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‘n	Boodskap	van	Jesus	

Die boek Openbaring is die belangrikste boodskap wat Jesus Christus aan sy kerk gegee het. Die 
apostel Johannes het dit neergeskryf op die eiland Patmos, 60 km suid-wes van Milete, ’n hawestad 
naby Efese, in die jare 81-96 nC. 

Dit is sy openbaring aan gelowiges en gemeentes, die kerk van die eindtyd. Jesus openbaar in hierdie 
boek dat God besig is om sy wil in die kerk (hfst 1-3), in die heelal (hfst 4-11), en in die geskiedenis 
(hfst 12-22) uit te voer. God doen dit as Vader deur beide sy Seun Jesus Christus en deur sy Heilige 
Gees. 

Dit is duidelik dat God se wil verlossing sowel as oordeel insluit. Hy staan veral die Bose teë in die 
stryd om gelowiges se lojaliteit. God se doel is om gelowiges in hulle geloof te versterk sodat hulle sal 
volhard totdat Jesus weer kom. Dit is die kernboodskap van Openbaring. 

Openbaring is daarom 'n boek wat ons visie op God en sy betrokkenheid by alles wat bestaan wil 
verdiep sodat ons met moed en verwagting die geloofstryd in die koms van die koninkryk sal stry. 

Wat meer is, Hy stuur ons as gelowiges onder begeleiding van die Heilige Gees om mense vir sy 
koninkryk te werf. Hy is die alleenheerser in die heelal en wil almal op die aarde onder sy heerskappy 
verenig. 

‘n Boodskap aan gemeentes 

Openbaring is gerig aan alle diensknegte van Jesus Christus (Openb 1:1) en ook spesifiek aan die 
sewe gemeentes in die provinsie Asië (Openb 1:4) – Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia en Laodisea. Die feit dat van die ander gemeentes in daardie streek weggelaat is, soos dié 
in Kolosse en Troas, dui waarskynlik daarop dat dié sewe gemeentes verteenwoordigend is van die 
kerk van alle tye. 

Jesus skryf dié Openbaring in ’n tyd waar keiserverering ’n hoogty gevier het, met ’n tempel wat 
onder andere in Efese ter ere van Domitianus opgerig is, waarin hy aanbid is. Dit het groot druk op 
die Christen gelowiges geplaas, Hulle is nie net vervolg nie – soms openlik en bloedig, en ander kere 
meer subtiel – maar ook blootgestel is aan die verleiding om kompromieë met hulle omgewing se 
waardes, houdings en lewenstyl aan te gaan. 

Daarom gebruik Openbaring sulke simboliese taal, soos om die naam Babilon vir Rome te gebruik, 
sodat die boodskap by die mense vir wie dit bedoel is, kan uitkom, sonder om hulle die gramskap 
van die owerhede op die hals te haal. Johannes was immers verban na Patmos toe as deel van die 
vervolging (Openb 1:9). 

Die Christene was egter nie net onder skoot van die Romeine nie. Daar was ook ’n aktiewe veldtog 
teen die Christene vanuit die Joodse sinagoges wat die Christene as ketters beskou het en met venyn 
en vyandigheid hanteer het. 

Vergelyk maar net die brief aan Smirna waar Jesus van die Jode as ’n “sinagoge van Satan” praat 
omdat hulle die gelowiges in Smirna verdruk (Openb 2:9). 

Tussen dié twee vyandige pole moes die Christene hulle weg vind. Johannes bemoedig hulle met die 
visie op wie God is en hoe Hy op allesomvattende wyse in die kerk, die heelal en die geskiedenis te 
werk gaan. 
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Die breër konteks van die boek 

Hier is ’n paar opmerkings oor die breër konteks van die hele boek en die boodskap daarvan, sodat 
die sewe briewe van Jesus aan die gemeentes in sy breër konteks verstaan kan word. 

1. Die boek is die openbaring (apokalips – dit beteken ook onthulling of bekendmaking) van Jesus 
Christus deur ’n engel aan sy dienskneg Johannes om aan Sy ander diensknegte te toon wat gou 
gaan gebeur (Openb 1:1). 

Dit dra die boodskap oor dat: 

• verlossing nie van binne af uit die wêreld moontlik is nie, maar van buite af moet kom – soos 
dit altyd in apokaliptiese geskrifte beskryf is – en 

• dat die verlossing van God af, van Jesus Christus en die Gees af, sal kom. 

2. Alles wat in die boek beskryf word, gebeur tussen Jesus Christus se eerste koms en sy tweede 
wederkoms. Dit beteken dat Openbaring nie 'n suiwer apokalips is nie, maar ook 'n profetiese 
geskrif wat God se wil uitspel vir die hede. 

‘n Apokalips het tradisioneel net 'n radikale breuk met die hede verwag in 'n toekomstige 
transformasie. Die boek Openbaring verwag ook 'n radikale transformasie in die toekoms, maar hou 
volledig rekening met die verandering wat God reeds in Jesus Christus gebring het met sy eerste 
koms, en sy voortgaande uitwerking daarvan in verlossing en oordeel in die kerk, heelal en die 
geskiedenis. Die boek is dus eerder 'n profetiese geskrif wat vanuit 'n apokaliptiese perspektief 
geskryf is. 

3. Jesus Christus is die instrument van God se verlossing asook van sy oordeel. Só word Hy in die 
eerste hoofstuk aan ons bekend gestel. Hy is:  

"die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings 
van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk 
gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! 
Amen. Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en 
al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker!" (Openb 1:5-6). 

Jesus bring dus verandering van buite af (apokalipties) en van binne af (profeties) – en daarby kan jy 
voeg, ook priesterlik (Openb 5:12 – die Lam wat geslag was) en koninklik (Openb 11:15) soos die res 
van Openbaring gaan uitlê. 

4. Johannes tree as Jesus Christus se profeet en gestuurde op om dit aan gelowiges in die gemeentes 
van Klein-Asië wat vervolg word, bekend te maak, om hulle te bemoedig in hulle geloofstryd. Die 
visie op God en sy betrokkenheid in die kerk, heelal, en geskiedenis moet hulle hande sterk om aan 
God getrou te bly in die hede, en die boodskap van sy teenwoordigheid vandag in verlossing en 
oordeel uit te dra. Hulle is sy koninkryk van priesters vir God sy Vader. 

Johannes tree beide as profeet en apokaliptiese prediker op en gebruik apokaliptiese visioene om 
sy boodskap oor te dra. Hy sien die Goddelike agenda ontvou in visioene, hy hoor God se 
geopenbaarde wil vir die lewe en hy dra dit in opdrag van Jesus Christus aan almal oor wat ore het 
om te hoor en oë om te lees. Daarom word sy boodskap ook as 'n brief aan die gelowiges van sy tyd 
geskryf en gestuur. Die boek kan dus drievoudig beskryf word, as 'n apokalips, 'n profesie, en 'n brief 
(Du Rand). 
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5. Die sewe gemeentes wat in hoofstuk 1-3 genoem word, het in volgorde in 'n halwe sirkel gelê in 
Klein-Asië, die hedendaagse Turkye. Hulle ligging het dus waarskynlik die orde bepaal waarin 
Johannes sy boodskap aan hulle geformuleer het. 

6. Die getalle en tydperke in Openbaring moet teologies verstaan word – in terme van wat dit oor 
God en sy werk sê – en nie as mistieke letterlike berekenings van gebeure in die toekoms nie. Dit 
probeer iets oor God en sy heerskappy sê en nie soseer iets oor datums in die geskiedenis nie (Du 
Rand). 

Sewe briewe aan sewe gemeentes 

Die Here Jesus dikteer vervolgens aan Johannes sy onderskeie boodskappe aan die sewe gemeentes. 
Belangrik, dié briewe is Jesus se woorde, nie Johannes s’n nie. 

Jesus begin met ‘n brief aan Efese, die naaste gemeente aan die eiland Patmos waar Johannes in 
ballingskap opgesluit is. Dan vervolg die briewe aan die ander ses gemeentes die een na die ander 
soos jy dit met ‘n posbode in ‘n sirkelroete sou laat aflewer: Smirna 60 km noord van Efese aan die 
Middellandse See, Pergamum so 100 km noord-oos van Smirna, Tiatira so 60 km suid-oos van 
Pergamum, Sardis so 45 km suid van Tiatira, Filadelfia so 45 km suid-oos van Sardis, en laastens 
Laodisea so 65 km suid-oos van Filadelfia. 

‘n Boodskap aan alle gemeentes 

Dit was dus werklike gemeentes en werklike briewe, hoewel die boodskap daarin bedoel was vir al 
sewe gemeentes, en só eintlik alle gemeentes van alle tye raak. Elke gemeente waar hulle ook al is, 
kan hulle meet aan wat Jesus hier skrywe en daaruit neem wat van toepassing is op hulle om óf tot 
inkeer te kom óf te volhard op die pad wat die Here vir hulle gewys het. 

‘n Mens kan selfs aan tye in die kerkgeskiedenis dink waar hierdie briewe aan die hele kerk van 
daardie tyd geskryf sou kan word. Die brief aan Sardis sou goedskiks aan leiers uit die Reformasie 
geskrywe kon gewees het, ‘n tyd van só ‘n grootskaalse doodsheid dat ‘n John Wycliffe, ‘n Johannes 
Hus, ‘n Maarten Luther en ‘n Johannes Calvyn regtig standpunt moes inneem, teen groot 
persoonlike koste, sodat die kerk tot besinning kon kom. 

Die brief aan Filadelfia sou goedskiks aan die NG Kerk in die laat 1800’s geskrywe kon gewees het 
waar die invloed van die liberalisme afgeweer is, teruggekeer is na die Bybelse waarhede, gelei deur 
John en Andrew Murray, wat in die 19de eeu gelei het tot die grootste sending ontwaking wat ons 
ooit in ons kontinent ervaar het. Tot in Nigerië het ons kerk die oop deure vir die evangelie benut, ‘n 
Bybel belt geskep in Tivland wat ‘n buffer teen die Islamitiese opmars gevorm het. 

Dit is daar wat Christene by die honderde op die oomblik vermoor word. Mense wat uit ons 
sendingwerk gebore is, maar vandag moet ly vir hulle geloof. En niemand dink aan hulle nie! Ook nie 
ons wat hulle geestelike vaders is nie. 

Hoe dit ook al sy, hierdie briewe is bedoel vir die gemeentes aan wie dit geskryf is. Dit is bedoel ook 
as ‘n boodskap vir elkeen van die ander. Dit is bedoel vir gemeentes van alle tye. 

Elke brief bestaan uit sewe dele 

Elke brief bestaan min of meer uit sewe dele. 
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1. ‘n Opdrag aan Johannes wat begin met die uitdrukking:   “Só sê ...” of “Dit sê ...” soos dit in 
die BDV vertaal is, wat kenmerkend van die profete was: “So sê die Here” (vgl Jes 7:7; Jer 
2:2; Eseg 5:5).  Dit is die profetiese woord van God wat tot die gemeente kom. 

2. ‘n Beskrywing van Jesus waarvan die elemente veral uit die visioen van Johannes in die 
eerste hoofstuk kom. 

3. ‘n Beskrywing van die gemeente se goeie en swak punte 
4. ‘n Beskrywing van hulle dwaling – behalwe by Smirna en Filadelfia 
5. ‘n Waarskuwing of bemoediging 
6. ‘n Aansporing aan al die gemeentes om na die Gees te luister – dws almal moet luister na 

wat vir die ander gemeentes gesê word. 
7. ‘n Belofte aan dié wat oorwin – punt 6 en 7 is omgeruil by die laaste 4 briewe.  

Telkens lui die opskrif van die briewe: “Skrywe (ook) aan die boodskapper van die gemeente in ...” 
Die term boodskapper val op, want dieselfde woord as dié vir engel in Openbaring 1:1 word gebruik. 
Hier is dit egter nie die engel van Jesus Christus nie, maar die engel of boodskapper van die 
gemeente, dws die leier, leraar of voorganger van die gemeente, soos dit in baie vertalings 
weergegee word. Dit is ook die woord angelos soms in die evangelies gebruik word (Luk 7:24; 9:52; 
Jak 2:25) 

Dat die boodskapper in die enkelvoud aangespreek word, dra die boodskap oor dat die leierskap in 
die gemeente ’n baie spesifieke verkondigingstaak het, ’n taak wat die Here self aan hulle opgelê het 
en waaraan Hy hulle getrouheid meet, al dan nie. 

Maar dit is ook regdeur duidelik dat die boodskap vir die hele gemeente bedoel is, soos dit ook 
eksplisiet in die brief aan Tiatira vermeld word (Openb 2:23-24) en elke keer aan die einde van ’n 
brief meervoudig geïnterpreteer word: “luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.” 

Elke boodskap bevat ook elemente wat eintlik op alle gemeentes van toepassing is. Die uitvoering 
van die boodskap aan Tiatira sal tot gevolg hê dat: “al die gemeentes sal weet dat dit Ek is”  (Openb 
2:23). Soos die opskrif van elke brief aan die onderskeie gemeentes oorspronklik geskryf is, rus daar 
egter ook ’n dure plig op dié in leierskap om hulle begeleidingsrol – soos deur die Here aan hulle 
toevertrou – met oorgawe te vervul. 

In vier van die briewe word gefokus op ’n eerlike beoordeling van die sterk en swak punte van die 
gemeentes, en word hulle begelei met vermaninge en voorstelle hoe om te luister na wat die Gees 
sê en hulle lewens daarom heen in te rig – Efese, Pergamum, Tiatira en Sardis. Twee gemeentes – 
Smirna en Filadelfia – word net geprys en een gemeente – Laodisea – word net bestraf. 

Die hart van die boodskap is dat die Here Jesus gemeentes in sy werk in die wêreld gebruik: 

“Through the transformed lives of His people, the Lord is making the gospel attractive to the 
unrepentant world. He is drawing men and women to Himself through the godly character of His 
church.” (John MacArthur). 

Dit is wat Jesus in die Bergrede as die doel van ons almal se lewens uitgespel het: “Laat julle lig so 
voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, 
verheerlik.” (Matt. 5:16). 
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Efese	–	die	liefdelose	gemeente	

Jesus	eis:	eerste	liefde	–	Openbaring	2:1-7	

Eerste liefde 

Dink ‘n bietjie terug oor jou eerste liefde. Hoe was dit? Asemrowend? Ek hoop jy kan onthou! 

Is daar vandag mense wat met hulle eerste liefde getroud is? 

Bly die verrukking daarvan jou vandag by? 

Of miskien was dit tragies? Teleurstellend? Onbeantwoord? 

Tog vreemd dat die wêreld se grootste liefdesverhale eintlik tragiese verhale is. Soos die bekende 
verhaal van Romeo en Juliet van Shakespeare. ‘n Tragedie wat op die dood uitloop weens die vete 
tussen die families. 

So ook die verhaal van Anna Karanina waarin haar ongebreidelde begeerte vir Alexai Vronsky tragies 
ontspoor. Gelukkig is daar die parallelle storie in hierdie boek van Tolstoy van die ryk boer 
Konstantin Levin wat geluk vind met prinses Kitty Shcherbatskaya. 

Die groot liefdesverhale van die wêreld is vol van intriges. Dit loop baie keer skeef. Soos in die 
bekende verhaal van Jane Austin, Sense and Sensibility. Edward Ferrars  verloor amper sy geliefde 
Elinor Dashwood weens ‘n onbedagsame belofte aan Lucy Steel. En ‘n mens wil saam met Elinor na 
jou asem snak as Edward uiteindelik ná al die drama vir haar vra om te trou. 

Miskien sal jy eerder oor jou eerste kind wil dink. Daardie eerste roering in die maag. Die eerste 
skoppie. Dit eerste sonar. Die eerste vashou ná die geboorte. Daar is min dinge wat só spesiaal is 
soos die liefde van ‘n ma vir haar kind. Om ‘n kind lief te hê, neem jou hele lewe in beslag. Jy kan jou 
net so min los maak van daardie liefde as wat jy ‘n arm of ‘n been kan verloor. 

En as jy nog verder terugdink aan jou eerste bewuste ervaring van die liefde, sal dit waarskynlik 
wentel om jou ma of pa, die geborge veiligheid wat jy in hulle arms ervaar het. 

Ek onthou nog toe my seun, so drie jaar oud, een keer gevra het ons moet in die mik van die boom in 
ons agterplaas klim sodat ek vir hom ‘n storie kon lees. En sy opmerking toe ons so agteroor lê teen 
die stam met hom op my skoot: “Nou is pa weer my pa!” 

Die heel diepste is egter die liefde wat God vir ons het, en ons wederliefde. Dit is ons ware eerste 
liefde, om deur God se teenwoordigheid oorrompel te wees, om in vervoering oor Hom te wees, om 
nie anders te kan reageer as in wederliefde nie. 

Kom ons lees van daardie eerste liefde in Openbaring 2, die brief van Jesus aan die gemeente van 
Efese. 

Aan die gemeente in Efese 

2:1 “Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese:  “Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy 
regterhand hou en wat tussen die sewe goue kandelare rondbeweeg,  2 “ ‘Ek ken jou dade, jou 
inspanning en volharding, en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie 
mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets en hulle as leuenaars uitgewys. 3 Verder 
hou jy aan om te volhard en het jy ter wille van my Naam baie verduur sonder om moeg te word. 4 
Maar Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde verwerp het. 5 Onthou dan waarvandaan jy uitgesak 
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het en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, 
sal Ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder. 6 Maar dít tel in jou guns: Jy 
haat die dade van die Nikolaïete wat Ek ook haat.  7 “ ‘Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan 
die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se 
paradys staan.’ ”   

Die stad Efese 

Die stad Efese (naby Selçuk) was nie net die belangrikste stad in Wes-Turkye nie, maar het ook die 
belangrikste gemeente in daardie geweste gehuisves. Die gemeente is deur Paulus op sy derde 
sendingreis gestig (Hand 19). Hy het ook ‘n brief aan hulle uit die tronk in Rome geskryf. 

In daardie tyd was Efese ‘n hawestad aan die rivier Cayster wat ongelukkig mettertyd toegeslik het. 
Dit was ‘n groot handelsentrum waar die Romeinse goewerneur gebly het. Vier handelsroetes het 
daardeur gegaan. Daar was ook ses tempels wat die keisers vereer het. Efese was bekend as die “lig 
van Asië”. Veral die tempel van Artemis (Diana in Latyn) was besonders. Trouens, dit was een van die 
sewe wonders van die antieke wêreld. Ons lees in Handelinge 19 van die konflik wat ontstaan 
rondom haar afgodsbeeldjies. 

Beskrywing van Jesus 

Soos met elke brief begin Jesus in die eerste plek met ‘n beskrywing van Homself. Dit is waar alles in 
die geestelike lewe begin. By God in sy selfopenbaring aan ons. 

2:1 “Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese:  “Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy 
regterhand hou en wat tussen die sewe goue kandelare rondbeweeg.” 

Let op dat Jesus beskryf word as die Een wat rondbeweeg tussen die gemeentes! 

Jesus is teenwoordig, ook nou hier in hierdie gemeente. Hy weet wat aangaan. En Jesus hou hulle 
vas! Jesus hou ons vas. Dit is een van die belangrikste dinge wat ons van Jesus moet weet, dat Hy ons 
nie gelos het nie, maar steeds voortgaan om vir ons in te tree, ons te begelei, en aan ons die belofte 
gee dat Hy nie net ONS geloof sal voleindig nie, maar DIE geloof, soos die Hebreërskrywer dit vir ons 
verseker (Hebr 12:2). 

Beskrywing van die gemeente 

2 “‘Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding, en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. 
Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets en hulle as 
leuenaars uitgewys. 3 Verder hou jy aan om te volhard en het jy ter wille van my Naam baie verduur 
sonder om moeg te word.” 

Die tweede ding wat ‘n mens in die brief raaksien is dat die uitstaande kenmerk van die voorganger 
en daarom ook van die gemeente was dat hulle nougeset gedoen het wat God vra en veral sorg 
gedra het dat alles leerstellig suiwer gebeur. 

Hulle het nie moeg geword om te stry vir die oorgelewerde waarheid van die evangelie nie. Hulle het 
groot volharding aan die dag gelê ter wille van die Here Jesus Christus.  

Geen wonder nie, want dit is waar Paulus hulle vir drie jaar bedien het op sy derde sendingreis 
(Hand 20:31). Dit is waar hy die eerste brief aan Korinte geskryf het (1 Kor 16:8-9). Dit is waar 
Timoteus sy tande geslyp het in die bediening (1 Tim 1:3). Dit is waar Maria, Jesus se moeder, 
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volgens oorlewering gewoon het. Dit is waar die skrywer van Openbaring, Johannes, gebly en bedien 
het. Dit is waar die slaaf Onesimus (vgl die brief aan Filemon) later ‘n biskop geword het, soos die 
kerkvader Ignatius ons vertel. 

Dit was ‘n uitstaande gemeente. Daarom het die gemeente vals apostels uitgewys onder die ander 
apostels in diens van die Here Jesus, die reisende sendelinge van daardie tyd. Soos ‘n mens uit 
Paulus se briewe agterkom het hulle meer as hulle kwota sulke apostels gehad (Ef 4:14; 1 Tim 1:3-4), 
maar hulle kon hulle verset teen hulle omdat Paulus hulle daarvoor toegerus en teen dwaalleraars 
gewaarsku het (Hand 20:29-31). 

Hulle het daarom ook – soos God – die Nikolaïete se dade gehaat (vers 6). Uiteraard nie die mense 
self nie, maar wel hulle dade. 

‘n Bietjie agtergrond oor die Nikolaïete 

Die Nikolaïete – wat ook in Pergamum ‘n probleem was (Openb 2:15) – was mense wat 
godsdienstige en sedelike kompromieë met hulle omgewing aangegaan het. Die kruis van enige 
gemeente wat val vir die strik van sinkretisme, van inval met die norme en moraliteit van die 
gemeenskap waarbinne hulle lewe. 

Die leringe kan moontlik verbind word met Nikolaus, een van die eerste diakens. Lukas sê van hom 
dat hy: “van Antiogië afkomstig was en vantevore uit die heidendom tot die Jodedom oorgegaan 
het.” (Hand 6:5). 

Die kerkvaders Irenaeus en Hipolitus het Nikolaus aan die leer van die Nikolaïete verbind. Klemens 
van Alexandrië het hom egter daarmee verskil en gesê dit was nie Nikolaus self nie, maar sy 
volgelinge wat dié dinge gedoen het. 

Of dit dus hyself of sy volgelinge was wat dié leringe versprei het, die punt is dat dit gebeur het. En 
hulle het hulle verset teen die reël wat die “sinode” in Jerusalem neergelê het, soos ons in 
Handelinge 15 lees. 

Ons lees daarvan in die eerste kommentaar op Openbaring waarin die skrywer Victorinus van Pettau 
vermeld dat die Nikolaïete hulle spesifiek téén die reëling van die kerk in Jerusalem verset het dat 
offervleis nie geëet mag word en bloed nie gedrink mag word nie (Hand 15). 

Wat hierdie inligting nog meer belangrik maak is dat die Nikolaïete aan die leringe van Bileam 
verbind word in die brief aan Pergamum. Daar skryf Jesus dat die Nikolaïete hulle op dieselfde 
manier as die Bileamiete gedra (Openb 2:15). Dit maak dit waarskynlik dat Isebel deel van die 
Nikolaïete was, omdat sy presies dieselfde dinge gedoen het in Tiatira as wat Bileam in die OT en die 
Nikolaïete in die NT gedoen het. 

Die gemeente in Efese het egter sterk gestaan teen hierdie afvalligheid. Hulle het mekaar onderling 
vermaan en gewaarsku en kon ‘n reguit pad stap ten spyte van die geweldige uitdaging van die 
losbandige en goddelose gemeenskap waarbinne hulle moes leef, selfs binne die kerk. Hulle het ‘n 
suiwer leer en ‘n suiwer moraliteit gehandhaaf. 

Beskrywing van hulle dwaling 

4 “Maar Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde verwerp het.” 

Daar was dus tog ‘n probleem, sê Jesus. En dit was groter as al die ander uitstaande kenmerke van 
die gemeente saam. Die voorganger en die gemeente het hulle eerste liefde verlaat. 
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In die weegskaal van die Here Jesus het al hierdie dinge nie genoeg geweeg nie. Hulle dade, hulle 
inspanning, hulle volharding, hulle onverdraagsaamheid teenoor slegte mense, hulle toetsing van 
gewaande apostels en die uitwysing van hulle valse leer, en hulle volharding ter wille van die Here 
Jesus se Naam waarin hulle baie verduur het sonder om moeg te word, was wonderlik. 

Maar, wat swaarder geweeg het was die feit dat hulle God nie meer so lief gehad het soos by die 
begin van hulle Christelike lewe nie. 

Ons moet dit goed hoor. Daar was min gemeentes wat so goed gedoen het as die gemeente van 
Efese. Maar al hulle voortreflike uitstaande kenmerke was uiteindelik nie goed genoeg nie. Dit het 
nie swaar genoeg geweeg in die weegskaal van die Here Jesus nie. Trouens, hulle klem op moraliteit, 
sonder om in die eerste plek die liefde vir die Here te beklemtoon, het hulle eintlik net opgeblase 
gemaak. 

Dink ‘n bietjie daaroor na. 

Die gemeente van Efese se leer en lewe was dus onberispelik, hulle het volhard onder moeilike 
omstandighede, hulle het suiwerheid in leer en ‘n onberispelike morele lewenswandel nagejaag, 
maar hulle het hulle entoesiasme en Gees-drif verloof.  

En hulle het dit vir dekades volgehou! Dit is immers waarvoor Paulus hulle vroeër geprys het in sy 
brief aan die Efesiërs uit Rome in die sestigerjare. 

Maar nou, skaars dertig jaar later, was hulle nie meer gewortel en gegrondves in die liefde nie (Ef. 
3:17-19). Hulle was baie besig met die dinge van die Here, maar nie meer so baie met die Here van 
die dinge nie. 

Hulle uitstaande kenmerke het nie swaar genoeg geweeg in die weegskaal van die Here Jesus nie. 
Die gebrek aan hulle eerste liefde het die ander positiewe dinge in diskrediet gebring. 

Die oordeel van Jesus ruk ons tot stilstand 

Hierdie oordeel van die Here Jesus oor die uitstaande gemeente van Efese moet ons tot stilstand 
ruk. 

Let op, die Here Jesus leer hulle dus nie ‘n nuwe geloofsgewoonte nie. Hy sê nie hulle moet 
wedergebore word of deur die Heilige Gees gedoop word nie. Nee, daardie dinge is in plek. 

Jesus sê, keer terug na die liefde vir God wat die Gees in julle geskep het dié dag toe julle My leer 
ken het en in My begin glo het. 

Want, dit gaan hier nie oor nuwe goed wat hulle moet leer nie. Dit is ou goed waarvan hulle vergeet 
het. Dit gaan oor die feit dat hulle só besig geraak het met die uitvang van valse leraars en die 
herkenning van valse leringe dat hulle innige intieme verbondenheid aan die Here verflou het. 

Dit is wat gebeur as jy jou nie meer verwonder aan wie Jesus is en wat Hy doen nie. En die gevolge 
daarvan bly nie uit nie. Jy raak bakleierig en rigied. Jy verloor die vreugde in die Here, en jou werk vir 
die Here raak pligpleging. 

Die waarheid is, waar die liefde vir God vervaag, kan die liefde vir die gemeente en die liefde vir ‘n 
verlore gaande wêreld nie volgehou word nie. Jou geestelike energie en motivering kan nie kom uit 
dié dinge waartéén jy is nie, maar moet kom uit dié dinge waarvóór jy is. 
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Ek het vroeër ‘n boekie oor geestelike oorlogvoering geskryf, Bid of Baklei?, en dít was die boodskap 
van die boek, dat jy kan verval in ‘n téén-geloof, en sodoende die vír-geloof verloor, dat jy meer 
fokus op die dinge waartéén jy is, as die dinge waarvóór jy is. 

Dit is só belangrik om dié boodskap te hoor, reg aan die begin van die reeks. Ons moet téén valse 
leraars en leringe wees. Talle van die briewe gaan daaroor. Maar, dit kan net werk as daar ‘n 
oorhoofse positiewe gerigtheid op die liefde vir God in jou lewe is. As jy in die eerste en laaste 
instansie vír Jesus en sy evangelie is. As jy vír die geloof stry. As jy vír die liefde vir die Here werk. 

Want soos ons deur die briewe werk, gaan daar talle dinge kom waarteen die Here Jesus ons gaan 
waarsku. En sommige van dié boodskappe gaan regtig nie lekker wees om te hoor nie. Maar, ons sal 
dit reguit in die oë moet kyk, onsself daaraan meet, en regmaak wat verkeerd is. 

Maar, en dit is belangrik, as jy nie met die liefde vir die Here begin nie, gaan jy nie ver kom nie, gaan 
jy vasval in ‘n puntenerige foutvindery wat vir niemand rondom jou aangenaam gaan wees nie, laat 
staan nog vir jou self. 

Waarskuwing en bemoediging 

Wat is Jesus se boodskap dan vir dié gemeente wie se goeie eienskappe nie genoeg weeg in sy 
weegskaal nie? 

5 “Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen 
het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal Ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy staanplek 
af verwyder. 6 Maar dít tel in jou guns: Jy haat die dade van die Nikolaïete wat Ek ook haat.” 

Jesus se boodskap is, ontdek weer jou eerste liefde. 

Hoe doen ‘n mens dit? 

Jesus sê, daar is drie dinge wat jy kan doen. 

1. ONTHOU: Kom tot stilstand en laat die verhale van jou eerste entoesiasme vir die Here weer jou 
gedagtes volmaak. 

Ek onthou my trane in graad sewe met huisgodsdiens toe Romeine 8:14-16 my die eerste keer getref 
het:  

“14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 15 Want julle het nie 
ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming 
tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! 16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons 
kinders van God is.” 

Dit is die Gees wat ons kinders van God maak. Dit is die Gees wat ons aan God verbind. Dit is die 
Gees wat ons daardie eerste liefde vir God gee. 

Trouens, soos Paulus vir ons herinner in Galasiërs 5, liefde is ‘n gawe van die Heilige Gees (Gal 5:22). 
Saam met vreugde en vrede is liefde die drietal aspekte van die vrug van die Gees wat ons die 
teenwoordigheid van God in ons lewe laat beleef. Liefde, vreugde en vrede is die merktekens van 
iemand in wie God tot sy reg kom. 

Soos geduld, vriendelikheid en goedhartigheid ons help om binne die gemeenskap van gelowiges te 
floreer, so help liefde, vreugde en vrede ons in om in die gemeenskap met God te floreer. 
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Onthou dus “waarvandaan jy uitgesak het en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen 
het.” Laat die herinnering aan daardie eerste liefde van God jou motiveer om tot inkeer te kom en 
weer die dinge te doen wat jy vroeër gedoen het. 

2. BEKEER JOU van jou foutvindery, en vind jouself weer aan die voete van jou Leermeester, die Een 
wat jou liefhet, en wie se woorde jou hart aanvanklik geroer het. 

Daar is só baie vandag wat ons hare laat rys. Dinge in die politiek. Dinge in die ekonomie. Dinge in 
die media. Dinge in die kerk. En ons moet daaraan aandag gee. 

Maar, ‘n mens groei in die rigting waarop jy fokus. As jy op die pad van foutvindery uit is, gaan jy al 
hoe meer foute raaksien. Daarvan moet ons tot bekering kom. 

Ek onthou ‘n leraar wat in ons gemeente ‘n Sendingweek kom hou het, Evert Huisamen, en gefokus 
het op geestelike oorlogvoering. Dit was ‘n noodsaaklike reeks boodskappe. Hy het by my in die 
pastorie gebly en ons het baie gesels oor dié temas. Hy was ‘n kenner, sy doktorale tesis daaroor 
gedoen. 

Aan die einde van die week het hy met my gedeel dat dit die laaste sodanige reeks sou wees. Hy het 
begin ervaar dat hy so ingeslurp is deur die fokus op die dinge van die duiwel dat dit sy 
gedagtewêreld begin oorheers het. 

Dit is wat met ons ook kan gebeur as ons net aandag gee aan foutvindery, aan die onderskeiding van 
dít wat verkeerd is, dat ons nie meer die dinge wat reg is, kan raaksien nie. So, fokus op die dinge 
van die duiwel dat ons die dinge van die Here nie meer raaksien nie. 

Daarom sê Jesus: 

3. DOEN WEER die dinge wat jy aan die begin gedoen het. 

Ek onthou met hoeveel genot ek die eerste Bybelkor Bybelstudie boekies gelees het in my graad agt 
jaar. Boeke van die Bybel. Boeke vir tieners. Later God se Smokkelaar – die boek van Broer Andrew. 
Ek het na hom gaan luister toe hy in SA kom optree het. Hy was ‘n rolmodel vir my. Ook in sy  
verhouding met sy vrou ... maar dit is ‘n storie vir ‘n ander dag. 

Ek onthou die koffiekroeg wat ons hier in Durbanville Moedergemeente in graad 10 gestig het. Al 
voorwaarde was dat ons nie die dominees wou lastig val nie. Ons wou dit self doen. En oom Jaap 
Weideman het ons toegelaat. Watter wyse man! 

Ek het selfs ‘n ghitaar gekoop en leer speel oor die Desember vakansie net sodat ons musiek kon 
maak. Iemand anders het met dromme gekom. En só het ons begin, met ma’s wat vir ons koffie 
gemaak het, en soms ‘n pannekoek of drie.  

Ek onthou die eerste pogings om die evangelie met ander te deel. Met die materiaal van die Jeug-
tot-Jeug Aksie in graad elf.  

Die gebedsgroepe wat ons in graad 12, matriek gestig het. Ons was oor ‘n honderd tieners weekliks 
in gebedsgroepe besig. 

Die herinneringe bring ‘n glimlag op my gesig. Dit laat my verlang om weer met daardie entoesiasme 
en waagmoed te leef. Al beteken dit dat ‘n mens nie presies weer dié dinge kan doen nie. Maar, dit 
maak jou oë oop vir die geleenthede wat die Here nou vir jou wil gee. 
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Só herstel jy die verhouding met die Here, raak jy weer lief vir die Here soos dit aan die begin was, en 
sal jy dit weer regkry om te leef weer vanuit die liefde vir God. 

Wees daar vir Jesus 

Dit is waarom Jesus die gemeente in die eerste vers herinner aan sy teenwoordigheid by beide die 
voorgangers (sterre) en in die gemeentes (kandelare). Hy is daar vir jou. Wees jy dan daar vir Hom.  

Geniet Hom. Wees lief vir Hom. Loof Hom. Aanbid Hom. Dit is die kern van jou Godsverhouding. Dit 
is wat Jesus se opsomming van die wet behels het. Die liefde vir God is die wesenlike voorwaarde en 
beginpunt vir die liefde vir die naaste (Matt 22:37-40). 

Dit is waarvoor Paulus gebid het in sy vroeëre brief aan die Efesiërs dat hulle die liefde van Christus 
sal ken, sodat hulle vol sal word van God (Ef 3:14-21). 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin 

7 “‘Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek te ete 
gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan.’” 

Dit is lewensbelangrik. Anders loop jy, en daarom ook die gemeente die gevaar om tot niet te gaan. 
Trouens, Jesus is aan die rondbeweeg tussen ons en sal ons kandelaar verwyder, ons gemeente 
toemaak, as ons nie ons eerste liefde herontdek nie. 

Dit is niks minder as ‘n dreigement dat Jesus self die gemeente sal toemaak. Hulle sal as ‘n gemeente 
nie meer effektief ‘n getuie vir Jesus kan wees nie, as hulle nie terugkeer na hulle eerste liefde nie. 
Die uiteinde van die proses sal wees dat Hy die gemeente toemaak. Al doen hulle ook hoe goed. Hy 
sal hulle uitwis en nie meer vertrou met die boodskap van die liefde aan ‘n verloregaande wêreld 
nie.. 

Soos dit inderdaad gebeur het met die gemeente van Efese. Vandag is daar net ruïnes oor van die 
eertydse lewende gemeente. Dit is skrikwekkend om daar tussen die ruïnes rond te beweeg en die 
oordeel van God oor die gemeente en die stad van Efese te beleef. 

Daar is ‘n geloofsgemeenskap in die nabygeleë stad Selçuk, wat in ‘n huis bymekaar kom, en met 
Kersfees ‘n groot byeenkoms hou omdat daar ‘n kerkie vir moeder Maria is, maar dit is ‘n klein 
Christelike gemeenskap, heel anders as wat dit was toe Efese nog vol in die bloeitydperk aan die 
begin van die Christelike era was. 

Jesus se belofte is egter steeds dat Hy dié wat oorwin van die boom van die lewe – die boom 
waarvan die vrugte jou die ewige lewe gee – wat in God se paradys staan, sal laat eet. Dit is die 
boom wat Adam en Eva versmaai het en ná hulle ongehoorsaamheid vir hulle onbereikbaar gemaak 
is (Gen. 3:24). Dit word nou die hart van die belofte aan hulle, soos die boom se blare aan die einde 
van die boek die belofte van genesing van alle nasies sal word (Openb 22:2). 

Let op dat die appèl persoonlik is: “Wie ore het ... moet luister; Wie oorwin ... sal Ek te ete gee”. 
Alles in die enkelvoud. Dit gaan oor elke gelowige wat die boodskap hoor. Maar, dit is ook gerig aan 
al die gemeentes, meervoud. Elke gelowige in elke gemeente, waar hulle ook al hulle mag bevind, 
moet luister, en optree. 

En dit word verbind aan die werk van die Gees, soos dit telkens herhaal word aan die einde van elke 
brief. Dit is Hy wat die boodskap van die Here Jesus aan ons bring en ons die vermoë gee om te 
luister. Vandag dus, as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Luister en tree op. 
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En as jy volhard tot die einde toe, sal dít wat met Adam vir die mens toegesluit is – die pad na die 
boom van die lewe – vir jou oopgesluit word! 

 

 	



 15 

Smirna	–	die	getroue	gemeente	

Jesus	eis:	bly	getrou	–	Openbaring	2:8-11	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. 

Wat is getrouheid? 

Hoe dink jy daaroor? Is daar verhale uit jou kinderdae wat jou bybly? ‘n Pa of ma se getrouheid? ‘n 
Oupa of ouma? ‘n Onderwyser of kategeet? 

Hachi: a Dog’s Tale 

Ons assosieer getrouheid nogal met honde nie waar nie? So getrou soos ‘n hond, sê ons. 

Miskien ken julle die fliek Hachi: A Dog's Tale? Met Richard Gere in die hoofrol (2009)? Die fliek is 
gebaseer op die ware verhaal van die liefde en toewyding tussen 'n man, professor Parker Wilson, en 
'n hond, Hachiko uit die begin van die 20ste eeu in Japan.  

Die hond leer mettertyd die gewoonte aan om vir sy baas te wag by die treinstasie. Totdat  Parker 
weens 'n onverwagte en noodlottige beroerte die dag nie huis toe kom nie. 

Die hond, Hachi, het egter vir tien jaar daar bly wag vir sy baas. Op sy pos. Geduldig. Getrou. Elke dag 
om 17:00. In die somer en die winter. Totdat hy dood is. Getrou tot die einde. 

March of the Penguins 

‘n Verhaal van getrouheid wat my nog dieper roer, is die verhaal van die keiser pikkewyn. Die Franse 
fliek March of the Penguins (2005) handel oor hierdie pikkewyne en hulle wys vir ons wat getrouheid 
is, selfs al kom dit teen ‘n groot prys.   

Die fliek vertel die verhaal van die jaarlikse reis van die keiser pikkewyne na 'n afgeleë plek in 
Antarktika. Die ys daar is solied regdeur die jaar en só afgeleë dat daar min roofdiere is wat hulle 
bedreig. 

Wat 'n mens bybly van die fliek is die getrouheid van die mannetjie en die wyfie. Hulle bly regdeur 
getrou aan mekaar en aan die kleintjie wat uitbroei ten spyte van groot uitdagings. Want getrouheid 
baat niks as dit nie enduit volgehou word nie. 

Eers pas die mannetjie die eier op terwyl die wyfie kos gaan soek. Die mannetjie moet ongeveer 
twee maande wag voor sy terugkom. So ver is die see van hulle af. Die eier mag ook nie op die ys 
beland nie, anders is sy werk tevergeefs. Alles in die ysige koue, tot 62 grade onder vriespunt, met 
winde van tot 200 km/u. Dit is uitmergelend al drom hulle saam teen die ysige wind en koue. Die 
mannetjie verloor die helfte van sy liggaamsgewig in daardie tyd. 

Met die wyfie terug en die kleintjie uitgebroei, gaan die mannetjie dan op sy beurt kos soek in die 
see wat teen daardie tyd al 'n 100 km ver weg is van hulle af. As hy na ongeveer ‘n maand terug 
kom, is dit weer die wyfie se beurt. Só maak hulle beurte om kos te gaan haal, tot die kleintjie op sy 
eie kan funksioneer en hulle na ongeveer nege maande die reis terug na die see kan aanpak om self 
te gaan jag. 

‘n Mens wil amper sê, against all odds, sorg hierdie mannetjies en wyfies se getrouheid aan mekaar 
en aan hulle kleintjies vir die voortbestaan van die keiser pikkewyn. 
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Sonder getrouheid is daar geen vertroue moontlik nie 

Dit gaan natuurlik nie vir my oor honde en pikkewyne nie. Hulle is maar net ‘n illustrasie uit die 
dierewêreld van hoe belangrik getrouheid is. 

Waaroor gaan dit dan vir my? Dit gaan vir my oor die feit dat sonder getrouheid daar geen vertroue, 
geen voortbestaan moontlik is nie. 

Dit is wat die keiser pikkewyne illustreer. Die mannetjie wag geduldig totdat die wyfie met kos 
opdaag vir die kleintjie. Ditto die wyfie. Sy vertrou op die getrouheid van die mannetjie. 

Sonder sulke getrouheid kan kinders nie op ouers staatmaak nie. Trouens, kan ‘n gemeenskap nie 
funksioneer nie. Kan ‘n gemeente nie funksioneer nie. 

Kortom, hierdie gemeente is afhanklik van jou besluit vanaand om getrou te bly aan die Here en sy 
wil wat in die Skrif uitgespel is, kom wat wil, want dit is wat hierdie geloofsgemeenskap gevorm het.  

Getrouheid bring standvastigheid. Getrouheid gee ‘n gemeente murg in sy pype. Getrouheid laat ‘n 
gemeente uithou en aanhou en enduit volhard. Getrouheid bring vertroue. 

Dit is só in lewe. In ons huwelike en families. Dit is só in die geestelike lewe. Dit is só in gemeentes. 
Getrouheid is ‘n onontbeerlike deel van geloof. 

Ons het getrouheid nodig om te kan volhard 

Ons het getrouheid nodig om as gelowiges en as gemeente te kan staande bly in die uitdagings wat 
hierdie wêreld aan ons rig. Waar getrouheid aan God en aan sy Woord ‘n skaars kommoditeit geraak 
het.  

Die getrouheid moet selfs in vervolging volgehou word. Want, getrouheid beteken net iets as ‘n 
mens bereid is om getrou te bly selfs in gevaarlike omstandighede. Dit is een ding om getrou te bly 
wanneer dit goed gaan. Dit is geheel ‘n ander ding om getrou te bly wanneer gevaar dreig. 

Dit is hierdie tipe getrouheid wat gemeentes help om die toets van die weegskaal van Jesus te 
deurstaan. Dit is waar gemeentes getrou bly en volhard daarin ten spyte van vervolging wat die 
oorwinning vir die koninkryk behaal word. 

Dit is daarom iets wat nie net die groot leiers onder ons moet tentoonstel nie. Nee, ons het daardie 
getrouheid nodig van gewone gelowiges wat geduldig volhard selfs onder groot lyding, selfs onder 
groot vervolging, want dit is dié verhale wat ons inspireer om self te volhard. 

Hellen Stirke 

Soos die verhaal van Hellen Stirke vir ons illustreer. Sy was 'n gewone Christen in die stad Perth in 
Skotland. ‘n Vrou vir haar man, en ‘n ma vir haar kinders. Sy was onder die radar tot met die 
geboorte van haar laaste kind in 1544, 475 jaar gelede. 

Toe die tyd vir die geboorte aanbreek, wou die vroedvroue haar dwing om tot moeder Maria te bid. 
Sy het geweier. Sy het op die Here self vertrou om haar deur die geboorte te ondersteun. Begrond 
op die duidelike Skrifwoord dat God alleen aanbid moet word. 

Gou het Hellen se weiering die ore van die geestelike leiers bereik. Sy is in hegtenis geneem en aan 
“dwaalleer” skuldig bevind en tot die dood veroordeel. Haar man ook. 
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Hellen het gevra om langs haar man, James Finlason, te sterf, maar haar versoek is geweier. Mans is 
opgehang. Vroue verdrink. Hellen het haar man in haar arms vasgehou, en met hierdie woorde 
afskeid geneem: 

"My man, wees bly, want ons het baie vreugde saam beleef. Vandag, waar ons moet sterf, sal die 
beste van almal wees, want hierna sal ons vir ewig vreugde hê. Daarom sal ek nie vir jou goeienag sê 
nie, want binnekort sal ons in die koninkryk van die hemele ontmoet." 

Getrou tot die einde toe. Selfs onder die uiterste vervolging. 

James is voor haar oë opgehang. Hellen moes haar pasgebore baba afgee. Hulle het haar na ‘n 
nabygeleë dam geneem, haar hande en voete vasgebind, in 'n groot sak gestop, saam met ‘n paar 
klippe, en haar in die water gegooi soos 'n sak vullis. 

Haar misdaad? Dat sy nie moeder Maria vir beskerming wou vra nie. Dat sy God alleen wou aanbid – 
verhaal geskryf deur Tony Reinke by Desiring God. 

Jy sien, dit is nie net die groot name van die Hervorming wat ons inspireer nie. Die John Wycliffs, die 
Johannes Husse, die Johannes Calvyns nie. Nee, dit is ook die Hellen Stirkes en haar man James 
Finlason. 

Kom ons lees die brief wat Jesus aan die gemeente Smirna skryf waarin Hy hulle aanmoedig om 
getrou te bly: 

Aan die gemeente in Smirna 

8 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smirna:  “ ‘Dit sê die Eerste en die Laaste, wat 
dood was, maar lewend geword het,  9 “ ‘Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. 
Ek weet ook van die lastering deur diegene wat beweer dat hulle Jode is en dit nie regtig is nie, maar 
'n sinagoge van Satan. 10 Moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly, bang wees nie. Kyk, die duiwel gaan 
sommige van julle in die tronk laat gooi om julle te toets. Tien dae lank sal julle verdruk word. Wees 
net getrou tot die dood toe, en Ek sal aan jou die oorwinnaarskrans van die lewe gee.  11 “ ‘Wie ore 
het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Wie oorwin, sal beslis nie deur die tweede 
dood skade ly nie.’ ”   

Smirna 

Smirna – die moderne stad Izmir – was en is ‘n pragtige stad, ‘n hawestad aan die Hermusrivier aan 
die Egeïese See. Die groot Griekse digter Homerus is met die stad geassosieer. Hulle was bekend vir 
hulle wetenskapsbeoefening, vir goeie wyn, pragtige geboue, groot welvaart en vir medisyne. Daar 
was onder andere ‘n groot tempel van Asklepius, die god van medisyne. 

Hierteenoor was die gemeente in Smirna arm. Die woord wat Johannes hier gebruik vir hulle 
armoede (ptōcheia) dui daarop dat hulle nie net min gehad het nie. Hulle was so arm dat hulle eintlik 
niks gehad het nie. Hulle was brandarm. Waarskynlik weens die teenstand wat hulle van die Jode en 
die owerhede ervaar het – soos op baie plekke in die Romeinse ryk – wat baie keer konfiskering van 
hulle bates en eiendom tot gevolg gehad het (Hebr 10:34). 

Smirna was getrou in vervolging 

‘n Mens sou dink dat hierdie gemeente dit nie sou maak nie. Dat hulle invloed sou kwyn. Dat hulle 
deur die stad se invloedrykes geïgnoreer sou word. 
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Tog nie. Smirna het staande gebly al was hulle in die spervuur. Hulle was ‘n klippie in die skoen van 
die Jode. Hulle was ‘n steen des aanstoots vir die owerhede. Maar, Smirna wou nie inval by die 
heersende heidense verering van die keiser nie, selfs nie by die ooreenkomste wat die Jode gesluit 
het met die owerhede ter wille van hulle relatiewe godsdiensvryheid nie. 

Die gemeente het dus volhard in hulle getrouheid aan die boodskap van die Here Jesus Christus, die 
werklike Here versus die keiser, en die vleesgeworde Christus versus die toekomsverwagting van die 
Jode. Selfs al het dit in hulle in konflik gebring met die Romeine. Selfs al het dit hulle in konflik 
gebring met die Jode. 

Teenoor die heidene het Smirna verkondig daar is net een Here, en dit is Jesus. Nie die keiser nie. 
Nie die ander afgode nie. 

Teenoor die Jode het Smirna verkondig dat die Messias, dit is die Christus, gekom het in die 
vleesgeworde Jesus van Nasaret. Hy het gekom. Hy het die belofte van die Skrif vervul. Sy werk is 
afgehandel. Die Jode moes dit glo. Daarvoor het Jesus die gelowiges in hierdie wêreld uitgestuur. As 
getuies ook aan die Jode. 

Daarom is hulle vervolg. Want, die Romeine het hulle boodskap verwerp. En die Jode het hulle 
boodskap verwerp. 

Hoekom? Hoe kon hulle dit regkry? 

Beskrywing van Jesus 

Want, hulle was verbind aan Jesus, die Eerste en die Laaste, die een wat dood was, maar lewend 
geword het. 

8 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smirna:  “ ‘Dit sê die Eerste en die Laaste, wat 
dood was, maar lewend geword het.” 

Hiermee bemoedig Jesus die gemeente vanuit die feit dat Hyself God is, maar nie geskroom het om 
die dood te smaak ter wille van die redding van die uitverkorenes. 

Maar, Hy bemoedig hulle nie net met die kruis nie, ook met sy opstanding. 

Beskrywing van die gemeente 

9 “ ‘Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. Ek weet ook van die lastering deur 
diegene wat beweer dat hulle Jode is en dit nie regtig is nie, maar 'n sinagoge van Satan.” 

Laat ons egter vir geen oomblik die vervolging en verdrukking van die gemeente van Smirna 
onderskat nie. Hulle is op talle maniere verdruk. Hulle is wreed vervolg. Hulle is publiek verguis.  

Maar, hulle het volhard. Hulle het getrou gebly aan die geloof in die Here Jesus Christus. 

Veral die Joodse sinagoge het ‘n fel aanslag  op die Christene geloods. Soos dit altyd gebeur, as jy nie 
met jou afwykende teologiese idees hond haaraf maak nie, dan gaan jy publiek en draai die publieke 
mening in jou guns teen jou teologiese opponente. 

Ons het dit reeds in die evangelies gesien. Die Fariseërs kon die Here Jesus nie troef met hulle 
interpretasie van die Skrif oor die Sabbat nie. Jesus het uitgewys dat die Fariseërs se eie reëls oor die 
Sabbat – daar was 39 van dié reëls wat nêrens in die Skrif gestaan het nie – van die Sabbat ‘n 
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ondraaglike las gemaak het vir mense.  En hy het die positiewe inkleding van die Sabbat verkondig 
uit die boodskap van Jesaja 52 en 56. 

Die Fariseërs se interpretasies het in die proses die Skrif boonop ontkrag, soos dit bv in terme van 
die vyfde gebod, eer jou vader en moeder, die geval was. Hulle het geleer dat as jy vir jou ma en pa 
sê, ek het my hulp -  die korban – aan julle aan die kerk bemaak, dan is hulle vry daarvan om hulle pa 
en ma te eer (Mark 7:9-13). So het hulle die wet van Moses ontkrag deur hulle eie reëls. 

En Jesus het hulle swak teologie aan die kaak gestel. Skerp. Uit die Skrif. Helder. Duidelik. 

Wat was die reaksie van die Fariseërs toe Jesus hulle oor die Sabbat troef? Hulle het woedend 
geraak vir Hom, en omdat hulle Hom nie uit die Skrif kon aanvat nie, het hulle hulle toevlug geneem 
tot die Herodiane, en latere tot die Romeine, en die politieke leiers sover gekry om Jesus op valse 
aanklagte te laat kruisig (Luk 6). 

Dit is wat hierdie Jode in Smirna ook gedoen het. Hulle het teen die Christene in opstand gekom, die 
owerhede teen hulle opgesteek, en daarmee hulle ware kleure gewys. 

In plaas daarvan om met die gelowiges in gesprek te tree oor die Messias, en saam te gesels oor die 
wyse waarop die Skrifte daaroor praat, het die Jode die teologiese gesprek verlaat en die Christene 
in die rug gesteek by die staat. 

Jesus noem daarom hierdie Jode in Smirna ‘n sinagoge van Satan, soos hy op ‘n keer die duiwel die 
vader van die Joodse leiers genoem het (Joh 8:44). Die Joodse teenstand teen hierdie arm Christene 
het hulle ware aard gewys. Hulle vyandskap is deur die Satan self aangesteek teen die Christene.  

In Jesus se weegskaal is die gemeente ryk 

In Jesus se weegskaal is hierdie arm gemeente egter daarom een van die top gemeentes. Smirna kry 
net lof van die Here. Soos dit ook met Filadelfia die geval was. Die enigste twee gemeentes wat op 
geen manier hier in Openbaring deur die Here Jesus aangespreek word nie. 

Wat Jesus van Smirna sê is: “Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk.” Die 
voorganger en gemeente in Smirna word geprys deur Jesus en dit vir hulle “rykdom”. 

Wat was Smirna se rykdom? ‘n Mens sou kon sê van Laodisea dat hulle ryk was. Hulle was ‘n 
welvarende voorspoedige gemeente. Hulle was regtig fisies ryk. Maar Smirna? Hierdie brandarm 
gemeente? 

Ja, sê Jesus. Julle is ryk. Want, Hy meet rykdom nie in terme van geld nie. Smirna se rykdom is dat 
hulle ryk is in getrouheid. Ten spyte van die vervolging. Ten spyte van die teenstand. Ten spyte van 
die armoede. Dit is waarom Jesus hulle as ryk tipeer. Want hulle het aan Jesus getrou gebly, die bron 
van hulle hoop en volharding. 

Daarom sê Jesus, in sy weegskaal is Smirna ryk. Want, Jesus meet die gemeente nie aan hulle fisiese 
rykdom of armoede nie. Hy meet die gemeente aan hulle getrouheid ten spyte van die uitdagings. En 
op daardie weegskaal is hulle loshande voor. Hulle is ryk in getrouheid. En God word daardeur 
verheerlik. 

Bemoediging 
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 10 Moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly, bang wees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in 
die tronk laat gooi om julle te toets. Tien dae lank sal julle verdruk word. Wees net getrou tot die 
dood toe, en Ek sal aan jou die oorwinnaarskrans van die lewe gee.” 

Geen waarskuwing. Geen teregwysing. Net ‘n bemoediging. 

Want hulle gaan dit nodig kry. Hulle verdrukking is nog nie aan die einde nie. Daar is meer daarvan 
wat vir hulle wag. 

Jesus waarsku hierdie top gemeente van Hom dat daar nog ‘n groter vervolging is wat wag. Die 
grootste teenstand, sê Jesus, gaan kom van die verdrukking deur die duiwel self, God se groot 
teenstander. Die duiwel sal homself nie kan keer nie. Hy sal die blote bestaan van ‘n gemeente in 
Smirna wil uitwis. 

Hulle hoef egter nie te vrees nie, sê die Here Jesus, want al gaan sommige van hulle weens die 
duiwel se werk in die gevangenis gegooi word, sal dit vir ‘n beperkte tyd wees. Jesus sal dit temper. 

Wat hulle moet help om vas te staan, om verder getrou te bly, is die besef dat die funksie van al die 
teenstand en die lyding van die verdrukking is om hulle volharding te toets. As ‘n getuienis aan die 
res van die kerk. Dit sal tien dae lank duur, sê Jesus. 

Daarmee bedoel Hy waarskynlik nie ‘n letterlike tien dae nie, doodgewoon dat daar ‘n einde sal kom 
aan die toetsing, hoe lank dit nou ook al sou duur (vgl Dan 1:12,14; Gen 24:55; Num 11:19). Dit wil 
voorkom asof die vervolging uiteindelik dekades lank geduur het, maar daaroor later. 

Hulle sal ná die uitmergelende tyd van verdrukking die oorwinnaarskrans (iets soos die lourierkrans 
wat met oorwinning geassosieer is) van die lewe ontvang. 

Anders as wat die geval was met die aardse pryse – wat nie maklik ná die dood aan iemand toegeken 
is nie, hoewel dit soms ná iemand se dood saam met hom begrawe is – sal Jesus hulle die 
oorwinnaarskrans van die lewe gee, selfs al sou hulle in die proses doodgaan. Die krans simboliseer 
hulle oorwinning oor die dood. Dit is die kroon van die ewige lewe. 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin 

11 “ ‘Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Wie oorwin, sal beslis nie deur 
die tweede dood skade ly nie.’” 

Jesus bemoedig die gemeente van Smirna deur hulle te herinner daaraan dat Hy self tot die dood toe 
getrou was en uit die dood opgestaan het. Die tweede dood – die poel van vuur en swael (Openb 
20:6,14; 21:8), wat direk herinner aan die vernietiging van Sodom en Gomorra (Gen 19:29) – sal oor 
hulle geen effek hê nie. 

Hoe bly jy getrou? 

Die vraag is nou prakties, nou hoe bly ‘n mens getrou? 

Ek gee graag twee perspektiewe daarop waaroor jy kan nadink. 

1. Getrouheid is in die eerste plek natuurlik ‘n vrug van die Gees, soos Paulus vir ons herinner in sy 
brief aan die Galasiërs (5:22). Getrouheid word saam met sagmoedigheid en selfbeheersing genoem 
as die drie aspekte van die vrug van die Gees wat te make het met ons lewe in die gemeenskap. 
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Dit is deel van die groep van drie gawes wat die Gees in ons dra wat spesifiek bedoel is vir ons lewe 
in die publieke gemeenskap. Trouens, die drie – getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing – kan 
ook as Christelike deugdes verklaar word, dinge wat deur die Griekse wysgere hoog aangeslaan is, en 
daarom ‘n getuienis aan hulle kon wees. 

Hoe bly jy getrou? 

Deur met die Gees vervul te word, soos Paulus vir ons in Galasiërs 5 aanmoedig. Getrouheid is die 
vrug van die werk wat Hy in ons doen deur Gees vervulling. 

Soos Jesus sê, Hy brand om die gawe van die Gees te gee vir elkeen wat Hom daaroor vra (Luk 11). 
Strome van lewende water sal vloei uit jou binneste as jy met die Gees vervul is (Joh 7:38-39). En een 
van die kenmerke van jou lewe sal getrouheid wees. 

2. Getrouheid is in die tweede plek ook ‘n vrug van die gemeenskap van gelowiges.  Soos ons 
getrouheid in mekaar raaksien, en vir mekaar die verhale vertel van gelowiges wat getrou gebly het, 
só kry ons dit reg om getrou te bly. 

Dit is dus terwyl ons die verhale van getroues lees, dit verteer, en daaruit leer, wat ons die krag kry 
om getrou te bly. 

Dit is immers wat hierdie brief van Jesus aan Smirna met ons wil regkry, dat ons inspirasie uit die 
verhaal van Smirna se getrouheid sal put vir ons eie Christelike wedloop. 

Ek deel daarom graag twee verhale van getrouheid wat my inspireer. Ek hoop dit doen dieselfde vir 
jou. 

Die verhaal van Polikarpus 

‘n Verhaal wat my baie moed gee, is die verhaal van Polikarpus, wat ‘n tydjie hierna die biskop en 
pastor word van juis die gemeente van Smirna, so ‘n 50 jaar ná hierdie brief van Jesus aan die 
gemeente. 

Uit sy verhaal kan ons agterkom dat die vervolging in Smirna dekades lank geduur het. Want, 
Polikarpus, sterf in 156 nC juis in Smirna op die brandstapel. 

Polikarpus het 'n droom gehad van 'n kussing wat onder sy kop gebrand het, en was voorbereid op 
die moontlikheid dat sy lewe op 'n brandstapel aan 'n einde sou kom. 

Toe hy in hegtenis geneem is, het hulle hom die keuse gegee om die Here Jesus te verloën en net te 
sê: “Die keiser is Here." 

Daarop het Polikarpus geantwoord: "Ses en tagtig jaar het ek Hom gedien, en Hy het my nooit in die 
steek gelaat nie. Hoe kan ek my Koning en my Verlosser verloën?" 

Die nuus van sy gevangenskap het regdeur die stad versprei het, Die opwinding was so groot dat 
skares bymekaargekom het om met enige stuk hout wat hulle in die hande kon kry 'n brandstapel te 
bou. 

Die Jode het die meeste hout gebring, so gretig was hulle om hom te sien sterf. Hulle het daarmee 
selfs hulle eie Sabbatsreëls oortree. 

Polikarpus het egter nie teruggedeins vir die dreigement van die dood nie. Hy het sy vervolgers 
uitgedaag: "Julle dreig my met vuur wat brand vir 'n uur, en dan uitsterf. Julle is egter onbewus van 
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die vuur van die komende oordeel en van die ewige straf wat vir die goddelose gereserveer is. Maar 
hoekom wag? Bring wat julle wil." 

Hulle wou hom vasbind op die brandstapel, maar hy het geweier. Hy het gesê: "Los my soos ek is. 
Want, Hy wat my krag gee om die vuur te verduur, sal my ook in staat stel, sonder spykers, om hier 
op die brandstapel te bly." 

En so het hy gesterf, getrou tot die dood toe. 

Polikarpus het dus gedoen wat Jesus in sy brief aan Smirna geëis het van hulle: " Wees net getrou tot 
die dood toe, en Ek sal aan jou die oorwinnaarskrans van die lewe gee" (Op. 2:10). 

Dit is ongelooflik om vandag in Izmir te kom, en steeds, na 20 eeue, getroue, Bybel-gelowige 
Christene daar aan te tref. Ons het by ons sendelinge gaan kuier ‘n paar jaar terug, en kon saam met 
‘n groot groep Christene daar aanbid, ten spyte van die feit dat daar steeds vervolging is. 

Ons weet uit die geskiedenis dat die Here uiteindelik die kandelaar van Efese verwyder het, maar die 
kandelaar van Smirna brand nog steeds. 

Die verhaal van Dmitri 

Nog ‘n verhaal wat my moed gee, is die verhaal van Dmitri. Want, nie net wys hy vir ons hoe om tot 
die einde toe te volhard nie, maar hy wys ook twee sentrale geloofsgewoontes wat hom in staat 
gestel het om getrou te bly. 

Dit is ‘n roerende verhaal soos vertel deur Nik Ripken (luister na die verhaal by hierdie skakel). 

Dmitri het grootgeword in die tyd toe die kommunisme dit baie moeilik gemaak het vir gelowiges en 
veral kerke om in Rusland te oorleef.  Sy pa het hom nog kerk toe geneem en geleer om die Bybel te 
lees en die liedere te sing van hulle kerk, maar dit het toenemend moeiliker geraak om kerk toe te 
gaan, omdat die regering die kerke toegemaak het. 

Later was dit vir hom en sy gesin, vrou en twee kinders, net moontlik om een of twee keer ‘n jaar 
kerk toe te gaan.  Hy was ‘n fabriekswerker en die naaste kerk was later drie dagreise ver. 

Hy het egter besluit om die Bybelverhale vir sy kinders te lees en só die Bybelse boodskap lewend vir 
hulle as gesin te hou.  Dit was groot pret en die seuns het lustig deelgeneem om ook self die verhale 
te vertel, en die liedere wat hulle pa hulle geleer het, te sing. 

Gou het van die bure besluit om saam te kom luister, sodat hulle later ‘n groep van so 25 was wat 
een keer ‘n week saamgelees en gesing het.  Die owerhede het bewus geraak daarvan, hom 
gewaarsku, en uiteindelik het hy sy werk verloor toe die groep so 50 sterk was. Maar, hulle het 
voortgegaan al het ook sy vrou haar werk as onderwyser verloor en die kinders uit die skool geskop 
is.  Dmitri praat daarvan as “klein dingetjies” wat met hulle gebeur het. 

Een aand was daar al 75 mense ingedruk in die huisie, skouer teen skouer, wang teen wang, om 
waar Dmitri op ‘n stoel gesit het na die Bybelverhale te luister.  Die polisie het ingebars en hom baie 
hardhandig beveel om op te hou, anders sal dit hom suur bekom. ‘n Klein oumatjie het nie op haar 
laat wag nie, en soos ‘n OT profeet van ouds haar vinger vir die polisieman geswaai en gewaarsku 
dat hy nou aan die gesalfde van die Here raak en dit nie sal oorleef nie.  Twee dae later is dié 
polisieman aan ‘n hartaanval dood. 
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Ontsag het die dorpie aangegryp en die volgende geleentheid was daar 150 mense wat kom luister 
het.  Die owerhede het egter ingegryp en hom in ‘n tronk so 1000 km verder vir 17 jaar opgesluit.  
Daar het Dmitri dit swaar gehad.  Hulle het hom gespot en gemartel, om hom tot insig te bring dat 
daar nie ‘n God is nie, en dat geloof sinneloos is. 

Twee geloofsgewoontes het hom egter standvastig gehou in die tronk.   

In die eerste plek was daar 'n Lied wat sy pa hom geleer het, ‘n Lied van die hart (HeartSong), wat hy 
elke oggend op aandag langs sy bed met sy twee hande na die ooste gerig, gesing het, selfs al is hy 
male sonder tal geslaan en gespot deur die wagte en die 1500 geharde misdadigers in die tronk.   

In die tweede plek was daar die tekste uit die Bybel wat hy op stukkies papier geskryf het, as hy dit 
enigsins in die hande kon kry, en dan as offer aan die Here geplak het op ‘n nat pilaar in sy klein 
tronksel, so hoog soos hy kon bykom, en dan die Here geloof het.  Ook dié Bybeltekste is telkens 
afgeruk en hy is gemartel daaroor en met die dood gedreig.  

Een dag het hy ‘n A4 bladsy in die hande gekry en vol geskryf met tekste uit die Bybel, geplak op die 
pilaar en die Here geloof.  Die bewaarders het egter ingestorm, hom ernstig aangerand en 
gewaarsku dat dit moet end kry. 

Dit het hulle geïnspireer om die ondenkbare bose ding te doen, om klere van sy vrou te laat haal uit 
sy huis, ‘n vrou van die straat af in te bring, haar daarmee aan te trek, en hom onder die illusie te 
laat dat hulle haar nou ook in die tronk het.  Hulle het haar oor drie dae gemartel terwyl hy dit kon 
aanhoor, sonder dat hy geweet het dit is nie sy nie.  Na drie dae het hulle haar “lyk” uitgedra terwyl 
hy dit uit die verte kon sien. 

Dmitri was stukkend en het verklaar dat hy sy geloof sal afsweer.  Hulle kan die volgende dag vir hom 
papiere bring dat hy sy geloof kan afsweer, sodat hy na sy kinders kan gaan omsien.  Hy was al 17 
jaar daar, en dit het vir hom net te veel geword. 

Dié aand het hy absoluut uitgemergel in sy tronksel gesit, toe daar ‘n wonder gebeur.  Sy familie het 
om die stoel waarop hy gesit het om die Bybelverhale te vertel, gekniel in hulle huis en vir hom 
gebid.  Hulle het net geweet, iets drasties is verkeerd, en Dmitri het gebedsondersteuning nodig.  
Hoe weet ‘n mens nie, maar Dmitri vertel, hy het skielik in sy moedeloosheid en uitputting hulle 
stemme hoor bid.  Hy het onmiddellik moed geskep, geweet sy vrou is nie dood nie, dat die Here 
hulle nie versaak het nie, en die volgende oggend geweier om enigiets te teken. 

Die bewaarders was op vir Dmitri en het hom uit sy sel gesleep om hom aan die galg buitekant die 
tronk te gaan ophang.  En skielik gebeur die verdere wonder.  Soos een man het die ander 1500 
gevangenes in die tronk hulle hande na die ooste gelig en Dmitri se lied van die hart begin sing. 

Vir Dmitri het dit geklink soos ‘n engelekoor.  Die wagte het ontsteld hom gelos en gevra: “Maar, wie 
is jy?” Waarop hy geantwoord het: “Ek is ‘n seun van die Lewende God, en Jesus is sy Naam!” 

En net ‘n tydjie later is hy vrygelaat en met sy familie herenig. 

Jy kan hier na ‘n weergawe van Dmitri se hartlied in Russies luister, met ‘n Engelse en Afrikaanse 
vertaling daaronder (Die eerste reël van die Russies is my eie weergawe van die klankbaan en Google 
Translator af, so dit moet nog gekorrigeer word! – dit is ook op CD beskikbaar): 

O, Bože, Bože, daj mi sily 
Za blizhnikh dooshoo pologat’ 
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Ee v serdtse vechna do mogheeli 
Vrughghum obeedhee vse proshat’ 
Ee v serdtse vechna do mogheeli 
Vrughghum obeedhee vse proshat’ 
Poost’ cumnee v grood’ moyu brosayoot 
Ne preeznavaya choostv svyatikh 
Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot 
Ya dooshoo polozhoo aza neekh 
Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot 
Ya dooshoo polozhoo aza neekh 

Oh God, God, give me strength 
To lay my soul down for those close to me (my neighbours) 
And in my pure heart to the grave  
To forgive all wrong doings of my enemies 

Let them throw stones at my chest 
Not recognizing the feelings of saints,  
Let them hate, curse -  
I will lay down my soul for them 

O God, God, gee my krag 
Om my siel neer te lê vir die naby aan my 
En in my rein hart na die graf 
Te vergewe al die verkeerde dade van my vyande 
Laat hulle klippe teen my bors gooi 
Sonder om die gevoelens van die heiliges te erken 
Laat hulle haat en vervloek –  
Ek sal my siel neerlê vir hulle. 

Die verhaal illustreer vir ons nie net die barmhartigheid van God wat vir Dmitri staande gehou het in 
die tronk nie, hom sterk gemaak het om lief te bly vir sy vyande tot die end nie, maar ook die 
belangrike funksie van geloofsgewoontes – liedere en Bybeltekste. 

Om die waarheid te sê, soos Nik in ‘n ander konteks skryf, geloofsgewoontes is gemik daarop om 
hou vir swaarkry dae voor te berei.  Jy kan nie iets in swaarkry beoefen wat jy nie daarvoor 
ingeoefen het nie.  Jy kan nie iets in die tronk inneem, wat jy nie vóór die tronk ingeoefen het nie, by 
wyse van spreke.  
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Pergamum	–	die	liberale	gemeente	

Jesus	eis:	stry	teen	valse	leringe	–	Openbaring	2:12-17	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Hier meet die weegskaal van Jesus 
die gemeente van Pergamum aan hulle leringe. 

Julle sal agterkom dat die weegskaal nie dinge meet soos invloed in die wêreld nie. Dit meet nie die 
warmte van die geloofsgemeenskap nie. Dit meet nie die welsprekendheid van die leraars nie. 

Jesus se weegskaal meet dié dinge wat vir Hom saak maak. En vir Hom maak jou eerste liefde saak. 
Hoe getrou jy aan Hom en jou geloofsgemeenskap leef. 

En in die geval van Pergamum, wat die inhoud is van wat in die gemeente geleer word. 

Lering is ‘n kernsaak vir die Here Jesus. 

Kom ek gee ‘n bietjie konteks. 

Die hol aarde kultus 

Het julle al gehoor van die kultus wat glo in die hol aarde? 

Dit is nie ‘n nuwe idee nie, want die sterrekundige Edmund Halley – die man na wie die Halley 
komeet genoem is – het in die 17de eeu met die idee gespeel. Maar Cyrus Teed Reed het in die 
1860’s die teorie na ‘n heel nuwe vlak geneem. 

Hy het ‘n visie van die “goddelike moeder” ontvang wat hom oortuig het dat hy die “nuwe messias” 
is. Die goddelike moeder het hom oortuig dat die aarde hol is. Maar, nou moet jy mooi luister, dat 
ons aan die binnekant van die hol aarde lewe. Ons loop almal op die binneste rand van die aarde. 
Die son is in die middel van die holte. 

Cyrus het sy hele lewe aan hierdie teorie gespandeer. Hy het selfs ‘n wetenskaplike gevolg gehad in 
Chicago en komplekse verduidelikings gehad hoekom ons nie die ander mense raaksien wat op die 
binnekant loop van die hol aarde oorkant ons nie. En hy het homself met die Bybelse Kores in Jesaja 
geïdentifiseer ... 

Bygelowe en die sterre voorspel 

Maar, voordat ons te veel ons wenkbroue lig, daar is talle sulke vreemde idees wat uit ons eie 
verlede kom. Bygelofies oor die naald wat in Jesus se oog sal steek as jy op Sondag naaldwerk sou 
doen. 

Of die slaafse lees van die “sterre voorspel”. Dán is dit hierdie week tyd vir nuwe dinge probeer, om 
jou horisonne uit te brei. Net om volgende week te hoor dat jy nou weer versigtig moet wees vir 
nuwe vriende, want hulle kan jou in ‘n lokval lei. 

Wat doen ‘n mens as jy met sulke valse idees gekonfronteer word? 

Jy kan kies om dit af te lag, dit belaglik te maak. Soos met die idee van die hol aarde of die talle 
bygelowe wat mense glo. 

Maar is dit genoeg? 
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Wat daarvan as die leringe direk teen die Bybelse boodskap gaan. As dit direk die belydenis van die 
kerk oor die kernwaarhede verwerp? Wat dan? 

Hanteer ‘n mens dit doodgewoon as diversiteit, selfs al trek die een lering ‘n streep deur die ander? 

En moet gewone lidmate daaroor nadink en met die teoloë daaroor saampraat? 

Hoe dink jy? 

Friedrich Schleiermacher 

Kom ons neem as voorbeeld die 19de eeuse teoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Die 
vader van die liberalisme in die teologie. 

Ek wil julle nie verveel met te veel detail nie. Maar, dit is doodgewoon ‘n feit dat Schleiermacher ‘n 
“come-back” gemaak het in ons kerk. Hy het weer ‘n groeiende invloed in ons kerk. En dit is nodig 
dat gewone lidmate ingelig is sodat hulle sy invloed kan bestry. Daarom die volgende. 

Schleiermacher het 'n skeiding gemaak tussen Jesus van Nasaret en die Christus van ons geloof. Hy 
het geleer dat Jesus ‘n doodgewone mens was. Dat Hy nie opgestaan het uit die dood nie. Maar dat 
‘n mens tog waarde uit sy boodskap kan kry as die Christus van die geloof. 

Soos George Cross dit in sy oorsig oor Schleiermacher se grootste werk, The Christian Faith, stel: 

“In keeping with this method of construing history he dismisses the accounts of the resurrection on 
the ground that faith in Christ is independent of them.” 

Schleiermacher het dus sy eie Bybelse geskiedenis geskryf. Soos talle van die liberale teoloë in die 
wêreld. Ook dié van die Nuwe Hervorming in ons land. 

Schleiermacher het besluit wat waar is en wat nie in die Bybelse boodskap. Sy eie storie opgemaak 
van die Bybelse gegewens.  

En julle kan onmiddellik die probleem raaksien. Met só ‘n metode trek hy ‘n streep deur die NT 
getuienis van die opstanding van Jesus en enige lering wat daarop gebaseer is, bv die lering oor die 
vergifnis van sonde. 

Hy trek ‘n streep deur die lering van die Bybel as die Woord van God en beskou dit net as woorde 
oor God wat ons kan aanvaar of verwerp. Hy kan nie meer Sola Scriptura sê nie. Hoogstens Prima 
Scriptura. 

Met Sola Scriptura is die Bybel die hoogste gesag in leer en lewe. Dit troef alle ander leringe. Alleen 
die Skrif. 

Met Prima Scriptura kyk jy steeds eerste na die Skrif, maar nie as die norm van alle norme nie, net as 
‘n stem tussen ander stemme. Eerste die Skrif. Soos Scott McKnight en talle ander teoloë dit doen. 

Laat ek dit onomwonde stel. As jy nie die werklike Jesus van Nasaret as die Christus van die geloof 
vashou nie, as jy nie glo dat Jesus Christus met ‘n nuwe liggaam uit die dood uit opgestaan het nie, 
het jy geen sekerheid dat jy vergifnis van sonde in sy Naam ontvang nie, en dat jy self uit die dood sal 
opstaan op sy belofte nie. 

Hoekom sê ek so? Want, die Bybel verbind Jesus se opstanding uit die dood onlosmaaklik aan die 
vergifnis van jou sonde en jou uiteindelik eie opstanding uit die dood (Rom 6-8; 1 Kor 15). 
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Sonder Jesus se opstanding uit die dood is daar geen vergifnis van sonde nie. Sonder sy opstanding 
uit die dode het jy geen geloofsekerheid dat daar ‘n ewige lewe vir jou wag nie. Is jou idee van geloof 
nie veel beter as die “hol-aarde”-teorie nie. 

Schleiermacher het nog talle ander dwaalleringe verkondig. 

• Dat die OT nie op dieselfde vlak as die NT is nie. ‘n Baie ou dwaling van Marcion. Wat 
geweier het om te aanvaar wat Jesus oor die OT geleer het dat dit die Skrif of Skrifte is. 

• Jesus het onomwonde die gesag van die OT as die Woord van God aanvaar en geleer (Matt 
21:42; 22:29; Mark 12:34; 14:49; Luk 4:21; 24:27,45; Joh 2:22; 7:38,42; 10:35). Die idee van 
Sola Scriptura kom van Hom af! Want, die Skrif is die primêre getuienis van God oor Jesus as 
die Messias is, soos dit in die wet van Moses, die profete, en die psalms opgeteken is (Luk 
24:44). Só sê Jesus self. 

• Schleiermacher het ook geleer dat alle mense gered word, ongeag hulle geloof of lewenstyl. 
Die dwaling van die universalisme. Hy het die Gereformeerde leer oor die uitverkiesing in sy 
wese verwerp, ‘n leer wat onder andere gebaseer is op Jesus se profetiese rede in die 
evangelies en veral Paulus se Romeinebrief (Rom 9-11). Gaan lees maar weer die Dordtse 
Leerreëls en raak weer verwonder oor die geloofsekerheid wat die leer van die uitverkiesing 
‘n mens gee. Skakels by bybelskool.com. 

• Schleiermacher het geleer dat daar nie ‘n hel is nie, want dit is volgens hom nie versoenbaar 
met die idee van die liefde van God nie. Die dele in die Bybel wat daaroor handel, is volgens 
hom doodgewoon nie die waarheid nie, en moet geïgnoreer word. Daarmee natuurlik ook 
die talle uitsprake daaroor juis in die boek van Openbaring (doderyk – Openb 1:18; poel van 
vuur – 19:20; 20:10-15; 21:8). 

En soos dit telkens gebeur, as jy die boodskap van die Bybel nie hoog ag nie, leef jy soos jy wil. 
Schleiermacher het onder andere ‘n verhouding gehad met ‘n getroude vrou, Eleonore Grunow, wat 
in ‘n skandaal geëindig het. 

Wat maak ‘n mens met dwalinge? 

Wat maak ‘n mens dus met sulke leringe wat duidelik teen die Bybelse boodskap ingaan? Gaan jy 
maar net jou gang? Laat jy leraars wat sulke dinge verkondig maar net hulle gang gaan? In die waan 
dat jy diversiteit toelaat? 

Sê jy vir jouself, dit is nie jou saak nie? Laat die teoloë dit uitspook met mekaar? 

Kom ons luister wat Jesus vir ons sê oor wat jy as gelowige en wat julle as ‘n gemeente moet doen as 
daar valse leringe verkondig word, en valse leraars toegelaat word om te dwaal: 

Aan die gemeente in Pergamum 

12 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Pergamum:  “Dit sê Hy wat die skerp swaard 
met die twee snykante het,  13 “‘Ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. Jy het egter 
my Naam in ere gehou. Selfs in die dae toe Antipas, my betroubare getuie, doodgemaak is by julle 
waar die Satan woon, het jy nie jou geloof in My ontken nie. 14 Maar Ek hou 'n paar dinge teen jou: Jy 
het mense in jou midde wat die leer van Bileam aanhang. Hy het Balak geleer om 'n strik vir die 
kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. 15 Net 
so het ook jy daar by jou aanhangers van die leer van die Nikolaïete wat hulle op hierdie manier 
gedra. 16 Kom dan tot bekering, anders sal Ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my 
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mond teen hulle oorlog maak.  17 “‘Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. 
Aan wie oorwin, sal Ek van die verborge manna gee, en Ek sal vir hom 'n wit klippie gee, ja, 'n klippie 
waarop 'n nuwe naam gegraveer is en wat niemand anders ken nie behalwe die een wat dit 
ontvang.’”   

Pergamum 

Pergamum, die amptelike hoofstad van dié gebied, was ‘n groot stad wat bekend was vir ‘n hele paar 
dinge. Dit was een van die plekke waar Asklepius, die god van gesondheid – gesimboliseer deur 'n 
slang (mediese simbool) – aanbid is.  

Pergamum het ook een van die grootste biblioteke gehad in dié tyd met ongeveer 200 000 boeke en 
bronne, wat net oortref is in grootte deur die een in Alexandrië. Hulle het uitgemunt in die produksie 
van boeke, veral op die velle van diere, wat vereer is deurdat die moderne woord perkament van die 
stad se naam, Pergamum, afgelei is. Vandag is dit die stad Bergema. 

Beskrywing van Jesus 

Geen wonder dat Jesus Homself aan hierdie gemeente bekendstel as die een wat die skerp swaard 
met die twee snykante het nie.  

12 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Pergamum:  “Dit sê Hy wat die skerp swaard 
met die twee snykante het.” 

Hierdie swaard het ‘n dubbele betekenis. 

Aan die een kant is dit die wapen van God se oordeel. Dit is hoe God Homself onder andere in die OT 
bekend gestel het. 

1. Daar was ‘n vlammende swaard wat heen en weer beweeg het wat die toegang tot die 
boom van die lewe bewaak het in Eden (Gen 3:24). 

2. Daar was ‘n engel met ‘n ontblote swaard wat Bileam gewaarsku het om net te sê wat God 
vir hom gee, en nie enige vloek oor Israel uit te spreek nie (Num 22:31; vgl Jos 5:13; 1 Kron 
12:12,16). Dieselfde Bileam wie se leringe net hierna aan die kaak gestel sal word. 

3. Met Moses se derde en laaste toespraak net voor die volk die land Kanaän sou binnetrek, 
skets hy ‘n prentjie van die Here wat voor hulle sal uittrek met die skerpgemaakte blink 
swaard van sy oordeel voor hulle sal uittrek en die land aan hulle sal gee (Deut 32:41; vgl Job 
19:29; Ps 7:13; 17:13; Jes 27:1; 31:8; 34:5-6; 66:16; Jer 12:12; 47:6; 48:2; Eseg 21:1-12; Amos 
7:9; Sef 2:12; Sag 13:7). 

4. Dieselfde prentjie van God word in die NT geteken waar Jesus as die Ruiter op die wit perd 
geteken word. Hy voer aan die einde van die tyd oorlog teen die nasies: “Uit sy mond het 
daar ’n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref,” (Openb 19:11-21). 

Maar aan die ander kant is die swaard ‘n simbool van God se Woord. So sê Jesaja alreeds in die OT 
(Jes 49:2). Maar dit is ‘n helder boodskap in die NT, soos ‘n mens ook in die beskrywing van die 
Ruiter op die wit perd agterkom (Openb 19). 

1. Paulus praat van die Woord as die swaard van die Gees (Ef 6:17). Dit is deel van die 
wapenrusting van die gelowige teen die bose geeste in die lug wat die verspreiding van die 
evangelie teenstaan. 
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2. Die Hebreërskrywer beskryf die woord van God as lewend en kragtig: “Dit is skerper as enige 
swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van 
gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.” (Hebr 4:12). 

Jesus word dus nie deur die kennis wat in biblioteke versamel is, getroef nie. In ‘n stad wat bekend 
was vir boeke, stel Jesus Homself bekend as die een van Dié Boek.  

Beskrywing van die gemeente 

Die grootste uitstaande kenmerk van Pergamum was egter dat dit een van die hoofsentrums van 
keiseraanbidding in die streek was, met ’n reuse-altaar vir Zeus Soter, die verlosser god.  

Hierdie altaar het ‘n wrede doel gedien. Daar is 24 uur elke dag, 7 dae ‘n week, mense op dié 
massiewe altaar geoffer. Die mense is binne in ‘n brons bul vasgebind, ‘n vuur is onder die bul 
aangesteek, en dan is die persoon lewendig soos in ‘n oond gebraai. Die gille het uit die bul 
weerklink wat dit laat klink het asof die bul lewe. Grusaam. Alles ter ere van Zeus. 

Dit is waarom Jesus die gemeente soos volg beskryf: 

13 “ ‘Ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. Jy het egter my Naam in ere gehou. 
Selfs in die dae toe Antipas, my betroubare getuie, doodgemaak is by julle waar die Satan woon, het 
jy nie jou geloof in My ontken nie.” 

Antipas 

Midde-in hierdie uitdagende omgewing – die plek waar die Satan bly, daar waar die troon van Satan 
is, so verskriklik was die plek, sê Jesus – het die voorganger en die gemeente aan die Here getrou 
gebly selfs toe Antipas, een van die gemeente se getroue getuies, die hoogste prys vir sy getrouheid 
moes betaal. 

Antipas se naam het waarskynlik sy getuienis beskryf. Die naam beteken “teen alles”. Dit is ‘n naam 
wat óf aan hom gegee is, weens sy opstand teen die vergrype van ‘n samelewing wat God nie eer 
nie. Dit kan ook wees dat hy verteken is asof hy “teen alles” was. Óf dit kan ook wees dat dit sy regte 
naam was, en dat dié naam ‘n profesie was van watter pad sy getuienis sou inslaan as kind van die 
Here. 

Hoe dit ook al sy, hy is deur die owerhede doodgemaak weens sy getuienis. Moontlik juis verbrand in 
die afgod Zeus, soos die tradisie oor Antipas lui. 

Johannes die Doper 

Dit is wat altyd gebeur as die magtiges aangevat word. Dit het vroeër met Johannes die Doper 
gebeur wat Herodes – ironies genoeg ook Herodes Antipas genoem – aangevat het oor sy huwelik 
met Herodias. Sy het van sy broer Filippus geskei het om met hom te trou nadat Herodes op sy beurt 
ook van sy vrou geskei het. ‘n Dubbele egskeiding gevolg deur ‘n ongeoorloofde hertroue. Vir sy 
getrouheid aan die eise wat God vir die huwelik stel, is Johannes die Doper onthoof. 

Athanasius 

Dieselfde gebeur soms ook binne die kerk, van alle plekke, as jy opstaan vir die ware geloof. Soos 
Athanasius ‘n paar eeue later sou uitvind. Hy het vir vyf dekades ‘n alleenstryd gevoer in die kerk om 
die belydenis dat Jesus van een substansie met die Vader is teen die ketterse Arius te verdedig. 
Athanasius is vyf keer verban uit die stad Alexandrië vir sy getrouheid aan die Bybelse boodskap. 
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En hulle het hom die bynaam Contra Mundum gegee: “teen die hele wêreld”. 

Maar Athanasius het die stryd gewen: “against all odds.” Van 325 nC in Nicea tot met sy dood in 373 
nC het hy die vaandel vir Jesus se goddelikheid op grond van die Skrif gedra, en in 381 nC in 
Konstantinopel het dit finaal die belydenis van die ekumeniese kerk geword, soos ons dit in die 
Geloofsbelydenis van Nicea verwoord lees. 

Maar Athanatius het steeds die bynaam Contra Mundum gekry: “teen die hele wêreld”. Dié titel sou 
hy behou, al het ons van hom af een van die helderste verwoordings van die Triniteit gekry. 

Jesus bemoedig die gemeente 

Die Here Jesus bemoedig die voorganger en gemeente aan om getrou te bly, selfs al kos dit hulle 
dood. Antipas is hulle voorbeeld. Almal moet soos Antipas wees, want hy was die getroue getuie van 
die Here Jesus. 

Luister mooi hierna. ‘n Gemeente kan nie net staatmaak op die stryd van enkele individue nie. ‘n 
Gemeente moet as liggaam van Christus die stryd teen valse leringe aanpak en deurvoer. 

Die gemeente van Pergamum het immers dit vroeër reggekry om Jesus se Naam in ere te hou. Hulle 
het nie hulle geloof in Jesus ontken nie. 

Beskrywing van hulle dwaling 

Daarom spreek die Here hulle aan om voort te gaan daarmee en nie toe te laat dat valse leringe die 
gemeente soos suurdeeg infiltreer en verstrik word in afgodery en onsedelikheid. 

14 ”Maar Ek hou 'n paar dinge teen jou: Jy het mense in jou midde wat die leer van Bileam aanhang. 
Hy het Balak geleer om 'n strik vir die kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te 
eet en hulle onsedelik te gedra. 15 Net so het ook jy daar by jou aanhangers van die leer van die 
Nikolaïete wat hulle op hierdie manier gedra.” 

Soos Bileam stel dié mense ‘n strik vir die gemeente, leer hulle die gemeente om van die 
afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. Dit is ook wat die Nikolaïete die mense in Efese 
geleer het. Hulle het nou ook aanhangers in Pergamum verwerf. 

Hierdie mense het dus van die kerk ‘n “wêreld-vriendelike” kerk probeer maak. Hulle het die 
waardes en lewenstyl van die samelewing binne die kerk aanvaarbaar gemaak, en só die gelowiges 
verlei om “wêreld-gelykvormig” te raak. 

Vriendskap met die wêreld is egter vyandskap met God, só het die broer van Jesus, Jakobus, geleer 
(Jak 4:4). Daar is nie kompromie moontlik met die wêreld se waardes en wêreldse immoraliteit nie.  
Ons is immers vreemdelinge in hierdie wêreld en vermy vleeslike begeertes wat stryd voer teen die 
siel, so het Petrus ons geleer (1 Pet 2:11). 

Die gemeente word dus opgeroep om op te tree teen dié mense wat nie meer aan Jesus se leringe 
getrou was nie, en die leer van Bileam aangehang het. Dit was nie so ‘n groot probleem by hulle soos 
by Tiatira nie – waarby ons nog kom – maar dit was al genoeg rede vir die Here Jesus om hulle 
ernstig teen die dwaling te waarsku. ‘n Klein bietjie suurdeeg beïnvloed mos ‘n groot hoeveelheid 
meel. 

‘n Bietjie agtergrond oor Bileam 



 31 

Bileam het die simbool geword van ‘n profeet wat deur sy gekonkelry gelowiges deur onsedelikheid 
tot afgodery verlei. Die verhaal in Numeri 22-24 vorm die agtergrond vir hierdie verwysing in 
Openbaring.  

Dit is die verhaal waar koning Balak vir Bileam, die profeet, huur om die Israeliete te vervloek net 
voor hulle die land Kanaän sou inval. Die Here keer egter telkens vir Bileam om dit te doen, onder 
andere deur die donkie wat praat en die ontblote swaard van die engel. En in stede van vloeke kon 
Bileam net woorde van seën oor Israel uitspreek, tot Balak se konsternasie. 

Maar dan beraam Bileam ‘n slinkse plan. Ons lees daarvan in Num 31:6 (vgl 1 Kor 10; Judas 14 en 2 
Pet 2:15). Bileam stuur ‘n klomp Midianitiese vroue om die Israeliete te verlei tot onsedelikheid en 
afgodsdiens. En die manne val vir die verleiding van die vroue. Hulle verval in onsedelikheid en 
afgodery. Sodat God hulle met ‘n groot ramp getref het waarin 24 000 manne gesterf het (Num 25). 

Dieselfde tipe leringe van Bileam, sê Jesus, is deur die Nikolaïete gehandhaaf, soos dit ook die geval 
was in Efese, waaroor ons al nagedink het. 

Vrysinnigheid het dus ingesluip, die begin van ‘n liberale siening van die evangelie, waar die 
ortodokse siening van die evangelie en die Skrif vervang word met die insluiting van leringe wat van 
buite af kom, wat gebaseer is op ervaring, geleen by die waardes van die samelewing van die dag, en 
geakkommodeer met die term diversiteit. 

Opstand teen die ooreenkoms van Handelinge 15 

Daar is egter meer. 

Wat ons hier raaksien, is dat daar ‘n groeiende opstand by sommige in die gemeente van Pergamum 
was teen die ortodokse leer en lewe wat die apostels vir hulle nagelaat het. 

Hulle het veral nie gehou van die akkoord wat al die gemeentes in Jerusalem met mekaar aangegaan 
het nie, waarvan ons lees in Handelinge 15. 

Hulle het in opstand gekom teen die besluit dat alle gelowiges onsedelikheid en afgodery (“van 
afgodsoffers, van bloed en van wat verwurg is”) sal vermy. Dit het gelowiges uit die Jode ingesluit 
sowel as gelowiges uit die heidene. En dit het regdeur die Christelike kerk gegeld. 

Paulus het regdeur die wêreld van sy tyd geleer dat gelowiges oor ander sake kon verskil – die 
besnydenis (Hand 15), kos en wyn (Rom 14), en die sabbat (Kol 2). 

Maar hy het vasgestaan oor die kernsake van die Christelike geloof. Dinge soos die opstanding (1 Kor 
15), die verbod op afgodery (2 Kor 6), en die verbod op onsedelikheid (1 Kor 6). Daaroor was geen 
diversiteit moontlik nie. 

Hoekom is die verbod op afgodery en onsedelikheid so absoluut? 

Want, die verbod op die eet van vleis met bloed in Handelinge 15 gaan nie net terug op die wet van 
Moses nie, maar nog vroeër na die verbond met Noag. Die verbod op afgodery en onsedelikheid 
geld dus van die begin af. 

Die verbond met Noag, en die eise wat God daarin gegee het, geld vir alle mense. Dit is waar God die 
eerste keer die opdrag gegee het dat mense nie vleis met bloed daarin mag eet nie. 
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Net so word in Genesis 9 die eerste verhaal van onsedelikheid vertel. In die boek Jubilees, ‘n vroeë 
Joodse kommentaar op Genesis – wat deel uitmaak van die kanon van die Ethiopiese Ortodokse kerk 
– word die verbod op onsedelikheid aan Noag verbind: 

Noah began to prescribe for his grandsons the ordinances and the commandments—every statute 
which he knew. He testified to his sons that they should do what is right, cover the shame of their 
bodies, bless the one who had created them, honor father and mother, love one another, and keep 
themselves from fornication, uncleanness, and from all injustice. 

Die Joodse eksegete het dus van vroeg af die verhaal van Gam met ongeoorloofde seksuele 
gemeenskap verbind (vgl Steven Greenberg en David Goldenberg). Die frase: “het sy vader se 
naaktheid gesien” (Gen 9:22) word immers vir seksuele gemeenskap gebruik in Levitikus (bv Lev 
20:17). 

Die punt is dat wat God verbied, mag jy nooit doen nie. Wat God gebied, moet jy altyd doen. God 
verwag persoonlike, volkome, noukeurige en volhardende gehoorsaamheid. Van elke mens. Dit sluit 
die verbod op afgodery en onsedelikheid in. 

En dit is waarom die gemeente van Pergamum opgeroep word om te bestry, om dié leringe te 
identifiseer en daarteen te stry. Want dit kom reeds van vroeg af, van Genesis 9 in die OT en van 
Handelinge 15 in die NT. 

Hoekom is dit só belangrik? 

Want jy kan afgodery as die “wortel van alle sondes” beskou. Soos die apokriewe boek Die Wysheid 
van Salomo dit beskryf: “die aanbidding van die onnoembare afgode is die begin, oorsaak en 
eindpunt van alle boosheid.” (14:27). 

Dieselfde is van onsedelikheid ook waar. Seksuele onsedelikheid (porneia) kan as die “moeder van 
alle kwaad” beskou word. Dit is waarom afgodery en onsedelikheid so sterk verbind word regdeur 
die NT. 

1. Die eerste “sinode” in Handelinge 15 waarsku alle gelowiges daarteen (Hand 15:20,29; 
21:25).  

2. Paulus volg dit op in sy eerste brief aan die Tessalonisense en waarsku hulle teen afgodery (1 
Tes 1:9) en onsedelikheid (1 Tes 4:3).  

3. In sy volgende brief waarsku hy die Galasiërs dat onsedelikheid en afgodery jou uit die 
koninkryk van God sluit (Gal 5:19-21).  

4. Paulus brei nog meer uitvoerig daaroor uit in Romeine 1 in sy toepassing van die band 
tussen afgodery en onsedelikheid in enige geslagsgemeenskap buite die veilige ruimte van 
die huwelik tussen een man en een vrou. 

5. Hy doen dieselfde in sy eerste brief aan die Korintiërs deur hulle te waarsku dat onsedelikes 
en afgodsdienaars nie die koninkryk van God kan beërwe nie (1 Kor 6:9-11). 

Die punt wat Paulus maak, is dat jy ontrou aan God raak as jy buite die huwelik beweeg met jou 
seksualiteit. Dit is per definisie wat afgodery is; om God se wil vir die lewe te ignoreer; om in sy 
wêreld te lewe asof Hy nie bestaan nie; om te doen wat Hy jou beveel om nie te doen nie. Dit is nie 
net sonde nie. Dit is afgodery. 
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Waarskuwing 

16 “Kom dan tot bekering, anders sal Ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my mond 
teen hulle oorlog maak.” 

Dit is belangrik om te hoor, dit is nie net die afvalliges in die gemeente van Pergamum wat 
aangespreek word nie. Die hele gemeente word opgeroep om hulle daarvan te bekeer. Anders, sê 
Jesus, sal Hy self die dwaalleraars bestry deur een of ander vorm van oordeelsprediking. Dit is wat 
“die swaard van sy mond” in wese beteken. 

Maar let op, die getroue gelowiges in die gemeente word dus nie uit die gemeente gehaal nie. Die 
Here wil nie hê dat hulle uittrek na ‘n ander gemeente nie. Pergamum is immers die plek waar hulle 
aanbid. Pergamum is hulle gemeente; dit is hulle gemeenskap; hulle hoort daar. 

Die getroue gemeentelede sal dus die moeilikheid moet trotseer tot die einde toe. Hulle sal soos 
Antipas God se getroue getuie moet wees, selfs al beteken dit dat hulle verteken kan word as 
Antipas: “teen alles”. Hulle sal hulle deel moet doen in die stryd vir die ware evangelie. 

Soos Paulus op ‘n keer vir Titus skryf: 

“Jy moet ’n goeie voorbeeld stel, suiwerheid in die leer handhaaf, met gesonde en onaanvegbare 
prediking. Dan sal die teenstanders beskaamd staan omdat hulle dan niks slegs oor ons te sê het 
nie.” (Tit 2:7-8 - NLV) 

Dit is kontra-intuïtief. Die geloof word nie meer aanvaarbaar gemaak as jy dit aanpas by die 
samelewing se wetenskaplike, sosiale en kulture kennis nie, soos ons dit vandag só baie sien.  

Inteendeel. Dit is juis wanneer suiwerheid in leer gehandhaaf word wat teenstanders beskaam staan 
en uiteindelik niks slegs oor ons te sê het nie. 

Suiwerheid in leer is die beste pad om te volg in hierdie wêreld. En dit is nie net ‘n boodskap vir die 
teoloë nie. Dit is ‘n boodskap vir gewone lidmate. 

Luther se droom was immers dat gewone lidmate meer as die pous moes weet van die teologie. Dit 
is waarom die Hervormers soveel aandag geskenk het aan die skryf van geloofsbelydenisse en 
kategismusse. Sodat gewone gelowiges, tieners, saam kan praat en vir die waarheid kan stry. 

Hoe doen jy dit? 

Die opdrag is: jy mag nie valse leringe toelaat nie. Jy moet dit aan die kaak stel. Want dit bring God 
se Naam in diskrediet. Dit ontken die geloof in Jesus wat op die Skrif gebaseer is. Dit sluit 
kompromieë met die wêreld en verlei ons tot afgodery en onsedelikheid. 

1. Dit beteken eerstens dat jy jou sal moet instudeer in die ware leer rondom alle geloof- en etiese 
sake. 

Hoe doen jy dit? Lees die belydenisskrifte van ons kerk ‘n slag deur en gaan die talle en talle Bybelse 
verwysings daarin na. Lees die ekumeniese geloofsbelydenisse van die kerk en maak dit weer jou eie. 
Skakels na alles op bybelskool.com. 

Wees sistematies in jou deurlees van die Bybel dat jy self die breë lyne, sowel as die detail van wat 
regtig in die Bybel staan, kan optel. 
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Bestudeer die kwessies wat in die kerk aan die orde kom in julle kleingroepe. Moenie huiwer om 
julle vaardigheid om leer en aktuele sake op te skerp nie. Daar is ook bitter goeie bronne op die 
Internet. Julle kan baie goeie stof kry van Ravi Zacharias en John Piper. Uiteraard, luister met 
onderskeiding, maar lig jouself in oor wat die kwessies vandag is en laat die Here jou lei tot 
standpunte wat Hom eer. 

2. Dit beteken tweedens ook dat jy nie net dié dinge lees nie, maar dit ook leef. 

Die Heidelbergse Kategismus sê byvoorbeeld oor die ware geloof (vraag en antwoord 21): 

“'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons 
geopenbaar het (Jak 2:19) vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue (Hebr 11:1,7; Rom 4:18-
21; 10:10; Ef 3:12; Hebr 4:16; Jak 1:6) wat die Heilige Gees (Gal 5:22; Matt 16:17; 2 Kor 4:13; Joh 
6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14) deur die evangelie in my hart werk (Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; 
Hand 10:44; 16:14), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, 
slegs op grond van die verdienste van Christus (Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78), vergewing van 
sondes, ewige geregtigheid en saligheid (Rom 1:17; Gal 3:11; Hebr 10:10, 38; Gal 2:16) geskenk het.” 

Hierdie beskrywing van geloof moet jou denke oor leer en lewe vorm. Dit moet jou lewe saam met 
die Here en hierdie gemeente vorm. Alles in die Bybel “vir waar aanvaar”! ‘n Vaste vertroue dat God 
my alles in Christus “geskenk het”. 

3. Jesus roep derdens die gemeente op tot die stryd teen die valse leringe.  

“Anders sal Ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog maak.” 

Dit beteken dat God die afvalliges sal bestry, maar dit tot nadeel sal wees van almal in die gemeente. 
‘n Mens sou selfs kon sê dat Hy die bloed van die afvalliges sal eis van die hande van dié wat kon 
gewaarsku het, maar niks gedoen het nie (Eseg 18). 

Jesus is die een in hierdie brief aan Pergamum wat met die skerp tweesnydende swaard in sy mond 
rondloop. Hy herinner daarom die gemeente in sy brief aan die gesag van die Woord wat in die 
hande van die Here self enige aardse gesag troef. 

En die gemeente durf nie die snykante van sy Woord stomp maak nie. Hulle durf nie die boodskap 
van die Skrif verander of verwerp nie, soos só baie teoloë vandag begin doen nie. 

‘n Stomp swaard sal niks beteken nie. Dit sal geen invloed meer kan uitoefen op die samelewing nie. 
En dit is wat ‘n afwyking van die gesonde leer doen. Dit maak alles wat jy sê stomp. Dit dwarsboom 
alles wat jy verkondig, alles wat jy wil oordra aan ‘n verloregaande wêreld. 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin 

17 “ ‘Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek van die 
verborge manna gee, en Ek sal vir hom 'n wit klippie gee, ja, 'n klippie waarop 'n nuwe naam 
gegraveer is en wat niemand anders ken nie behalwe die een wat dit ontvang.’ ” 

Twee geskenke sal gegee word aan dié wat oorwin: die verborge manna en ’n wit klippie.  

• Die verborge manna (“Wat is dit?”) kan op vier maniere verstaan word. Dit kan verbind word 
met 1) óf die kruik manna in die ark as vooruitskouende simbool van die hoëpriesterlike 
werk van Christus (Eks 16:32-24; Hebr. 9:4 vv), óf 2) die nagmaal – só praat Paulus oor die 
manna (1 Kor. 10:3-4), óf 3) geestelike voedsel vir gelowiges wat weggesteek word vir 
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ongelowiges. Dit kan ook ’n kombinasie van dié drie perspektiewe wees (Du Rand, hfst. 6). 
Nog ander verbind dit 4) met die hemelse manna wat die ewige lewe gee, soos Jesus dit 
uitgelê het (Joh 6:49-51). Dit is dan ‘n metafoor vir die ewige lewe, iets wat vir my baie sin 
maak. Wat ons egter onomwonde kan sê, dit sal ‘n baie spesiale gawe wees. 

• Die wit klippie met ’n nuwe en geheime naam (vgl. Jes. 62:2 waar dieselfde gedagte 
voorkom) daarop gegraveer, funksioneer as toegangsbewys tot die bruilofsfees van die Lam. 

Die oorwinnaars sal dus die ewige lewe ontvang en ‘n toegangskaartjie wat dit vir hulle moontlik sal 
maak om te geniet. 

Ek sluit met ‘n verhaal wat my die afgelope paar jaar telkemale geïnspireer het in my eie stryd om 
die behoud van die ortodokse Bybelse geloof. 

Johannes Hus 

Johannes Hus, die Boheemse Hervormer is net meer as 600 jaar gelede, op 6 Julie 1415, finaal 
gevonnis tot die dood. Sy kettery was dat hy die Skrif se gesag bó dié van die kerk geag het en geleer 
het dat ’n mens nie iets ander as Christus nodig het vir sondevergifnis nie. Hy het sterk teen die 
aflaatstelsel (indulgences) en die verering van heilige objekte (relics) in opstand gekom. 

Op pad na die brandstapel het Hus verby ’n “bonfire” van sy boeke gestap. Hy het gestop, gelag, en 
vir die omstanders gesê, moenie al die leuens glo wat oor my vertel word nie. 

Toe hy by die brandstapel kom, het hy gekniel en gebid. Vir ‘n laaste keer is hy gevra of hy sy 
besware teen die kerk terugtrek. Hy het geantwoord: “God is my getuie dat die getuienis teen my 
vals is. Ek het nooit iets gedink of gepreek wat nie gemik was daarop om mense te red, indien 
enigsins moontlik, van hulle sondes nie. Ek het die waarheid van die evangelie geskryf, geleer en 
gepreek; vandag sal ek met vreugde sterf.” 

Hulle het sy kleed uitgetrek, sy hande agter sy rug vasgebind, en sy nek met ’n geroeste ketting aan 
die brandstapel vasgemaak. Hy het daarop kommentaar gelewer met ’n glimlag dat sy Redder met ’n 
swaarder ketting geboei was. Toe die vuur aangesteek is, het Hus begin sing: “Christus, Seun van die 
lewende God, wees ons genadig.” en toe: “Christus, Seun van die lewende God, wees my genadig.” 

Hy het met ’n gebed begin wat hy nie klaar gemaak het nie, want die wind het die vlamme in sy gesig 
gewaai (Lutzer, Rescuing the Gospel, in die hoofstuk A Morning Star [John Knox] and a Goose and 
Swan [Hus en Luther]). 
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Tiatira	–	die	korrupte	gemeente	

Jesus	eis:	stry	teen	onsedelikheid	–	Openbaring	2:18-29	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal in die brief aan 
Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. 

Die weegskaal van Jesus in die brief aan Tiatira meet die gemeente aan hulle onsedelikheid. 

Die stryd teen onsedelikheid 

Die stryd teen onsedelikheid is regdeur die eeue een van die grootste uitdagings vir die kerk. 

Dit begin in Genesis 4 met Lameg wat met twee vroue getrou het – Ada en Silla. Ada se naam 
beteken “pragtig”. Silla se naam beteken “klokkie”.  Die een was waarskynlik baie mooi. Die ander 
het ‘n wonderlike stem gehad. 

Maar, die problematiek is dat die nageslag van Kain daarmee poligamie begin beoefen het. Die 
nageslag van Set het egter die huwelik tussen een man en een vrou beskerm, soos ‘n mens uit die 
geslagsregisters kan aflei. 

Tot met Abraham, toe Sara hom aangepor het om ‘n kind by Hagar te kry. En die geloofsgemeenskap 
moes van dié punt af al hoe meer die praktyk van poligamie begin hanteer, omdat hulle God nie 
vertrou het nie! 

Dat die Here Jesus ‘n beslissende verandering hierin gebring het, is helder en duidelik. Jesus het 
monogamie geleer (Matt 19). Paulus het hom hierin nagevolg (1 Kor 7; 1 Tim 3:2; 5:9). Die kerk het 
daarom die getuienis van die NT oor monogamie regdeur die eeue nagevolg. 

Maar, daar was altyd die uitdaging van onsedelikheid. Daar is nie ‘n brief waarin Paulus nie daaroor 
skryf nie. Ten spyte van wat Jesus en hyself daaroor geleer het, het gelowiges gesukkel om heilig te 
lewe. 

Om die probleem van onsedelikheid te hanteer, anders as in die huwelik, is daar deur die eeue 
basies twee lewenswyse gekies, die askese – waar mense gekies het om selibaat te leef – en die 
hedonisme – waar mense gekies het om plesier en geluk na te jaag ongeag wat die Here in sy Woord 
ons leer. 

Askese 

Sommige gelowiges het die askese gekies, gekies om selibaat te lewe, as teenvoeter teen 
onsedelikheid. Paulus het hulle al gewaarsku dat dit nie so ‘n goeie idee is nie, behalwe as dit ‘n 
gawe van God is, soos Jesus dit ook geleer het. 

Maar, askese was ‘n manier om uit die probleem te kom. Die woestynvaders het die lewe in die stad 
opgegee en in afsondering gaan bly om van die versoeking van die vlees te ontsnap. Tog was dit nie 
so eenvoudig nie, want hulle skryf roerend oor die wyse waarop hulle steeds versoekings in hulle 
gedagtes beleef het. 

Sommige het nog verder gegaan en op pilare gaan sit, om die besmetting van die wêreld te ontsnap. 
Soos Simeon Stilitus (390-459 nC). Hy het vir 37 jaar lank op ‘n pilaar naby Aleppo in Sirië gesit!  
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Dit was ‘n groot uitdaging. Hy het eers op ‘n drie meter hoë paal gesit. Dit is later verhoog na 
ongeveer 20 meter. Daar het hy vir baie jare gewoon. Hy het alles daar gedoen. Hy het min geëet en 
gedrink. Kinders het vir hom kos en water gebring. Hy was later kaal, want sy klere het uitgerafel en 
verslete geraak. Hy het soms ‘n emmer gebruik vir die nodige. 

Toe hy dood is, was sy byna gewiglose lyf deur infeksie en parasiete opgevreet. Hy het dit alles 
verduur om die versoekinge van die wêreld te ontvlug en heilig te lewe. 

Hedonisme 

Maar, meer mense het voor die uitdaging van onsedelikheid geval, en heel vernuftig besluit, om die 
Skrifboodskap aan te pas. Hulle het geleer ons gees behoort aan die Here, en daarin sal ons Hom 
aanbid en in Hom glo. Maar ons liggaam behoort aan hierdie wêreld, en daarom sal ons geen 
beperking op onsself laai om heilig te lewe nie. 

Dit was in kort die wyse waarop die Gnostiek uit die dilemma van die Skrif se helder boodskap 
rondom heiligheid in die huwelik gekom het. En de uitdaging van die Gnostiek is nog steeds die 
grootste uitdaging van die kerk van ons tyd.  

Vandag sal ons dit waarskynlik ‘n ander naam gee. Moontlik as die hedonisme beskryf, die soeke na 
plesier en geluk. 

Paulus is egter glad nie onduidelik daaroor dat heiligheid ononderhandelbaar in die gemeenskap van 
gelowiges is nie. Onsedelikheid kan nie omhels word in die waan van verdraagsaamheid nie. 

Vergelyk maar net hoe brutaal Paulus in sy kritiek teen die gemeente van Korinte was wat 
bloedskande toegelaat het in die naam van verdraagsaamheid. Hy sê vir hulle, julle is sowaar trots 
op julleself dat julle so iets toelaat! In plaas daarvan dat julle hartseer is daaroor en die man wat by 
sy ma slaap uit julle midde verwyder (1 Kor 5). 

Hoe kan julle, gemeente van Korinte? Sê Paulus. Het julle dan nie gelees in Levitikus dat dit 
onhoudbaar is nie? Dat onsedelikheid voor God ‘n gruwel is nie? Nou is julle trots op iets wat julle 
moet verafsku! 

Huwelik 

Die enigste manier om die Here in heiligheid na te volg, is om die instelling te gebruik wat Hy gekies 
het vir ons seksuele behoeftes, die huwelik, soos God dit reg aan die begin van die skepping ingestel 
het in Genesis 1-2, en soos Jesus dit in Matteus 19 en Markus 10 vir ons bevestig. 

Die huwelik bly die enigste bastion teen onsedelikheid. Dit is waarom ons as gelowiges en as 
gemeentes nie anders kan as om sterk te staan teen enige poging om die huwelik in die gedrang te 
bring. 

En laat niemand jou mislei deur te sê dat die huwelik ‘n skeppingsordening is, en dat ons nou met 
die herskepping werk waarin ander reëls geld nie. Dit is doodgewoon bog. 

God het die huwelik aan die begin ingestel as die kroon van verhoudings. Soos die mens die kroon 
van die skepping is (Gen 1), só is die huwelik die kroon van verhoudings (Gen 2). Dit is ‘n goeie 
instelling, vóór die sondeval, wat God as deel van sy oorvloedige seën van die mens vir ons gegee 
het. Niks het daaraan verander nie. Dit bly God se instelling. 
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Jesus, die Outeur van die herskepping, die Een wat die nuwe hemel en aarde vir ons voorberei (Joh 
14), kies – soos God aan die begin – steeds vir die huwelik as die enigste ruimte waarin ons 
seksualiteit op aarde tot sy reg kan kom (Matt 19). 

Dit is waar dat Jesus ook leer dat in die ewige lewe die huwelik tot ‘n einde sal kom (Matt 22:30; 
Mark 12:25; Luk 20:35), maar intussen is die huwelik God se keuse vir seksualiteit. 

Enigiets wat die huwelik bedreig, word afgekeur in die Skrif. 

Vermy enige seks buite die huwelik 

Die Hebreërskrywer skryf daarom: 

“4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders 
(pornoi) en egbrekers (moichoi) oordeel.” (Hebr 13:4). Die twee woorde wat Jesus ook in sy brief aan 
Tiatira gebruik: 

• Pornos (meervoud pornoi) is mense wat seks het met iemand anders sonder die huwelik, 
man of vrou. Dit beteken doodgewoon dat die Bybel vir ons leer dat jy nie seks mag hê vóór 
die huwelik nie; ook nie sónder die huwelik nie. 

• Moichos (meervoud moichoi) is mense wat seks het met iemand anders buite die huwelik, 
man of vrou. Dit wil sê, owerspel pleeg, seks hê met enigiemand anders as met jou man of 
vrou. 

Hoekom is seks buite die huwelik só ‘n probleem? 

Paulus verduidelik dit vir ons in sy eerste brief aan die Tessalonisense: 
3 Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; 4 dat 
elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, 5 nie in hartstogtelike 
begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; 6 dat niemand sy broeder in hierdie saak moet 
bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ’n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook 
vantevore gesê en betuig het. 7 Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot 
heiligmaking. 8 Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ’n mens nie, maar God wat ook sy Heilige 
Gees aan ons gegee het. 9 Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want 
julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.” (1 Tess 4:3-9). 

Paulus leer ons hier dat dit deel van ons heiligmaking is, om hoerery, porneias, te vermy. “To engage 
in illicit sex, to commit fornication, sexual immorality, fornication, prostitution,” sê die woordeboek 
van Louw-Nida. 

Elkeen van ons, as mans, moet ons eie vrou verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike 
begeertes soos die heidene wat God nie ken nie. Ons mag mekaar hierin nie benadeel nie – buite-
egtelike seks beoefen nie – want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. 

Die huwelik is deel van ons heiligmaking! 

Soos Spreuke sê: 

“16 Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine? 17 Hulle moet vir jou alleen 
wees en nie vir ander saam met jou nie. 18 Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die 
vrou van jou jeug — 19 die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd 
vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees. 20 Maar waarom sou jy, my seun, by ’n 
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vreemde bedwelmd raak en die boesem van ’n ontugtige omhels? 21 Want elke mens se weë is voor 
die oë van die Here, en Hy weeg al sy gange. (Spr 5:16-21). 

Daar is ‘n onderskeid tussen huweliksliefde en enige ander liefde 

En let op dat Paulus aan die Tessalonisense ‘n onderskeid maak tussen die liefde wat daar tussen ‘n 
man en ‘n vrou in die huwelik moet wees, en die broederliefde (philadelphia), die liefde wat daar in 
die gemeenskap van gelowiges moet wees. Dié twee liefdes is nie dieselfde nie. 

Liefde is nie liefde in die NT nie. Daar is trouens talle woorde vir liefde in die NT. Die woorde word 
gebruik om verskillende betekenisse weer te gee. Die woordeboek van Louw-Nida gebaseer op 
semantiese domeine (betekenisvelde) noem 26 woorde wat in die betekenis van liefde gebruik word 
in die NT (C Love, Affection, Compassion [25.33–25.58]). 

Interessant genoeg kom eros nie voor in die NT nie, wel woorde soos koitē en chrēsis (om seks te hê 
– Hebr 13:4; Rom 1:26-27), en eufemismes vir seksuele gemeenskap soos ginōskō (om ‘n man te 
“ken” – Luk 1:34) en skeuos ktaomai (‘n manier om jou “seksuele lewe” te beskryf – 1 Tess 4:4). 

Hier is net ‘n paar van die woorde vir liefde (daar is nog idiome ook!): 

• Agapaō – liefde wat die ander belange op die hart dra (Joh 13:34);  
• Phileō – liefde binne ‘n verhouding, bv vir jou pa of ma, of ‘n vriend of vriendin (Matt 10:37); 
• Philandros – liefde van ‘n vrou vir haar man (Tit 2:4);  
• Philoteknos – liefde vir jou kinders (Tit 2:4);  
• Philadelphia – broederliefde binne die gemeenskap van gelowiges (1 Tess 4:9);  
• Philanthrōpia – liefde vir mense in die algemeen (Tit 3:4); 
• Philautos – liefde vir jouself (2 Tim 3:4); 
• Philotheos – liefde vir God (2 Tim 3:4); 
• Philostorgos – liefde vir jou familie, ook geloofsfamilie (Rom 12:10); 
• Epipotheō – liefde in die sin van gehegtheid (1 Tess 2:8); 
• Splanchnizomai – liefde in die sin van innige meegevoel en omgee (Luk 10:33); 
• Sympatheō – liefde in die sin van medelye en simpatie (Hebr 4:15). 

Die punt is, huweliksliefde en broederliefde is twee verskillende goed. 

Wat sê ek dus hiermee? 

Ons sal nooit floreer in askese nie, behalwe as dit ‘n gawe van God is. Ons sal ook nooit floreer in 
hedonisme nie, selfs al keur ons samelewing eintlik omtrent enige seksuele gedrag goed, solank dit 
konsensueel is. Ons sal net floreer in die huwelik tussen een man en een vrou. Dit is God se 
bedoeling vir seksuele gemeenskap. 

Waarom ek so passievol is hieroor, is dat die boodskap van die Bybel só verdraai word vandag. In die 
waan dat ons diversiteit toelaat en verdraagsaam is teenoor mekaar. 

Lees maar weer deur die evangelies en probeer een enkele vers kry waarin Jesus in ‘n konteks van 
sonde – seksuele sonde ingesluit – gesê het dat sonde aanvaarbaar is. Dat mense bevestig moet 
word in hulle seksuele identiteit. Dat daar veilige ruimtes moet wees waar mense daaroor kan 
gesels. Waar mense uiting kan gee aan hulle gevoelens hieroor, sonder dat die Bybelse riglyne in spel 
kom nie. 
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Nee, vir Jesus was dit van die begin af belangrik dat gelowiges en die kerk heilig moet wees. Hy wou 
sy dissipels toerus om die sonde te konfronteer, seksuele sondes ingesluit, sodat mense daarvan 
verlos kan word: “21 Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, hoerery 
(porneia) en egbreuk (moicheia).” (Mark 7:21). Jou hart kom in jou seksuele gedrag na vore. 

“Gaan, en moet van nou af nie meer sondig nie”, sê Hy vir die vrou wat in egbreuk (moicheia) – sy 
het haar man verneuk – betrap is (Joh 8:1-11). En vergeet van die truuk wat teoloë aanwend om 
eerder op die mans in die verhaal te konsentreer, en só die aandag af te lei van die vrou se egbreuk. 
Jesus sê vir die vrou, gaan, en moet van nou af nie meer sondig nie. Dws moenie seks hê met iemand 
anders as die man waarmee jy getroud is nie. 

Hoekom is dit vir Jesus so belangrik? 

Want, sonde sprei soos suurdeeg deur die meel. Dit maak alles onheilig. Daarteenoor is heiligheid 
iets waaraan gewerk moet word. Waarop jy jou moet toelê. Dit kom nie vanself nie. So leer die Bybel 
ons. 

En die situasie was krities in die gemeente van Tiatira. Hulle het die gevaar geloop dat hulle só in 
sonde verval dat hulle nie meer ‘n getroue gemeente van die Here sou kon wees nie. Afgodery en 
onsedelikheid het hoogty gevier. 

Kom ons lees wat sê Jesus: 

Aan die gemeente in Tiatira  

18 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Tiatira:  “Dit sê die Seun van God, wat oë 
het soos 'n vlammende vuur en voete soos gloeiende koper,  19 “ ‘Ek ken jou dade en liefde en geloof 
en diens en volharding, en weet dat jou latere dade die eerstes oortref. 20 Maar Ek hou dit teen jou 
dat jy die vrou Isebel net laat begaan — sy wat haarself 'n profetes noem en my diensknegte leer en 
verlei om onsedelik te leef en om afgodsoffers te eet. 21 Ek het haar tyd gegun om tot bekering te 
kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar onsedelike gedrag. 22 Kyk, Ek werp haar op 'n 
siekbed, en ook hulle wat met haar egbreuk gepleeg het, in groot verdrukking, as hulle hulle nie van 
haar praktyke bekeer nie. 23 En haar kinders sal Ek laat doodgaan aan 'n dodelike siekte. Laat al die 
gemeentes daarvan kennis neem dat dit Ek is wat niere en harte deurgrond. Ek sal elkeen van julle 
beloon volgens julle dade. 24 Maar vir julle ander in Tiatira wat nie hierdie leer aanhang nie en wat 
nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê nie op julle 'n 
ander las nie, 25 behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat Ek kom.  26 “ ‘Aan wie oorwin en 
enduit doen wat Ek sê,  “ ‘sal Ek mag gee oor die nasies.  27 Hy sal hulle as 'n herder lei met 'n 
ysterstaf  en hulle soos kleipotte stukkend slaan.  28 “ ‘Soos Ek dit van my Vader ontvang het, sal Ek 
aan hom die môrester gee. 29 Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ” 

Tiatira 

Tiatira – die moderne stad Akhisar – was bekend vir sy groot hoeveelheid gildes of vakbonde 
waarom die lewe in die stad gedraai het. Vakbonde vir die klerebedryf, vir die bakbedryf, vir die 
leerlooiers, vir die pottebakkersbedryf, vir dié wat met linne gewerk het, vir dié wat met wol gewerk, 
vir skoenmakers, vir kopersmede en slawehandelaars. 

Lidia van Filippi, die vrou wat met pers wol handel gedryf het, was byvoorbeeld van Tiatira afkomstig 
(Hand 16:12-15). Omdat die gode aan dié gildes verbind was, het dit die werksituasie van Christene 
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baie bemoeilik. Want as jy aan een van die gildes behoort het, was jy gekonfronteer met die gode 
wat die gilde aanbid het. En dit was ‘n dilemma! 

Beskrywing van Jesus 

18 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Tiatira:  ‘Dit sê die Seun van God, wat oë het 
soos 'n vlammende vuur en voete soos gloeiende koper.’” 

Jesus kondig Homself nou in teenstelling met dié gode as die Seun van God aan in die gemeente van 
Tiatira, die Een wat nie net alles sien nie (oë soos ’n vlammende vuur), maar in sy wese standvastig 
en heerlik is (voete soos gloeiende koper). 

Aan die een kant is Hy die een wat alles sien, waarmee die gesag waarmee Hy kan oordeel 
uitgebeeld word. Hy is nie net die Voorspraak nie. Hy is ook die Regter, die een wat as Voorspraak 
kan intree, maar ook as Regter kan optree. 

Aan die ander kant kan Hy ook midde-in só ’n verlammende situasie stabiliteit bring, vir dié wat aan 
Hom sal vashou tot met die Wederkoms. Hy is dus ook steeds die Verlosser vir dié wat op Hom 
vertrou. 

Beskrywing van die gemeente 

19 “ ‘Ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding, en weet dat jou latere dade die 
eerstes oortref.’” 

Jesus prys Tiatira vir vyf kenmerke van hulle gemeente lewe. Hulle dade, liefde, diens, geloof en 
volharding wat op die koop toe steeds in ’n groeiende fase is. Hulle latere werke oortref hulle eerste 
werke. Hulle was ‘n gemeente wat uitgeblink het in sosiale hulp en barmhartigheid. By hulle was jy 
altyd welkom. Is jy ingesluit en voor omgegee. 

Beskrywing van hulle dwaling 

20 “Maar Ek hou dit teen jou dat jy die vrou Isebel net laat begaan — sy wat haarself 'n profetes 
noem en my diensknegte leer en verlei om onsedelik te leef en om afgodsoffers te eet. 21 Ek het haar 
tyd gegun om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar onsedelike gedrag.”  

Maar in die weegskaal van die Here Jesus het Hy agtergekom dat hulle insluitende karakter beteken 
het dat hulle nie ‘n goeie oordeel aan die dag gelê het nie. Spesifiek het hulle ook onsedelikheid en 
afgodery toegelaat, weens die impak van een persoon in die gemeente. Isebel, die een wat haarself 
‘n profetes noem, maar dit nie is nie. 

Die gemeente het gereken dat hulle haar insluit om te kan wys dat hulle alles en almal kan 
akkommodeer. Dat hulle verdraagsaam is, en niks daarvan sal oorkom nie. 

Daarmee het hulle seks buite die huwelik goedgepraat (porneuō), sowel as egbreuk (moicheuō), 
dinge wat tot egskeiding aanleiding kon gee. 

Maar, Jesus weet van beter. Hy weet dat ‘n klein bietjie suurdeeg die hele deeg deursuur. En die 
situasie in Tiatira was slegter as in Pergamum. Dit was nie meer ‘n klein minderheid wat die afgodery 
en onsedelikheid beoefen het nie. Dit was die meerderheid. Die gemeente is gedomineer deur die 
afvalliges en dwaalleraars. 
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So aan die een kant van die weegskaal was daar hulle groeiende dade, liefde, diens, geloof en 
volharding. Aan die ander kant was daar onsedelikheid en afgodery. En laasgenoemde het swaarder 
geweeg as eersgenoemde. 

Die probleem is dat onsedelikheid en afgodery die twee kernsake is wat ‘n kerk kan korrumpeer, wat 
die ortodokse leer en lewe verander in ‘n “anything-goes” leer en lewe waar enigiets en enigiemand 
toegelaat word om te glo en te leef soos hulle wil in die naam van diversiteit en verdraagsaamheid. 

Gewoonlik is dit dan ook dié mense wat eenheid bó alles stel. Niemand word uitgesluit nie. Geen 
dissipline. Geen poging om “in die liefde by die waarheid te bly nie” (Ef 4:15). Nee, ‘n Gods-water-
oor-Gods-akker benadering. Maak vir almal ruimte in die kerk, al dink hulle nie soos ek nie. 

Waarskuwing 

22 “Kyk, Ek werp haar op 'n siekbed, en ook hulle wat met haar egbreuk gepleeg het, in groot 
verdrukking, as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie. 23 En haar kinders sal Ek laat doodgaan 
aan 'n dodelike siekte. Laat al die gemeentes daarvan kennis neem dat dit Ek is wat niere en harte 
deurgrond. Ek sal elkeen van julle beloon volgens julle dade. 

Jesus is daarom onwrikbaar daaroor dat dié leringe nie geduld kan word nie. Want dit rand die 
gemeente in sy diepste wese aan. 

En Jesus vat nie net vir Isebel aan nie, maar die hele gemeente. Hy het teen hulle dat hulle as ‘n 
gemeente nie optree teen die vrou Isebel nie, die een wat ons herinner aan die Baäl-aanbiddende 
koningin van Israel, Agab se vrou, wat met Elia swaarde gekruis het (1 Kon 17 vv). 

Gnostiese dwaalleringe 

Hierdie Isebel – dit was moontlik ‘n titel wat Jesus haar gegee het – was ‘n self aangestelde profetes, 
alreeds ‘n lasterlike oortreding. En sy het die gemeente verlei om kompromieë aan te gaan met hulle 
omgewing wat talle tot onsedelikheid en afgodery verlei het. So het sy die gemeentelede die 
sogenaamde “diepere dinge van Satan” leer ken. 

Hierdie dieper dinge dui waarskynlik op die begin van die Gnostiese leerstellings wat geleer het dat 
dit nie saak maak hoe jy lewe nie. Dit maak net saak wat jy weet en wat jy glo. Jou geloof hoef dus 
nie in ’n lewenstyl beliggaam te word nie. Jy kan leef soos jy wil. Solank jy kan sê, maar, ek glo. 

Afgodediens 

Nou moet ons ook verstaan. Die probleem was nie die eet van die afgodsvleis as sodanig nie, want in 
wese bestaan afgode nie. So leer Paulus ons (1 Kor 8:4). 

Maar dit gaan oor die eet van die afgodsvleis asof dit inderdaad met afgode verbind kan word, soos 
Paulus die gemeente in Korinte (1 Kor 8) en ook die gemeente in Romeine gewaarsku het (Rom 14). 
Omdat sommige mense geglo het dat die afgodsvleis inderdaad met afgode verbind kon word, sê 
Paulus, sal hy liewer géén vleis eet nie, as wat iemand deur sy voorbeeld in afgodery gestort word. 

Getuienis van die gemeente in gedrang 

Die probleem was verder nie net dat Isebel toegelaat is om haar verleidelike invloed in die gemeente 
uit te oefen nie, maar dat sommige van die gelowiges haar nagevolg en haar leer aangegryp het en 
daaraan meegedoen het. Dit het die getuienis van die gemeente ernstig in die gedrang gebring. 

Jesus tree beslissend op 
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Interessant genoeg is Isebel ’n kans gegee om haar te bekeer. Sy het egter geweier. Dit het Jesus met 
groter intensiteit laat optree deur haar aan siekte te onderwerp. Daar staan letterlik dat Hy “haar op 
die bed neergegooi het”, ‘n metafoor vir die siekte wat sy as straf vir haar onsedelikheid sou 
ontvang. 

Dieselfde geld haar volgelinge. Hulle word aan verdrukking blootgestel, en van haar “kinders” – 
waarskynlik haar dissipels – is aan ‘n dodelike siekte onderwerp. “Ek sal hulle doodmaak met die 
dood!” staan dit letterlik daar. Jesus sal hulle uitwis. 

Jesus sal hulle met die dood straf, soos Hy al geïllustreer het in die vroeë kerk van Jerusalem met 
Ananias en Safira wat vir die Gees gelieg het (Hand 5) en in Korinte met gelowiges wat ‘n oordeel oor 
hulleself geëet en gedrink het by die nagmaal. Soos Paulus sê: “Daarom is daar onder julle baie 
swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap.” (1 Kor 11:30). 

Wat ons moet agterkom, is dat Jesus nie met Hom laat speel nie. Hy tree op as daar onsedelikheid 
en afgodery in gemeentes voorkom. Sy oordeel sal God se regverdigheid en soewereiniteit bevestig, 
sodat almal sal weet dat dit Hy is: “wat die niere en harte deurgrond,” (Jer 17:10) ’n Hebreeuse 
idioom wat dui op die mens se diepste gevoelens (niere as setel van emosies) en gedagtes (hart as 
setel van die intellek). 

Jesus straf dus steeds – soos in die OT deur Moses verkondig (Deut 28) – want Hy beloon afvalliges 
volgens hulle dade. Hy is nie net Verlosser en Voorspraak nie. Hy is Regter en Laksman terselfdertyd. 

En alle gemeentes moet dit weet, sê Jesus. Want, hulle dra gesamentlik ‘n verantwoordelikheid dat 
hulle toesien dat sulke dinge nie by hulle voorkom nie. God wil sonder enige kompetisie van afgode 
aanbid word. En Hy duld geen onsedelikheid by enige van sy volgelinge nie. 

Bemoediging 

24 Maar vir julle ander in Tiatira wat nie hierdie leer aanhang nie en wat nie die diepere dinge van 
Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê nie op julle 'n ander las nie, 25 behalwe net 
om vas te hou aan wat julle het, totdat Ek kom.” 

Dié wat daarom kies om aan God getrou te bly, wat in opstand kom teen die leringe van Isebel en nie 
daarmee saamgaan nie, hulle spring dié oordeel vry. Hierdie gelowiges, sê Jesus, sal geen ekstra 
“las” opgelê word, soos die eerste “sinode” in Handelinge 15 ook besluit het. 

Jesus beklemtoon dus, soos die eerste “sinode”, net hierdie twee ononderhandelbare goed. Die 
morele kant van die wet – geen onsedelikheid – en die geestelike kant van die wet – geen afgodery. 
Dit is wat Noag se verbond geleer het. Dit is wat Moses se verbond geleer het. Dit is wat die nuwe 
verbond ook vir ons leer. 

Hierdie twee sake – geen afgodery en gee onsedelikheid – is die basis van die praktiese 
gehoorsaamheid wat op die gelowiges uit die heidene van toepassing gemaak word. Dit is ook die 
basis vir die gehoorsaamheid van die kerk van die eeue. 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin  

  26 “‘Aan wie oorwin en enduit doen wat Ek sê,  sal Ek mag gee oor die nasies.  27 Hy sal hulle as 'n 
herder lei met 'n ysterstaf  en hulle soos kleipotte stukkend slaan.  28 Soos Ek dit van my Vader 
ontvang het, sal Ek aan hom die môrester gee. 29 Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die 
gemeentes sê.’” 
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Dit is só belangrik om hierdie aansporing te hoor. Die goddelose invloed van die dwaalleraars, die 
Isebels van hierdie wêreld, moet weerstaan word. Want, daar is nie ‘n ander kerk om na te hardloop 
nie. Die gelowiges moet eenvoudig die druk weerstaan en opkom vir die waarheid van die Skrif. 

Waarvoor hulle moet wag, is die Here se reinigingswerk om in te skop. Sodat hulle nie val vir die 
askese of die hedonisme nie, maar vir heiligheid in die huwelik. 

Dit is ‘n geweldige troos vir die getroue gelowige wat in ‘n kerk wat sonde goedpraat, vasgevang is. 
Die Here is nie blind vir ons situasie nie. Hy sien die korrupsie wat rondom ons floreer. Hy wil hê dat 
ons getrou sal bly en enduit doen wat Hy sê. 

Die gelowiges wat luister, wat enduit volhard in die ortodokse boodskap van die Woord, sê Jesus, sal 
uiteindelik seëvier. Hulle sal saam met Jesus oor die nasies reageer. 

God laat nie met Hom speel nie. Hy laat nie met Hom spot nie. Hy sal nie sy oordeel onbepaald 
uitstel nie. Hy sal dié wat teen Hom in opstand is soos kleipotte stukkend slaan met ‘n ysterstaf  (in 
’n sinspeling op die Messiaanse belofte in Psalm 2). 

Die gelowiges wat luister na hierdie waarskuwing van Jesus, sal dus ’n deel kry aan die komende 
Messiaanse heerskappy oor die nasies en daarby Venus, die môrester, ontvang, die simbool van die 
nuwe dag wat in God se koninkryk met Jesus se Wederkoms sal aanbreek. 

Hoe doen jy dit? 

1. Ek wil vir julle ‘n drieledige strategie gee vir julle persoonlike lewe: 

Die 3-J strategie: Job-Josef-Jesus 

Sluit ‘n verbond met jou oë 

Job sê: “Ek het ’n verbond gesluit met my oë: hoe sou ek dan ag gegee het op ’n jonkvrou?” (Job 
31:1) Vergelyk Jesus: “Ruk jou regteroog uit en gooi dit van jou af weg.” (Matt 5:29).  

Wees versigtig met wat en waarna jy kyk. Maak keuses en hou daarby. Dit sluit flieks in, video’s, 
Internet. Kry ‘n accountability partner. . Hoe het daardie liedjie gegaan: “Sit dit af!” 

Vlug weg van versoeking 

Josef en Potifar se vrou wat by hom aanlê: “Hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en 
na buite geloop.” (Gen 39:12). 

Vergelyk Paulus: “Vlug weg van onsedelikheid!” (1 Kor 6:18). 

Wanneer jy gekonfronteer word met versoekings wat ten spyte van jou versigtigheid jou verlei, vlug 
weg. Wees prakties. As jy meer kry as waarvoor jy gebargain het, vlug weg. 

Soek die uitkoms in versoeking 

Jesus in versoeking het telkens met die Skrif die Satan getroef: “Want daar staan geskrywe ...” (Matt 
4:1-11). Elke versoeking van die duiwel het Jesus weerstaan met verwysings na die opdragte van die 
Here in die Bybel (Deut 6-8), wat tegelykertyd ook ‘n vertroue was daarin dat die Here Hom die 
uitkoms sou gee. 

• God sal brood verskaf. Jesus hoef nie van die klippe brood te maak nie.  
• God sal beskerm. Jesus hoef nie van die toring af te spring om te kyk of dit so is nie.  
• God sal vir Hom sorg. Hy hoef nie die duiwel te aanbid om in hierdie wêreld te oorleef nie. 
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Ook Paulus sê: “God sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.” 1 Kor 
10:13). Vertrou die Here dat Hy jou ‘n uitkoms sal laat raaksien as jou versigtigheid en vlug-aksie nie 
werk nie. Veg terug deur die uitkoms aan te gryp wat die Here vir jou sal gee. Span die Woord in en 
vertrou die Here vir die uitkoms. 

2. In terme van julle gemeente se verantwoordelikheid sal julle erns moet maak met julle leer en 
aktuele sake kommissie. 

Daar is amper nie eers meer sulke kommissies in die kerk op plaaslike vlak oor nie. Geen wonder ons 
sukkel met etiese sake nie. 

Die huwelik is onder skoot. Die gesag van die Bybel is onder skoot. Die dissipline in ons kerk is amper 
heeltemal daarmee heen. Niemand tree meer op in etiese uitdagings nie. Nie in die verband nie. Nie 
in gemeentes nie. 

En die uitdagings gaan nie minder word nie, maar meer. 

Tree dus op en maak ‘n verskil! 

3. Gaan lees weer wat die merktekens van die ware kerk is. Daar is drie maatstawwe volgens ons 
Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 29:  

1. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, 
2. die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en  
3. die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. 

Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee 
in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die 
ware kerk uitken, en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. 

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 29 

DIE KENMERKE VAN DIE WARE EN DIE VALSE KERK 

Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord van God behoort te onderskei 
watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten 
onregte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies 
vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is; maar ons sê dat `n 
mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat 
beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: 

Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit 
ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf - kortom, wanneer almal hulle 
ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus 
Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand 
het die reg om hom daarvan af te skei nie. 

Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die 
Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat 
hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na 
regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie 
nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe 
daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en 
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gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van 
hulle sondes het. 

Wat die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die 
Woord van God; dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die 
sakramente nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie 
goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die Woord 
van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf. 

Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. 

Matt. 13; 2 Tim. 2:18-20; Rom. 9:6; Ef. 2:20; Joh. 10:4, 14; Matt. 28:20; Gal. 1:8; 1 Kor. 11:20; Kol 
1:23; Hand. 17:11; Joh. 18:37; Ef. 1; Joh. 8:47; 17:20;1 Joh. 4:2 (en 3:9); Rom. 6:2; Gal. 5:17, 24; Rom. 
7:5; Kol. 1:12; 2:18-19; Ps. 2:3; Op. 2:9; 17:3; Joh. 16:2. 
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Sardis	–	die	gevrekte	gemeente	

Jesus	eis:	versterk	die	wat	oor	is	–	Openbaring	3:1-6	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal in die brief aan 
Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief aan Tiatira meet die 
gemeente aan hulle onsedelikheid. 

Die weegskaal in die brief aan Sardis meet hulle aan die lewe wat daar by hulle is. 

Het jy al gehoor van “Rat Park”? 

‘n Eksperiment oor hoe verslawing werk vroeg in die 20ste eeu het gewys dat rotte wat in ‘n leë hok 
met twee waterbottels geplaas word, die een gevul met water die ander met heroïne of kokaïen, die 
bottel met die verdowingsmiddels sal verkies, en baie gou verslaaf sal raak en vrek. 

In die sewentiger jare het prof Bruce Alexander van Simon Fraser Universiteit in Kanada die 
eksperiment herhaal, maar dié keer die rotte nie in ‘n leë hok gesit nie, maar ‘n omgewing waarin 
die rotte kon floreer. Die ruimte van “Rat Park” was 200 keer groter, daar was baie kos en afleiding. 
Ook baie ander rotte. 

Dieselfde twee waterbottels was wel daar, die een met ‘n soet morfien mengsel gevul, die ander 
met gewone water. Die uitkoms? Die rotte het meesal die gewone water gedrink, nie die gedokterde 
water nie. En dié wat soms van die morfien water gedrink het, het nie te veel gedrink nie, en nie 
daaraan verslaaf geraak nie. 

Dit het ‘n tyd geneem vir sy idees om pos te vat. Daar was ook teenstand, maar in die breë het sy 
gevolgtrekkings ‘n impak gehad op hoe mense oor die belang van interaksie dink, en hoe ‘n mens 
oor verslawing moet dink. 

‘n Leë hok laat rotte vrek. “Rat park” laat rotte egter floreer. 

40 boublokke wat jongmense laat floreer 

Dit is dieselfde vir mense. ‘n Omgewing waarin jy kan floreer, waar daar interaksie is, waar daar 
geleenthede vir sosiale kontak geskep word, verminder destruktiewe gedrag. 

Só het die navorsing oor wat jongmense laat floreer oor en oor bewys. Maar, dit is nie ‘n “Rat park” 
wat vir hulle werk nie. Dit is dinge soos goeie familieverhoudings, positiewe kommunikasie, nuttige 
rolle in die gemeenskap. 

Die Search Institute se navorsing het 40 boublokke geïdentifiseer wat jongmense in gemeenskappe 
laat floreer. Dit is in agt kategorieë opgedeel (Ondersteuning; Bemagtiging; Grense en Verwagtings; 
Konstruktiewe tydsbenutting; Verbintenis aan Leer; Positiewe Waardes; Sosiale vaardighede; 
Positiewe identiteit). 

Dit beklemtoon die waarde van: 

• Families waar daar hoë vlakke van liede en ondersteuning is. 
• Positiewe kommunikasie tussen tieners en ouers. Dit skep ‘n omgewing waar tieners bereid 

is om raad van hulle ouers te soek. 
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• Tieners se kontak met ander volwassenes. Trouens, waar ‘n tiener goeie kontak met drie of 
meer ander volwassenes as sy of haar ouers het, daal die vatbaarheid vir destruktiewe 
gedrag redelik dramaties. 

• Nuttige rolle vir tieners in die gemeenskap te gee. Gemeenskapsdiens is ‘n sleutel 
komponent daarvan. 

Ons het dus geen verskoning om ‘n gemeente soos ‘n leë hok te laat funksioneer nie. Die evangelie is 
net te belangrik. Ons hoef ook nie ‘n “rat park” te skep nie. Daar is net te veel op die spel. Ons moet 
werk aan ons onderlinge verhoudinge. 

Kom ons lees wat Jesus hieroor sê:  

Aan die gemeente in Sardis  

3:1 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardis:  “Dit sê Hy wat die sewe Geeste van 
God en die sewe sterre het,  “ ‘Ek ken jou dade; jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is 
dood. 2 Wees wakker en versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te gaan. Ek het 
gevind dat jou dade in die oë van my God nie voldoende is nie. 3 Onthou dan hoe jy die boodskap 
ontvang en daarna geluister het. Bewaar dit, en bekeer jou! As jy egter nie wakker skrik nie, sal Ek 
soos 'n dief opdaag en jy sal nie weet op watter tydstip Ek by jou aankom nie. 4 Maar daar is 'n paar 
mense by jou in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie. Hulle sal saam met my leef, in wit klere, 
omdat hulle dit werd is.  5 “ ‘Wie oorwin, sal net so met wit klere geklee word, en Ek sal sy naam nie 
uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. 6 Wie ore 
het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ”   

Sardis 

Sardis – vandag die klein dorpie Sart – is sowat 45 km suid van Tiatira geleë in die voetheuwels van 
die berg Tmolus, naby die Paktolusrivier. Die rivier was ‘n bron van groot goud neerslae, wat Sardis 
een van die rykste stede in die antieke wêreld gemaak het. Dit was vroeër die hoofstad van die 
Lidiaanse ryk, wie se koning Kroesos (595-546 vC) nog steeds 'n maatstaf vir rykdom is. Hy was 
stinkryk. Ons lees nie in die Bybel van stigting van die gemeente in Sardis nie. Dit is waarskynlik 
gestig tydens Paulus se bediening in Efese (Hand 19:10). 

Beskrywing van Jesus 

3:1 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardis:  ‘Dit sê Hy wat die sewe Geeste van 
God en die sewe sterre het. 

Weereens hou die prentjie van Jesus verband met die prentjie van die gemeente. Jesus word 
geteken as die Een wat nie net die Gees van die Here in sy volheid besit nie – voorgestel deur die 
sewe Geeste van God – maar ook die sewe sterre in sy hand hou – die sewe voorgangers van die 
gemeentes. In Hom het hulle alles wat nodig is om oorwinnend te lewe. 

Beskrywing van die gemeente en hulle dwaling 

“ ‘Ek ken jou dade; jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood.  

Die boodskapper van die gemeente, sowel as die gemeente self, is egter in ’n tragiese geestelike 
toestand. Hulle het die naam dat hulle lewe, maar hulle is eintlik geestelike lyke. Buite blink. Binne 
stink. 
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Die lidmate van die gemeente van Sardis is dus nog op die boeke. Die gemeente Sardis is nog ‘n 
gemeente in die ring. Maar, dit is al. Daar gaan niks aan nie. Die mense kom nog kerk toe, maar 
niemand word deur die prediking of die werk van die gemeente verander nie. 

Tog, sê Jesus, as jy mooi kyk, is daar ‘n paar mense wat nog tekens van lewe toon. As jy mooi kyk, 
haal hulle nog asem. Maar hulle sal baie vinnig gered moet word, ander is dit klaarpraat met hulle. 
En is die gemeente verlore. Die paar amper-dooies het eerstehulp nodig, KPR, kardiopulmonêre 
resussitasie. 

Waarskuwing 

2 Wees wakker en versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te gaan. Ek het 
gevind dat jou dade in die oë van my God nie voldoende is nie. 3 Onthou dan hoe jy die boodskap 
ontvang en daarna geluister het. Bewaar dit, en bekeer jou! As jy egter nie wakker skrik nie, sal Ek 
soos 'n dief opdaag en jy sal nie weet op watter tydstip Ek by jou aankom nie.  

Hulle dade is in die oë van God net nie goed genoeg nie. Al raad is om vyf dinge te begin doen, soos 
dit in vers 2-3 uitgespel word. Die leraar word aangespreek dat hy geestelike KPR moet toepas met 
die volgende vyf stappe: 

• Wees wakker! Hy/hulle moet wakker skrik uit die doodslaap van selfgenoegsaamheid 
waarin hulle verval het. Eerstens die leraar. Tweedens dié wat nog oorbly.  

Die agtergrond hiervoor lê waarskynlik in die geskiedenis van die stad. Die stad Sardis is 
twee keer ingeneem weens hulle nalatigheid om die stad te beskerm. 

Een daarvan was in die tyd van die bekende Griekse koning Kroesus, soos Herodotos ons 
vertel. Die Persiese koning Kores – van wie ons ook lees in Jesaja en Daniël – het vir Kroesus 
aangeval in die 6de eeu vC, maar Kroesus het teruggeval na die oënskynlik oninneembare 
vesting van Sardis.  

Kroesus het hom egter lelik misgis, want Kores het sy Dromedaris kamele tot groot effek in 
die veldslag gebruik. Kroesus se perde was ongewoond aan die reuk van die kamele en het 
onbeheerbaar geword. En só het Kores nie net die veldslag gewen nie, maar kon hy Sardis 
inneem, en die stad verower. 

Die gemeente moet wakker skrik en waaksaam word vir die stryd vir die evangelie. 
Hoogmoed en selftevredenheid oor jou vermeende vermoëns kan jou suur bekom. 

• Versterk die oorlewendes. Hy/hulle moet dié versterk wat nog oorgebly het, sodat die 
herlewing van hulle af kan versprei. Hulle moenie tevrede wees met middelmatigheid nie. 

• Verbind hulle aan die Bybel. Hy/hulle moet die boodskap – waarskynlik beide die 
roepingsboodskap van die boodskapper as die evangelie boodskap – nie net die wat nie, 
maar veral die hoe – soos die apostels dit aan hulle oorgelewer het – in herinnering roep, dit 
weer omarm en daarvolgens begin lewe. 

• Bewaar die boodskap. Hy/hulle moet die boodskap bewaar, dws dit gehoorsaam en daarin 
volhard. 

• Bekeer jou. Hulle moet tot bekering kom, dws hulle lewens en denke vernuwe om volgens 
dié evangelie te leef.  
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Só kan die Gees aan die werk kom in die gemeente. Anders is dit verby met die boodskapper en die 
gemeente. Jesus sal kom op ‘n tyd wat hulle dit nie verwag nie – soos ‘n dief in die nag – in oordeel 
oor hulle onbekeerlikheid.  

Die oordeel word nie uitgespel nie, wat dit onheilspellend maak, juis omdat Jesus nie sê presies wat 
Hy gaan doen met hulle nie. 

Bemoediging 

4 Maar daar is 'n paar mense by jou in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie. Hulle sal saam met 
my leef, in wit klere, omdat hulle dit werd is.  

Tog is daar steeds klein tekens van lewe in die gemeente, mense (in die Grieks staan “name”) wat 
hulle klere nie besoedel het met afgodsdiens en heidense gebruike nie. Hulle sal wat wit klere – 
simbool van reinheid en oorwinning – uit die hand van die Here self ontvang. Hulle gehoorsaamheid 
sal beloon word deurdat hulle saam met Jesus sal wandel, waar almal dit sal sien, en almal sal moet 
erken, hulle was ware volgelinge van die Here Jesus. 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin 

5 “ ‘Wie oorwin, sal net so met wit klere geklee word, en Ek sal sy naam nie uit die boekrol van die 
lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. 6 Wie ore het, moet luister na wat 
die Gees aan die gemeentes sê.’” 

Saam met die versekering dat hulle name nooit uit die boekrol van die lewe geskrap sal word nie. 
Hulle sal nie net ‘n hoë status op aarde hê nie. Hulle sal ‘n hoë status hê in die hemel. Trouens Jesus 
belowe dat Hy self hulle in herinnering sal roep voor sy Vader en die engele. Ek ken hierdie “naam”. 
Ek ken daardie “naam”. Wat ‘n voorreg! (vgl Matt 10:32; Luk 12:8). 

Sardis het geluister 

Die kerkgeskiedenis vertel ons dat Sardis geluister het. ‘n Paar dekades later het biskop Mileto daar 
opgetree en groot werk gedoen om die kanon van die Bybel vas te stel en ook die parallelle tussen 
die OT en die NT uit te wys. Hy het ‘n groot invloed op die vroeë kerk gehad. 

Mileto het ook ‘n invloed op die Romeinse ryk probeer uitoefen met ‘n verdediging van die 
Christelike godsdiens aan Markus Aurelius, hoewel dit eers later in die 4de eeu vrug afgewerp het in 
die lewe van Konstantyn. 

Mileto word as ‘n eunug beskryf wat ongetroud gebly het en sy lewe aan die Here gewy het, in 
navolging van Jesus se reëling in Matteus 19. 

Die fundamentele belang van die boekrol van die lewe 

Elkeen van ons sal saam met alle ander mense geoordeel word deur twee boeke.  

• Die eerste is die boek met die werke van alle mense (Openb 20:12).  Dit geld almal van ons.  
• Die tweede is die boek van die lewe. Daarin word net die name van die gelowiges opgeskryf 

wat deur God uitgekies is om vir ewig met Hom te lewe. Dié name is reeds vóór die 
grondlegging van die wêreld daarin neergeskryf (Openb. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 
21:27).  Nie alle mense het daaraan deel nie. 
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Die belangrikheid van hierdie twee – die boek met die werke en die boek van die lewe – kan nie 
oorskat word nie.  Veral die boek van die lewe speel ook ‘n rol in die res van die Bybel. 

Die boeke met die werke en die boek van die lewe word by die finale “wit-troon” oordeel van God 
oor alle mense oopgemaak: “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is 
geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die 
boeke geskryf is, volgens hulle werke.” (Openb 20:12). 

Die boeke van die werke 

Dit is duidelik dat alle mense daar geoordeel word op grond van wat oor hulle in die boekrolle met 
hulle werke opgeteken is.  Ons werke is dus nie onbelangrik vir God nie! 

Die boek van die lewe 

Maar, wat nog meer belangrik is, is dat dié oordeel ook gedoen word op grond van die feit of mense 
se name in die boekrol van die lewe opgeteken is, al dan nie.  Die genade troef dus die verdienste, 
alhoewel die regverdige dade steeds deel van die proses is.  Die oordeel van die Lam van God met sy 
boek is beslissend vir ons saligheid! 

Die ontsagwekkende is dat hierdie name reeds vóór die grondlegging van die wêreld daarin 
opgeteken is!  Dit is Johannes se onomwonde boodskap (Openb 13:8; 17:8).  ‘n Mens kan jou net in 
aanbidding voor dié wonderlike werklikheid buig, die werklikheid wat met die boodskap van die 
uitverkiesing op ander plekke in die Bybel verkondig word (Ef 1; Rom 9-11 ens.). 

Dit is ‘n bron van groot blydskap!  Soos Jesus al gesê het vir sy dissipels toe hulle opgewonde was oor 
hulle “werke” in sy Naam: “Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe 
is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is.” (Luk 10:20). 

Dit is ‘n bron van bemoediging!  Dit is nie net die diepste vreugde van enige gelowige se lewe dat sy 
of haar naam in die boek van die lewe opgeskryf is nie.  Dit is ook die kragbron vir jou volharding. 

Jesus sê vir die gelowiges in Sardis: “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.” 
(Openb 3:5). 

Die voorreg moedig ons aan om te volhard 

Paulus gebruik hierdie wonderlike voorreg dat ‘n mens se naam in die boek van die lewe opgeskryf is 
as aanmoediging om mekaar in die geloofstryd te ondersteun: “En ek vra jou ook, opregte metgesel, 
wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens 
en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is.” (Fil 4:3).  En let op dat Hy net 
daarna oor die wederkoms skryf wat ons vreugde en vrede moet bepaal. 

Die Hebreërskrywer eggo dit en sê dat dit die skare van gelowiges is, wie se name in die hemel 
opgeskrywe is, wat ons aanmoedig om te volhard: “Julle het gekom by die berg Sion en die stad van 
die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by die feestelike vergadering en die 
gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en 
by die geeste van die volmaakte regverdiges. ” (Hebr 12:22-23). 

Vir dié wie se name in die boekrol van die lewe verskyn, die regverdiges, wag die nuwe hemel en 
aarde, soos in Openbaring 21 uitgespel  word.  Om in God se teenwoordigheid vir ewig te lewe, is 
immers die grootste voorreg en vreugde denkbaar: “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en 
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gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.” 
(Openb 21:27). 

Die allerverskriklike oordeel wag vir dié wat die genade van die Here verspeel het 

Vir die ander, die goddeloses, wag die tweede dood, die vuurpoel, dáár waar die Bose driemanskap 
reeds is: “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die 
poel van vuur gewerp.” (Openb 20:15). 

Dit sluit die mense in wat deel van die geloofsgemeenskap is, maar wat die genade van die Here 
misbruik om ongebonde en losbandig te lewe: “Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al 
opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in 
ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.” (Judas 4). 

Dit is waarskynlik ook hulle wat die wil van die Here soos Hy in sy Woord dit bekendgemaak het, 
verander of verwerp, soos Johannes dit stel in Openbaring: “En as iemand iets van die woorde van 
die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit 
die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.” (Openb 22:19).  Watter 
ontsettende verlies dat jy deur jou eie toedoen jou ewige toekoms mis. 

Dit gee ‘n mens ook ‘n groter begrip vir die ontsettende gebed wat Dawid in die ongelooflike 
aanvegting onder goddeloses in sy geledere bid: “Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe 
en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.” (Ps 69:29). 

Die tragiese werklikheid is dat almal eendag die Here sal aanbid, selfs diegene wat teen Hom in 
opstand was in hierdie lewe: “En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name 
nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, 
geskrywe is nie.” (Openb 13:8). 

Hulle sal in afgryse verkeer oor die strik waarin hulle getrap het om verlei te word om teen God in 
opstand te kom: “Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die 
verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af 
in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, 
alhoewel hy is.” (Openb 17:8). 
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Filadelfia	–	die	gehoorsame	gemeente	

Jesus	eis:	gaan	deur	die	oop	deur	–	Openbaring	3:7-13	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal in die brief aan 
Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief aan Tiatira meet die 
gemeente aan hulle onsedelikheid, moedig hulle aan om te kies daarteen. Die weegskaal in die brief 
aan Sardis meet hulle aan die lewe wat daar by hulle is, moedig hulle aan om wakker te word en te 
kies om saam met Jesus te leef. 

Die weegskaal in die brief aan Filadelfia meet die gemeente aan hulle gehoorsaamheid, en die 
gemeente slaag met vlieënde vaandels. 

Die punt wat ek vanaand wil maak, is dat die Here deure oopsluit vir mense wat kies om gehoorsaam 
te wees. 

Kom ek begin met die verhaal van een man se gehoorsaamheid, Jeremiah Lanphier. 

23 September 1857 

Die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinksterdag was nog altyd ’n baie besondere tyd in die NG Kerk 
familie.  Vir meer as 150 jaar al word die tyd aan Pinksterbidure afgestaan, ’n gebruik wat reg deur 
die kerk gehandhaaf word.  Die fokus is op die werk van die Heilige Gees, die nuwe lewe wat Hy 
bring, en die krag wat Hy gee sodat ons by God se werk in die lewe kan aansluit.  

Die stimulus daarvoor begin interessant genoeg in ’n North Dutch Reformed kerk in Fulton straat, 
New York in Amerika, en ironies genoeg in 1857, presies in dieselfde jaar van die gewraakte besluit 
“ten gevolge van de zwakheid van sommige” wat hier by ons tot aparte kerkvorming gelei het.  

Amerika was in 'n toestand van sosiale, morele, politieke, geestelike en ekonomiese verval. Op 14 
Oktober dié jaar het die bankstelsel van die VSA ineengestort. Die spoorweë het bankrot gespeel.  
Fabrieke het toegemaak.  Die onrus oor die nagevolge slawerny was aan die oplaai.  Burgeroorlog 
het gedreig.  Mense was radeloos en sonder hoop. Die toekoms was donker. 

Jeremiah Lanphier, 'n stadsendeling van die gemeente in Fultonstraat, was baie bekommerd oor die 
impak van die landsituasie op die geestelike toestand van die mense van New York. Hy het ‘n passie 
vir die Here gehad, en ‘n passie vir die mense wat hy moes bedien. 

Die Here lei hom toe om te begin met ‘n weeklikse gebedsbyeenkoms. En hy was gehoorsaam aan 
die visie. Elke week het 'n middaguur-gebedsbyeenkoms tussen 12:00 en 13:00 te hou. 

Hy het deeglik beplan, pamflette laat druk, laat aflewer – hy het die stad in blokke opgedeel – en 
mense oral uitgenooi vir die eerste byeenkoms op 23 September 1857.  Dit sou plaasvind in die 
konsistorie van die kerk in Fultonstraat.  

• Slegs 6 mense het die eerste week se byeenkoms bygewoon. Maar dit het hom nie afgesit 
nie. Hy het weer geadverteer. 

• Die tweede week het die bidders verdriedubbel.  20 mense het kom bid. 
• Die derde week was daar 40 mense. 
• Die vierde week was daar 100 mense. 
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• Binne enkele weke was die kerkgebou vol en het mense van toe af daagliks bymekaargekom 
om tydens middagete te bid. Mettertyd is daar nog en nog gebedsbyeenkomste gereël. By 
sommige was daar tot 5 000 mense teenwoordig. 

Voor die einde van 1857 was daar honderde gebedsbyeenkomste in verskillende areas en het dit 
daagliks gegroei. Dit is beleef as 'n herlewing, ‘n werk van God. 

Duisende mense het in dié tyd tot bekering gekom. Dit het nie net by New York gebly nie, maar oor 
die hele Amerika uitgebrei. 

Die teenwoordigheid van God was só tasbaar dat van die bemanningslede van 'n skip wat New York 
se hawe binnegekom het, vertel het dat hulle gevoel het hoe hulle 'n gebied binnevaar waar daar 'n 
Goddelike teenwoordigheid was. Op een van die skepe het 'n kaptein en 30 bemanningslede 
blykbaar tot bekering gekom nog voordat die skip in die hawe vasgemeer het. 

Alles oor een man se gehoorsaamheid, Jeremiah Lanphiert.  

Die Here sluit deure oop waar mense gehoorsaam raak 

Hoekom is ek so passievol hieroor? 

Want, elkeen wat dit regkry om gehoorsaam te raak aan die Here, wat ‘n herlewing in hulle 
getrouheid aan Hom beleef, wat hulle eerste liefde herontdek, wat afreken met die liberalisme en 
korrupsie in hulle midde, kry ‘n oop deur van die Here vir die verkondiging van die evangelie. 

Dit is waar van individue. Dit is waar van gemeentes. Kom ons lees wat Jesus eenmaal vir só ‘n 
gemeente gesê het: 

Aan die gemeente in Filadelfia 

7 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Filadelfia:  “Dit sê die heilige en die ware  wat 
die sleutel van Dawid hou wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie  wat toesluit en niemand sal 
dit oopmaak nie.  8 “ ‘Ek ken jou dade. Kyk, Ek het voor jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit 
nie. Al is jou krag min, was jy gehoorsaam aan my woord en het jy my Naam nie verloën nie. 9 Kyk, Ek 
laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, 
maar lieg; kyk, Ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefhet. 10 
Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal Ek jou ook bewaar in – beter vertaal 
“van” – die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek om die bewoners 
van die aarde op die proef te stel. 11 Ek kom gou; hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou 
oorwinnaarskrans wegneem nie.  12 “ ‘Wie oorwin, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak 
wat nooit weer daar sal uitgaan nie. Verder sal Ek ook die Naam van my God daarop graveer, en die 
naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdaal, 
en ook my nuwe Naam. 13 Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ”   

Filadelfia 

Filadelfia – Alaşehir – was bekend as ‘n sentrum wat ‘n groot rol gespeel het om die Griekse taal en 
denke te versprei. 

Nou sou hulle die gemeente word wat op ‘n veerkragtige manier die Christelike geloof versprei. 
Hulle sou spesifiek effektief raak in hulle bediening aan die Jode wil dit voorkom. 
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Filadelfia was ongeveer 45 km suidoos van Sardis, in die Cogamis-riviervallei. Die stad was ook 
bekend vir sy landbou – veral sy wingerde. Die bekermheer god van die stad was Dionisos, die god 
van wyn. 

Daar was ook ‘n tempel ter ere van keiser Tiberius waarvan ons by Jesus se geboorte lees (Luk 3:1). 
Uit dankbaarheid vir Rome se hulp om die stad te herbou ná ‘n groot aardbewing, het hulle die stad 
sy naam na Neocaesarea ("Nuwe stad van Caesar") vir 'n paar jaar. Soos die ander kerke in Klein-
Asië, is die gemeente waarskynlik gestig tydens Paulus se bediening in Efese (Hand 19:10). 

Filadelfia was dus steeds ‘n heidense omgewing waarin die afgode en die keiseraanbidding die 
publieke verbeelding gevorm het. 

Maar, die gemeente het hulle nie daardeur laat afsit nie. Hulle het hulle aan die Here verbind, man 
en muis, en in alles aan Hom en sy woord gehoorsaam geleef. 

Dit is die Here wat deure toemaak en oopmaak 

Wat ons moet verstaan van die evangelie dat dit die Here is wat deure daarvoor toemaak en 
oopmaak. 

• Jesus gaan by die leerstellig suiwer Efese gemeente verby, want hulle het hulle eerste liefde 
verloor.  

• Jesus gaan by die liberale Pergamum gemeente verby, want hulle het valse leringe 
toegelaat.  

• Jesus gaan by die korrupte Tiatira verby, want hulle het in onsedelikheid verval. 
• Uiteraard gaan Jesus ook by die gevrekte Sardis verby, want daar gaan niks aan nie. Wel, 

totdat hulle tot inkeer gekom het, want Mileto het ‘n oop deur gehad, soos ons vroeër 
gehoor het. 

Solank ‘n gemeente verdeeldheid oor die boodskap van die evangelie ervaar, kan daar geen 
effektiewe getuienis na buite toe wees nie. 

Solank ‘n gemeente wêreldgelykvormig leef – sodat jy later nie meer weet of jy met ‘n kerk of ‘n klub 
te make het nie – is dit beter dat niemand daar buite iets van hulle af hoor nie. Want, die boodskap 
gaan nie helder wees nie. 

• Nee, gee vir die Here ‘n arm gemeente wat getrou bly, soos Smirna. En Hy kan hulle 
voorbeeld gebruik om sy naam te eer. Deur hulle lyding die lewe bring vir ‘n verloregaande 
wêreld. 

• Gee vir die Here ‘n gehoorsame gemeente, soos Filadelfia, en Hy kan hulle gebruik om die 
evangelie die wêreld in te stuur. Die grense van geloof te versit. 

Beskrywing van Jesus 

7 “Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Filadelfia:  ‘Dit sê die heilige en die ware wat 
die sleutel van Dawid hou wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie, wat toesluit en niemand sal 
dit oopmaak nie.  

Soos met al die gemeentes begin Jesus met ‘n beskrywing van Homself. Hierdie keer hou die 
beskrywing van Jesus verband met die oop deur wat Hy vir hulle en die verkondiging van die 
evangelie gee. 
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Jesus is die Een wat die sleutelmag het. Jesus is die Een wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie. 
Jesus is ook die Een wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. 

Wat sê die Here Jesus verder van Homself? 

• Jesus is die heilige. Hy is die hagios. Hy duld geen onheiligheid nie, soos by die korrupte 
Tiatira. Hy is sonder sonde en het juis gekom om ons te verlos van die sonde. Hy wil ons dus 
heilig sodat ons onbelemmerde gemeenskap met Hom kan hê. 

• Jesus is die ware. Hy is die alēthēs. Dít wat in ooreenstemming is met die ware feite. Die Een 
wat die waaragtige is, die outentieke. Dit is wat die Griekse woord beteken. Jesus duld dus 
ook geen valse leringe nie, soos by Pergamum. 

Want, waar heiligheid en die waarheid nie in plek is nie, daar kan die Here sy gemeentes nie inspan 
nie. Waar getrouheid en gehoorsaamheid aan die waarheid nie in plek is nie, kan die Here ‘n 
gemeente nie gebruik nie. 

Maar – en dit is die wonderlike boodskap – as daardie dinge in plek kom, is daar niks wat God nie 
met ‘n gemeente kan uitrig nie. Al is hulle arm, soos met Smirna. Al is hulle krag min, soos met 
Filadelfia. 

Want, die Here Jesus het die sleutels van Dawid. Hier gebruik Jesus die verhaal in Jesaja waar 
verwys word na die dienskneg van die koningshuis van Dawid, Eljakim, wat die sleutels van die paleis 
gehad het, en kon besluit het wie die koning sien, en wie nie (Jes 22:22). Jesus maak dit op Homself 
van toepassing. Dít is nou die rol wat Jesus met betrekking tot die koninkryk van God het. Jesus 
bepaal wie kan in en wie nie. Jesus het die sleutels van die koninkryk. 

Beskrywing van die gemeente 

8 “ ‘Ek ken jou dade. Kyk, Ek het voor jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag 
min, was jy gehoorsaam aan my woord en het jy my Naam nie verloën nie.  

Soos die geval was met die gemeente van Smirna, het die Here Jesus net goeie woorde wat Hy aan 
die boodskapper van die gemeente van Filadelfia rig. Ironies genoeg is dit ook die twee gemeentes 
waar die Joodse teenstand op sy hewigste was. 

En soos met die vorige gemeentes, die beskrywing van Jesus hou verband met die wyse waarop die 
gemeente vaar in die weegskaal wat Hy aanlê. 

Twee dinge staan van die gemeente van Filadelfia uit. 

1. Die Here ken hulle dade. Die dade word nie omskryf nie, maar die feit dat die oop deur wat die 
Here vir hulle gee daaraan gekoppel word, beteken ten minste dat hulle dade bewys het dat hulle 
die uitdaging van die oop deure kan aanpak. 

Sommige geleerdes dink dat die toe deur verwys na die Joodse sinagoge wat die Christene 
uitgeskop het, en die deure vir hulle toe gemaak het. Daaroor hoef hulle egter nie hulle te 
bekommer nie, sê Jesus, want die Here bekommer Hom nie oor die Joodse teenstand nie. Hy sal 
hulle dwing om sy teenwoordigheid by die Christene publiek te erken. 

2. Die gemeente was gehoorsaam aan God se woord, ten spyte van die feit dat hulle krag min is – 
dit kan doodgewoon beteken dat hulle min in getal was – en dat hulle nie die Naam van die Here 
verloën het nie. 
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Hulle was dus gehoorsaam aan God se woord. Hulle het daarin geleef. Hulle het daarin volhard. En 
hulle was getrou in hulle getuienis. Hulle was lojaal. Hulle het die Naam van die Here nie verloën nie, 
ten spyte van die teenstand. 

Daarom belowe die Here vir hulle ‘n oop deur. 

Wat ons moet raaksien, is dat dit ‘n gemeente was wat wel aanvegting van buite ervaar het, maar 
nie van binne af nie. Almal het saamgetrek en in liefde by die waarheid gebly. Almal het 
saamgewerk en in die liefde die waarheid verkondig, selfs al het dit vir hulle sommige deure in die 
Joodse gemeenskap toe gemaak. 

Soos Smirna ‘n getuie vir Jesus kon wees in vervolging – omdat hulle doodgewoon onwrikbaar was in 
hulle getrouheid aan die Here – só kon Filadelfia ‘n getuie wees weens die oop deure wat Jesus vir 
hulle gee – omdat hulle doodgewoon onwrikbaar was in hulle gehoorsaamheid aan die Here. 

Dit is iets wat ook van Paulus gesê word in sy bediening. Hy was onwrikbaar gehoorsaam aan die wil 
van die Here Jesus, en het daarom ‘n groot en belangrike oop deur in Efese gehad, selfs ten spyte 
van baie teenstanders (1 Kor 16:9), sowel as later ‘n oop deur in Troas (2 Kor 2:12). 

Hier, sê Jesus, is dit waar van die gemeente in Filadelfia. Soos dit net die gehoorsame en getroue 
diensknegte is wat die Here kan gebruik, só is dit ook met gemeentes. 

‘n Mens moet mooi hieroor nadink. Die enigste twee gemeentes in Openbaring wat vertrou kan 
word met ‘n getuienis na buite is gemeentes wat getrou is in vervolging (Smirna) gehoorsaam is aan 
sy woord (Filadelfia). Getrouheid en gehoorsaamheid. Twee kante van dieselfde munt. 

Bemoediging 

9” ‘ Kyk, Ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom wat beweer dat hulle Jode is en 
dit nie is nie, maar lieg; kyk, Ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou 
liefhet. 10 Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal Ek jou ook bewaar in – eintlik 
van (Grieks: ek) – die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek om die 
bewoners van die aarde op die proef te stel. 11 Ek kom gou; hou vas aan wat jy het, sodat niemand 
jou oorwinnaarskrans wegneem nie.  

Die Here volg die belofte van ‘n oop deur op met twee ander beloftes. 

• Die belofte dat die teenstanders tot insig en moontlik inkeer sal kom.  
• En die belofte dat Hy hulle sal bewaar van die uur van beproewing wat aan die kom is. 

1. Die eerste belofte is dat die Here sal sorg dat lede van die “sinagoge van die Satan” – die Joodse 
teenstanders – voor hulle sal kom neerbuig.  

Die Griekse woord (proskuneō) beteken in dié konteks letterlik “kruip”. Hulle teenstanders sal erken 
dat die gemeente van Filadelfia ‘n besondere band met die Here Jesus het.  

Nou die agtergrond hiervoor is in Jesaja 60:14. Daar het Jesaja vir Sion belowe dat: “dié wat jou 
verdruk het, sal na jou toe kom en buig, almal wat jou met minagting behandel het, sal by jou voete 
kniel.” 

• Ons hoor daarin aan die een kant ‘n belofte dat die Here die reg sal handhaaf. Dat die 
vervolgers sal moet kom erken dat hulle verkeerd was, en dat die mense wat hulle vervolg 
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het reg was. Dat God inderdaad by dié was wat gehoorsaam was aan sy Woord. Daarom sal 
die Jode in die stof “kruip”. 

• Maar ‘n mens hoor hierin ook aan die ander kant die moontlike belofte dat hierdie 
vervolgers tot insig en geloof sal kom. Want dit is wat ‘n mens uit Jesaja 60 kan aflei. Dat die 
nasies na die lig sal kom en God se werk in die Messias en die gemeenskap wat Hy skep, sal 
erken. En as ‘n mens dié agtergrond inlees in hierdie teks, want dit staan nie so helder in 
Openbaring nie, dan kan dit ook waar wees van hierdie Jode in Filadelfia. 

2. Die tweede belofte is dat Jesus – omdat hulle volhard het om sy woord te gehoorsaam – hulle 
“van” die beproewing wat wêreldwyd kom, sal bewaar. 

Nie soos die vertaling sê, “in” nie. Die Griekse woord is ek en dit beteken “uit”, of “van”. Dit word 
baie selfde met “in” vertaal.  

Nou, ek wil nie swaarde kruis met die vertaler nie, maar dit is regtig ‘n bietjie dik vir ‘n daalder vir 
my! Die meeste vertalings kies “van”. En dit is by verre die mees aanvaarde vertaling van die Griekse 
woord ek. 

Maar, of jy nou “in” die situasie “van” die situasie bewaar word – wat die vertaler voorstel – of “uit” 
die situasie gehaal word, die aksie van die Here bly tot jou voordeel. Ek kies vir “van” of “uit”, en dit 
op goeie grammatiese gronde. Dit is wat die Griekse ek normaalweg beteken. Dit egter daar gelaat. 

Die mense van Filadelfia moet dus net vashou wat hulle het, totdat die Here Jesus kom. Hy sal hulle 
red “van” of “uit” die beproewing, sodat niemand hulle van hulle oorwinning sal beroof nie. 

Hierdie tyd van beproewing kan ook op twee maniere geïnterpreteer word. 

1. Dit kan ‘n tyd van beproewing wees wat die gemeente sou ervaar, soos dit die geval was by 
Smirna. Talle geleerdes kies vir dié interpretasie. 

2. Ander wys daarop dat dit die hele bewoonde wêreld is wat daaronder sal deurloop, soos dit in die 
teks staan. Dit verwys dus volgens hulle na die intense vervolging wat net voor die wederkoms van 
die Here sal plaasvind. 

Hoe dit ook al sy, die belangrike om raak te sien, is dat die Here belowe Hy sal hulle bewaar “van” 
die uur van beproewing wat kom. Of dit nou iets is wat vir hulle voor die deur lê, of iets wat eers aan 
die einde van die tyd kom, die Here sal hulle bewaar daarvan. 

Dit is nie ‘n vreemde gedagte nie. Dit is presies wat Jesus ons in die Ons Vader leer bid het: “Verlos 
ons ‘van’ die Bose.”(Matt 6:13). 

Vir diegene in Filadelfia wat dus getrou is aan die Here, wat Hom gehoorsaam, wat vir sy wil bid, en 
wat in sy wil lewe, is dit ‘n gebed wat ‘n mens kan bid, en kan verwag dat die Here daarop sal 
antwoord. 

Dit is immers ook die gebed wat Jesus vir sy dissipels gebid het in sy Hoëpriesterlike gebed in 
Johannes 17: “15Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle ‘van’ die 
Bose moet bewaar.” 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin  

12 “ ‘Wie oorwin, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak wat nooit weer daar sal uitgaan nie. 
Verder sal Ek ook die Naam van my God daarop graveer, en die naam van die stad van my God, dit is 
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die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdaal, en ook my nuwe Naam. 13 Wie ore het, 
moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ”  

As beloning sal hulle ’n pilaar in die tempel van God gemaak word. Vir die mense van Filadelfia wat 
geteister is deur aardbewings sou dit ‘n geweldige bemoediging en aansporing gewees het om 
getrou en gehoorsaam te bly. 

Die Here belowe dat hulle vastigheid en permanensie in die huis van God sal kry, die plek wat Jesus 
vir hulle voorberei. Trouens, hulle sal – by wyse van spreke – deel van die las-draende struktuur 
wees van die plek wat Jesus vir ons voorberei. Daar sal hulle nooit weer hoef uit te gaan nie. Daar sal 
aardbewings hulle nie weer bykom nie. Hulle sal ook nooit weer belewe dat iemand hulle uitskop 
nie, soos die Jode dit in Filadelfia gedoen het. God sal hulle nooit uitskop nie. Sy plek sal nie 
inmekaarstort nie. 

Op die koop toe sal Jesus op drie verskillende wyses wys dat hulle aan Hom behoort. 

• Hy sal die Naam van sy God op hulle graveer.  
• Hy sal die naam van die stad van sy God op hulle graveer.  
• En Jesus sal sy eie nuwe Naam op hulle graveer. 

‘n Baie effektiewe metafoor, want die naam van Filadelfia is twee keer in sy geskiedenis verander. 
Eers is dit na Tiberius vernoem vir ‘n paar jaar (Neocaesarea) en ‘n tyd later na Vesapsian (Flavia).  

Soos Filadelfia telkens egter weer hulle naam teruggeneem het, só sal die naam van God vir ewig 
geskryf word op dié wat oorwin. 

Daarmee verklaar Jesus onteenseglik dat hulle totaal aan Hom behoort, dat Hy trots is op hulle, en 
dat Hy Hom met hulle assosieer. 

“Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.” 

Wat sê dit nou na alles vir ons? 

Die Here wil ons opgewonde maak oor gehoorsaamheid. En die oop deure wat Hy vir gehoorsames 
oormaak. 

Dit is waarom ek met die verhaal van Jeremiah Lanphier begin het.  

Ek wil die verhaal van Jeremiah voortsit en vertel wat die impak daarvan was in die NG Kerk. 

Die herlewing in Amerika waarvoor die Here Jeremiah Lanphier gebruik het, het gou uitgebrei na  
Brittanje, Duitsland, Indië, Indonesië en Swede. Twee jaar later, in 1860, het die herlewing ook na 
Suid–Afrika gekom. 

Dr Andrew Murray se pa, ds Andrew Murray van Graaff-Reinet, het toe reeds vir 36 jaar lank al elke 
Vrydagaand, sonder onderbreking, vir herlewing gebid. 'n Boekie met die titel De kracht des Gebeds 
is in 1859 versprei en talle artikels oor gebed en herlewing het in Die Kerkbode verskyn. Dit het 
gehelp om 'n gees van gebed in baie gemeentes te laat posvat. 

Dit was die grond wat reggemaak is in die NG Kerk, wat voorberei is dat die werk van die Here op 
vrugbare grond kon val. 

18 April 1860 
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Op 18 April 1860 het die NG Kerk se groot konferensie in Worcester gehou met die oog op 
herlewing. 374 Predikante en gemeenteleiers van 20 gemeentes het dit bygewoon. Die verhale van 
die herlewing in die VSA is hier vertel. Op 'n stadium het dr Andrew Murray opgestaan om te bid. Dit 
was ‘n magtige gebed. Baie mense het tot sonde-oortuiging gekom. Ooggetuies sê dit was die begin 
van 'n magtige werk van die Here, want daarná het berigte van Bolandse dorpe begin instroom van 
hoe die Here werk. 

Herlewing het net hierna in die gemeente van Worcester uitgebreek waar dr Andrew Murray 
predikant was. Op Pinkstersondag 27 Mei 1860 het hy gepreek oor die "Bediening van die Gees". C. 
Rabie het daaroor geskryf: "Dit was asof een van die profete van ouds uit die dood opgestaan het. 
Die onderwerpe was bekering en geloof ... dodelike erns. " 

Andrew het gepreek oor: "Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God!" (Jona 
1:6); "Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word." (Mark 16:16); "Vriend, hoe het jy hier ingekom 
sonder ’n bruilofskleed aan?" (Matt 22:12). 

Die gemeente in Worcester het nog nooit sulke reguit en skokkende Bybelse prediking gehoor nie. 
Die Herlewing in Worcester het soos 'n vuurstorm gekom. 

Een aand was 60 jongmense bymekaar vir gebed. 'n Vyftienjarige slawemeisie het opgestaan en net 
gesê: “O, hoe lief het ek Jesus.” Skielik het almal die geluid van 'n veraf gedreun gehoor. Dit het 
nadergekom en die hele gebou het fisies geskud. Almal het gelyktydig begin bid. God se 
teenwoordigheid het die plek tasbaar gevul. Elkeen was ontsettend bewus van sy/haar sondelas en 
almal het na die Here geroep.  

Niemand het van Andrew notisie geneem toe hy hulle wou stilmaak nie. Almal het gebid en wou net 
met alle mag van die ondraagbare las van sonde ontslae raak. ‘n Vreemdeling het Andrew 
gewaarsku: “Wees versigtig wat jy doen, want dit is die Gees van God wat hier by die werk is."  

Oorvol bidure het aand vir aand begin plaasvind en dikwels tot in die vroeë oggendure aangehou. Dit 
was duidelik dat die Here se hand op Worcester was. Die hele gemeenskap het verander. 

En so het die herlewing uitgebrei na Calvinia, Swellendam, Heidelberg en uiteindelik ook na Paarl. In 
die Paarl-Franschoek vallei was daar 'n magtige beweging van die Heilige Gees. Iemand het gesê daar 
was kwalik iemand vanaf Franschoek tot Wellington wat nie aangeraak was nie. 

Dit was juis in die Paarl Strooidakkerk, waar die gebruik in die NG Kerk om die 10 aande tussen 
Hemelvaartdag en Pinkstersondag, gebedsbyeenkomste te hou, ontstaan het. Want hier het ds 
Gottlieb van der Lingen – ‘n stoere teenstander van die liberalisme, reeds van sy eerste preek af in 
die Grootte kerk – die Paarlse gemeente opgeroep tot 10 dae van gebed. Dit is gehou van 9 tot 19 
Mei 1861, Hemelvaart tot Pinkstersondag.  

Die seën en vrug hiervan was só omvangryk dat dit rimpelings regoor Suid-Afrika gemaak het. Sóveel 
so dat die NG Kerk sinode in 1867 na aanleiding hiervan besluit het om alle gemeentes aan te 
moedig om elke jaar die 10 dae voor Pinkstersondag in gebedsbyeenkomste bymekaar te kom. 

Die res van die verhaal is geskiedenis ... soos elke NG Kerk lidmaat van kan getuig. 

Die NG Kerk kry ‘n oop deur 
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Geen wonder dat daar hierna in die NG Kerk ‘n sending ontwaking gekom het soos nog nooit tevore 
en nog nooit weer daarna nie! Jongmense het aangemeld vir die bediening. Die Vrouesendingbond is 
gestig. Die eerste sendelinge is gestuur na die ou Transvaal in die Soutpansberge en in Rustenburg. 

Andrew het die Afrika Instituut gestig en die Hugenote Kollege en honderde sendelinge is in Afrika 
ingestuur. ‘n Deur het vir ons in Afrika en ander dele van die wêreld oopgegaan. 

Die NG Kerk in Nigerië 

Kom ek vertel net een van dié verhale, die verhaal van die NG Kerk in Nigerië. 

Die NG Kerk verbintenis met Nigerië kom van die sendingbeweging vanaf 1907. Dr Karl Kümm van 
SUM (Sudan United Mission) het Suid-Afrika op versoek van dr Andrew Murray besoek. Dit het gelei 
tot die finale jaar teologie student George Botha en ’n verpleegster CM Cilliers wat die roeping na 
Nigerië aanvaar het. 

George het eers ses maande mediese opleiding in London ontvang en saam met nog ’n sendeling 
Vincent Hosking het hulle in 1908 na Nigerië vertrek. CM Cilliers het in 1909 by hulle aangesluit. 

Hulle het aanvanklik in Mbula gewerk en later na Salatu (Saaiutu) getrek om die evangelie aan die 
mense van Tivland te verkondig. Talle sendelinge het die volgende vyftig jaar daar gewerk en veral 
Bybelskole en Sondagskole ontwikkel. 

Die ortografie van die Tiv taal as geskrewe taal is ook ontwikkel deur die sendelinge en die huidige 
amptelike Bybelvertaling in Tiv is in 1964 voltooi. 

Elspeth Liebenberg, een van ons gemeente se sendelinge, se oupa Johannes Gerhardus Strydom 
(Valie) het by die sendingwerk daar in 1913 aangesluit en onder andere uiteindelik die Evangelies 
vertaal in die Tiv taal. 

Dit was ’n uitdaging, want daar is bv nie woorde vir Bybelterme soos “liefde”, “aanbidding”, en 
“heilig" in die Tiv taal nie. Hulle het uiteindelik besluit om “liefde” te vertaal met ’n omskrywing: 
“goed vir jou hart”, doishima in Tiv. Dit het daarna die woord vir liefde geword wat in Bybelvertalings 
gebruik is. “Heilig” is weer vertaal met “spierwit”! 

Valie het egter talle kere malaria opgedoen en uiteindelik swartwaterkoors en kon ná sy tuisverlof in 
1920 nie weer teruggaan nie. Tot sy groot teleurstelling. Hy was later jare sendingsekretaris van die 
Vrystaatse NG Kerk, trouens veertig jaar lank. 

Hoewel die sendingwerk moeilik was en stadig gevorder het – net 25 bekeerlinge in die eerste 25 
jaar van sendingwerk – het uit hierdie sendingwerk twee kerke ontwikkel wat vandag ongeveer drie 
miljoen lidmate gesamentlik het. 

Die eerste kerk wat geplant is, was die Nongu u Kristu u i Ser u sha Tar (NKST). Dit staan vandag 
bekend as die Universele Gereformeerde Christelike Kerk. Hulle hoofkantoor is in Mkar-Gboko in die 
staat Benue met gemeentes wat regoor Nigerië en ook buite hulle grense strek. 

Hulle het meer as 'n miljoen lidmate in 360 gevestigde gemeentes, en 4 134 ander kerkies. Hulle 
bedryf 9 hospitale en 352 gesondheidsentrums, sowel as 500 laerskole en 53 hoërskole. Hulle bedryf 
ook sewe tersiëre inrigtings wat op teologie en gesondheid fokus. In 2005 het hulle ook die 
universiteit Mkar begin. 
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Hulle is steeds volledig op dieselfde belydenis as die NG Kerk gebaseer, die drie ekumeniese 
belydenisse en die drie formuliere van eenheid. 

Die tweede kerk wat geplant is, was die Evangelical Reformed Church of Christ. Hulle word veral in 
die oostelike provinsies van die state Kwara, Niger, Suid Zaria, Suidelike Plato en Akwa Ibon gevind. 
Hulle lidmaatgetalle het baie gegroei die afgelope twee dekades en het vandag ongeveer een en 'n 
halfmiljoen lidmate in honderde gemeentes. 

Hulle is ook min of meer op dieselfde belydenis as die NG Kerk gebaseer. Hulle voeg wel die 
Westminster Geloofsbelydenis en die Tweede Helvetiese Geloofsbelydenis uit die Gereformeerde 
tradisie by. 

Ek het onlangs ‘n besoek gehad van dr Gabile Akanni van Nigerië – Living Seed Ministries – wat die 
impak van hierdie werk in Tivland bevestig het. Hy het my vertel van nog drie ander kerke wat uit 
ons sendingwerk ontwikkel het. 

Saam vorm hierdie kerke uit ons bediening daar ‘n “Bybel-belt” teen die opmars van Islam in 
Nigerië. En al kry baie van die mense uit ons sendingwerk vandag baie swaar in hulle stryd om getrou 
te bly aan die Here – en betaal talle van hulle die hoogste prys vir hulle gehoorsaamheid – is hulle 
standvastigheid in vervolging ‘n helder stem van die evangelie aan die militante Islam opmars in 
Nigerië. 

Waar laat dit ons? 

Die vraag is wie is vandag die gemeente Filadelfia in die NG Kerk? Watter leraar, watter gemeente is 
bereid om die uitdaging te aanvaar om gehoorsaam aan die Here te raak, kom wat wil? Watter 
lidmaat is bereid om die Heilige Gees te gehoorsaam wat ons dring om te volhard en 
gehoorsaamheid aan God se woord bó alles te stel? 

Wie weet wat die Here vandag dan met julle kan regkry! 	
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Laodisea	–	die	louwarm	gemeente	

Jesus	eis:	bekeer	julle	–	Openbaring	3:14-22	

Die weegskaal in die brief aan Efese het die gemeente aan hulle eerste liefde gemeet. Die weegskaal 
in die brief aan Smirna meet die gemeente aan hulle getrouheid. Die weegskaal in die brief aan 
Pergamum meet die gemeente aan hulle leringe. Die weegskaal in die brief aan Tiatira meet die 
gemeente aan hulle onsedelikheid. Die weegskaal in die brief aan Sardis meet hulle aan die lewe wat 
daar by hulle is. Die weegskaal in die brief aan Filadelfia meet die gemeente aan hulle 
gehoorsaamheid. 

Die weegskaal in die brief aan Laodisea meet die gemeente aan hulle dade. Die praktiese gevolge 
van hulle geloof in Hom. 

Ons dade tel 

Daar is ‘n wydverspreide bygeloof onder Christene vandag dat ons dade nie tel by God nie. Dat God 
net kyk na ons geloof en nie na ons dade nie. Hulle verwys na Paulus wat gesê het dat ons 
geregverdig word deur ons geloof (Rom 1:16-17). En vergeet gerieflik dat dieselfde verse praat 
daarvan dat die regverdige uit die geloof sal lewe. 

Jakobus, die broer van Jesus, skryf hieroor en wys daarop dat ‘n mens se dade wys dat jy glo, en dat 
jou geloof in jou dade gesien kan word (Jak 2). Dit is vinkel en koljander. Die een is soos die ander.  

Geloof wys in die praktyk van jou lewe. Die praktyk van jou lewe wys in jou geloof. 

Die punt is, ons dade tel. Soos ek in die bydrae oor Sardis vlugtig na verwys het. Die boekrolle van 
ons almal se werke word by die wit troon oordeel oopgemaak (Openb 20). Ons dade tel vir God. 

Soos Paulus self daaroor skrywe: “10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, 
sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of dit goed of kwaad 
was.” (2 Kor 5:10). 

Die gelykenis van die waaksame slaaf 

Jesus het hieroor ‘n belangrike gelykenis vertel as deel van die profetiese rede (Luk 12:35-48; Matt 
24:45-51). En daar is baie geleerdes wat hierdie gelykenis verbind met Jesus se brief aan Laodisea. 

In die gelykenis moedig Jesus gelowiges aan om gereed te wees om die Here te ontvang. Om besig te 
wees met die werk waarvoor Hy hulle aangestel het. Hulle heupe moet omgord wees. Dws, die lang 
mantels wat hulle gedra het, moes met gordels om hulle heupe vasgebind word, sodat hulle die 
werk kan doen waarvoor hulle geroep is. 

Hulle lampe moes ook aan die brand wees, en hulle moes luister vir die klop van die eienaar aan die 
deur. Hulle moes gereed wees om dadelik vir hom oop te maak as hy kom en aanklop:  

“37Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: Hy sal 
hulle aan tafel laat sit, self ’n voorskoot aansit en hulle kom bedien.” (Luk 12:37). Watter voorreg! 

Soos met Sardis, sê Jesus, dat niemand weet wanneer dit sal gebeur nie. Met middernag of met 
hanekraai. “40 Want die Seun van die mens kom op ’n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie.” (Luk 
12:40). 

Die punt is dat ‘n mens waaksaam moet wees, en besig met wat die Here jou gegee het om te doen. 
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Kom ons lees wat Jesus vir Laodisea sê: 

Aan die gemeente in Laodisea  

14 “Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodisea:  “Dit sê die Amen, die getroue en ware 
getuie, die begin van God se skepping, 15 “ ‘Ek ken jou dade, dat jy nóg koud, nóg warm is. Was jy 
maar koud of warm! 16 Maar omdat jy louwarm is, nóg warm nóg koud, gaan Ek jou uit my mond 
spoeg. 17 Omdat jy sê, “Ek is ryk, ek het skatryk geword en het aan niks gebrek nie,” en nie besef dat 
jy ellendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie, 18 raai Ek jou aan om by My 
goud te koop wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees; en wit klere, sodat jy jou kan aantrek 
en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie; en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan 
sien. 19 Diegene wat Ek liefhet, berispe en tug Ek: Wees dan ywerig en bekeer jou! 20 Kyk, Ek staan by 
die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek instap by hom en saam 
met hom eet en hy saam met My.  21 “ ‘Wie oorwin, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net 
soos wat Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. 22 Wie ore het, moet luister na 
wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ”  

Laodisea 

Die skerpste oordeel van Jesus word gereserveer vir die boodskapper van die gemeente van 
Laodisea. Die gemeente is waarskynlik deur Epafras gestig (Kol 1:7; 4:12-13). Paulus het ook ‘n brief 
aan hulle gestuur wat ongelukkig verlore geraak het (Kol 4:16). 

Die stad Laodisea is 250  jaar vC gebou, die laaste stad op die antieke posroete van Klein-Asië. Een 
van die drie stede in die Likusrivier-vallei, saam met Hiërapolis (10 km noord) en Kolosse (16 km 
ooste), was ongeveer 65 km suidoos van Filadelfia geleë.  

Ná ‘n groot aardbewing in 600 nC is Laodisea verwoes. Die ruïnes van die stad is naby die dorp 
Eskihisar. En ‘n nuwe stad is daar langsaan gebou wat vandag Denizli genoem word. 

Laodisea was 'n belangrike handelsentrum. Die mense was welvarend en voorspoedig, 'n spilpunt vir 
die bankdienste in die streek. Die stad het ook in die vervaardiging van sagte, swart wol 
gespesialiseer waarvan luukse klere en matte gemaak is. Die stad was daarby 'n leier in antieke 
medisyne. 'n Mediese skool in die omgewing het 'n oogsalf ontwikkel wat oral in die Grieks-
Romeinse wêreld verkoop is. 

Hulle watervoorsiening was egter uiters swak. 

• Die nabygeleë Hiërapolis was bekend vir sy natuurlike warmwaterbronne.  
• Aan die ander kant was Kolosse wat 'n standhoudende koue natuurlike rivier gehad het. 

Laodisea se naaste waterbronne was egter besoedel of ontoereikend.  

Om die probleem te bowe te kom, het Laodisea 'n ondergrondse akwaduk gebou om water vir die 
stad te lewer. Maar op die roete van 8 km deur klip- en kleipype, het die water vuil en onaangenaam 
by die stad aangekom. Dit was nog warm. Nog koud. Die sentrale reservoir in die stad was gevolglik 
vuil en onwelriekend. 

Die gemeente was waarskynlik gestig tydens Paulus se bediening in Efese (Hand 19:10). Epafras (Kol 
1:7) en Argippus (Kol 4:17) was moontlik op 'n stadium leiers in die gemeente. 

Beskrywing van Jesus 
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14 “Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodisea:  ‘Dit sê die Amen, die getroue en ware 
getuie, die begin van God se skepping. 

Jesus begin weereens met ‘n beskrywing van Homself.  Die Een wat getrou was aan sy lewenstaak. 
Getrou in sy getuienis. Getrou in sy skeppingswerk. Hy kan hulle dus aanspreek oor hulle louwarm 
dade, want Hy het enduit gedoen wat Hy moes. 

Jesus is die Amen. Die Een wat beveel en dit geskied. 

Jesus is die getroue en ware getuie. Hy het nooit iets anders gesê as wat God Hom gegee het om te 
sê nie. Hy het altyd die waarheid gepraat. Selfs al het dit Hom sy dood gekos. 

Jesus is ook die begin van God se skepping. Trouens, Hy was die Woord wat God in die skepping 
gebruik het (Joh 1). 

Beskrywing van die gemeente 

15 “ ‘Ek ken jou dade, dat jy nóg koud, nóg warm is. Was jy maar koud of warm! 

Vanuit hierdie beskrywing van Jesus spreek Hy die gemeente aan oor hulle dade. En hulle skiet erg 
tekort: 

• Efese se dade was bó verdenking – saam met hulle inspanning en volharding – al was dit nie 
genoeg nie, weens die feit dat hulle hulle eerste liefde verlaat het nie. Die liefdelose 
gemeente. 

• Tiatira se dade was aan die groei – saam met hulle liefde, geloof, diens en volharding – al 
was dit nie genoeg nie, omdat hulle in afgodery en onsedelikheid verval het. Die korrupte 
gemeente. 

Laodisea se dade was egter nóg hier nóg daar, nóg koud, nóg warm. Soos Sardis was hulle dade 
doodgewoon net nie goed genoeg nie. 

Miskien het jy al die idee gehoor dat dit beter sou wees dat hulle koud was. Want, as hulle geestelik 
koud was, dan kon hulle nog tot bekering gelei word. 

Maar, dit is nie wat daar staan nie. Jesus sê, was julle maar koud of warm! 

Jesus verwys hier na iets wat die mense van Loadisea goed geken het. Hulle watervoorsiening.  

• Die water van Laodisea was nie so lekker koud soos dié heerlike koue waterbronne van 
Kolosse nie, so tien km oos van hulle.  

• Die water van Laodisea was ook nie so warm soos die heerlike warme waterbronne van 
Hiërapolis nie, so tien km noord van hulle.  

Laodisea se water het van die Denizli-bronne gekom en nadat dit oor ’n kalkkrans gestort het, 
louwarm en onsmaaklik by hulle aangekom. Nie koud nie. Ook nie warm nie. Louwarm. 

• Kyk, ‘n beker koffie wat lekker warm is, smaak vorentoe. Só ook ‘n koppie sop. 
• En ‘n beker koue water, les jou dors. “Met eisj, ja.” 
• Maar louwarm koffie, soos louwarm water, is nie lekker nie. 

Net so, hou die Here nie van mense wat louwarm is nie. Wat nie warm of koud is nie. Want hulle 
deug nie vir sy doeleindes nie. 

Beskrywing van hulle dwaling 
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16” ‘ Maar omdat jy louwarm is, nóg warm nóg koud, gaan Ek jou uit my mond spoeg. 

Wat doen die Here met mense wat nie geestelik is waar Hy hulle kan gebruik nie. Hy spoeg hulle uit 
sy mond. Soos louwarm koffie of water. 

Hulle kon wel trots wees op hulle materiële voorspoed – Laodisea was een van die rykste 
kommersiële sentrums in die wêreld – maar hulle het nie hulle geestelike louheid, hulle geestelike 
armoede, raakgesien nie. 

Hulle geestelike lewe was in ‘n skerp kontras met Jesus self, die “Amen, die getroue en ware getuie, 
die begin van God se skepping.” (Spr 8:22,30; Gen 1:1). Die Een wat beantwoord het aan sy doel. In 
die oortreffende trap! 

Waarskuwing of bemoediging 

17 “ ’Omdat jy sê, Ek is ryk, ek het skatryk geword en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy 
ellendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie, 18 raai Ek jou aan om by My goud 
te koop wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees; en wit klere, sodat jy jou kan aantrek en 
die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie; en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan 
sien. 19 Diegene wat Ek liefhet, berispe en tug Ek: Wees dan ywerig en bekeer jou!  

Daarom raai Jesus hulle aan: 

• Om eerder ryk in God te word – suiwer goud van Hom te koop. 
• Om onberispelik te lewe – wit klere om hulle onsedelikheid te bedek. 
• Om in geestelike insig toe te neem – salf vir hulle oë te koop. 

Dit was metafore wat spesifiek op die drie uitstaande kenmerke van die stad gemik was – die 
bankwese, die klerebedryf, en die mediese skool. 

Laodisea was bekend vir hulle bankwese, vir die klerebedryf, veral vir hulle swart wol industrie, en 
die salf van hulle aptekersbedryf. Dié salf is veral geassosieer met die beroemde oogkundige 
Demosthenes Philalethes. 

• Jesus sê hiermee dat al die geld in die wêreld niks beteken, indien hulle nie ryk in God is nie. 
Hy praat hier van hulle geloof wat so kosbaar is soos goud, soos Petrus op ‘n plek skryf:  

“6 Hieroor moet julle jubel, al moes julle nou eers vir 'n kort tydjie deur allerhande 
beproewings bedroef word. 7 Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle 
geloof — 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud wat verganklik is, maar nogtans met vuur 
getoets word — uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar 
word.”  (1 Pet 1:6-7).  

• Hulle moenie trots wees op hulle swart wolklere nie, maar eerder op die wit klere wat Jesus 
gee om hulle onreinheid en onsedelikheid te bedek.  

• Hulle moenie hoogmoedig wees oor die oogsalf waarvoor hulle bekend is nie, maar eerder 
vra vir die geestelike insig wat net Jesus kan gee. 

Hulle geestelike lewe was dus so louwarm en onsmaaklik soos hulle water! ‘n Toonbeeld van 
onverskilligheid. 
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Die oplossing was om God ywerig te begin gehoorsaam, aan sy stem gehoor te gee, die geestelike 
deur van hulle persoonlike en gemeentelike lewe vir Hom oop te maak en in gemeenskap met Hom 
te leef. 

Elkeen wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek! 

Natuurlik kon Laodisea aanstoot neem aan hierdie skerp boodskap. Wat eintlik die dinge waaroor 
hulle trots was in hulle stad, gebruik om hulle aan te spreek. Wat nog te sê, hulle te herinner aan die 
water wat hulle geweet het nie lekker gesmaak het nie. 

Jesus verduidelik egter vir hulle hoekom Hy so skerp is. Want, elkeen wat Ek liefhet (phileō), bestraf 
en tugtig Ek! Jesus sê hiermee dat Hy met hulle geassosieer is, dat Hy hulle Here is, en daarom doen 
Hy die moeite om hulle aan te spreek. Want, dit is wat die Vader met sy kinders doen 

Trouens, tugtiging is ‘n teken van God se teenwoordigheid in jou lewe: 

• Spreuke 3: “12 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy 
behae het.” (Spr 3:1) 

• Hebreërs 12: “5 En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek, heeltemal 
vergeet: “My seun, moenie die tugtiging van die Here geringskat nie en moenie moedeloos 
word wanneer jy deur Hom bestraf word nie; 6 want die Here tug dié wat Hy liefhet, en Hy 
straf elke seun wat Hy aanneem.” (Hebr 12:5-6). 

Aansporing en belofte aan dié wat oorwin 

20 “’Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek instap 
by hom en saam met hom eet en hy saam met My.  21 Wie oorwin, sal Ek saam met My op my troon 
laat sit, net soos wat Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. 22 Wie ore het, moet 
luister na wat die Gees aan die gemeentes sê.’ ” 

Dan kom Jesus by die eintlike ding wat hulle hele lewe sal verander. Dat Hy by die deur is, en klop. 
“As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek instap by hom en saam met hom eet en hy 
saam met My.” 

Hierdie boodskap is gerig aan die hele gemeente, maar die fokus is op enigiemand wat bereid is om 
te luister. Dit is net dié wat luister, wat oopmaak vir die stem van die Here Jesus, wat uiteindelik met 
Hom gemeenskap sal hê. Hy sal instap en saam met hom eet, en die persoon saam met Jesus. 

Jesus nooi ons hiermee uit tot ‘n aktiewe gemeenskap met Hom. Dit is hoe ons begin om aan ons 
doel te beantwoord. Soos warm koffie. Of koue water. 

Enigiemand wat luister, sal ervaar dat Jesus instap en sy intrek by hom of haar neem. Selfs al is dit ‘n 
boodskap wat deur die gemeente geïgnoreer word. 

Vir diegene wat luister, wat voorberei om die Here Jesus te ontvang, wat Hom innooi, kom daar ‘n 
ekstra belofte. ‘n Posisie van gesag in die koninkryk van God. Wie oorwin, sal Jesus saam met Hom 
op sy troon laat sit, net soos wat Hy ook oorwin het en saam met sy Vader op sy troon sit. 

En hulle sal deelneem aan sy heerskappy. Dit sal die oordeel oor die engele, soos Paulus aan die 
Korintiërs skrywe (1 Kor 6:3) en die oordeel oor die nasies, soos Johannes verder in Openbaring 
skrywe (Openb 20:4-6), insluit. 

Ek staan by die deur en Ek klop 
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‘n Mens sou die vraag kon vra, hoekom dié sewe briewe met die brief aan Laodisea af te sluit? 
Hoekom nie dit só skryf dat ‘n mens die boodskap aan Smirna of Filadelfia in jou gedagte kan hou 
nie? Die gemeentes wat volhard het, wat getrou was, wat ‘n belofte van oorwinning gekry het, wat 
‘n oop deur vir die evangelie gekry het. 

Die rede is dat die laaste uitnodiging van Jesus vir alle tye betekenisvol is. Dat Hy eintlik by elke 
gemeente se deur staan en vra om in te kom. Vir Laodisea sal dit beteken dat hulle weer die warmte 
van God se teenwoordigheid sal ervaar. Vir Efese sal dit beteken dat hulle die eerste liefde weer 
herontdek. Vir Sardis sal dit beteken dat hulle weer sal herleef uit hulle gevrekte gemeentewees. Vir 
Pergamum en Tiatira sal dit beteken dat hulle van die skande van dwaalleer verlos sal word. 

Hulle sal ervaar wat vir Smirna en Filadelfia al reeds ‘n werklikheid geword het. Dat die Here reeds 
daar is juis in hulle vervolging, en hulle die oorwinning sal laat behaal. Dat Hy die deur vir die 
evangelie oopmaak, soos hulle die deur vir Hom oopgemaak het. 

Mag jy die genade ontvang om die klop van Jesus in jou lewe te hoor en Hom in te nooi. Mag julle 
as gemeente die genade ontvang om die klop van Jesus te hoor, om in sy teenwoordigheid te 
floreer, en die oop deur van die evangelie na hierdie wêreld te benut. 

Soli Deo Gloria. 
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