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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 3 –  
De brieven aan de zeven gemeenten 
d.d. 29-11-2014 
 

1. Samenvatting vorige keer 
- Opb. 1:1-8 > Inleiding van Openbaring 

 Opb. 1:1-3 > Openingsverzen 
 Opb. 1:4-8 > Inleiding > Vers 4 en 8: God, vers 5-7: Christus 

- Opb. 1:9-18 > Wat u gezien hebt 
 Vers 9 > Johannes was op het eiland Patmos om de Openbaring te ontvangen. 
 Vers 10 > Johannes werd door geestkracht meegenomen naar 'des Heren dag', dat is de grote 

dag van Gods oordeel en verlossing. 
 Vers 11-18 > Christus verschijnt aan Johannes als opgestane Heiland in verheerlijkte staat. 

- Nu zijn wij aanbeland bij: Opb. 1:19-3:22 > Wat het is (betekent) 
 

2. Sleuteltekst (1:19-20) 
 
Lezen: Opb. 1:19-20 
 
Vers 19 

- 'Schrijf nu' > kan ook: 'Schrijf dan'. 
- 'wat u hebt gezien' > de verschijning van Christus tussen de kandelaren in 1:9-18, Lezen: 1:12 > 'om 

de stem te zien (…) zag ik zeven gouden kandelaren', maar ook 1:20 (Lezen) > 'hebt gezien' (2x).  
- 'wat is' > de betekenis van Christus' verschijning tussen de kandelaren beschreven in 1:20-3:22, zie 

1:20 (Lezen) > 'de zeven sterren zijn' en 'zijn de zeven gemeenten' > 'Ik ken' in alle brieven. 
- 'wat hierna zal geschieden' > de profetie over des Heren dag in 4:1-22:5, zie 4:1 (Lezen) > 'Hierna'. 

 Vers 20 
- 'geheimenis' > Er is sprake van een verborgen betekenis achter de beelden.  
- 'zeven sterren' > Menselijke boodschappers/bodes van de zeven gemeenten (wellicht de zgn. 

sheliach tzibbur), zie Luk. 7:24, 9:52, verder wordt in de LXX voor het begrip 'bode' consequent 
'aggelos' gebruikt (zo'n 70 keer).  

- 'zeven kandelaren' > De zeven gemeenten, nu los van elkaar, maar wellicht verenigd in de toekomst 
samen de zevenarmige kandelaar vormend die in de tempel te vinden is.  

 

3. Inleiding op de brieven aan de zeven gemeenten 
- De zeven brieven kennen allemaal een bijna soortgelijke opbouw (vanuit de brief aan Efeze): 

 2:1a  > Opschrift: 'Schrijf aan de engel van de gemeente te…' 
 2:1b  > Kenmerk van Christus > 'Dit zegt' 
 2:2  > Kenmerk van de gemeente: 'Ik ken uw werken…' 
 2:4-6  > Vermaning en/of bemoediging 
 2:7a  > Oproep: 'Wie oren heeft, laat hij horen…' (heeft relatie met 'Schrijf aan de engel…') 
 2:7b  > Belofte: 'Wie overwint zal Ik geven…' 

- Term 'zeven brieven' is feitelijk geen juiste benaming > Openbaring is één boekrol (rondzendbrief) 
aan zeven gemeenten > Lezen: 1:11. Om de boodschap aan de zeven gemeenten te onderscheiden 
van de rest van Openbaring gebruiken wij deze benaming wel. 

- De zeven gemeenten vormen een volheid (zie hun getal). Iedere gemeente heeft een bepaald 
kenmerk. Al deze kenmerken geven samen een beeld van hoe de geestelijke toestand er onder de 
gelovigen in die tijd (en wellicht ook straks) was (zal zijn).  

- De zeven gemeenten op aarde staan in contrast met Opb. 4:1-2 (Lezen). 
- De zeven brieven hebben hun boodschap in de 1e plaats in het verleden (tijd van schrijven) en in de 

2e plaats in de toekomst (eindtijd). De brieven hebben een geestelijke betekenis voor ons. 

- Zie verder overzicht van de zeven gemeenten.  
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4. De brief aan Efeze (vermanend) 
 
Lezen: Opb. 2:1-7 
 
Stad Efeze 

- Kennen wij uit 1+2 Tim., niet uit Efeze, ook uit Hand. 19, waar Demetrius een opstand tegen Paulus 
leidt wegens derving van inkomsten. Paulus zegt in 1 Kor. 15:32 te Efeze met wilde dieren 
gevochten te hebben (refererend aan de aanhangers van Artemis, godin van de wilde dieren?). 

- Efeze (Klein Azië) was een havenstad, met visserij en landbouw in de omgeving. 
- Efeze betekent: 'begeerlijk', ziet op de aanwezigheid van en de dienst aan Artemis. 
- Efeze was ook een centrum van magie > Lezen: Hand. 19:18-20 (HSV 1740). 
- Tempel (1 van de 7 wereldwonderen) van de Griekse godin Artemis van Efeze (onder vis, boven 

veel borsten, dieren van het land naast zich, soms ook een slang om zich heen > soort 
zeemeermin), de godin van de vruchtbaarheid, de moedergodin, godin van de wilde dieren. 

- Legende stelt dat haar beeld uit de hemel kwam vallen en toen in een tempel gezet werd. Naam: 
'volledig licht', heeft verwantschap met andere godinnen als de gewone Artemis (Grieken), Isis 
(Egyptenaren) en Diana (Romeinen), maar ook met Astarte (hemelkoningin van Kanaänieten).  

- In AD 431 werd tijdens concilie in Efeze bepaald dat Maria Moeder Gods genoemd moest worden. 
Dit gebeurde onder druk van Artemis-gezinden. Tegenbeeld van Artemis in Openbaring is de vrouw 
uit Opb. 12 met de maan onder haar voeten en een kroon met twaalf sterren. 

 
Boodschap van de brief 
Openingsvers 

- Vers 1 > Christus beschermt Zijn dienstknechten en is ondanks hemelvaart toch reëel aanwezig 
tussen de gemeenten > Vgl. met Deut 23:14 (Lezen) (HSV 291). 

Situatie in de gemeente 
- Vers 2 > 'Ik ken uw werken' > Lezen: Jes. 66:18+15-17 (HSV 1175). 
- Vers 2 > De Efeziërs zijn hardwerkend en recht in de leer. Zij onderscheiden de werkelijke apostelen 

(= gezondenen van Christus die Hem ook daadwerkelijk gezien hebben).  
- Vers 3 > Ondanks vervolging hebben de Efeziërs volhard in goede werken. Zij hebben zich 

daadwerkelijk ingespannen om Christus te verkondingen > Vgl. met Opb. 14:12 (Lezen). 
Ik heb tegen u 

- Vers 4 > Lezen: Jer. 2:1-2 (HSV 1178) + Ezech. 16:8-11+15-16 (HSV 1327) > Israël verliet de HERE. 
Bedenk… 

- Vers 5 > Op één of andere manier is het mis gegaan (teruggekeerd naar Artemis en de oude 
toverkunsten?). Christus roept hen op weer terug te keren naar de eerste werken. Het wegnemen 
van de kandelaar zou als evenbeeld gezien kunnen worden van het afrukken van de takken van de 
olijfboom in Rom. 11. 

Ik heb voor u 
- Vers 6 > De Nikolaieten waren wellicht vrijzinnigen in de zin van 2 Tim. 2:16-19 (Lezen) (HSV 1855). 

Wellicht waren het ook gnostici die meenden door onthouding van voedsel en het streven naar 
kennis en wijsheid in hogere sferen te geraken. 

Belofte 
- Vers 7a > Zie t.a.v. het spreken van de Geest Joh. 14:15-21(HSV 1694) + Opb. 22:17 (Lezen).  
- Vers 7b > Voor hetgeen overwonnen moet worden > Lezen: Opb. 12:10-11., vgl. 1 Pet. 5:8 (HSV 

1891), 1 Joh. 2:13-14 (HSV 1898).  
- 'Overwinnen' wordt van de 24x in het NT, 21x door Johannes gebruikt, vooral in Openbaring. 
- 'boom des levens…' > zie Opb. 22:1-2 > Men ontvangt eeuwig leven en toegang tot het erfdeel.  
- Het komen tot de boom des levens die bij de troon van God is, vormt een contrast met het komen 

tot de tempel van Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. 
 
Algemene boodschap 

- Keer terug vanuit wereldgelijkvormigheid naar de oorsprong van het geloof, dat is Christus. 
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5. De brief aan Smyrna (bemoedigend) 
 
Lezen: Opb. 2:8-11 
 
Stad Smyrna 

- Plaats (Klein Azië) komt verder in de Bijbel niet voor. De gemeente is wellicht gesticht tijdens 
Paulus' tweejarige verblijf in Efeze > Lezen: Hand. 19:8-12. 

- Smyrna was een prachtige en welvarende stad die nauw verbonden was met Rome. Nu heet de 
stad Izmir, heeft meer dan 2 miljoen inwoners en is een belangrijke stad in Turkije. 

- Smyrna betekent: 'mirre', vernoemd naar de vrouw van de stichter van de stad. Smyrna was als 
mirre voor de keizer vanwege de keizercultus die er sterk was. De gemeente was als mirre voor 
God. Mirre (gemaakt van hars en heerlijk geurend) is ook waarmee Jezus na Zijn dood door 
Nicodemus wordt gebalsemd (Joh. 19:39), vgl. met vers 8b+11b (Lezen). 

 
Boodschap van de brief 
Openingsvers 

- Vers 8a > "de Eerste en de Laatste" >  Lezen: Jes. 44:6-8 (HSV 1132) > Gaat in Jesaja over God, zie 
voor vers 7 NBG vertaling: "En wie is als Ik (hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor) 
daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, 
mogen zij verkondigen." > Zoals Israël in Jesaja een verkondigende taak heeft, zo hebben de zeven 
gemeenten dit in Openbaring. 

- Vers 8b > "Die dood is geweest en weer levend" > Staat in relatie tot vers 8a , 10b en 11b (Lezen). 
Situatie in de gemeente 

- Vers 9a > Smyrna was rijk, de gelovigen arm. Wellicht werden zij buiten het economische leven 
gesloten vanwege hun geloof. Dit gebeurt in de toekomst weer > Lezen: Opb. 13:16-17.  

- Vers 9b > Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om Joden die het evangelie niet wilden aannemen, 
wellicht uit angst voor de keizer. Dit zagen wij ook bij Paulus in Hand. 19. Zie ook Joh. 15:26-16:4 
(Lezen) (HSV1696), vgl. met vers 11a. 

Wees niet bevreesd 
- Vers 10a > Wij weten niet of de verdrukking daadwerkelijk plaats gevonden heeft. Vermoedelijk 

wel. Het getal tien heeft verwantschap met de proef van Daniël en zijn vrienden (Dan. 1:12-15). Het 
vasthouden is hier vasthouden in afwachting van het vonnis, hier waarschijnlijk de doodstraf. Zie 
ook Mat. 24:9 > "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken 
gehaat worden omwille van Mijn naam.". 

- Zie verschil tussen 'satan' en 'duivel' in vers 9 en 10 > In de Joden vond men tegenstand van de 
boze, in de Romeinen iemand die verwarring zaait, beiden op religieus gebied. 

- Vers 10b > Vgl. met Opb. 20:4+6 (Lezen), Opb. 20:6 heeft relatie met vers 11.  
- Men ontvangt hiervoor de kroon die behoort bij het leven van de toekomstige eeuw. 

Belofte 
- Vers 11 > Ook hier gaat het weer om het overwinnen van satan (net als in vers 7). Vgl. verder met 

Opb. 21:7 (Lezen). Vgl. met Heb. 11:32-39 (Lezen) (HSV 1877). 
 
Algemene boodschap 

- Houd vol, ondanks tegenslag en lijden, het beste komt nog.  
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6. De brief aan Pergamus (vermanend) 
 
Lezen: Opb. 2:12-17 
 
Stad Pergamus 

- Plaats (Klein Azië) komt verder in de Bijbel niet voor. De gemeente is wellicht gesticht tijdens 
Paulus' tweejarige verblijf in Efeze (Hand. 19:8-12). 

- Lag 15 km. van de Egeïsche zee, 135 km. ten noorden van Efeze en had tussen 120.000 en 200.000 
inwoners (Jeruzalem 100.00-120.000). Nu niet meer dan een ruïne. 

- Pergamus betekent: 'Burcht/hoogte', duidt op het feit dat het tegen een steile berghelling aan lag. 
- Het was om verschillende redenen een belangrijke stad: 

 Het was de plaats waar het perkament is uitgevonden; 
 Het was de zetel van een munt en van een gerechtshof; 
 Het vormde een kruispunt van wegen naar verschillende plaatsen; 
 Het vormde een centrum van geleerdheid en was vermaard om het streven naar wijsheid. 
 Er waren tempels voor onder andere Zeus (oppergod en god van lucht en weer), Apollo (god 

van licht, geneeskunde, waarzeggerij), Athene (o.a. godin van de wijsheid > vrijheidsbeeld en 
vrouwe Justitia) en Dionisos (god van de wijn/het genot); 

 Er waren verschillende tempels voor de (onder)god Asclepius Soter gebouwd. Dit is de god van 
de geneeskunde (onder Apollo) die in de gedaante van een slang vereerd werd. Nog steeds 
vinden wij zijn afbeelding in de geneeskunde terug. 

 Er waren verschillende tempels ter ere van de keizer te vinden. Pergamus was één van de 
eerste steden die de keizercultus omarmde. 

- Pergamum werd niet voor niets de troon van de satan genoemd. Het was een verzamelplaats van 
vele goden die allen lijnrecht tegenover de God van Israël stonden.  

 
Boodschap van de brief 
Openingsvers 

- Vers 12 > Christus treed op als de oordelende > Lezen: Heb. 4:11-13 (HSV 1867). Verder: Zwaard 
was een beeld van het Romeinse gezag, echter Christus heeft de werkelijke macht. 

Situatie in de gemeente 
- Vers 13 > "de troon van de satan (…) waar de satan woont" > Waarschijnlijk de keizer, maar 

Asclepius Soter kan ook. Jezus werd later als Zeus (man met baard) en Apollon (schone goddelijke 
jongeling) afgebeeld. 

- Vers 13 > "U houdt vast aan Mijn Naam" > Rom. 10:13: "Want ieder die de Naam van de Here zal 
aanroepen zal behouden worden." dit staat tegenover Opb. 13:17-19 (Lezen).   

- Vers 13 > 'Antipas' > verder nergens in NT, betekent: "gelijk de vader". Hij stierf als martelaar 
(Griekse woord voor 'getuige': 'martus'), net als bijv. Jakobus en Stefanus. Vgl. met 1:5 (Lezen), 
Antipas krijgt dezelfde eretitel als Christus, die werkelijk 'gelijk de vader' was. 

Ik heb tegen u 
- Vers 14 > Bileam stelde dat men naast de HERE ook afgoden kon dienen. Bileam verleidde het volk 

Israël tot het dienen van Baäl-Peor, de god van koning Balak uit Moab (Num. 25:1-3 + 31:16), bij 
deze dienst hoorde hoererij. Soortgelijke praktijken gebeurden ook in Pergamus en onder de 
gelovigen van de gemeente. In de toekomst zal dit weer plaatsvinden > Lezen: Opb. 9:20-21.   

- Vers 15 > Zoals in 2:6 reeds opgemerkt waren Nikolaieten vermoedelijk vrijzinnigen en/of gnostici 
die o.a. de opstanding vergeestelijkten. Zowel in vers 6 als hier zegt JC dat hij de Nikolaieten en hun 
leer 'haat'. Waarom? Omdat zij het fundament van Christus' opstanding wegnemen.  

Bekeer u 
- Vers 16 > De hele gemeente wordt aangesproken op het gedrag van enkelingen, dat zij blijkbaar 

tolereren. Vgl. met vers 12 en zie ook Opb. 19:11+15 (Lezen). Zie ook Jes. 65:11-12 (Lezen) (HSV 
1172). Bileam ('waarzegger' genoemd in Joz. 13:22) werd uiteindelijk na dreiging met het zwaard 
(Num. 22:22-23+31) ook met het zwaard omgebracht (Num. 31:8 + Joz. 13:22). 
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Belofte 
- Vers 17a > "Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven." > Zie allereerst Ex. 

16:31-35 (HSV 102) (Lezen) ('manna' betekent: 'wat is dit?') > Dit manna werd in het heilige der 
heiligen in de ark des verbonds 'verborgen' > Lezen: Heb. 9:3-8+10:19 (HSV 10:19). Zie nu Joh. 6:47-
51 (HSV 1678) (Lezen) > Het verborgen manna is het eeuwige leven door Jezus Christus, afkomstig 
uit de 'tempel' in de hemel. 

- Vers 17b > "Ik zal hem een witte steen geven" > In de oudheid gaven rechters aan iemand die zij 
onschuldig bevonden als bewijs van onschuld een witte steen. De Here zal hen die overwinnen als 
zonder zonde beoordelen, omdat zij gereinigd zijn door het bloed van het Lam. 

- Vers 17c > "met op die steen een nieuwe naam geschreven" > De naam is in Gods Woord de 
uitdrukking van het wezen. De nieuwe naam is dus het teken van nieuw leven. Zie ook Jes. 65:14-15 
(Lezen) (HSV 1172). 

- Vers 17d > "die niemand kent dan wie hem ontvangt" > Zij zijn tot een andere sfeer toegetreden en 
de in zonde gevallen wereld kent hun naam niet meer. Zie ook Opb. 3:12 (Lezen). 

 
Algemene boodschap 

- Breek met verkeerde leringen 
 
 
Afsluiten met > Lezen: 2 Kor. 13:4-11 (HSV 1812) 


