijspraak of schuld. Hier: werken in de 
mijnen – meestal na 4-5 jaren overleden. Oudere hadden betere behandeling. 

 Dag van de Heer: drievoudige betekenis. 1) zondag, de dag dat Jezus uit de 
dood opstond. 2) in het OT was ‘de dag des Heren’ de dag van Gods oordeel. 
3) In het NT – de dag van Jezus’ wederkomst. 

 In vervoering: letterlijk: in de geest. Hij hoort eerst een luide stem (vgl. Ez. 
3:12) – later ziet hij. 

 Schrijf aan de zeven gemeenten. Hele boek OB is gericht aan de zeven 
gemeenten, niet alleen de brief in Openb. 2-3. 

 Zeven gemeenten: historische ringweg.  

12Ik draaide me om, om te zien welke stem 
er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven 
gouden lampenstandaards, 13en 
daartussen iemand die eruitzag als een 
mens. Hij was gekleed in een lang gewaad 
en had een gouden band om zijn borst. 
14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als 
witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren 
als een vlammend vuur. 15Zijn voeten 
gloeiden als brons in een oven. Zijn stem 
klonk als het geluid van geweldige 
watermassa’s. 16In zijn rechterhand had hij 
zeven sterren en uit zijn mond kwam een 
scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 
schitterde als de felle zon.  

 Gouden lampenstandaards: teken van synagoge; menora in tempel; nu beeld van plaatselijke kerken. 

 
 Als een mens: hier klinkt profetie uit Dan. 7 aan. “9Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een 

oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. 
Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10Een rivier van vuur 
welde op en stroomde voor hem uit…. 13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er 
met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens.”  
Beschrijving van goddelijke glans van Jezus … maar ook als hogepriester! 
Lang wit gewaad en gouden band om zijn borst – barrevoets. 
 

 Zeven sterren = zeven engelen van de gemeenten 
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 Zeven lampen = zeven gemeenten  

17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn 
voeten neer. Maar hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. 
Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben 
degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, 
nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels 
van de dood en van het dodenrijk. 

 Als dood – reactie van de openbaring van Jezus aan ‘de discipel die Jezus liefhad’ (Joh. 20:2) – hij valt als 
dood neer! Voor zijn voeten – aanbiddend!  Profeten deden dit voor de goddelijke majestzeit – zie: Ez. 
1:28; 3:23; 43:3; 44:4; Dan. 8:17; 10:9). Over welke Jezus hebben wij het in de kerk? 

 Wees niet bang! Troost  
 Ik ben de Eerste en de Laatste – dit is een goddelijke titel! Zie Jesaja 41:4; 44:6; 48:12. 

“Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste 
en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.” (Jes. 44:6 HSV) 

 Ik ben degene die leeft – letterlijk: “ik ben de Levende” – ook een goddelijke titel! De Levende God (zie 
7:2; 15:2) 

 sleutels van de dood – in Griekse voorstelling is Hades de god van de dodenwereld (hades); hij heerst 
over dit rijk. Niemand kan inbreken (Orfeus zoekt tevergeefs zijn overleden vrouw) – Herakles de 
halfgod kan met list de dode Alkestis uit de onderwereld brengen. Maar Jezus (niet Hades, Pluto, Anubis 
etc.) heeft de sleutels (macht) over het dodenrijk. Jezus is bij machte om overleden volgelingen het 
eeuwige leven te schenken. Voor christenen die moeten vrezen hun leven te laten voor Christus is dit 
een enorme bemoediging!  
Een Joodse apokriefe tekst (Wijsheid van Salomo) zegt over God: “U hebt de macht over leven en dood; 
U leidt stervelingen neer naar de poorten van Hades en weer terug” (Wijheid Sal. 16:13). 
 

19Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat 
er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is 
de betekenis van de zeven sterren die je in 
mijn rechterhand zag en van de zeven 
gouden lampenstandaards: de zeven 
sterren zijn de engelen van de zeven 
gemeenten, en de zeven standaards zijn de 
zeven gemeenten zelf. 

 Wat er was, is en zal komen. Verleden – tegenwoordige tijd – toekomst. 
Voor de uitleg belangrijk: is er een volgorde in het boek: eerst wat was, en dan wat is en dan wat komt? 
Beter: Openbaring laat zien wat er echt is gebeurd in het verleden – wat zich nu afspeelt (achte de 
schermen) en wat er gaat gebeuren zonder chronologische volgorde!  
Geen spoorboekje van de toekomst maar hulp voor vandaag om trouw te zijn – om te overwinnen. 
Meer hierover in Openb. 2-3. 

Openbaring 2-3 Zeven brieven aan zeven historische gemeenten in Klein-Azie  

Structuur: 

• Aan de engel van de gemeente te … schrijf:  

• Dit zegt hij die: Omschrijfing van Afzender zonder naam wel met goddelijke kenmerken (uit Openb. 

1:13-18) (eigenschap van Jezus heeft met de situatie in de gemeente te maken) 
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• Ik weet: (in meeste gevallen lovende woorden voor inzet) 

• Maar dit heb ik tegen u: (in 5 van 7 gevallen) ernstige kritiek m.b.t. leer en leven.  

• Oproep tot ommekeer – waarschuwing  

• Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt: aan alle geeenten gericht! 

• Wie overwint: eeuwigheidsbelofte aan degene die volhoudt (alle beloftes hebben met facetten van 

het eeuwige leven te maken – vaak is er een verband met de specifieke nood in de gemeente) 

  

Structuur van de zeven brieven: 

 

Dus de boodschap/situatie van Efeze & Laodicea etc. lijken op elkaar (zie de positieve beoordeling van 
Smyrna & Filadelfia). De kernproblematiek komt in de brief aan Tyatira naar voren. 

21Schrijf aan de engel van de gemeente in 
Efeze: 

 Schrijf: Stijl van profeten in OT: zo spreekt de Heer…. (‘bodenformule’ = als of de Heer zelf spreekt) 
 

 Efeze: Als hoofdstad van de Romeinse provincia Asia was het een van de grootste 
steden van de oudheid; meest belangrijke stad van de zeven; toen havenstad, het 
dichtst bij Patmos gelegen (60 km); centrum van de imperiale kultus in Asia; van 
keizer Domitian in 90 de titel: ‘bewaarder over de imperiale tempel’ (keizer als 
godheid vereren) – dus vijf jaar voordat OB geschreven werd! 
Had grote Joodse gemeenschap (Hand. 19:8-9) maar vooral verschillende  heidense godsdiensten; 
de tempel voor Artemis was één van de zeven antieke wereldwonderen; ook had Efeze drei keer van 
de keizer de titel ‘Tempelbewaarders’ (neokoron) voor Artemis ontvangen (zie munt); de competitie 
tussen Efeze en andere steden (vooral Sardes) om deze titel leidde natuurlijk ook tot conflicten met 
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christenen die nog de keizer nog Artemis wilde vereren. Het 
scenario van Openb. 13 – gedwongen verering van godheid en 
beeld – was vooral in Efeze van toepassing. De zorg deze titel te 
verliezen komt heel duidelijk in Hand. 19:35 naar voren: Tijdens 
een tumult tegen christenen riep de stadssecretaris de menigte 
toe: ‘Efeziërs, er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de 
zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis en voor het beeld dat uit de hemel gekomen 
(letterl. gevallen) is?’ 
Tempel van Artemis was veilige bank die internationaal geld bewarde en uitleende.  

 Paulus heeft hier een gemeente gesticht (Hand. 19:10); later werke Timoteus in Efeze; Johannes was 
later ‘leider’ van de gemeente.  
 

 “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn 
rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden lampenstandaards verblijft:  

 Dit zegt hij die: geen naam maar goddelijke kwaliteiten worden genoemd. 

 Zeven sterren: sterren zijn de engelen van de gemeenten – Jezus houdt zij = Hij is Heer. 

 Zeven lampen: zeven gemeentes: (zie 1:12-13) 

 Verblijft: letterlijk: ‘wandelt’  = Gen. 3:8 “Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van 
de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.”  

2Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 
standhoudt, en dat u boosdoeners niet 
verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren 
dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld 
en als leugenaars ontmaskerd. 3U bent 
standvastig en hebt veel verdragen omwille 
van mijn naam, zonder te verslappen.  

 Wat u doet: letterlijk: ‘uw werken’ 

 boosdoeners niet verdraagt: = religieuze boosdoeners; hier geen ethische kwewstie; pseudo-
apostelen – waarschijnlijk vanwege macht en vaslse leer (permanent probleem in Efeze, (Hand. 
20:17, 29–30; 1Tim. 1:3–7; 2Tim. 1:15) 

 ontmaskerd: hoe dek je een dwaalleer? (zie Timotheusbrieven). Dit bracht veel weerstand. Hiervoor 
lof van Jezus (misschien niet van tijdgenoten). 

 inspanning – standvastigheid – de bozen niet verdragen- ontmaskeren – veel verdragen voor Jezus 
4Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde 
van weleer opgegeven. 

 Maar: hier zet enorme kritiek in: ‘Ik heb tegen u’ wat niet zwaarder weegt dan de vijf positieve 
punten: de eerste liefde opgegeven. Onduidelijk: liefde tot God of tot broeders. Beide mogelijk. 

 Liefde van weleer: liefde zoals vroeger. Er was blijkbaar eerst een andere relatie tot God/broeders. 
Zoals God over Jeruzalem klaagde in Jer. 2:2 “Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield 
als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn” 
Probleem/vraag: wat was minder geworden of veranderd? Trouw? Vaak wordt in verband met 
Laodicea gesproken of lauwheid. “Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit 
Mijn mond spuwen.” (Openb. 3:16). Was het kwantitatief probleem (niet mer zo veel liefde als 
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vroeger) of een kwalitatief probleem (een andere ‘eerste liefde’, dus verruild voor een ander). IN 
deze richting wijst ook Jer. 2:11 waar God klaagt over zijn volk: “heeft ooit een volk zijn goden 
ingeruild? En goden zijn het nog niet eens! Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen 
hulp bieden kan.” 

5Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. 
Breek met het leven dat u nu leidt en doe 
weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe 
en neem ik, als u geen berouw toont, uw 
lampenstandaard van zijn plaats. 6Het pleit 
echter voor u dat u net als ik de praktijken 
van de Nikolaïeten verafschuwt. 
 

 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent: aanspeling  aan het beeld van Artemis dat uit de hemel is 
gevallen (Hand. 19:35) en nu in haar tempel is. Misschien ligt hier het antwoord op de vraag naar de 
eerste liefde. Men heeft de contacten tot Artemis-cultus onderhouden en was daarmee de eerste liefde 
kwijt. 
Breek met het leven: letterlijk: omdenken, bezinnen, ‘boete doen’;  
waarmee breken? Als de contacten met Artemis de val betekent, was het breken met deze ‘cultus’  en 
terug naar het vroegere waar Jezus de enige God was. 

 Neem ik de lampenstandaard van zijn plaats: letterlijk: van zijn plaats bewegen. Bestaansrecht van de 
kerk verloren. De kandelaar gaat naar een ander volk. Ironie: Artemistempel werd door Goten verwoest 
in 262 – het zijn de Goten die zich tot Christus bekeren en het christelijk geloof naar Europa dragen.  

 Nikolaïeten: onbekende groep; waarschijnlijk identisch met ‘aanhangers van Bileam’ (zie 2:14-15) 
vanwege het woordspel (Griekse ‘Nikolaos’ = Hebr.: ‘Bileam’ = ‘overwinnar van het volk’; overwinnen is 
trefwoord in Openbaring; niet Efeze is overwinnaar maar een groep die net als Bileam in het OT schade 
toebrengt aan het volk; Bileam was dubieuze profeet uit Num. 22:6 die voor geld het volk Israël moest 
vervloeken wat 3 keer niet lukte maar door zijn advies werd Israël verleid tot hoererij (seks en 
afgodendienst – Num. 25:1 vooral Num. 31:16 – trouwens werd Bileam hiervoor met de dood gestraft!)  
Volgens Ireneus (180 n.Chr.) was het een ‘onmorele Gnostieke secte’ die de naam van de diakon 
Nicolaus (Hand. 6:5) gebruikte om hun leer kracht bij te zetten (Irenaeus, Adv. Haer., 26.3; 11.1). 
(Eusebius, Eccl. Hist., 3.29.1). 

 verafschuwt: letterlijk: haten. Net als liefhebben gaat het bij haten niet om gevoelens maar om wel/niet 
loyaliteit hebben.  

7Wie oren heeft, moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal 
ik laten eten van de levensboom die in 
Gods paradijs staat.” 
 

 Oren – hier wordt het individu aangesproken (enkelvoud). Niet iedereen zal horen. 
 Geest – de Heilige Geest spreekt. Teken van het persoon-zijn van de Geest (geen neutrale kracht).  

Vraag: Waarom spreekt de Geest en niet Jezus? 
 Overwint: belangrijk trefwoord in Openbaaring. Beeld van sport en oorlog: krachtinspanning en offer 

zijn nodig om te overwinnen. Paradox: een martelaar wordt gezien als overwinnaar. 
 Levensboom – belofte en bemoediging – beeld uit Gen. 2 voor eeuwig leven! Juist voor martelaars 

belangrijk die bijv. zich weigerden van afgoden-vlees te eten (zie 2:20).  

8Schrijf aan de engel van de gemeente in  Smyrna: het huidige Izmir. Mocht van Rome naast Efeze een imperiaal cultus etableren: keizer als god 
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Smyrna: (divinus – “vergoddelijkte” is niet als: deus “god”). 

“Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, 
die dood was en nu leeft: 

 “De eerste en de laatste”: goddelijke titel – zie Jes. 48:12 (Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. 
Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste) 
dood – leeft: Hele brief werkt met contrasten (arm-rijk); hier nadruk op Jezus die de dood heeft 
overwonnen = troost en bemoediging voor christenen aangezicht van mogelijke dood; zie vers 10 “Wees 
trouw tot in de dood”. Daaropm kan Jezus ook de belofte in vers 11 geven: “Wie overwint zal van de 
tweede dood geen schade ondervinden” d.w.z. zij zullen eeuwig leven ontvangen.  

9Ik weet van de ellende en de armoede 
waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik 
weet hoe u belasterd wordt door mensen 
die zich Joden noemen en het niet zijn, 
maar bij Satan horen. 

 Ellende – armoede – rijk: De vervolgde en gelasterde gemeente is economisch arm en onaantrekkelijk – 
maar geestelijk rijk! In veel gemeentes zoals Laodicea (3:15) is het omgekeerd: economisch rijk, 
maatschappelijk in aanzien maar geestelijk arm.  

 Belasterd door Joden: christenen werden door de Joden (synagoge) in Smyrna aangeklaagd dat zij geen 
Joden (meer) zijn. Joden hadden namelijk in het Romeinse rijk de vrijstelling gekregen om andere 
godheden (keizer) te moeten offeren. Deze lastering (of excommunicatie) dat christenen geen echte 
Joden zouden zijn, betekende voor veel christenen de dreiging van de dood!  

 Het niet zijn – Satan: Belangrijk: hier wordt niet over alle Joden gesproken (zoals in de kerkgeschiedenis 
vaak gebeurde) maar over een groep Joden; de secte in Qumran heeft de Joden in Jeruzalem een 
“vergadering van Satan” genoemd; Qumran claimde de ware Joden te zijn. dwz intra-joodse discussie, 
niet voor heidenchristenen tegen Joden! 

10Wees niet bang voor wat u nog te 
wachten staat. Sommigen van u zullen door 
de duivel in de gevangenis worden gegooid, 
en zo op de proef worden gesteld; tien 
dagen lang zult u het zwaar te verduren 
hebben. 

 Op de proef: d.w.z. de eigenlijke aanvechting/vervolging komt later; nu even een korte test/proef om 
zelf erachter te komen of men bij de overwinnaar hoort. 

 Tien dagen: tijdsduur misschien symbolisch; Daniel heeft tien dagen een kleine test doorstaan (eten en 
drinken) – Daniel 1 – om later niet te bezwijken in de grotere beproefingen Dan. 2-6. 

Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als 
lauwerkrans het leven geven. 

 Trouw: gevraagd is loyaliteit die een hoge prijs kan kosten.  
Smyrna was de eerste stad in Asia die aan Rome trouw was – hiervoor 
heeft de stadt privileges van Rome ontvangen. Het gedrag van 
christenen (geen eerbewijs aan de keizer-god) heeft men als ontrouw 
en gevaar opgevat; trouw van christenen moest worden bestreden ook 
om Rome te pleasen.  

 Lauwerkrans: Kroon – teken van overwinning (sport, oorlog). Beloning: 
het (eeuwige) leven. Contrast met de tweede dood.  
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11Wie oren heeft, moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal 
van de tweede dood geen schade 
ondervinden.” 

 tweede dood – 20:14 zegt: “Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de 
tweede dood: de vuurpoel.” Plaats van pijniging (vgl. 20:10 “En de duivel, die hen misleidde, wordt in de 
poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden 
gepijnigd, tot in eeuwigheid.”) 

12Schrijf aan de engel van de gemeente in 
Pergamum: 

Pergamum – tussen 100.000 – 200.000 inwoners; net als Smyrna de kant van Rome 
gekozen wat veel voordelen opleverde. Als dank aan Rome weer imperiale 
tempeldienst (keizerverering) ingericht. 
Bibliotheek (200.000 boeken) in concurrentie met Alexandrië (Egypte). Egyptisch 
verbod van uitvoer papyrus dwingt Pergamum iets nieuws te bedenken: perkament 
(bewerkte huid van geit of kalf) 
Veel tempels: Zeus, Athene, Dyonisos, AsTrajan!  

“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende 
zwaard heeft: 13Ik weet waar u woont, 
namelijk waar Satans troon staat. 

Tweesnijdende zwaard: Rome/Keizer beweert het jus gladii te 
hebben, het recht van het zwaard = doodstraf uitvoeren. Jezus zegt 
wie dit recht werkelijk heeft. 
Satans troon: Acropolis 400 m hoog: tempels voor Zeus, Athene, 
Dionysos, Trajan! 

U bent mijn naam trouw gebleven en hebt 
uw geloof in mij niet verloochend, ook niet 
toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, 
werd gedood in uw stad, waar ook Satan 
woont. 

Trouw: trefwoord in OB = niet verlochenen;  

14Maar enkele dingen heb ik tegen u: 
sommigen houden vast aan de leer van 
Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de 
Israëlieten een val moest opzetten, 
waardoor ze heidens offervlees zouden 
gaan eten en ontucht zouden plegen. 15Zo 
is het ook bij u: sommigen houden op 
dezelfde manier vast aan de leer van de 
Nikolaïeten. 16Breek toch met het leven dat 
u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u 
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toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn 
mond bestrijden. 
17Wie oren heeft, moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal 
ik van het verborgen manna geven, en ook 
een wit steentje waarop een nieuwe naam 
staat die niemand kent, behalve degene die 
het ontvangt.” 
 

 

‘Bronnen’ om formuleringen en beelden in Openbaring beter te kunnen begrijpen: 

1) NT – woorden van Jezus en de apostelen. 

2) OT – geen boek in het NT heeft zoveel verwijzen naar teksten in het OT 

Pentateuch: 82, Psalmen: 97, Jesaja: 122, Jeremia: 48, Ezechiël: 83, Daniel: 74, Kleine Profeten: 73 

3) Joodse Apocriefe Boeken (200 v.Chr. – 150 v.Chr.) 

1-4 Baruch, 1,2,3 Henoch, 4 Ezra, Jubileeën, Sibillijnse orakelen 

Vele beelden en handelingen in OB waren ‘gemeengoed’ van Joden in de eerste eeuw. Lezer in latere eeuwen zullen de link met dit gemeengoed 

niet kunnen leggen – maar de symbolische waarde laat zich wel ontcijferen. Bijv. in Openb. 20 wordt van een engel gesproken die Satan met een 

ketting vastbindt. De gedachte van goede engelen die slechte engelen vastbinden, kom je in deze Joodse boeken tegen. 1 Henoch 10:4–6 spreekt 

over goede engelen die boze geesten/engelen vastbinden zodat deze niet meer heersen over de mensen (de geesten van de levenden). 1 Henoch 

88:1 “Ik zag hoe een van de vier (engelen) de ster die van de hemel was gevallen, aan handen en voeten vastbond en in een afgrond wierp” 
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