Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 6 –
De Brief aan Sardis & Openbaring 4
d.d. 03-10-2015

1. Samenvatting vorige keer
-

-

Wij hebben het over 1 Korinthe 15 gehad:
 In 1 Kor. 15 en 1 Thes. 4 gaat het over de opstanding van de gelovigen > Allen die in Christus
ontslapen zijn, zullen in Christus levend gemaakt worden (in onvergankelijkheid).
 Verderop in 1 Kor. 15 wordt het aardse lichaam (dat de gelovigen nu hebben) tegenover het
hemelse lichaam (dat zij in de opstanding krijgen) geplaatst. Ook hier heeft het weer alleen
betrekking op gelovigen > Lezen: 1 Kor. 15:50-52+57 (HSV 1798).
 Wellicht krijgen 'ongelovigen' deel aan een opstanding in het vlees ('Lazarus-opstanding')?
's Middags stil gestaan bij de brief aan Thyatira > Langste van de zeven 'brieven' > Vermanend: Houdt
vast aan wat u hebt.
 Er was veel afgoderij, maar toch ging het weer de goede kant op > Lezen: 2:19+25.
 Ook ging het over de morgenster > Lezen: 2:28 > Het delen in de heerschappij van Christus.

2. De brief aan Sardis (vermanend)
Lezen: Opb. 3:1-6
Stad Sardis
- 45 km ZO van Thyatira, hoofdstad provincie Lydie in Klein Azië en gelegen aan de Koningsweg lopend
van Rome via Griekenland en Klein Azië naar het Verre Oosten. Het kende textielindustrie (3:4).
- Sardis betekent 'rode' vanwege de roodgekleurde rotsen in de omgeving.
- Wellicht in Obadja 20 genoemd als Sefarad, waar ballingen van Jeruzalem wonen (Lezen, HSV 1461).
- Tot aardbeving in AD 17 welvarende en mooie stad, daarna niet meer. Nu: Sart.
Algemene boodschap
- Wees waakzaam en versterk dat wat dreigt te sterven.
Inhoud van de brief
Openingsvers
- Vers 1a
 "Dit zegt Hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren." > Lezen: 1:4, 4:5, 5:6 > De
geesten zijn de hemelse boden, de sterren zijn de aardse boden. Zij zijn gezonden om Christus'
komst aan te kondigen > Lezen: 3:3b.
Situatie in de gemeente
- Vers 1b > Naar uiterlijke schijn leek de gemeente te leven, maar zij was dood, in slaap gesust (vers 2).
Terechtwijzing
- Vers 2
 "Wees waakzaam" > Volgens overlevering was de in het verleden was de onneembaar geacht
burcht van Sardis twee keer ingenomen doordat de wacht niet oplette. Vgl. met Luk. 21:34-36
(HSV 1658) + Mark. 13:33-37 (HSV 1605) (Lezen).
 "versterk het overige dat dreigt te sterven" > Het 'overige' zijn geen mensen maar dingen. Dat wat
er nog aan goeds bij hen aanwezig is (namelijk de naam dat zij leven), moet verstrekt worden.
 "want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God." > Lezen: Mat. 25:3+8+11-13 (HSV 1570), de
olie staat voor het bij hen (niet) aanwezige geloof.
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Vers 3
 "Herinner u dus hoe u het heeft ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u." > Men had
het evangelie enthousiast aangenomen, maar is dit enthousiasme kwijt geraakt. Het is van belang
dat men weer naar dit zelfde enthousiasme terug keert.
 "Als u dan niet waakzaam bent…" > Voor wie niet waakzaam is, komt de Heer onverwachte en
ongewenst. Wie wel waakzaam is, ziet uit naar zijn komst en kent de tekenen die dit aankondigen >
Vgl. met 1 Thes. 5:1-4 (Lezen, HSV 1843).

Bemoediging
- Vers 4
 "Maar u hebt ook in Sardis enkele namen" > Wederom het begrip 'naam' (vgl. 3:1), wat het hele zijn
van iemand symboliseert.
 "die hun kleren niet bevlekt hebben" > Het in slaap gevallen deel, had blijkbaar aan specifieke
zonden meegedaan i.t.t. het waakzame deel. Er zou aan afgoderij of onzedelijk gedrag gedacht
kunnen worden. Vgl. met 16:15 (Lezen).
 "en zij zullen met Mij wandelen in wit omdat zij het waard zijn" > Vgl. met 19:7-8 (Lezen).
Belofte
- Vers 5
 "Wie overwint" > Namelijk satan en zijn verleidingen zo hebben wij reeds eerder gezien.
 "zal bekleed worden met witte kleren" > Vgl. met 7:13-17 (Lezen).
 "Ik zal zijn naam niet uitwissen" > Dit uitwissen gebeurde met ter dood veroordeelden > Vgl. met
20:15 (Lezen). Als je naam uitgewist wordt, dan wordt je bestaan vernietigd. Het is Christus Die
bepaalt wie in het boek des levens komt > Lezen: Joh. 5:21-24 (HSV 1675).
 "Ik zal zijn naam belijden" > Lezen: Mat. 10:32-33 (HSV 1543).
 Voor ons geldt > Lezen: 2 Tim. 2:11-13 (HSV 1855).
- Vers 6 > Het geloof is nog steeds uit het horen naar wat de Geest van God via de apostelen aan de
gelovigen verkondigt.

3. Openbaring 4 – Introductie op de aankondiging van de verlossing van de schepping
Lezen: Opb. 4
Vers 1
- "Hierna" > Wij komen in een nieuw gedeelte van Openbaring > Lezen: 1:19 (zie structuurschema) >
Boodschap over de toekomst (4:1-22:5), Verdrukking, oordeel en verlossing (4:1-20:15), 2e Visioen (4:116:21 > Lezen: 4:2), Hemel (4:1-5:14).
- "zag ik, en zie" > Tweede "zag ik"-passage (zie structuurschema), eerste was in 1:12 (Lezen) > Van de
zeven gouden kandelaren op aarde, naar de troon van God met de zeven geesten van God (Lezen: 4:5).
Het belang van het zien wordt benadrukt door "en zie" er aan toe te voegen.
- "een deur geopend in de hemel" > Lezen: Gen. 28:10-22 (HSV 38) > Het gaat in Openbaring om de
vervulling van de belofte aan Jakob gedaan (Gen. 28:13-14) > Vgl. met 11:19 en 15:5 (Lezen), maar ook
Ezech. 1:1 (Lezen, HSV 1308, profetie over Israël), maar zie ook Ps. 78:23-24 (Lezen, HSV 872). Zie tot
slot 3:8 (Lezen), waar vooruit gegrepen wordt op wat in 4:1 geopenbaard wordt.
- "En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog…" > Vgl.
met 1:10-11b (Lezen), dit is dus Christus > Het is Christus die in de hemel brengt (vgl. Jakob klom (nog)
niet ten hemel, de weg tot het hemelse heiligdom was nog niet ontsloten, Heb. 9:8).
- "en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden" > Vgl. met Dan. 2:28-29 (Lezen, HSV 1392) > In dit
opzicht heeft 1:19c (Lezen) een dubbele betekenis: Enerzijds duidt het op de structuur van Openbaring,
anderzijds op wanneer de gegeven zaken plaats zullen vinden.
- Wanneer was deze toekomst? > Tussen AD 55-60 geschreven + Lezen: 1:3 > Voor Johannes en zijn
toehoorders heel dichtbij, maar uitgesteld door de terzijdestelling van Israël.
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Vers 2
- "En meteen raakte ik in geest" > Het is de uitwerking van Gods Geest die door Christus werkt en
Johannes meeneemt naar de hemel > Wie kan immers uit eigen kracht ten hemel opstijgen? (Rom. 9:6).
- "En zie" > Weer de nadruk op het zien > Johannes heeft het daadwerkelijk aanschouwd. Vgl. met 2 Kor.
12:3-4 (Lezen, HSV 1811) > Daar is het geen 'zien' maar 'horen' > Was de tijd nog niet rijp om te zien of
heeft dit te maken met een boodschap voor de tijd waarin Gods werkzaamheid niet zichtbaar is?
- "Er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand." > Wie deze Iemand is, Wiens Naam men
niet waardig is te noemen, is terug te zien in 7:10 (Lezen). Toch moet opgemerkt worden: Men is door
Christus tot God gekomen.
Vers 3
- "En Hij die daar zat was in uiterlijk gelijk aan de stenen jaspis en sardius" > Om de toehoorders een
voorstelling te geven, wordt gebruik gemaakt van aardse beelden > Jaspis: waarschijnlijk een witte
diamantachtige edelsteen (zuiverheid?), Sardius: een rode edelsteen (verzoening?). De stenen komen
ook terug in het fundament van het hemels Jeruzalem (21:19-20).
- "een regenboog rondom de troon, lijkend op smaragd" > Geen aardse veelkleurige regenboog, maar
een hemelse groenachtige. De betekenis van de aardse regenboog > Lezen: Gen. 9:12-17 (HSV 11). De
betekenis van de hemelse regenboog > Belofte t.a.v. de nieuwe hemel en aarde? (groen duidt in de
Bijbel op 'leven') > Vgl. met Hab. 3:1-6 (Lezen, HSV 1487).
Vers 4
- 24 tronen met 24 ouderlingen > In Israël voor wat betreft de regeling van de tempeldienst: 24
afdelingen van priesters (1 Kron. 24:3-18), 24 profeten (1 Kron. 25:1-31), 24 poortwachters (1 Keon.
26:17-19). Aardse tempel is beeld van het hemelse: 24 oudsten waarschijnlijk 24 zondeloze
hemelpriesters (witte kleren) die onder God heerschappij uitoefenen (gouden kronen).
Vers 5
- "En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen." > Vgl. met Ex. 19:16+23 (Lezen,
HSV 106), maar zie dan Heb. 4:14-16 (Lezen, HSV 1867) en vgl. met 1:13+4:1 (Lezen) > Onder het
nieuwe verbond heeft Israël door Christus toegang tot de hemelse tempeldienst.
- Zeven vurige fakkels die de zeven geesten van God zijn > Vgl. met 5:6 (Lezen) > Dit zijn Gods hemelse
getuigen die over de aarde uitgaan. De aardse afspiegeling hiervan zijn de zeven sterren (boden) uit
Opb. 1-3 > Zij zijn Gods aardse getuigen.
Vers 6
- "Een glazen zee als kristal" > Vgl. met 2 Kron. 4:2 (Lezen, HSV 619) > Een rond waterbekken van 4,5 m
doorsnee en 2,25 m. diep, voor de priesters om zich te reinigen. Zij bevoorraadden de 10 spoelbekkens
(2 Kron. 4:6) voor reiniging. In de hemel is deze zee van glas, als kristal (glas was doorgaans donker,
alleen koningen hadden het dure kristalheldere glas) > Er is geen reiniging meer nodig, daarom is de
zee van kristalhelder glas, wat duidt op volmaakte zuiverheid.
- In het midden en om de troon vier levende wezens > Geen 'therion' (beest, zoals in 13:1), maar 'zoion'
(levende wezens). Zij staan vanuit het midden om de troon heen, wellicht ieder een hoek vormend en
gericht naar een andere windstreek. Het midden duidt er op dat zij bij God zijn, rondom duidt er op dat
zij God dienen. In Ezech. 1 komen wij vergelijkbare wezens tegen.
- "vol ogen van voren en van achteren" > Niets van wat er gebeurt, ontgaat hen.
Vers 7-8
- De vier dieren als symbool zien van de vier Evangeliën is inlegkunde. Hoe dan wel te zien:
 De vier dieren vertegenwoordigen vier belangrijke schepsel-groepen: roofdieren (leeuw), tamme
dieren (kalf), mens en vogels (arend).
 Zij verkondigen voortdurend Gods grootheid > Lezen: 4:8.
 In Opb. 6 en 15 kondigen zij oordelen aan > Lezen: 6:1+15:7.
 Zij blijven telkens in de nabijheid van Gods troon.
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 Zij hebben overeenkomst met de Serafs uit Jes. 6:1-3 (Lezen, HSV 1061), maar ook met de Cherubs
uit Ezech. 10:14 (Lezen, HSV 1320).
Wij zouden hen kunnen zien als verkondigers van oordeel over de oude schepping en de
verpersoonlijking van de nieuwe herstelde schepping.
Betekenis van de proclamatie van de wezens: 3x Heilig > God is anders; Heere God > Hij is de heersende
God; De Almachtige > Hij is tot alles in staat; Die was, die is en die komt > Hij is/was er altijd. Oftewel:
God staat boven alle diemensies.

Vers 9-11
- Deze verzen staan in de toekomende tijd ("dank zullen brengen" etc.) en hebben dus betrekking op iets
dat nog komen gaat. Dit is in 5:14 (Lezen) terug te zien.
- De oudsten werpen zich neer op indicatie van de vier wezens. De vier wezens lijken hiermee in
rangorde dichter bij God te staan. Letterlijk is dit zo: Zij bevinden zich midden en rondom de troon.
- De oudsten werpen ook hun kronen neer > Er is maar Éen Koning en dat is God. Vgl. met 1 Kor.
15:24+28 (Lezen, HSV 1797). Vgl. met het beeld uit Daniël 2 > Bij de mens gaat het van
alleenheerschappij naar democratie, bij God van democratie naar alleenheerschappij.
- Betekenis van de proclamatie van de oudsten: God is de zin en de oorzaak van alle dingen en men dient
zich daarom aan Hem te onderwerpen. Dit is het basisevangelie door alle tijden heen.

Samenvatting
-

Johannes kreeg door Jezus Christus toegang tot de hemel.
God wordt geopenbaard en Zijn glorie verkondigd.
God staat boven alles en heerst over alles.
Volgende keer: Hoe kan de wereld in het reine komen met deze ontzagwekkende God?
Essentie van Openbaring: Hoe de wereld fysiek door Jezus Christus gered wordt.
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