Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 8 –
De Brief aan Filadelfia & Inleiding op vervolg Openbaring
d.d. 28-11-2015

1. Samenvatting vorige keer (Openbaring 5)
-

-

Hoe kan de wereld in het reine komen met God? > Door de Leeuw uit Juda, het Lam dat geslacht is
maar leeft!
In de hemel heeft God heeft een boekrol in handen, dit is een testament. De zeven zegels verwijzen
naar de zeven getuigen. Wellicht zijn dit de geesten/engelen voor Gods troon, die later uitgaan om de
zeven bazuinen te blazen.
Het erfdeel is de kosmos, de erflater is de (laatste) Adam, de erfgenaam is de tweede mens, nl.
Christus, Die als enige niet zondige afstammeling van Adam waardig is om de boekrol te openen.
Het openen van de boekrol leidt tot het in bezit nemen van de kosmos door het Lam. Dit gaat gepaard
met strijd tegen satan als bezetter van de kosmos. Uiteindelijk zal de strijd leiden tot verlossing van de
kosmos en verheerlijking van God en het Lam > Lezen: 5:13.

2. De brief aan Filadelfia (bemoedigend)
Lezen: Opb. 3:7-13
Stad Filadelfia
- Lag 40 km ten ZO van Sardis. Jonge stad die aanvankelijk vernoemd was naar een Romeinse heerser
over Pergamus die de stad in de 2e eeuw voor Christus stichtte, nl. Atallus II Philadephus. Na de
herbouw door Rome na de aardbeving in AD 17 'Neocaesarea' (Nieuwe Keizerstad), later Flavia (naar de
familienaam van de keizers Vespasianus en Titus).
- De stad werd regelmatig getroffen door aardbevingen (laatste in AD 17, Sardis werd toen ook
getroffen), was daardoor dun bevolkt en vrij arm; veel kleine boeren en middenstand.
- De betekenis van de naam Filadelfia is 'broederliefde'. Terug te vinden in de wederzijdse liefde tussen
de gemeente aldaar en Christus. Daarom wordt hier deze naam van de stad gebruikt.
- Nu heet de stad Alasehir, wat 'rode stad' betekent, naar de rode rotsen in de omgeving.
Algemene boodschap
- Omdat u Mij trouw gebleven bent, zal Ik u beschermen.
Inhoud van de brief
Openingsvers
- Vers 7
 Er wordt net als in de andere epistels geadresseerd aan de boodschapper van de gemeente.
 Er worden drie kenmerken van Christus genoemd:
1. "de Heilige" > Lezen: Hab. 3:3-6 (HSV 1487) > Ziet hier op Zijn oordelend optreden (zie ook Hos.
11:9). Herkenbaar in Openbaring. Ziet ook op het feit dat Hij geen zonde verdraagt.
2. "de Waarachtige" > Lezen: Jer. 10:6-16 (HSV 1202) > Ziet op het onderscheid met de afgoden.
Vgl. met 19:11+19-20 (Lezen).
3. "Die de sleutel van David heeft" > Zie Jes. 22:15-25 (HSV 1089) > Eljakim ('God bevestigt') en
Sebna waren in dienst van Koning Hizkia van Juda (2 Kon. 18). Sebna diende God niet en dacht
alleen aan zichzelf, Eljakim was aanvankelijk wel Godvrezend en wordt verheerlijkt. Hij krijgt de
betekenis van de naam van zijn vader Hilkia, nl. 'deel van de HERE'. Hij krijgt de functie van
Sebna > Lezen: Jes. 22:20-23 > Eljakim bepaalt wie bij koning Hizkia mag komen en wie niet.
Toch blijkt ook hij menselijk en dus falend > Lezen: Jes. 22:24-25.
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Terug naar Openbaring > Waar Eljakim faalt, daar faalt Christus niet:
 "Die de sleutel van David heeft" > Hij zal Davids Koningschap herstellen > vgl. 5:5 (Lezen).
 "Die opent…" > Hij vormt de toegang tot God > vgl. met 7:14-15 en 1:18 (Lezen).
Situatie in de gemeente
- Vers 8
 "Ik ken uw werken" > In dit geval zijn deze goed, dus volgt beloning.
 "Zie, Ik heb voor u een deur geopend" > Ziet op de deur in 4:1 (Lezen) > Zij hebben toegang tot God.
Vgl. 7:9-10 (Lezen) t.a.v. hoe dit in de eindtijd zal gaan.
 "en niemand kan die sluiten" > Vgl. 7:3 en 14:1-5 (Lezen). Zie ook Efe. 1:13+4:30 (Lezen, HSV 1822).
 "want u heb weinig kracht" > De gemeente was niet sterk in omvang, macht of invloed > zij konden
zo door de overheden weg gevaagd worden. Vgl. met 1 Kor. 1:26-30 (Lezen, HSV 1780).
 "u hebt Mijn Woord bewaard" > Zij hebben vastgehouden aan het Evangelie aangaande Christus
verlossende werk.
 "en Mijn Naam niet verloochend" > Dit betreft het niet meedoen aan afgodendienst, later het niet
dienen van het beest > Lezen: 20:4.
Bemoediging
- Vers 9
 Vgl. met 2:9 (Lezen). Hoogstwaarschijnlijk gaat het in 2:10 ook over Joden die het evangelie niet
wilden aannemen, wellicht uit angst voor de keizer. Vgl. met Joh. 15:26-16:4 (HSV 1696) en Hand.
19:8-9 (HSV 1739) (Lezen). Zie ook Rom. 2:28-29 (HSV 1760) (Lezen) .
 De onderdrukten zullen uiteindelijk door de verdrukten geëerd worden > Lezen: Jes. 60:14 (HSV
1164) + Jes. 45:14 (HSV 1136). In deze gedeelten zien wij Israël geëerd door de volken. In dit
opzicht zou vers 9 ook betrekking kunnen hebben op de kerk die zichzelf ziet als de plaatsvervanger
van Israël.
-

Vers 10
 Zij worden beschermd tegen Gods oordelen over de aarde > Lezen: 9:4-6 + 14:9-13.

-

Vers 11
 Men had de zekerheid behouden te zijn (zie vers 8 en 10), maar kon de kroon/krans des levens nog
wel kwijtraken (door mensen in plaats van God te volgen). De kroon/krans behoort bij het
meeregeren met Christus > Lezen: 20:4+6. Zie ook 2 Tim. 2:11-13 (Lezen, HSV 1855)

Belofte
- Vers 12-13
 "Wie overwint…" > Lezen: 1 Kon. 7:21 (HSV 493) > Zoals de gelovigen Jakin (een priester, 1 Kron.
24:17, bet. 'Hij zal grondvesten') en Boaz ('In hem is kracht') deel uit maakten van Gods huis, zo
mocht dit ook voor de gelovigen te Filadelfia gelden. Vgl. 1 Pet. 2:4-6 (HSV 1887) en Efe. 2:19-22
(HSV 1824) (Lezen).
 "Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God" > Lezen: 14:1 + 22:3-4 > Men is Zijn eigendom.
 "de naam van de stad van Mijn God…" > Filadelfia kreeg twee keer een nieuwe naam > Na de
herbouw door Rome na de aardbeving in AD 17 'Neocaesarea' (Nieuwe Keizerstad), later Flavia
(naar de familienaam van de keizers Vespasianus en Titus). De inwoners van Filadelfia zullen
uiteindelijk nog een keer een nieuwe stadsnaam krijgen > Het nieuwe Jeruzalem > Lezen: 21:24-27.
 "Mijn nieuwe Naam" > De gelovigen krijgen de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem
en de nieuwe naam van Christus > Dit laatste kan hetzelfde als 2:17 zijn (Lezen), maar het lijkt
logischer dit op te vatten als de naam die in 19:12 staat (Lezen) (deze naam is een andere dan die in
19:11, 13 en 16 genoemd wordt).
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3. Inleiding op vervolg Openbaring
De vraag is: Is er sprake van een thematische of chronologische structuur?
(verwijzen naar uitdraai Indeling Openbaring 4:1-20:15)
- Er is sprake van chronologie in de gebeurtenissen:
 Zegels lopen over in Bazuinen en Bazuinen in Schalen > Lezen: 15:1.
 Het spitst zich van wereldwijde rampen (7 zegels) toe op de strijd tegen het Beest.
 Verzegeling van de 144.000 voor de 7 Bazuinen > Vgl. 7:1-3 (Lezen) met de 7 Bazuinen.
 Ontwikkeling van Draak, Beest en Babylon > Vgl. 12:7-9, 13:1-2, 13:11-12, 17:1-3, 18:1-2 (Lezen).
 Komst van Christus' Koningschap:
1. Zegels > Christus' Koningschap bekendgemaakt > Lezen: 5:5.
2. Bazuinen > Christus' Koningschap uitgeroepen > Lezen: 11:15.
3. Schalen > Christus' Koningschap gekomen > Lezen: 19:6.
- Er is ook sprake van thematiek:
 Zie uiteenzetting van het 6e Zegel.
 Zie uiteenzetting van de 7e Bazuin.
 Zie uiteenzetting van 7e Schaal.
Conclusie: Er is sprake van chronologie, waarbij bepaalde thema's nader uiteengezet worden.
Verder:
- Er zijn paralellen tussen de verschillende gebeurtenissen:
 Vgl. 6:12 met 11:13 en met 16:18 (Lezen).
 Vgl. 6:12-13 met 8:12 (Lezen).
 Vgl. 8:7 met 16:8-9 (Lezen).
 Vgl. 8:8 met 16:3-4 (Lezen).
 Vgl. 9:5 met 16:10 (Lezen).
Verschillende rampen vinden meermaals plaats om de schijn van toeval weg te nemen en de mensheid
aan het denken te zetten.
- Er zijn paralellen met de plagen in Egypte: water in bloed, zweren, hagel, sprinkhanen (maar dan
anders), duisternis, de dood van mensen en een finale veldslag.
- Er is overeenkomst met de ruiters uit Zacharia (hun taak is echter wel anders) >
 Lezen: Zach. 6:1-8 (HSV 1506)
 Vers 2-3 > De vier kleuren kunnen op de windrichting slaan (vgl. vers 6), maar ook op > rood:
slachting, zwart: hongersnood, wit: overwinning, gevlekt: de dood.
 Vers 5 > "Vier winden" zijn 'vier geesten'.
 Verschil met Openbaring > In Openbaring oordeel over de wereld, in Zacharia bevrijding van Israël,
in Openbaring wereldwijd, in Zacharia vanuit Israël. Zie verder boek 'De Man op het rode paard'.
- Er is overeenkomst met Mat. 24:4-29 (HSV 1567) >
 Vgl. Mat. 24:4-5 met 6:1-2 (Lezen).
 Vgl. Mat. 24:6-7a met 6:3-4 (Lezen).
 Vgl. Mat 24:7b met 6:7-8 (Lezen).
 Vgl. Mat. 24:29 met 6:12-17 (Lezen).
- Wij zien heel veel beeldspraak en symboliek, wat enerzijds diepte aan de boodschap geeft, anderzijds
ook moeilijkheden met uitleggen.
- Niet alles wordt bekend gemaakt > Lezen: 10:4 en 19:12, vgl. met Dan. 12:8-10 (Lezen, HSV 1413).
Of zoals in Deut. 29:29 tegen Israël wordt gezegd:
"De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze
kinderen…"
En zoals in 1 Kor. 13:12 staat:
"Nu immers, kijken wij door een spiegel in raadsels, maar straks van aangezicht tot aangezicht.".
En als wij in die spiegel kijken, dan zien wij niet onszelf, maar Christus, naar Wiens beeld wij geschapen zijn.
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