Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 9 –
De Brief aan Laodicea & Openbaring 6
d.d. 13-02-2016

1. Samenvatting vorige keer (Openbaring 5)
 De brief aan Filadelfia was bemoedigend en had als boodschap: Omdat u Mij trouw gebleven bent, zal
Ik u beschermen.
 Inleiding op het vervolg van Openbaring:
- Er is sprake van chronologie, waarbij bepaalde thema's nader uiteengezet worden;
- Er zijn paralellen tussen de verschillende gebeurtenissen;
- Er zijn paralellen met andere Bijbelgedeelten, zoals Exodus en Mattheüs;
- Niet alles wordt verklaard en/of bekend gemaakt (bijv. de Zeven Donderslagen).

2. De brief aan Laodicea (vermanend)
Lezen: 3:14-21
Stad Laodicea
 De stad is vernoemd naar het kasteel dat de Griekse vorst Antiochus II (3e eeuw voor Christus) naar zijn
vrouw Laodike vernoemde. Laodicea betekent: 'gerechtigheid van het volk'.
 Lag 60 km ten zuiden van Filadelfia in de buurt van Kolosse en was een rijke handelsstad, met zeer
vruchtbare grond (wat goed voor het houden van vee was) aan een knooppunt van wegen. Het was
gelegen aan de rivier de Lykus.
 Het kende handelsbanken, maar ook een bloeiende kledingindustrie van zwarte wol die niet gebleekt of
geverfd werd (vgl. 3:18a, Lezen).
 De stad vormde de zetel van een medische opleiding en de god Asclepius (van de geneeskunde) werd
er vereerd. Het was beroemd om zijn ogenzalf (vgl. 3:18c, Lezen).
 Ondanks de rijkdom was het water niet te drinken. Nabijgelegen Kolosse had verfrissende, zuivere,
koude bronnen, Hiërapolis hete en geneeskrachtige. Water in Laodicea uit de Lycus was kalkhoudend
en dus hard en vies. Een kostbaar aquaduct om warm water van elders aan te voeren, leverde lauw en
onsmakelijk water waar men niets mee kon (vgl. 3:16, Lezen).
 Plaats wordt later meerdere malen in Kolossenzen genoemd. In Kol. 4:16 staat dat de Kolossenzen hun
brief met die van Laodicea moeten ruilen.
 In AD 60 werd het verwoest door een allesvernietigende aardbeving, waarvan de stad door hard
werken snel herstelde.
 Momenteel is van Laodicea niet meer over dan wat ruïnes in de buurt van de plaats Eskihisar (betekent:
'oud kasteel').
Algemene boodschap
 Neem Mijn terechtwijzing aan en het zal goedkomen.
 Wij vinden hier een finale oproep tot bekering voordat de dag des HEEREN letterlijk en figuurlijk begint.
Inhoud van de brief
Openingsvers
 Vers 14
- Er wordt net als in de andere epistels geadresseerd aan de boodschapper van de gemeente.
- Opmerkelijk is dat deze brief het enige opschrift kent waarin geen kenmerken uit 1:12-20 worden
genoemd. Omdat de brief vrij negatief gesteld is, lijkt de reden hiervan te zijn dat er een grote
afstand is tussen Christus en deze gemeente.
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Er worden drie kenmerken van Christus genoemd:
1. "de Amen" > 'Amen' is letterlijk vanuit het Hebreeuws overgenomen in het Grieks, later ook in
het Latijn en vele andere talen. Het is een universeel woord. In het Hebreeuws is het bijna
identiek aan 'amam' (betekent: 'geloven'). De betekenis is dan ook 'zeker' of 'stellig', een
uitdrukking van volkomen vertrouwen. Het vormt vaak het besluit van een gedeelte of brief, zo
ook van Openbaring. Vgl. verder met Jes. 65:14-16 (HSV 1172) + 2 Kor. 1:20 (HSV 1801) (Lezen).
2. "de getrouwe en waarachtige Getuige" > Deze naam sluit aan bij de zekerheid en stelligheid
van het 'Amen'. Het staat tussen het einde van alle dingen ('Amen') en het begin van alle dingen
in (zie volgende naam). In het midden daarvan getuigt Christus van Zijn heilbrengend werk. In
Jes. 55:4 wordt gezegd: "Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en
Gebieder voor de volken.". Zie ook 1:5 (Lezen).
3. "het begin van Gods schepping" > Vgl. met Kol. 1:15-18 (HSV 1835) (Lezen) > Zie met name het
4e punt centrale punt. Vgl. verder met 1:8, 21:6, 22:13 (Lezen).

Situatie in de gemeente (3:15-17)
 Vers 15
- Er wordt hier gerefereerd aan de watervoorziening in Laodicea. De werken van de Laodicenzen
waren noch verfrissend en zuiver, noch warm en geneeskrachtig; meer voor de vorm dan
daadwerkelijk vanuit liefde. Het is Christus' wens dat dit anders is.
- Vaker in de Bijbel wordt temperatuur gebruikt om de geestelijke toestand te duiden:
 Ps. 39:4 > "…mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde bij mijn zuchten…";
 Mat. 24:12 > "En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.";
 Rom. 12:11 > "Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.".
 Vers 16
- Christus vindt de Laodicenzen helemaal niets en dreigt hen weg te doen > Vgl. met 2:5 (Lezen).
- Dit wegdoen is ook in Lev. 18:24-30 terug te vinden (Lezen, HSV 172), vgl. met 22:15 (Lezen). Maar
zie ook Mat. 25:41-43 (Lezen, HSV 1571).
 Vers 17
- De Laodicenzen beroemen zich op hun rijkdom (en bekommeren zich waarschijnlijk niet om de
armen). Bijbels gezien loopt aardse rijkdom parallel aan geestelijke armoede > Lezen: Jak. 5:1-6
(HSV 1884) + 1 Tim. 6:9-10 (HSV 1853).
Terechtwijzing (3:18-19)
 Vers 18
- Christus raadt de Laodicenzen aan om in geestelijke rijkdom te investeren > Vgl. Jes. 55:1-3+6 (HSV
1154) + Hag. 1:2-8 (HSV 1497) (Lezen).
- De Laodicenzen waren rijk door de handel in (zwarte) wol en ogenzalf, maar worden door God als
naakt en blind beschouwd. Naakt duidt op het niet gewassen zijn door het bloed van het Lam > Vgl.
met Mat. 22:11-14 (HSV 1564) en 7:13-14 (Lezen). Blindheid duidt op het ontbreken geestelijk en
moreel inzicht > Vgl. met Jes. 59:9-13 (HSV 1161, Lezen).
 Vers 19
- Bijzonder: Ondanks hun zonden heeft Christus' de Laodicenzen lief. Hij wijst hen terecht om hen te
redden. Vgl. met Deut. 8:5-6 (HSV 270), Spr. 3:11-18 (HSV 961) en Heb. 12:11 (HSV 1877) (Lezen).
- Bestraffing wordt vaak heel negatief opgevat, terwijl het heel pedagogisch en heilzaam kan zijn >
bijv. leerstraf in het Jeugdstrafrecht.
- "ijverig" > Lett. 'heet/warm/gloedvol'. IJver slaat hier zowel op hun houding al het doen van
werken; op de juiste wijzen werken voor Christus (vgl. met Gal. 4:18)
- "bekeer u" > Goede ijver begint met de juiste gerichtheid, hiervoor is het meestal nodig om van een
doodlopende weg om te keren en de heilbrengende weg in te gaan. Hoe de Laodicenzen dit kunnen
doen is in het volgende vers te lezen.
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Bemoediging (3:20)
 Vers 20
- Beeld gebruikt van Romeinse ambtenaren die in elk huis onderdak konden afdwingen. Christus
dwingt geen onderdak af. De Laodicenzen hebben de keuze om hem binnen te laten. Vgl. met Joh.
14:23 (HSV 1694, Lezen) en Luk. 19:5-6 (HSV 1652) (Lezen).
- Wij kunnen dit ook eschatologisch zien > Lezen: Luk 12:37 (HSV 1641) en 19:9 (zie ook: Hoogl. 5:2,
Luk. 22:29-30 en Jak. 5:9).
- Aan het einde van het vers zien wij een rolwisseling van 'Ik met hem' naar 'hij met Mij'. Het is
uiteindelijk Christus Die Gastheer is en er voor zorgt dat alle dingen gereed komen > Vgl. met Luk.
24:29-30 (Lezen, HSV 1665).
Belofte (3:21)
 Vers 21
- Christus zien wij bij de Vader op de Troon in o.a. Hand. 7:56 (HSV 1718) (Lezen) (zie ook Hand. 2:3335 en Heb.10:12-13).
- De belofte aan de gelovigen uit Openbaring wordt vervuld in 20:4-6 (Lezen) en loopt uit op wat in
22:1-5 staat (Lezen).
- Voor ons geldt dat ons leven reeds nu met Christus verborgen is in God (Kol. 3:3).

3. Openbaring 6 – De eerste zegels geopend
Lezen: 6:1-11
 In Opb. 4-5 bevonden wij ons in de hemel, in Opb. 6:1-7:8 bevinden wij ons op aarde (zie schema).
 Het openen van de eerste 6 zegels door het Lam leidt tot directe gebeurtenissen op aarde. Het openen
van het 7e zegel leidt tot een directe gebeurtenis in de hemel > Lezen: 8:1-5.
 De bekenmaking van Christus' Koningschap (Lezen: 5:5) en het openen van het testament door de
erfgenaam heeft grote gevolgen; de aarde woordt klaargemaakt (gereinigd) voor Christus' komst.
 Wat hier gebeurt ligt in de lijn van vervloekingen uit Lev. 26:14-39, die steeds erger worden > Lezen:
Lev. 26:18-21 (HSV 185). In Openbaring heeft het echter betrekking op de gehele aarde.
 De inhoud van de eerste 4 zegels komt overeen met Ezech. 14:12-23 > Lezen: Ezech. 14:21-23 (HSV
1326). Vgl. met 6:8 (Lezen).
 In de eerste 4 zegels zien wij dat er oorlog komt en dat dit uiteindelijk desastreuse gevolgen heeft:
- 1e Zegel (6:1-2) > Wit paard > Mobilisatie;
- 2e Zegel (6:3-4) > Rood paard > Oorlog;
- 3e Zegel (6:5-6) > Zwart paard > Voedselschaarste;
- 4e Zegel (6:7-8) > Grauw paard > Dood.
 Wij vinden hier een overeenkomst terug met Jer. 15:1-6 (Lezen, HSV 1212).
 De verschillende ruiters dienen wij niet zo zeer als personen te zien, maar als personificaties.
 1e Zegel (6:1-2) > Wit paard > Mobilisatie
- Eén van de vier wezens roept de eerste ruiter om uit te gaan. Het is dus een hemelse opdracht.
- Deze ruiter lijkt op de Messias (zie 19:11-16), maar verschilt uiteindelijk in uitrusting en
verschijning. Hij zorgt uiteindelijk ook voor dood en verderf onder de gelovigen (6:9). Vgl. Mat.
24:5-9 (Lezen, HSV 1567).
- De wereld is altijd op zoek naar een leider die 'verlossing' brengt. Deze vinden wij hier in ultieme
vorm. Wij weten ondertussen hoe het doorgaans met deze 'wereldverbeteraars' afloopt.
 2e Zegel (6:3-4) > Rood paard > Oorlog
- Ook hier weer een hemelse opdracht, gegeven door één van de vier wezens.
- De opkomst van de witte ruiter, de antichristen, de surrogaatverlossers, leidt tot oorlog in de
wereld. Het is totale chaos: de vrede wordt van de aarde weggenomen (vgl. Mat. 24:7).
- Er is hier een overeenkomst te vinden met Jer. 16:5-9 (Lezen, HSV 1215).
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 3e Zegel (6:5-6) > Zwart paard > Voedselschaarste
- Ook hier weer een hemelse opdracht, gegeven door één van de vier wezens.
- Iedere oorlog leidt tot voedselschaarste. Er is hier nog geen sprake van echte hongersnood > Vgl.
met 6:8 (Lezen).
- Zie t.a.v. de kleur zwart in relatie tot hongersnood Klaagl. 4:8-9 (Lezen, HSV 1304).
- De weegschaal duidt op het zorgvuldig om moeten gaan met voedsel, vgl. Ezechiël als hij de
verovering van Jeruzalem moet aankondigen > Lezen: Ezech 4:9-17 (HSV 1312) (zie ook Ezech.
12:16-19).
- Een niet nader genoemde stem uit de hemel roept: "Een maat tarwe voor een penning en drie
maten gerst voor een penning" > Een maat was het voedsel voor een dag voor een slaaf, een
penning (of: schelling) was een dagloon (vgl. Mat. 20:2+9). Drie maten gerst was het dagelijkse
maal voor een paard. Men moet dus de hele dag werken voor alleen een minimum aan voedsel en
dan heeft het paard nog niet te eten gehad. Vanuit historisch perspectief wordt de prijs voor
voedsel 8x zo hoog.
- "En breng de olie en de wijn geen schade toe" > De luxe goederen blijven bestaan, waardoor met
name het gewone volk te lijden heeft.
 4e Zegel (6:7-8) > Grauw paard > Dood
- Ook hier weer een hemelse opdracht, gegeven door één van de vier wezens.
- Oorlog loopt uit op voedselschaarste en vervolgens op geweld, honger en besmettelijke ziekten.
- Dit paard is groenachtig grauw, wat verwijst naar een lijkkleur.
- Dit is de enige ruiter met een naam, in het Grieks 'thanatos'. Dit was de Griekse god van de dood,
die naar mensen toe kwam om hen te doden. Dat het dodenrijk (hades) hem volgt, wijst op het
verzamelen van alle doden die vallen.
- Een vierde deel van de aarde wordt getroffen door het oordeel van de dood. Dit gebeurt door het
zwaard (gewapend conflict), hongersnood, de dood (de pest, zie ook 18:8) en wilde dieren.
 5e Zegel (6:9-11) > Geslachte gelovigen
- De oorlog treft de gelovigen > Worden zij als de schuldigen gezien net als de Joden in de eerste
helft van de 20e eeuw? Feit is dat rechtvaardigen het in tijden van oorlog en onderdrukking het
altijd te verduren krijgen.
- In de volgende Bijbelstudie gaan wij verder in op het openen van het 5e zegel voor nu rest ons niets
anders dan aan te sluiten bij Rom. 8:35-39 (Lezen, HSV 1768).
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