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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 5 –  
De brieven aan de zeven gemeenten 
d.d. 06-06-2015 
 
 

1. Samenvatting vorige keer (de tweede dood & 2:12-17) 
- Wij hebben het over de tweede dood gehad: 

 In Openbaring worden verlossing en oordeel met het oog op de eindtijd belicht. 
 Wie de tweede dood sterft, sterft voor de tweede keer. Deze dood is een uiting van straf.  
 De eerste dood wordt gestorven als gevolg van de zonde, de tweede dood als gevolg van openlijke 

vijandschap tegen God.   
 De tweede dood lijkt op algehele vernietiging te duiden. Ook wordt er niet over een tweede 

dodenrijk gesproken. 
 De poel van vuur lijkt meer beeldspraak, dan werkelijkheid. Wie de tweede dood sterft komt 

waarschijnlijk in een staat als die van voor zijn geboorte. 
 Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat mensen/machten zullen terugkeren uit de tweede dood.  
 Als de tweede dood tijdelijk is, dan zullen de daarin geworpen dood en dodenrijk ook terug kunnen 

keren. 
 Er wordt nergens in de Bijbel gesproken over opstanding uit de tweede dood. Christus heeft ook 

'slechts' de heerschappij van de eerste dood overwonnen. 
 Christus kan de tweede dood niet sterven omdat Hij onvergankelijkheid bezit. Dit geldt ook voor 

verheerlijkte gelovigen en gelovigen die nog in het vlees leven. 
- 's Middags stil gestaan bij de brief aan Pergamus > Vermanend: Breek met verkeerde leringen 
 
 

2. Enkele dingen over de opstanding vanuit 1 Korinthe 15 
Lezen: 1 Kor. 15:16-26 > Lees alles in de context!  
- Vers 17-19 > Accent ligt op de gelovigen. Zie ook 1 Kor. 15:1-3 (Lezen). 
- Vers 20 > Ook hier gaat het nog steeds om gelovigen > vgl. 1 Thes. 4:13-14 (HSV 1843) (Lezen). 
- Vers 21 > De vraag is of allen in onvergankelijkheid opstaan > Lezen: Opb. 20:12 (HSV 1928) + Dan. 

12:1-3 (HSV 1412). Wellicht krijgen zij deel aan een 'Lazarus-opstanding' > levend making in het vlees 
was al eerder mogelijk, de opstanding in onvergankelijkheid pas na en door de dood van Christus >  
 Elia en de jongen te Zarfath (1 Kon. 17); 
 Het dochtertje van Jaïrus (Luk. 8); 
 Lazarus (Joh. 11); 
 Doden die worden opgewekt door de Here Jezus (Mat. 11); 
 De doden die bij Jezus' sterven opstonden (Mat. 27); 
 Dorkas (Hand. 9); 
 Eutychus (Hand. 20:9).  

- Vers 22 > Allen zijn in Adam gestorven en allen die in Christus ontslapen zijn (vgl. vers 18) zullen in 
Christus levend gemaakt worden (staat in lijdende vorm, i.t.t. het sterven in Adam).  

- Vers 23-24a > Christus is als eerste opgestaan. Zij die van Christus zijn, zullen bij Zijn wederkomst 
opstaan. Over de rest van de mensheid wordt niet gesproken (zie vers 24). Het gaat in dit gedeelte ook 
niet over de ongelovigen, maar over de gelovigen. Vgl. ook 1 Thes. 4:13-17 (HSV 1843) (Lezen): 
 Vers 13 > De ongelovigen hebben geen hoop (zij delen niet in de hoop van de opstanding). 
 Vers 14 > Die in Jezus ontslapen zijn zullen opstaan. 
 Vers 15 > Hier gaat het om de ontslapen gelovigen. 
 Vers 16-17 > Eerst worden de gestorvenen opgewekt, daarna volgt de opname van alle gelovigen. 

- Vers 24b-26 > Het gaat hier over alles wat tegenover God staat > Lezen: Opb. 20:10+13-15+21:8. 
- Conclusie: Zoals in Openbaring gedoeld wordt op hen die in de eindtijd leven, zo wordt in 1 Korinthe 15 

en 1 Thessalonicenzen 4 ten aanzien van de opstanding gedoeld op de gelovigen. 
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T.a.v. 1 Kor. 15:35-49  
- Hier gaat het over de vraag met wat voor lichaam de (gelovige) doden terug komen > Lezen: 1 Kor. 

15:35 (vraag) + 1 Kor. 15:47-49 (antwoord).  
- Daar tussenin legt Paulus het verschil uit tussen het aardse en het hemelse lichaam. Vers 40 heeft 

daarbij betrekking op vers 41 en 39 > Lezen: 1 Kor. 15:39-41. 
- Paulus zegt over het verschil tussen het aardse en hemelse lichaam > Lezen: 1 Kor. 15:42-44. 
 
Nogmaals: Over wie gaat het hier? 
- Lezen: 1 Kor. 15:50-52 > Het gaat hier over gelovigen! > Lezen: 1 Kor. 15:57. 
- Heel 1 Korinthe 15 heeft betrekking op gelovigen en niet op ongelovigen.  
 

 
3. De brief aan Thyatira (vermanend) 
 
Lezen: Opb. 2:18-29 > De langste van de zeven brieven. 
 
Stad Thyatira 

- Kennen wij uit Hand. 16 als geboorteplaats van Lydia de purperverkoopster. Stad stond bekend om 
de purperververij (gewonnen uit zgn. purperslakken).  

- Stad lag ± 60 km ten ZO van Pergamus en verbond Pergamus en Sardis met een handelsroute.  
- Stad kende gilden voor de verschillende beroepsgroepen. Om bij een gilde te behoren moest men 

aan afgodische feesten meedoen ter ere van het schutspatroon van het gilde. 
- Naam betekent: 'geur van droefenis', wat de stad ook voor Christus was vanwege hoererij en 

afgodendienst waaraan ook gemeenteleden meededen. 
- De plaats heet nu Ak-hissar (betekent: 'wit kasteel'). De oude stad is niet meer dan wat ruïnes. 

 
Algemene boodschap 

- Houdt vast aan wat u hebt. 
 
Inhoud van de brief 
Openingsvers 

- Vers 18 > "de Zoon van God" > Christus spreekt hier met Goddelijk gezag > vgl. met Ps. 2:7-12 (HSV 
784), vgl. met 2:26-27 (Lezen). 

- Vers 18 > "Die ogen heeft als een vuurvlam" > Lezen: Jer. 16:17-18+14-16 (HSV 1216). Zie ook 2:23b 
(Lezen). 

- Vers 18 > "voeten als blinkend koper" > Hier geen normaal koper (chalkos) maar 'chalkolibanon', 
een niet meer bekende metaallegering, daarom wisselend vertaald: koper, koperbrons, brons. 
Griekse woord verder in NT + LXX niet terug te vinden, alleen in 1:15 (Lezen). Wellicht een 
veredelde vorm van koper dat het sterker maakte? In ieder geval zijn het voeten om te vertreden > 
Lezen: 19:12+15-16 (vgl. met 2:12). 

 
Situatie in de gemeente 

- Vers 19  
 "Ik ken uw werken" > Zinsnede wordt in alle zeven brieven genoemd > Zie 2:23b (Lezen). 
 "de liefde" > In de context van wat gelovigen doen, is dit de enige vermelding in Openbaring. 
 "het dienstbetoon" > 'diakonia', dienstverlening ten bate van anderen, ook met geld. 
 "het geloof" > Lezen: 14:9-13, ook volharding en werken worden hier genoemd. 
 "volharding" > In de zin van het geduldig doorstaan van lijden, in de gezindheid van Christus > 

vgl. 3:10 (Lezen). 
- "en dat de laatsten meer zijn dan de eersten" > vgl. met 2:4 (Lezen); in Efeze ging het bergafwaarts, 

in Thyatira ging het juist weer de goede kant op. 
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Ik heb tegen u > de zondaars te Thyatira 
- Vers 20 > "de vrouw Izebel" > de hier voorgestelde vrouw bedrijft dezelfde zonden als Izebel en 

wordt daarom zo genoemd > Izebel (bet.: 'onbewoond') was de heidense vrouw van Achab die 
Israël leerde om de Baäl te dienen > Lezen: 1 Kon. 16:31-34 (HSV 515). Verder roeide Izebel veel 
van Israëls profeten uit, was schuldig aan de dood van de onschuldige Naboth, onderhield profeten 
van de Baäl en de Asjera, zie ook 1 Kon. 21:25-26 (Lezen) (HSV 524). Haar einde: Uit toren 
geworpen en gegeten door de honden (alleen schedel, voeten en handpalmen waren nog over).  

- Vers 20 > Izebel kan hier ook als type van de grote hoer gezien worden > Lezen: 17:1-6. 
- Vers 20 > De vrouw in Thyatira noemt zichzelf een profetes, maar zij "onderwijst en misleidt" 

(stijlvorm hendiadys = beide woorden drukken één handeling uit) de gelovigen in Thyatira > Gevolg: 
Zij doen mee met de tempeldiensten > Lezen: 1 Kor. 10:19-22 (HSV 1790) + 2 Kor. 6:15-18 (HSV 
1805). Waarom deden gelovigen dit zo makkelijk? Omdat zij zo in het 'gilde' konden blijven en werk 
konden behouden > Vgl. met 18:3 (Lezen). 

- Vers 21 > Ook de echte Izebel had mogelijkheid genoeg om zich te bekeren ('matoneo' = totale 
omkeer van gedachten, betrekking hebbend op het gehele leven), bijv. na de strijd op Karmel. In 
plaats daarvan ging zij Elia nog meer vervolgen en vermoordde Naboth. God heeft geduld met de 
zondaar. Hij haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. 

- Vers 22 > Zij zal door ziekte getroffen worden; haar bed van hoererij zal er één van ziekte worden > 
Vgl. met 1 Kor. 5:3-5 (Lezen) (HSV 1783). Dit overleveren overkwam ook Hymeneüs en Alexander (1 
Tim. 1:20). Job overkwam dit ook, maar dan om zijn geloof te beproeven. Paulus overkwam ook 
hetzelfde, maar dan om zijn geloof te versterken > Lezen: 2 Kor. 12:7-10 (HSV 1811). Het past bij 
Gods werkwijze in de Handelingentijd door middel van wonderen en tekenen. Daarbij gaat hetgeen 
Ananias en Saffira overkwam nog verder (Hand. 5). 

- Vers 22 > Vgl. de ziekte van Izebel met de val van Babylon > Lezen: 18:8. 
- Vers 23 > "haar kinderen" > De volgelingen van deze valse profetes zullen omgebracht worden, net 

zoals gebeurde met de echte kinderen van Izebel (1 Kon. 21:21 en 2 Kon. 10:17), maar wat ook 
gebeurde met de Baäl priesters na de strijd op Karmel (afgeslacht bij de beek Kison, 1 Kon. 18:40). 
Vgl. met Ps. 137:8-9 (HSV 943) (Lezen) > Berijmd (1773): "Uw kinderkens zal grijpen, o gij trotsen, 
En wredelijk verplett'ren aan de rotsen." > Geestelijke nakomelingen betreft het dus hier. 

- Vers 23 > "en alle gemeenten zullen weten" > De straf van God zal een teken zijn voor de andere 
gemeenten > Lezen: Ezech. 28:20-24 (HSV 1353) (vgl. met Ezech. 6:10 en 39:28). 

- Vers 23 > "dat ik het ben die nieren en harten doorzoek" > God kent hun gevoelens (nieren) en 
gerichtheid (hart) > afkomstig uit Jer. 17:10 (HSV 1217) (Lezen) > Dit kan zowel positief als negatief 
zijn, zie 11:18 (Lezen). In ander opzicht is dit in 1 Kor. 3:10-15 terug te vinden, zie verder ook 1 Kor. 
4:5 (Lezen) (HSV 1782). 

 
Ik zeg tegen u > de niet-zondaars te Thyatira 

- Vers 24a > Na over de valse profetes en haar volgelingen een oordeel te hebben uitgesproken, 
spreekt Christus nu tegen de anderen die niet tot zonde vervallen zijn: "Maar ik zeg tegen u, de 
anderen in Thyatira…".  

- Vers 24a > "leer" & "de diepten van satan niet hebben leren kennen" > Ook de dienst voor satan 
kent een structuur van leringen met te ontdekken verborgenheden, zie Opb. 13+17. Men probeert 
deze vaak te camoufleren met Bijbelse leer > vgl. Dan. 9:27 (HSV 1408) (Lezen). De verheerlijking 
van satan is gelegen in de verheerlijking van het vlees (door afgoderij/hoererij, maar ook door zgn. 
'werken van rechtvaardigheid' of het enkel streven naar 'gnosis').  
Waar draait het werkelijk om? > Lezen: Efe. 3:17-19. Het gaat om de diepte van het onzienlijke 
geloof en de alles overtreffende liefde van Christus. Verder staat in Rom. 11:33-36a: "O, diepte van 
rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en 
onnaspeurlijk Zijn wegen! (…) Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.".  

- Vers 24b-25 > "Ik zal u geen andere last opleggen" > Vgl. met Hand. 15:28-29 (HSV 1733) (Lezen). 
Hier is de last: "Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom", wat dat is staat in 2:19 (Lezen). Vgl. ook 
met 3:11+8 (Lezen), waarbij "uw kroon" waarschijnlijk op 'de kroon des levens' slaat (zie 2:10b). 
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Belofte  

- Vers 26 > "overwinnen" > Overwinnen van satan door het weerstaan van zijn verleidingen. 
- Vers 26 > "werken bewaren" > Samentrekking van 'werken doen' en 'geboden bewaren' (zie Joh. 

14:12+15). 
- Vers 26 > "zal Ik macht geven over de volken" > Lezen: Dan. 7:18 (HSV 1403), vgl. met 5:10 en 20:6. 
- Vers 27 > Vgl. met het eerder gelezen Ps. 2:7-9 en 19:15. 
- Vers 28 > De Morgenster: 

 Lezen: Jes. 14:12 (HSV 1076) > Geen 'morgenster', maar 'lichtdrager', in LXX: 'eosphoros' > 
'morgenbrenger'. Gaat in de eerste plaats over de koning van Babel (zie vers 4), wellicht een 
beeld van satan. 

 Lezen: 2 Pet. 1:19 (HSV 1894) > 'phosphoros' > bet. 'lichtdrager'. Hier duidt het waarschijnlijk op 
de komst van het volmaakte heil van Christus als vervulling van het profetische woord. 

 Lezen: Opb. 22:16 > 'ho aster ho lampros ho proinos' > bet. 'de blinkende morgenster'. Hier 
duidt het op Christus. 

 Lezen: Opb. 2:28 > 'ton astera ton proinon' > bet. 'de morgenster'. Heeft in het Grieks 
verwantschap met 22:16, zie ook Num. 24:17-19 (HSV 235) (Lezen). Het ontvangen van de 
Morgenster, wijst op het delen in de heerschappij van Christus (vgl. met 26b-27). 

- Vers 29 > Het geloof is nog steeds uit het horen naar wat de Geest van God via de apostelen tegen 
de gelovigen verkondigt. 


