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DIE SEWE GEMEENTES VAN OPENBARING 

 

SEWE BOODSKAPPE AAN SEWE KERKE 
 

 

Die Nuwe Testamentiese boeke is hoofsaaklik briewe wat deur die apostels aan gemeentes 

of individue geskryf is.  Christene aanvaar hierdie briewe as God se gesaghebbende woord 

aan Sy kerk in alle eeue.  

 

Een belangrike Nuwe Testamentiese boek, "Die Openbaring van Jesus Christus," verkry in 

ons tyd ongelukkig die minste aandag.  Jesus begin Openbaring met sewe spesiale briewe 

aan Sy kerk.  Hierdie briewe bevat belangrike raadgewings wat ons allerbeste aandag 

behoort te geniet. 

 

Dit is tragies dat hierdie sewe spesiale briewe feitlik geïgnoreer word.  Satan is verheug 

omdat die meeste Christene nie Jesus se raadgewings in Sy liefdesbriewe navolg nie.  God sy 

dank, dit is nog nie te laat nie!  Mag die Heilige Gees ons lei terwyl ons hoofstukke 2 en 3 

van Openbaring bestudeer en na Jesus se raad vir die hedendaagse Christen luister. 
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SPIEëLBEELD - DIAGRAM No. 2 
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OOREENKOMSTE TUSSEN 

DIE HISTORIESE PARALLELLE VAN OPENBARING 2 EN 3 

EN DIE PROFESIE VAN DANIëL 2. 

 

In Daniël 2 sien ons die verloop van die wêreld se geskiedenis vanaf die tyd 

van Nebukadnesar (Babilon), in 605 v.C. tot en met die Rotskoninkryk 

(Wederkoms van Jesus). 

 

Die sewe briewe van Openbaring was oorspronklik aan sewe gemeentes in 

Asië gerig.  Tog is die briewe aan die 7 gemeentes, net soos al die ander 

Bybelboeke, ook op die hedendaagse Christen van toepassing.   

 

Met verdere studie sal ons agterkom dat die briewe aan die 7 Gemeentes in 

Openb 2 en 3, ook profeties van aard is, want dit dek die tydperk vanaf die 

Nuwe Testament tot en met die Wederkoms van Jesus - dieselfde tydperk as 

Daniël 2, se laaste gedeelte naamlik die tydperk vanaf die Romeinse Ryk tot en 

met die Rotskoninkryk (Wederkoms). 
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DANIëL OPENBARING 
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SEWE SPESIFIEKE GEMEENTES 
 

In die tyd van die apostel Johannes was daar ook heelwat ander gemeentes buiten die 7 wat 

in Openb 2 en 3 genoem word, nl: Jerusalem, Rome, Antiochië en Korinthe.  Selfs in Klein 

Asië het daar ander gemeentes bestaan, bv: Troas, Assos, Miletus, Kolosse, Hierapolus, 

Tralles, Magnesië, en vele ander. Die sewe gemeentes is uitgesonder omdat hulle die 

verskillende fases van die Christelike Kerk in die geskiedenis uitbeeld.  Hul name en die 

toestand binne die verkose gemeentes, is tipies van elke fase van die kerk se geskiedenis, 

soos dit deur die eeue ontvou. Die getal 7, wat volmaaktheid, volkomendheid of 

volledigheid aandui, word meer as 50 keer in die boek Openbaring gebruik. 

 

DIE BASIESE BOODSKAP VAN ELKE BRIEF 
 

Daar is drie basiese dele waaruit elkeen van die briewe aan die 7 Gemeentes bestaan,  nl: 

a. “Ek ken jou werke” -  God weet alles aangaande my lewe. 

b. “Aan hom wat oorwin” - Om te oorwin is noodsaaklik. 

c. ”Hoor wat die Gees aan die gemeentes sê”- Ons moet gehoorsaam wees aan die wil van 

God. 

7 GEMEENTES 

1. EFESE     

2. SMIRNA   

3. PERFAMUS   

4. THIATIRE   

5. SARDIS   

6. FILADELFIA    

7. LAODICEA    

   31 – 100nC* 

   100 – 313nC 

   313 – 538nC 

   538 – 1565nC 

   1565 – 1740nC 

   1740 – 1844nC 

   1844 – EINDE VAN TYD 

W  E  D  E  R  K  O  M  S! 

*Datums aangegee vir die verskillende Christelike Tydperke, is in die meeste gevalle net by benadering.  Tydperke in die 
menslike ondervinding en denke begin en eindig gewoonlik nie op spesifieke oomblikke nie, maar is meer gelydelik van aard. 
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No. 1 - DIE BRIEF AAN EFESE 

(Tydperk van die apostels) 

 
Betekenis:  

"begeerlik," ideaal," of "gewenste."  

 

Agtergrond:  

Efese was die mees gesogte stad in Klein Asië.  Dit is gebou in 1100 vC.  

 

Godsdiens:  

Die stad was versier deur manjifieke tempels, waarvan die tempel van Diana (Latyn) of 

Artemis (Grieks) regoor die antieke wêreld bekend was.  Sy was aanbid as die "moeder van 

God" en die "Godin van Verlossing, en was voorgestel as 'n vrou met baie borste 

(vrugbaarheid) met 'n baba in haar arms.  

 

Paulus het probleme met die aanbidders van Diana gehad (Hand 19:23-28).  Tydens die 

Konsilie van Efese (431 nC.) het die Kerk die titels van die heidense godin, Diana, oorgedra 

na Maria, die moeder van Jesus, as "Moeder van God" en heelwat later as "koningin van 

Genade."  Heidense rites, vermeng met ware aanbidding sou die Christelike Kerk besoedel 

wat aanleiding gegee het tot baie valse leringe wat selfs vandag nog in sekere Christelike 

Kerke gehuldig word. 

 

Tydperk:  

Vanaf 31 nC. tot ±100 n.C.  Dit verteenwoordig die Vroeë Christelike Kerk van die Apostels 

(as ooggetuies van Jesus) en was beskou as suiwer en skoon. 
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Openb 2:1-3  

“Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese:  Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy 

regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:  Ek ken jou werke en jou 

arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die 

proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; 

en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg 

geword het nie.” 

 

Teen die einde van die eerste eeu was daar reeds 6 miljoen Christene. Elke Christen het die 

boodskap van Verlossing met hom saamgedra. Valse leraars was vreesloos in die openbaar 

teengestaan.  Dat Jesus wandel tussen die kerke, gee ons die versekering dat Hy bewus is 

van alles wat in die gemeentes gebeur. 

 

Openb 2:4,5  

“Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.  Onthou dan waarvandaan jy 

uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke.  Anders kom Ek gou na jou toe en sal 

jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.” 

 

Nadat Johannes na die eiland Patmos verban was, het baie Christene hul Eerste Liefde 

(Jesus) verlaat vir wêreldse plesier.  Sonde verlok die siel tot afvalligheid en probeer dit dan 

in geestelike duisternis hou. 

  

Openb 2:6,7  

“Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat. Wie 'n oor het, 

laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te 

eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.” 

 



Die Sewe Gemeentes van Openbaring  8 
 

Nikolaïte - 'n vroeë Gnostiese sekte wat geglo het in die vryheid van die vlees.  Hulle het 

geleer dat die dade van die vlees geen invloed op die reinheid van die siel het nie en dus nie 

jou verlossing in gevaar stel nie.  ‘n Moderne weergawe hiervan is die nuwe moraliteit wat 

in sommige kerke insluip dat ons met ons normale sondige lewe kan voortgaan, solank ons 

net in Jesus glo.  

 

Ons word egter vermaan om te luister na die Gees van God soos Hy tot ons spreek deur Sy 

Woord. Elkeen moet die oorwinning oor sonde behaal, indien hy van die boom van die 

lewe wil eet. 

 

No. 2 - DIE BRIEF AAN SMIRNA 

(Tydperk van Vervolging) 
 

Betekenis:  

"welriekend," of "lieflike geur." Afkomstig van 'n welriekende gom van 'n Arabiese 

doringbos (Balsamodendron Myrrha).  Hoe meer die plant gekneus was, hoe beter was die 

aroma wat afgegee is.  'n Balsemsalf vir dooies en 'n spesery (mirre) vir wierook was ook 

daarvan gemaak. 

 

Agtergrond:  

Die hawestad is gestig ±1100 vC. en is ongeveer 56 km noord van Efese. Dit is die enigste 

van die 7 stede wat nog sy roem van die antieke tydperk behou het. 

 

Godsdiens:  

Smirna is die geboorteplek van Homer, die bekende Griekse digter van Antieke tye.  'n 

Anatoliese godin, Samorna was in die stad aanbid.  Dit was die tydperk van die Amphiteater 

en Arena, waarin duisende Christene deur wilde diere verskeur is, as brandende fakkels 

gedien het, in dromme met kokende olie gegooi is en met swaarde gedood is.  Policarp, 
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beroemde biskop van Smirna, en dissipel van Johannes, het in 156 nC. as martelaar op die 

brandstapel gesterf. By twee ander geleenthede het eers1500 en later 800 Christene gesterf 

vir hulle geloof.  Die kerk het in die tydperk so naby Jesus geleef, dat Hy geen vermaning 

aan hulle gegee het nie, slegs woorde van onderskraging. 

 

Tydperk:  

Dit verteenwoordig die Christelike Fase van vervolging en standvastigheid vanaf  

100 - 313 nC. 

 

Openb 2:8,9  

“En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna:  Dít sê die eerste en die laaste, wat dood 

was en lewend geword het: Ek ken jou werke en verdrukking en armoede - maar jy is ryk - 

en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die 

Satan.” 

 

Ware rykdom is nie in aardse skatte te vinde nie.  Die kerk se rykdom lê in die geregtigheid 

van Christus wat deur die geloof aanvaar word. Die vroeë Christene was ook beskou as Jode 

(nageslag van Abraham deur die geloof, Rom. 4).  Die Jode gehelp met die verbranding van 

Policarp, ‘n aanduiding dat hulle eintlik deur Satan geïnspireer is.  Dit kan ook verwys na die 

Nikolaïte met hul valse leringe wat die Christen vervreem van sy verbondenheid met 

Christus.    

 

Openb 2:10 

“Vrees vir niks wat jy sal ly nie.  Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis 

werp, sodat julle op die proef gestel kan word;  en julle sal tien dae lank verdrukking hê.  

Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.” 
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Die edik van Diocletianus in 303 nC. bring die bitterste vervolging vir die Christene mee vir 

'n tydperk van 10 jaar (Sien Eseg 4:6 vir die jaar-dag beginsel).  Tien jaar later, in 313 nC. 

verkry alle godsdienste gelyke regte met die Edik van Milaan. 

 

Openb 2:11  

“Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.  Die wat oorwin, sal deur 

die tweede dood geen skade ly nie.” 

Almal sterf die Eerste Dood (Hebr 9:27), maar daar is ‘n opstanding uit die eerste dood (1 

Kor 15:51-54).   

 

Die Tweede Dood is die een waarin die goddelose vernietig word met vuur (Openb 21:8).  

Uit daardie dood vind daar geen opstanding plaas nie.   

 

Jesus sê dat hy wat die sonde oorwin, nie vir die Tweede (ewige) Dood hoef te vrees nie.  

Jesus het 'n duurder prys as die brandstapel vir ons betaal.  Om die rede maan Hy ons om 

aan die Heilige Gees gehoorsaam te wees. 

 

No. 3 - DIE BRIEF AAN PERGAMUS 

(Tydperk van Kompromie) 
 

Betekenis:  

"verheffing" of "veredeling," iets wat "uittroon."   

 

Agtergrond:  

Die stad was 64km noord van Smirna geleë en vol heidense tempels, van wie Zeus s'n die 

belangrikste was.   
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Godsdiens:  

Pergamus was gewy aan die Slanggod, Aesculapius, die god van gesondmaking en was ook 

die "Groot Geneesheer" genoem.  Die moderne Medisyne het hul embleem aan 

Aesculapius, die Slanggod, te danke. Satan word die "ou slang" genoem (Openb 12:3,9). 

Hier word na Pergamus verwys as die troon van Satan. Met die val van Babilon, is die 

antieke troon van Satan se valse godsdiens deur die vlugtende hoëpriester (Pontifex 

Maximus) en sy medepriesters in Pergamus hervestig.  

 

Die daaropvolgende konings van Pergamus is die hoëpriesters van die ou Babiloniese 

geloof gemaak. Die Romeinse Keiser, Konstantyn, met sy hele weermag , is gedoop en sluit 

by die kerk aan. Met die bekering van die keiser tot die Christelike geloof in 313 nC., het die 

"Heidense" Romeinse Ryk verander na die "Heilige" Romeinse Ryk.  Die kerk wat in die 

vorige era die vervolgde Kerk was, word nou "verhef" en "veredel" tot die Kerk van die staat 

en die staat word nou sy sterkste aanhanger. 

 

Tydperk:  

313 nC. tot 538 nC.  Pergamus verteenwoordig die tydperk van ‘n staatsondersteunde 

godsdiens waarin die Christelike geloof met die heidendom versmelt.  Satan kon die kerk 

nie vernietig deur vervolging nie, daarom probeer hy dit bederf deur dit populêr te maak 

deur wêreldse gebruike en idees in te voer. 

 

Openb 2:12,13  

“En skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus:  Dít sê Hy wat die skerp 

tweesnydende swaard het: Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van 

die Satan is.  En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die 

dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon.” 
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Midde die Satansnes, was daar nog getroue kinders van God.  Hulle het hul geloof in 

Christus nie verloën nie, selfs nie eers na die martelaarsdood van Antipas nie.  Dit word 

vertel dat hy in 'n reuse koperbul geplaas en verhit was, tot die koper gegloei het.  

 

Openb 2:14,15  

“Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van 

Bíleam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik 

om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die 

Nikolaïete, wat Ek haat.” 

 

Die valse profeet Bileam (Num 22-25) was gewillig om die waarheid vir rykdom te verkoop.  

Vir rykdom, aansien en eer het die kerk in 'n handelshuis verander. Valse leringe en 

gebruike om die Christelike geloof vir heidene aanneemliker te maak, het die kerk geleidelik 

binnegedring.  Selfs die Nikolaïete se vleeslike lewenstyl het weer sy kop uitgesteek. 

 

Openb 2:16  

“Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van 

my mond.” 

 

Jesus roep die kerk tot bekering.  Christene mag nie kompromieë met die wêreld aangaan 

nie.  Niemand kan twee meesters dien nie, dit is Christus óf Satan, Geregtigheid, óf die 

wêreld, nie albei nie. 

 

Openb 2:17  

“Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.  Aan hom wat oorwin, sal 

Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op dié 

steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.” 
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Jesus is die Verborge Manna (Joh 6:47-51). Dit was die gebruik van regters om deur klippe 

hul beslissings aan te dui.  Die wit steen het regverdiging en vryspraak beteken en die swart 

steen, skuld en veroordeling.   

Ons moet aan die Heilige Gees gehoor gee, sodat ons die vryheid en oorwinning oor sonde 

kan behaal. 

No 4 - DIE BRIEF AAN THIATIRE 

(Tydperk van Afvalligheid) 
 

Betekenis:   

"die offer van boetvaardigheid."  Baie Christene het onder Pouslike vervolging met hulle 

lewens geboet.  

 

Agtergrond:  

Die stad is ongeveer 40 km suid-oos van Pergamos geleë.  Bekende ambagte was die smelt 

van koper en die kleur van materiale, onder andere, rooi en "Turkse purper," wat van 

boomwortels gemaak is. 

 

Godsdiens:  

Thiatire was beskou as die heilige stad van die songod, Tyrimnos en was voorgestel as 'n 

½mens-½perd.  Daar was ook 'n tempel gewy aan die afgod Sambathe.  Groot 

liefdadigheidswerk was deur monnike in die tydperk verrig. Die Kerk het egter in geestelike 

donkerte geleef.   

 

Tradisie en bygeloof het die suiwer leringe van die Bybel oorskadu.  Wrede dade is onder 

die naam van godsdiens gepleeg deur die Inkwissisie en interdikte van Pouse en konings.   
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Tydperk:   

Vanaf 538 tot 1565 nC.  Dit verteenwoordig die langste tydperk van ongeveer 1000 jaar van 

totale afvalligheid binne die Kerk. Hierdie middelste en langste brief verteenwoordig die 

Kerk in die Donker Eeue. 

 

Openb 2:18,19  

“En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre:  Dít sê die Seun van God wat oë het 

soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper: Ek ken jou werke en liefde en diens en 

geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.” 

  

Jesus beaam dat Hy die Seun van God is, wat alles sien en voor Wie niks weggesteek is nie. 

Die werke van liefdesdiens word erken, maar dit het geen reddingswaarde by Hom wat die 

menslike hart ken nie. 

 

Openb 2:20-23  

“Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isébel, wat haarself 'n profetes noem, 

toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.  En Ek 

het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.  Kyk, 

Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in 'n groot 

verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.  En haar kinders sal Ek sekerlik 

doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal 

aan elkeen van julle gee volgens sy werke.” 

 

Isébel is die simbool van gemeenheid en onreinheid.  Sy was van heidense afkoms (‘n 

Sidoniër) en het met koning Agab van Israel, getrou.  Isébel was 'n verleidster, wat afgode 

aanbid het.  Sy het haar heidense rites met die ware geloof van Israel vermeng (1 Kon 16:29 

- 22:40) en so die volk tot afvalligheid gelei. 
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Enige ontrouheid aan Jesus of sy reine leerstellings word beskou as hoerery of afvalligheid 

en so ‘n persoon word in die Bybel van geestelike prostitusie aangekla.  Isébel se Nuwe 

Testamentiese ewebeeld, is die vrou, "Babilon," "die moeder van die hoere." (Openb 17:3,5). 

‘n Tydperk van berou en hervorming, is aan die kerk in Thiatire gegee om haar van haar 

dwalinge te bekeer.   

 

Instede van bekering, is daar tydens die Konsilie van Trent (1545 - 1563 nC.) besluit dat 

nadat ‘n persoon gedoop is, geregtigheid deur geloof nie alleen meer ‘n rol in verlossing 

speel nie, maar dat ‘n mens by die priester vergifnis moes kry. Dit sou geskied deur 

boetedoening en waarna jou “onsterflike siel,” ná jou dood, ‘n tydperk in die vagevuur moes 

deurbring. 

 

Openb 2:24,25  

“En Ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die 

wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie:  Ek sal op julle geen 

ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.” 

 

In Thiatire was daar sommige wat die geloof onbevlek probeer hou het en Jesus se oë soos 

vuurvlamme kyk dit nie mis nie.  Hulle sal die belofte van Jesus by Sy koms ervaar, hulle 

moes net getrou bly.  

 

Profeties was dit ‘n tyd van vervolging waarin die Albigense en Waldense wat die Bybel as 

enigste Gids aanvaar het, na afgeleë plekke voor die swaard en brandstapels moes vlug. 

Manne soos Wycliffe, Huss, Jerome en Luther het die lig van waarheid in die geestelike 

donkerte van die Kerklike tydperk laat skyn.  
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Openb 2:26-29  

“En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies 

gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek 

ook van my Vader ontvang het.  En Ek sal hom die môrester gee.  Wie 'n oor het, laat hom 

hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” 

 

Jesus, die Môrester (Openb 22:16), is die Hoop van elke Christen.  Die Heilige Gees en die 

Woord, laat Jesus 'n Werklikheid word. 

   

No. 5 - DIE BRIEF AAN SARDIS 

(Tydperk van Hervorming) 
 

Betekenis:  

Die woord "Sardis beteken "hulle wat ontvlug," of "hulle wat oorbly," en verwys na die groot 

Hervorming. 

 

Agtergrond:  

Sardis is 80km noord-oos van Smirna geleë en gebou in 700 vC. Geld as ruilmiddel, is in 

Sardis uitgevind.  

 

Godsdiens:  

'n Pragtige tempel is hier vir die beskermgodin van Sardis, Cybele, gebou. Sy was op 

dieselfde manier as Diana van die Efesiërs, aanbid. Cybele was voorgestel as 'n primitiewe 

en gru-figuur met baie borste (vrugbaarheid). Die heerlikheid van Sardis was alreeds aan 

die kwyn met die skrywe van die brief.  Die stad het nog die naam gehad dat dit lewe, maar 

in werklikheid, was dit alreeds dood. 
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Tydperk: 

Sardis stel die Hervormingstydperk vanaf 1565 - 1740 nC.  voor, waarin Protestante sou 

afskei van die Pousdom. Die hervormingswerk wat aan die einde van die Thiatire tydperk 

begin is, het in die Sardis tydperk ‘n hoogtepunt bereik.  In 1517 het Martin Luther sy 95 

stellinge aan die kerk van Wittenberg vasgespyker en die groot Hervorming begin.  Hy was 

opgevolg deur die Sardis hervormers soos Calvyn, John Knox, Zwingli, Cramer, Newton, 

ens.  Met die Bybel in die taal van die publiek, is die suiwere Bybelse waarhede ontdek en 

oorgedra.  Die valse leringe waarmee die Kerk die mensdom verlei het, is blootgelê en die 

mense het daarteen in opstand gekom.  Dit sou bekend staan as “Protestantisme.” 

 

Openb. 3:1-3  

“En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis:  Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God 

en die sewe sterre het:  Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood.  Wees 

wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou 

werke nie volkome voor God gevind nie.  Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en 

bewaar dit en bekeer jou;  as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos 'n dief, en 

jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.” 

 

Die Hervorming sou van korte duur wees.  Regverdiging deur geloof in Christus roep ons tot 

‘n nuwe lewe en nie 'n gewysigde lewe nie.  Na die dood van die groot Hervormers, het baie 

van hul navolgers teruggeval in vormgodsdiens.  Soos die Pousdom, tydens die Konsilie van 

Trent, het die Lutherane hul dogma in ‘n dokument, “Die Boek van Concord,” neergelê.  

Ander Protestante Bewegings sou ook later hul eie Dogmas formuleer waarin die godsdiens 

meer in akademiese terme, as in die praktyk uitgedruk sou word.   
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Met die Verligting in die 1700's “Enlightenment,” (Engels), “Aufklarung” (Duits), het die 

“intelektueles” die opstanding en wederkoms van Jesus verwerp en Rasionalisme (die Rede) 

begin aangehang.  Jesus sê dat formele godsdiens waardeloos is.  Paulus verwys daarna as 

“mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.” (2 Tim 

3:5)   

 

Dieselfde les is vandag nog waar.  Ons moet aanhou om God se wil (waarheid) te soek, en 

te gehoorsaam, want dit verhoed afvalligheid. 

 

Openb 3:4-6  

“Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal 

saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.  Wie oorwin, sal beklee word 

met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam 

bely voor my Vader en voor sy engele.  Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 

gemeentes sê.” 

 

Elkeen wat wit klere (geregtigheid van Christus) ontvang, kry dit deur geloof as 'n gawe, en 

nie deur eie persoonlike verdienste nie.  Om dié rede word die sondaar wat Jesus as 

Verlosser erken, deur Hom, voor Sy Vader en Sy engele, as sy navolger en een wat van die 

sonde verlos is, bely.  Daarom moet ons die stem van die Heilige Gees gehoorsaam, 

wanneer Hy tot ons spreek. 

 

No. 6 - DIE BRIEF AAN FILADELFIA 

(Tydperk van Herlewing) 
 

Betekenis:   

Die woord "Filadelfia beteken "broederliefde."   Die kerk stel belang in die geestelike welsyn 

van die wêreld. 
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Agtergrond:  

Die stad is geleë, 45 km suidoos van Sardis.  Dit was 'n uitstekende sentrum vir die 

verspreiding van Hellenisme (Griekse afgodediens en kultuur).   

 

Godsdiens:  

Die stad was "Klein Athene" genoem, weens die hoeveelheid heidentempels.  Dionysis, die 

"god van Wyn," het die meeste aanhang gehad. 

 

Tydperk:   

Vanaf 1740 tot 1844 (die Tyd van die Einde, Openb 10).  Dit stel die tydperk van Herlewing, 

Sending en Bybelverspreiding voor, wat die gedagte van Jesus se Koms weer laat herlewe 

het. Na die tekens van die donker dag (19 Mei 1780) en die sterre-reën (13 Nov. 1833), het 

daar 'n groot belangstelling geheers in Bybelprofesie, veral in Daniël en Openbaring se 

voorspellings van die wederkoms (Matt 24:29,30). 

 

Openb. 3:7-9  

“En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía:  Dit sê die Heilige, die Waaragtige, 

wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand 

maak oop nie: Ek ken jou werke.  Kyk, Ek het voor jou 'n ge-opende deur gegee, en niemand 

kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën 

nie.  Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie 

is nie, maar lieg - Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou 

liefgehad het.” 

 

Die kerk het min krag in homself, maar in Sý genade, maak Jesus vir hulle die weg oop om 

die evangelie te verkondig.  Groot Sending Organisasies en Bybelgenootskappe het in die 

tydperk ontstaan. (o.a. die Britse en Amerikaanse Bybelgenoorskappe) Groot 

evangeliepredikers soos Wesley en Whitefield het op die Christelike toneel verskyn.  
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Die bestudering van die die boeke van Daniël en Openbaring het die grootste godsdienstige 

ontwakening (1840 - 1844 nC.) sedert die Hervorming te weeg gebring.  Christene in alle 

lande, Europa, Skandinawië, die V.S.A., ens. het spontaan in die Beweging gedeel.  Almal  

het saamgewerk om die Evangelie na die uithoeke van die aarde te bring.  Diegene wat die 

evangelie weerstaan het, moes erken dat die beweging deur God se Gees geïnspireer was. 

 

Openb 3:10,11  

“Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van 

beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te 

stel.  Kyk, Ek kom gou!  Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.” 

 

Aan Thiatire sê Jesus - “hou maar net vas tot Ek kom” (2:25).  Aan Sardis (3:3) - "bekeer jou; 

as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos 'n dief."  Aan Filadelfia periode sê 

Jesus: "Kyk Ek kom gou!"  Die wêreld se geloof in Jesus, word op die proef gestel.  Die laaste 

gemeente tydperk, Laodicea, sou die geklop aan die deur hoor. 

 

Openb 3:12,13  

“Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer 

uitgaan nie;  en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van 

my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe 

Naam.  Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” 

  

Daar word nie voorsorg getref vir agterlosiges en onverskilliges nie. Vir hulle egter, wat 

vashou aan die geloof in Jesus en Sy spoedige koms, wag daar ‘n beloning.  Slegs 

oorwinnaars ontvang 'n kroon. Hulle wat luister na die roepstem van die Gees, verkry 

toegang tot die hemelse stad en ontvang 'n nuwe naam en eienaarskap vanaf God. 
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No. 7 - DIE BRIEF AAN LAODICEA 

(Tydperk van Moderne Louheid) 
 

Betekenis:   

"Laodicea" beteken, "die oordeel van 'n volk."  Die kerk van God het in die uur van oordeel 

te staan gekom. 

   

Agtergrond:  

Laodicea was omtrent 160 km oos van Efese geleë en in 200 vC. gestig. Dit was 'n 

welvarende stad met baie banke en goud.  Na 'n verwoestende aardbewing in 60 nC. het 

die inwoners finansiële steun geweier omdat hulle genoeg goud gehad het om die stad self 

weer te herbou. Baie louwater fonteine was hier geleë.  Die stad was ook bekend vir sy 

blinkswart wol en blinkswart kledingstukke.  Laodicea was die Parys van die antieke mode-

wêreld.   

 

Godsdiens:  

Laodicea was bekend vir 'n mediese skool binne-in 'n tempel ter ere van die Griekse god vir 

medisyne, Men Karou, (ook genoem, die Groot Geneesheer). 'n Wêreld bekende en baie fyn 

oogsalf / poeier is hier vervaardig en versprei, wat Phrigiese- of Collyriumsalf genoem was. 

 

Tydperk:   

Dit verteenwoordig die hedendaagse Christendom - u en ek, vanaf 1844 (met die vervulling 

van die 2300 Aande-en-Môre profesie), tot en met die koms van Jesus. 

 

Openb 3:14,15  

“En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense:  Dít sê die Amen, die getroue 

en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:  Ek ken jou werke, dat jy nie 

koud is en ook nie warm nie.  Was jy tog maar koud of warm!” 
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Dit maak ons harte seer om te weet dat Laodicea die kerk van vandag voorstel.  Dit 

verteenwoordig die hedendaagse selfvoldane Christen.  Ons dínk ons is gesond, maar 

eintlik is ons verskriklik siek en het behoefte aan hemelse genesing. Jesus spreek die kerk 

baie skerp aan as lou, met 'n vormgodsdiens sonder enige betekenis. 

 

Openb 3:16,17  

“Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.  Want jy 

sê:  Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat 

ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.” 

Niemand is so blind en so dom, soos hy wat mislei is deur die sonde nie.  Wat ‘n slegte 

toestand vir die kerk om in te wees, en dit net vóór die wederkoms van Jesus!   

 

Openb 3:18  

“Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; 

en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; 

en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.” 

 

GOUD - dit beteken die ware hemelse rykdom wat in ‘n Christus-gelyke karakter 

weerspiëel word.  Dit word slegs verkry deur ‘n kennis van God se Woord, wat deur geloof 

in die lewe toegepas word (goud / geloof - 1 Pet 1:7; Jak 2:5; Job 23:10-12; Ps 19:7-10;  

Gal 5:6) 

WIT KLERE - dit is die kleed van Christus se geregtigheid.  Ons swart kledingstukke (Jes 

64:5,6) deur sonde bevlek (geestelike naaktheid), moet verruil word vir Jesus se wit kleed 

van geregtigheid (Matt 22:11; Openb 7:14; 19:7,8; Jes 1:18; 61:10; Sag 3:1-5; Rom 1:17). 

OOGSALF - Vir geestelike blindheid moet ons van Jesus (a) skerpsinnigheid verkry om God 

se Woord te kan verstaan (Ps 119:18; 1 Joh 2:20,27) en (b) het ons die Heilige Gees nodig 

om ons ware sondige toestand te besef.  Dit is Sy taak om ons, ons sonde te openbaar en te 

lei na waarheid en geregtigheid (Joh 14:16,17,26; 15:26; 16:7-14; Efe 1:17-19). 
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Openb 3:19  

“Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.” 

 

Die feit dat versoekings op ons pad kom, is om ons karakters te louter.  Sy liefde wil ons red 

van die sonde, maar ons moet die sonde oorwin, nie daarin voortploeter nie.  

 

Openb 3:20  

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek 

ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.” 

 

U en ek hou die sleutels tot ons eie harte - die deur wat Verlossing inlaat.  Elke mens moet 

self besluit of hy gehoorsaam sal wees aan die roepstem van die Heilige Gees.  Elke persoon 

moet vir homself die Heilige Gees in sy hart innooi indien bekering, verandering van 

karakter en geestelike leiding, verlang word. 

 

Openb 3:21,22  

“Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin 

het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.  Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die 

Gees aan die gemeentes sê.” 

Hy wat die sonde oorwin deur die inwonende Jesus, sal  as 'n koning heers wanneer Hy sy 

kinders kom haal. 

 

LAODICEA EN DIE 3-ENGELE BOODSKAPPE  

VAN OPENBARING 14 
 

Indien ons die raad wat aan die kerk van Laodicea gegee is, vergelyk met die 3 Engele-

boodskappe van Openb 14, vind ons baie sterk ooreenkomste: 
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Openb 14:6,7  

“En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te 

verkondig aan bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  En hy 

het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel 

het gekom;  en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine 

gemaak het.” 

 

Die 1ste Engel roep die kerk in die tyd van Evvolusie en Ateïsme, terug tot Skepper-

aanbidding.  Sodra die kerk die "suiwer goud" van geloof besit, sal dit die getuienis hê om 

die wêreld tot die ewige evangelie te rig en te waarsku dat die oordeel van God oor sonde 

reeds begin het. 

 

Openb 14:8  

“En 'n ander engel het gevolg en gesê:  Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al 

die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.” 

 

Die 2de Engel roep die Kerk om die val van geestelike Babilon gade te slaan.  Sy is die 

simboliese vrou wat in purper en skarlaken geklee is en versier is met goud, kosbare stene 

en pêrels (Openb 17:3-5).  Sodra die kerk die wit kleed van Christus ontvang, weier en 

vermy sy die versoekings van die wêreld met sy afvalligheid. 

 

Openb 14:9-12  

“En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy 

beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,  sal hy self ook drink van die 

wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en 

hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.   

 

En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus 

nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.  
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Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie van God en 

die geloof in Jesus bewaar.” 

 

Die 3de Engel waarsku ons nie net teen die Dier nie, maar ook teen sy beeld. (Dié tema sal 

in ‘n latere lesing behandel word.)  Die Bybel impliseer dat 'n misleide wêreld nie geestelike 

oogsalf besit wat die verbysterende geestelike verleiding van die Dier openbaar nie. 

 

Sonder hierdie "oogsalf" is dit onmoontlik, om ons eie geestelike behoefte raak te sien, 

onmoontlik om die karakter van die "beeld van die Dier" te eien en onmoontlik om die 

gevaar wat die "Valse Profeet inhou, te besef, terwyl dit besig is om die mensdom te verlei. 

 

LAODICEA EN DIE OORDEEL 
 

Openb 3:16  

“Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug...” 

 

Laodicea verteenwoordig die laaste fase van die Christelike Tydperk wat handel oor die 

oordeel van God, beide vir die Kerk en die wêreld.  Lou Christene is nog vis nog vlees, en sal 

deur God verwerp word.  

 

1 Pet 4:17  

“Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God.  En as dit eers by ons 

begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” 

 

God se oordeel begin met die gelowiges, (hulle wat bely om navolgers van Jesus te wees) en 

dit eindig met die goddeloses. Daarna, bring Hy élkeen se loon met Hom saam, wanneer Hy 

kom (Openb 22:12). 
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Openb 18:4  

“En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie 

gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.” 

 

Christus roep Sy volgelinge om uit die afvallige godsdienste van ons tyd uit te kom.  Ons het 

goud van geloof, 'n wit kleed van Christus se geregtigheid en oogsalf van die Heilige Gees 

nodig.  Dit stel ons in staat om Babilon se valsheid, soos voorgestel deur die 1ste - en 2de 

Dier van Openb 13, wat die hele wêreld mislei, te eien. Jesus roep ons na na die gemeente 

van gelowiges, wat in die hemel opgeskrywe staan, wat die gebooie van God, en die geloof 

in Jesus behou. (Hebr. 12:22,24; Openb 12:17; 14:12) 

 

Wil u graag van die louheid wat Laodicea kenmerk, ontslae raak en ‘n dieper en warmer 

ondervinding met Jesus hê? ______________ 

 

Jesus klop weer aan jou hart.  Gaan jy Hom vra om jou lewe te rig en te reinig, sodat jy 

gereed kan wees vir Sy koms? _______________ 

 

NOTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


