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                                                                Hoofdstuk 3 

 

: 1  En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods 

      heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt 

      dood.  

 

Sardis =  ontkomenden, ontsnapten, overblijfsel 

de periode in de kerkgeschiedenis van 1517- 1750 

 

De brief aan Sardis beschrijft de periode van de kerkhervorming in de 16e eeuw. 

Men houdt daar het jaartal 1517 bij aan omdat Luther toen 95 stellingen aan de deur van 

een kerk in Wittenberg ( Duistland ) spijkerde.  

Luther was ook degene die zei: ‘Men wordt gerechtvaardigd van de zonden, door geloof alleen’.  

Dat is een Bijbelse Waarheid waar men toen maar ook nu vaak niets van wil weten.     

Het was een begin van iets wat al langer speelde in de kerk. 

Er kwamen al eerder protesten van onder meer de Engelse theoloog John Wycliff (1330-1384), de 

Nederlandse grondlegger van de Moderne Devotie ( een spirituele beweging binnen de 

middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De beweging ontstond 

doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in 

de kerkelijke leiding), Geert Grote (1340-1384) en de Boheemse ( Tsjechië ) priester Johannes Hus 

(ca. 1370-1415). Deze Johannes Hus werd op de brandstapel gezet met een papieren hoed waarop 

‘ketter’ stond. Een duidelijke waarschuwing in de richting van hen die op geloofsgebied 

‘dwaalden’; oftewel hun mond opentrokken tegen de kerk. 

Er zijn altijd wel groeperingen geweest die de kerkelijke leer niet trouw waren maar trouw bleven 

aan Zijn Woord. Dit werd echter zeer bemoeilijkt doordat er een verbod op Bijbels was.  

Meestal greep de kerk in omdat zij zich gedwarsboomd voelde door dit soort trouwe gelovigen.   

 

Zoals we in de brief aan Pergamus konden lezen, hadden kerk en staat tesamen 

het gezag. Constantijn de Grote stond aan de basis van de Rooms katholieke kerk. 

Het Christendom was een staatsgodsdienst geworden.  

Het Christendom werd door hem verbonden aan de wereld ( zwaar huwelijk tussen kerk en staat ). 

 

Na Luther en zijn stellingen kwam er veel opstand, reformatie, verzet vanuit gelovige kringen. 

Dit heeft destijds ook alle politieke machtsverhoudingen veranderd. 

Het werd een ware omwenteling want kerk en staat waren compleet verweven.  

In Duitsland had je Luther, in Nederland de hervormer Calvijn met het Calvinisme. 

Daaruit vloeide ook een sociale en politieke leer.  

Een verandering op het gebied van zowel het kerkelijk als het politiek gezag. 

Als antwoord van de kerk kwam de contra-reformatie. 

De contra-reformatie was de hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk. 

Ze moesten wel reageren op alle onrust. Bepaalde zaken veranderden en verbeterden om 

de rust en overzicht ( en daardoor het gezag ) weer terug te krijgen. 

 

Luther protesteerde tegen de ergste misstanden maar voornamelijk tegen de ‘aflaten’ binnen 

de Roomse kerk. Vanaf de 5e eeuw begon de katholieke kerk met het vergeven van de dagelijkse 

zonden. Christenen die een misstap hadden begaan, konden deze opbiechten bij een bisschop, 

waarna zij als boetedoening een bepaalde religieuze taak moesten verrichten. Dit kon variëren van 

het doen van een gebed tot het afleggen van een pelgrimage. Door het biechten en de boetedoening 

voorkwamen de Christenen dat ze na hun dood in het vagevuur terecht zouden komen. 

 

 

 

http://historiek.net/geert-grote-1340-1384/2979/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
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In de loop der tijd werd dit systeem van verzoening steeds vaker toegepast en werd het ook steeds 

verder uitgebreid. Er werden hele lijsten opgesteld, de zogenaamde boeteboeken, waarin alle 

zonden en bijbehorende straffen systematisch bijgehouden werden. Daarnaast ontstond in de 11e 

eeuw het principe van de algehele aflaat. Door het verrichten van bepaalde religieuze activiteiten 

kon men alle begane zonden in één keer aflossen, mits zij opgebiecht waren. Zo beloofde Paus 

Urbanus II alle deelnemers aan de Eerste Kruistocht in 1095 een volledige aflaat. 

Het duurde echter niet lang of er werd volop misbruik gemaakt van de aflaten. Zo begonnen lokale 

geestelijken religieuze werken en activiteiten te belonen met aflaatbewijzen voor toekomstige 

zonden. Daarnaast werden dergelijke documenten ook simpelweg verkocht, in ruil voor financiële 

bijdrages aan de bouw van kerken of scholen. Er bestonden zelfs vervalste aflaatbrieven die 

beloofden dat men hiermee doodzondes af kon kopen. Dit alles was in strijd met de kerkelijke leer, 

die stelde dat een aflaat alleen gold voor dagelijkse zonden die al opgebiecht waren. 

De kerk probeerde deze praktijk in te perken door vast te leggen dat een aflaat maximaal één jaar 

geldig was, maar dit mocht niet baten. Er verschenen vervalste aflaten waarop stond dat deze 

duizenden jaren geldig waren. Eén document uit omstreeks 1480 beloofde zelfs een aflaat van 

20.000 jaar. De bezitter hoefde na iedere misstap slechts een aantal gebedsregels op te zeggen en al 

zijn zonden waren vergeven. Daarnaast werden er zelfs aflaten verkocht waarbij men een al 

overleden voorouder nog kon bevrijden van het vagevuur. 

In 1517 besloot Paus Leo X toestemming te geven aflaten te verkopen in ruil voor een bijdrage aan 

de bouw van de nieuwe Sint Pieterbasiliek in Rome. 

Een mooie commerciële aktie met een uiteindelijk fraai resultaat. 

De Duitse priester Maarten Luther werd ook geconfronteerd met deze frauduleuze aflaten; 

Als hij een aantal gelovigen uit zijn parochie boetedoening op wil leggen na de biecht, presenteren 

zij het aflaatbewijs en eisen zij vrijstelling. Luther is hierover zo verontwaardigd dat hij zich in zijn 

beroemde 95 stellingen fel uitspreekt tegen de verkoop van aflaatbrieven aan overledenen en 

degenen die nog niet gebiecht hebben.  

 

Buiten deze aflaten waren er nog vele andere kerkelijke leerstellingen die haaks op Zijn Woord 

stonden. Zoals bijvoorbeeld de kinderdoop 

Deze is nergens in de Bijbel terug te vinden maar gebaseerd op kerkelijke regels. 

Kinderdoop was ‘makkelijker’;  

dan kon men in de boeken beter bijhouden hoeveel zieltjes een kerk telde. 

 

De ‘maaltijd des Heren’ is binnen de Rooms katholieke kerk uitgegroeid tot iets magisch. 

Volgens de kerk verandert tijdens de eucharistie (de mis ) het brood en de wijn in het Lichaam en 

Bloed van Christus. Ze hebben er een term voor bedacht; Transsubstantiatie. 

Volgens het katholieke dogma (geloofswaarheid) is elke christen aan de geconsacreerde heilige 

hostie en aan de geconsacreerde wijn goddelijke aanbidding verschuldigd, zelfs aan het kleinste 

deeltje ervan. De gedachte erachter is een beeld van de dood en na inname van de hostie, en dus de 

Heere Jezus Christus, kom je weer tot leven. Luther wees de leer van de transsubstantiatie af. 

Wij weten ( inmiddels) heel duidelijk dat Brood en Wijn in de Bijbel een uitbeelding zijn van 

de Levende Christus. Een beeld van deelhebben aan Hem en Zijn Opstandingsleven. 

Zijn Brood en Wijn is typologisch deelnemen aan het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. 

Geen beeld van dood maar juist van Leven. 

Bloed is in de Bijbel een type van ‘leven’. Bloed vervoert zuurstof, Geest, Rouach. 

Bloed reinigt. Zoals de Hogepriester ons reinigt met Zijn Bloed. 

Hij het Hoofd wij zijn Lichaam; hetzelfde Vlees en Bloed !! 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
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De Roomse kerk en vele Gemeenten zien zichzelf ook nog altijd als de Bruid van Christus. 

Er zijn vele plaatsen in de Bijbel aan te wijzen om eenvoudig aan te tonen dat dat absoluut 

geen Waarheid is. Wij als gelovigen, als Wedergeborenen, zijn Eén met Christus.  

Wij delen in Hem in elke geestelijke zegening in de Hemel. 

Hij als Hoofd, wij Zijn Lichaam; tesamen de Bruidegom. Hoe kunnen wij zijn bruid zijn ? 

 

Met de reformatie had men al deze dogma’s en leerstellingen van de kerk moeten afzweren. 

Maar we hoeven maar naar de kerk(en) van nu te kijken en we weten dat vele tradities en  

het grootste gedachtegoed van de Roomse kerk, gewoon is doorgegeven en voor Waarheid wordt 

gehouden. Men had de reformatie kunnen gebruiken om de kerkelijke leren af te schaffen en los te 

laten. Maar zelfs in onze dagen houdt men zich hier nog steeds aan vast. Terwijl al deze menselijke, 

wereldse regels en wetten in tegenspraak zijn met de Bijbel. En ook nog zeer eenvoudig op te 

zoeken en na te kijken. De oproep aan de Gemeente te Thyatire, om zich te bekeren van profetes 

Jezabel, is niet doorgevoerd. De Satan kan lachen maar Degene Die het laatst lacht…. 

 

 

 

: 1  En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods 

      heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt 

      dood.  

 

Sardis =  ontkomenden, ontsnapten, overblijfsel 

 

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die 

was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;  

-- 

20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en 

de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en 

de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. openbaring 1 

 

Hoe positief wij achteraf ook zouden kunnen denken over de kerkhervorming, de Heere is er niet 

positief over. Hij spreekt zeer rechtstreeks; gij zijt dood.  

Dit gaat over het Protestantisme. Het is een dood geloof. 

Een dood geloof wordt niet in Leven gehouden door de Geest. 

Een dood geloof heeft niets van doen met de Levende God. 

Op zich waren de hervormingen een goede ontwikkeling maar deze zijn halverwege gestopt en zijn 

nooit afgemaakt. En uiteindelijk heeft de reformatie meer kwaad gedaan dan goed.  

Er waren discussies over de regels en er kwamen nieuwe regels maar het Levende Woord werd 

dood gezwegen. Hoe meer discussies en regels, hoe meer concessies er gedaan worden en hoe 

minder er van Het Woord overblijft. 

Er kwamen meteen allerlei nieuwe kerkelijke groeperingen bij. En uiteindelijk draaide het overal 

toch weer om menselijke regels; wetmatige systemen. En iedere groepering had een eigen 

geloofsbelijdenis of statuten en formulieren als soort bescherming van de eigen inzichten; 

afbakening van eigen terrein. God gebruikt geen organisaties of instituten, God gebruikt mensen.  

Mensen die zich in Zijn Dienst willen stellen als een levende Gode welbehagelijke offerande. 

 

‘Ik weet uw werken’ 

Ze lijken voor de Heere welbehagelijk maar het zijn geen levende maar 

dode werken; werken der Wet en ten behoeve van de wereld. 

Dan sluit het Woord Zich en wordt de Kandelaar weggenomen. 
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1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, 

heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede,  

en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. romeinen 12 

 

 

         

: 2  Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol 

      gevonden voor God.  

 

Zijt wakende = word wakker, blijf waakzaam 

Dit slaat terug op ‘gij zijt dood’ uit vers 1. 

‘Slapen’ is symboliek, is een uitbeelding van ‘dood’. 

Denk aan ‘rust zacht’, als iemand is overleden. 

 

Versterk het ‘overige’ , wat nog over is, van een leven uit geloof, zodat ook dat niet verloren zal 

gaan; Sardis betekent ‘overblijfsel’. 

 

Mensen als Luther en Calvijn hebben op zich goed werk geleverd. 

Zeker gezien hun beperkte capaciteiten en mogelijkheden in die tijd. 

Zij hebben het kerkelijk gezag van zich afgeschud en plaatsten het gezag van de Bijbel boven alles. 

Zij en vele anderen hebben enkele Bijbelse Waarheden gepredikt die lijnrecht tegenover de 

kerkelijke leer stonden, zoals; ’men wordt alleen door geloof gerechtvaardigd’ en men werd bekend 

met ‘de oude en de nieuwe mens’, ook leerde men over de ‘eigen verantwoording ten opzichte van 

de Heere’. Ze hebben de beste bedoelingen gehad maar de gehele reformatie, het protestantisme, 

hetgeen voortkwam uit de Roomse kerk, werd niet ‘vol’ gevonden door God. 

 

En we hoeven alleen maar te kijken naar ons eigen land en we begrijpen wat de Heere hiermee 

bedoelt. Nederland kent op dit moment zeer veel verschillende kerkelijke stromingen. 

Elk hebben zij hun eigen statuten, regels, formulieren, tradities. 

Het gezag van de Bijbel is al lang weer ingeruild voor het gezag van een instituut. 

 

9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 

onzen Heere. 10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij 

allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in 

eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen. 1 korinthe 1 

 

3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; 

5 Een Heere, een geloof, een doop, efeze 4 

 

Een lichaam waarvan elk lid een andere kant op wil en niet naar de opdrachten van het Hoofd wil 

luisteren, functioneert niet; kan geen Werken verrichten. En zeker geen Vruchtbare. 

 

13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, 

hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 

15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom 

niet van het lichaam?  
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16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom 

niet van het lichaam? 17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het 

gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? 

18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild 

heeft. 19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? 

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot 

de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. 

22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 

23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij 

overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. 

24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, 

gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 

25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden 

dragen. 26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 

zo verblijden zich al de leden mede. 27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het 

bijzonder. 1 korinthe 12 

 

        

 

: 3  Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij  

      dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over  

      u komen zal.  

 

Hier wordt gesproken over ‘het Woord’, de Heere Jezus Christus. 

Bekeer u naar Hem. Keer terug naar de Oorsprong. 

Keer terug naar uw eerste Liefde. 

 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

johannes 1 

 

14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen ( Woord ), dan over allen rijkdom. 

15 Ik zal Uw bevelen ( gezaghebbend Woord ) overdenken, en op Uw paden letten. 

16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen ( beslissingen; hegeen U bepaalt ); 

Uw Woord zal ik niet vergeten. 17 Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw Woord beware. 

18 Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw Wet (thora= onderwijs, onderricht ). 

psalm 119 

 

21 Die Mijn geboden ( Zijn gehele Woord =al  het ‘gebodene’) heeft, en dezelve bewaart, die is het, 

die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, 

en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. johannes 14  

 

4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de 

waarheid niet; 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt 

geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook 

zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een 

oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne 

gehoord hebt. 1 johannes 2 
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Indien gij dan niet waakt = als je niet waakzaam bent, als je slaapt, als je niet alert bent 

zo zal Ik over u komen als een dief = dan zal ik ‘plotseling’ bij je zijn. 

Een dief komt onverwacht in een onachtzaam moment. Een moment dat je niet waakzaam bent. 

Op het moment dat je slaapt, word je overrompeld. 

 

‘en gij zult niet weten, op wat ure Ik over  u komen zal’  

dit slaat op de Wederkomst van de Heere Jezus Christus.  

 

Dit werkt nog steeds zo want kerkelijk Nederland heeft nog steeds geen idee van de Wederkomst 

van de Heere op aarde. De kerkelijke instituten prediken geen Wederkomst op aarde. 

Zij gaan ervan uit dat de kerk het geopenbaard Koninkrijk is. Zij bouwen en werken aan dit 

‘koninkrijk’. Zij werken aan een oude schepping. Zij zien de ‘Jongste dag’ (= grote Witte Troon 

na het 1000 jarig geopenbaarde Koninkrijk ) als Zijn Wederkomst. Maar als men de Bijbel ook maar 

enigszins onderzoekt, komt men tot de conclusie dat het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere 

Jezus Christus nog steeds niet is verschenen en dus nog aanstaande is.  

Zacharia 9 en 14 zijn echt niet weg te redeneren en ook de Beloften van de Heere niet; 

 

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 

heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1 

 

Bijvoorbeeld, dat de stammen van Israël bijeenvergaderd zullen worden en dat Jeruzalem compleet 

verwoest zal worden en dat de duivel 1.000 jaar gebonden zal worden. Dit is nog maar een greep 

van wat er daadwerkelijk staat over het geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus 

Christus. Ook de Belofte dat de Christus op de Troon van David zal zitten, is niet alleen de Troon 

in de Hemel, als Zoon van God maar is ook de Troon in Jeruzalem op aarde, Hij is tevens de Zoon 

des Mensen. Maar mensen zijn geneigd tot filosoferen; hun eigen gedachten en bedenkingen zijn 

belangrijker dan Zijn Woord, dat zwart op wit staat. Hun Wijsheid is eigen-wijsheid. 

De Bijbel is er gewoon zeer duidelijk over dus; bekeer u en weest waakzaam.  

 

De reformatie heeft verzuimd om deze dingen alsnog hun herstel te geven, dat wil zeggen om ze te 

geloven vanuit de Bijbel en ze een plaats te geven in hun leringen. De kerk is in de kerkelijke 

kringen vaak nog steeds dat bruidje, dat smacht naar de bruidegom in de toekomst, ooit een keer.  

De doop is in de reformatie een besprenkeling geworden en dat is heel wat anders dan het was. 

Men heeft ook verzuimd om dat te herstellen. Het is allemaal niet vol gevonden voor God.  

 

Wat men terugvond in die dagen, met dank aan Luther, is dat de mens gerechtvaardigd wordt uit 

geloof alleen. Maar je mag blij zijn als je die Waarheid onder Christenen vandaag nog terugvindt. 

Van heel de rest weet men nagenoeg niets. 

Van de Heerlijkheid van Christus, van de Verheerlijkte positie van de Gemeente, inclusief de 

Opname van de Gemeente en van het Hogepriesterschap van de Heere heeft men geen flauw idee. 

De meest elementaire Gemeentelijke Waarheden kennen gelovigen niet meer. 

Deze zijn in de loop der tijd verdwenen, weggeredeneerd met menselijk inzicht. 

De menselijke filosofie verkozen boven Zijn Waarheid. 

 

 
 
: 4  Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij    

      zullen met Mij wandelen in witteklederen, overmits zij het waardig zijn. 

: 5  Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen  

      uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 
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‘die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witteklederen, 

overmits zij het waardig zijn’ 

Ook in deze periode waren er mensen die het met eer en geweten alleen bij de Bijbel hebben 

gehouden; ‘weinige namen’, dat wel. Een gelovig overblijfsel = Sardis. Een klein clubje dus. 

Zij hebben hun klederen niet bevlekt. Zij hebben gewandeld in gemeenschap met de Heere 

en Zijn Woord en vanuit de Kracht van de Geest van Christus in hen. 

Aan deze overwinnaars belooft de Heere, dat zij met Hem zullen wandelen in witte klederen. 

Witte Klederen zijn een beeld van Zijn Heerlijkheid. ( Loon, Kroon, Zoonschap, Erfenis ) 

 

12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk 

en Heerlijkheid. 13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der 

prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, 

maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 1 thessalonicenzen 2 

 

14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der Heerlijkheid van onzen 

Heere Jezus Christus. 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, 

hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. 2 thessalonicenzen 2 

 

11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig 

en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 

13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der Heerlijkheid van den groten God en onzen 

Zaligmaker Jezus Christus; titus 2 

 

‘Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen’  

= deel hebben aan de Heerlijkheid van Christus als Beloning voor een leven uit geloof. 

 

8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve 

gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in 

het boek des levens van de grondlegging nederwerping der wereld), ziende het beest, dat was en 

niet is, hoewel het is.openbaring 17 

 

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den 

poel des vuurs. openbaring 20 

 

De overwinnaars uit Sardis, maar tevens alle overwinnaars door het geloof van, en in Christus, 

zullen met de Heere Jezus Christus wandelen in witte klederen. 

‘Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens’ 
Hun namen staan geschreven in het Boek des Levens. 

Van de nederwerping af, is het bij God bekend wiens namen in het Boek des Levens staan. 

Namelijk allen die hebben geloofd, en nog steeds geloven en degenen die nog zullen gaan geloven 

in God en Zijn Woord Christus. 

 

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun Woord in Mij geloven 

zullen. johannes 17 

 

‘Ik zal zijn naam belijden’ 

In de oude naam wordt uitgebeeld wie men eens was naar de oude mens; 

En in het ontvangen van een nieuwe naam, wordt uitgebeeld wie men in Christus geworden is. 

De Heere Jezus Christus belijdt dan hun namen voor Zijn Vader en Zijn engelen. 
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Dan zal de Vader, Erfenis en Zoonschap uitdelen, op grond van wie men geworden is. 

Het is een onvoorstelbare grote eer om niet alleen witte klederen van de Heere te zullen  

ontvangen voor het overwinningsleven uit geloof  maar dat Hij ook onze nieuwe naam belijdt  

voor Zijn Vader, Die ook onze Vader is. 

En dit alles voor hetgeen Hijzelf in ons gewerkt en bewerkt en uitgewerkt heeft. 

 

13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid. 

14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig 

te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 

1 kronieken 29 

 

32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. mattheus 10 

 

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden 

zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 

boven allen naam is; 

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de 

aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot 

heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2 

 

En daarom deze ernstige aansporing; om ons te onderwerpen aan het Gezag van Gods Woord; 

We zouden het grote doel, dat wij door God geroepen zijn tot dienstbaarheid en zoonschap, 

dan ook voor ogen houden; Mocht u dit doel toch uit het oog verloren zijn, en uw geestelijk leven, 

meer ‘dood dan levend’ zijn, klinkt het enige antwoord:  

‘Bekeer u, keer terug, en begin opnieuw met de Heere uw God’. 

 

 

 

: 6  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 

: 7  En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 

      Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en 

      niemand opent:  

 

Filadelfia =  Broederliefde; Broederlijke liefde 

 
De Gemeente Filadelfia staat model voor de periode van ongeveer 1750 tot ongeveer 1940. 

Dit is de enige brief waarin de Heere alleen maar positieve zaken benoemd. 

 

de Heilige en Waarachtige; 

De Heilige, de Waarachtige is Degene die de Waarheid is. 

Er is niemand Heilig ( vdq = Qodesh ) gelijk de Heere 

Heiligen  =  Zich afscheiden van; Zich wijden aan; 

                    Zich afzonderen van de wereld en Zich wijden aan de Heere 

                    Bestemd zijn voor een door God bepaald doel 

                    Uitverkorenen; Geroepenen 

 

Wij zijn Heilig in ( tesamen met ) Christus. Wij zijn Heilig omdat Christus Heilig is en wij zijn 

Lichaam zijn. Er is niemand Heilig gelijk de Heere. 

Elk wedergeboren mens bezit de Geest en is daarmee  heilig = bekwaam tot dienst aan de Heere. 
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23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den 

Heere Heilig genaamd worden.) lukas 2 
 

14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw 

onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook 

gijzelven heilig in al uw wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 

1 petrus 1 

 

18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, 

bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 

19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 

20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij 

den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 

21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. 1 Johannes 5 

 

Dit is de enige positieve Brief want vanaf de apostolische tijd ging het eigenlijk al mis. 

Deze periode kenmerkt zich door mensen die er uit zichzelf op uit trokken om het  

Evangelie te verkondigen. ( zoals Johannes de Heer )  

Dus niet in dienst van een kerk maar in Dienst van de Heere; 

een vrije prediking zonder zich iets aan te trekken van welk gezag dan ook. 

Er werd veel Bijbelstudie gegeven. 

Kerk en staat waren inmiddels gescheiden dus de omstandigheden waren gunstig. 

Deze mensen kregen ruimte, ook van de overheid. 

Dus tijd en omstandigheden maakte dit mogelijk 

Als men zich geroepen voelde, kon men het Evangelie verkondigen. 

Zonder financiële steun van een kerkelijke organisatie. 

Gewoon op een paard gaan zitten en overal prediken over de Heere. 

Tot Engeland en Amerika aan toe. 

 

Nu heb je zendingsgenootschappen en gaat men er in de eerste plaats op uit om maatschappelijke- 

en sociale- ontwikkelingshulp te verlenen. Evangeliseren is vaak bijzaak geworden. 

Op deze manier zijn de zendingsorganisaties ontstaan; uit het initiatief van individuen. 

Hierin herken je de methode die de apostelen hanteerden. Ze gingen gewoon. Waarheen dan ook. 

Zo moet het dus. Niet geregeld in een kerkelijke organisatie, een instituut, een zendingsgenootschap 

of wat dan ook. Maar gewoon met de roeping van de Heere.  

Onder Gezag van de Heere en met vertrouwen op de Heere.  

Christelijke aktiviteit buiten de kerkelijke instituten. 

Maar men is dit weer kwijtgeraakt; nu wordt meteen gevraagd; ‘van welke kerk gaat dit uit?’ 

 

5 Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de 

hovaardigen, en die tot leugen afwijken. psalm 40 

 

6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?psalm 118 

 

Historisch bezien, komen we eigenlijk niet verder dan tot Thyatire (= Katholicisme), en tot 

Sardis (= Protestantisme), welke beiden tot aan de Opname zullen blijven bestaan. 

Filadelfia, is de uitbeelding van het Ware, binnen het Christendom; 

Filadelfia (= broederlijke liefde) wordt in alle tijden in kerken en samenkomsten gevonden. 

Het is het ‘passend symbool’ voor het Ware-Christen zijn; 
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Broederlijke Liefde, is een liefde die ontstaat uit een Levende, bloed-verwantschap; 

met Dezelfde Vader. 

Filadelfia was een Gemeente die zich bewust was, gekocht te zijn door het Dierbaar 

Bloed van de Heere Jezus Christus.bHier vind je de Waarheid weer terug.  

De Waarheid die men in voorgaande Gemeentelijke perioden kwijt geraakt was. 
 
23 Zo zal ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden der Gemeente zal ik U prijzen. 

psalm 22 

 

48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn 

Mijn broeders? 

49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. 

50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en 

zuster, en moeder. mattheus 12 

 

17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga 

heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God 

en uw God.johannes 20 

 

De Heere Jezus Christus zegt: Mijn Vader en uw Vader. 

Maar de Heere Jezus Christus zegt niet: Mijn Vader en onze Vader. 

Als de Heere spreekt over ons als over Zijn broederen, dan geeft de Schrift ons 

geen enkele aanwijzing om over Hem te spreken als over: onze Broeder. 

 

 

 

: 7  Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:  

 

Sleutel  =  Mepathach  =  jtpm  = Vanwege het Openen 

             =  Christus 

             =  Hij Die de Sleutel Davids is, en Die de Sleutel Davids heeft  

                 Christus is de Enige Die de mens toegang kan verschaffen: Tot het Eeuwige Leven 

                                                                                                              : Tot in Zijn Koninkrijk 

 

De enige voorwaarde is, geloof in Hem en Zijn Goddelijk en Onveranderlijk Woord. 

De Sleutel maakt het verschil tussen Vrijheid en gevangenschap; tussen Genade en Wet 

 

22 En Ik zal den sleutel van het ( Konings ) huis van David op Zijn Schouder leggen; en Hij zal 

opendoen, en niemand zal sluiten, en Hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.jesaja 22 

Het is de vervulling van bovenstaande profetie uit Jesaja.  

 

Wanneer de Heere straks komt, zal Hij met Zijn Sleutel , Zijn Koninkrijk op Aarde ‘openen’. 

Sinds Zijn Opstanding heeft de Heere met Zijn Sleutel, de Deur van Zijn Vrederijk geopend.      

Eerst ten behoeve van het nu nog Verborgen Koninkrijk van Christus, in de Hemel; 

en na de opname van de Gemeente, zal de Heere Zijn Sleutel gebruiken, om de Deur te 

openen van Zijn Geopenbaarde Koninkrijk op Aarde. 

Voor een ieder die in Hem gelooft 

 

De Sleutel Davids is de verwijzing naar het Geopenbaarde Koninkrijk van de Zone Davids; 

niemand kan ongemerkt naar binnen en niemand kan uitgaan buiten Hem om. 

Alleen de Heere heeft alle sleutels. 
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       Richteren 3:20 
       Ehud, oftewel Echad, doet de deur op slot voor Eglon (= type van satan) 

 

       Jesaja 22:22 
       Koning Christus, is de Sleutel van Zijn Koninkrijk 

 

       Lukas 11:52 
       Christus is de Sleutel der Kennis en der Wijsheid 

 

       Openbaring 3:7 
       De Heilige en Waarachtige God, is, en heeft de Sleutel Davids 

 

       Openbaring 9:1 
       Aan de 5e Engel (Christus en Lichaam) wordt de Sleutel van de put des afgronds gegeven 

 

       Openbaring 20:1 
       En ik zag de Engel afkomen uit den hemel, hebbende den Sleutel des afgronds, en een grote 

       keten in Zijn hand; 

 

 
 

: 8  Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende Deur voor u gegeven, en niemand kan Die  

      sluiten, want gij hebt kleine kracht,  

      En gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.  

 

Individuele mensen, die niet afhankelijk waren van een kerk, gingen erop uit. 

Ze predikten het Evangelie. Men wilde de Waarheid prediken.  

Dit deden ze zonder financiële hulp van de kerk, stichting of familie. Dat lijkt kleine kracht. 

Maar hoe groter de kracht is van welk orgaan dan ook dat in jouw onderhouds behoeften voorziet, 

hoe minder je nodig hebt van de Heere. Omdat je dan concessies moet doen met de wereld. 

Pas wanneer men ‘zwak’ durft te zijn, kan Zijn Kracht volbracht worden. 

Pas wanneer de oude mens afgelegd wordt, kan men de nieuwe mens aandoen 

Om Zijn Kracht het Werk te laten doen, zal men de oude mens moeten negeren.  

In onze dienst aan Hem, zouden wij rekenen op Zijn Kracht en niet op ons eigen ego. 

De Geopende Deur is de Heere Jezus Christus en niemand kan Die sluiten want  

gij hebt kleine kracht en daardoor hebt gij Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend. 

 

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg; want Mijn Kracht wordt in zwakheid 

volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de Kracht van Christus in 

mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' Wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 

2 korinthe 12 

 

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven 

wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 

heiligheid. efeze 4 
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Die Zijn Woord bewaard en Zijn Naam niet verloochend kan door de Deur naar binnen. 

 

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. 

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen 

hebben hen niet gehoord. 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. johannes 10 

 

Hij is dus niet alleen de Sleutel maar tevens de Deur; 

Deur naar de Vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het Hemels Koninkrijk, 

Deur naar de Nieuwe Schepping.  

Al deze deuren waren onder het Oude Verbond gesloten maar  

zijn door de Opgestane Christus geopend. Hij is de Sleutel. 

 

( En typologisch waren daarom de deuren van de Opperzaal gesloten tót het moment dat Hij als de 

Sleutel Davids blies met Zijn Geest. Na het blazen van de Geest was de Gemeente, Zijn Lichaam 

werkelijkheid en was het Nieuwe Verbond werkelijkheid. 

Allereerst van toepassing op de apostelen; de Gemeente. De deuren zaten voor Thomas, als type 

van het ongelovig Joodse Volk, langer dicht ). 

 

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, 

waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en 

zeide tot hen: Vrede zij ulieden! johannes 20 

 

26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus 

kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 

johannes 20 

 

 

 

: 9  Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en  

      zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw  

      voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.  

 

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die 

zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. openbaring 2 

 

Dit is overdrachtelijk.  

Joden staan voor Wet en religie en regels en beperking.  

Dit komt niet van de Heere Jezus Christus maar van de Satan ( synagoge; leerhuis des satans ). 

Ze liegen; de duivel is een leugenaar, hij is de vader van de leugen. 

Hier wordt dus gesproken over mensen die de Waarheid ten onder houden; 

zij die bewust naast het Woord van God lopen en anderen willen misleiden. 

Het zijn de ‘ergernissen’ ; mensen die anderen van het geloof proberen te houden. 

Het zijn ongelovigen. 

 

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een 

mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is 

in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en 

de vader derzelve leugen. Johannes 8 

 

 



13 

 

 

‘Zie, ik geef uit de synagoge des satans degenen die zeggen dat zij Joden zijn maar die zijn het 

niet, maar liegen’ 

Zie, Ik zal ervoor zorgen dat zij voor u zullen verschijnen en knielen aan uw voeten en ze zullen 

bekennen dat Ik u liefheb. De Heere bemoedigt de getrouwen van de Gemeente Filadelfia door ze te 

verzekeren dat degenen die hen nu tegenwerken in de Toekomst daarvoor zullen moeten verschijnen 

voor Hem en Zijn Lichaam, de Gemeente. Want tesamen met Hem zullen wij de wereld oordelen. 

Wij zijn gezegend met elke geestelijke Zegening in de Hemel in Christus; 

wij zijn één met de Heere Jezus Christus; van hetzelfde Been en Bloed; Zijn Lichaam. 

Alles wat voor de Heere Jezus Christus van toepassing is, is ook op de Gemeente van toepassing. 

 

22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand 

meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, 

en het zal niet wederkeren: dat Mij alleknie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 

jesaja 45 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld 

wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?1 korinthe 6 
 

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met 

Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 

mattheus 25 

 

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al 

de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 

42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren 

heeft om te horen, die hore. mattheus 13 

 

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en 

alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. mattheus 16 

 

38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig 

geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de 

heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen. markus 8 

 

14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is 

gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 

15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun 

goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de 

goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. judas 

 

8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. 

9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het 

stof lekken. psalm 72 

 

11 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in 

een ogenblik beschaamd worden. psalm 6 

 

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de 

aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot 

heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2 



14 

 

 

35 Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! ( Satan ) zegge de inwoneres van 

Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge Jeruzalem. 

36 Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak wreken; en Ik zal haar 

zee droog maken, en haar springader opdrogen.37 En Babel zal worden tot steen hopen, een woning 

der draken, een ontzetting en aanfluiting, dat er geen inwoner zij. 

jeremia 51 

 

 

 

:10 Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 

      der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. 

 

10 Die de oprechten doet dwalen op een kwaden weg, zal zelf in zijn gracht vallen; maar de vromen 

zullen het goede beërven.spreuken 28 

 

Omdat de Gemeente van Filadelfia, het Woord van God in lijdzaamheid (met passie) bewaard 

heeft en alleen bij het Woord gebleven is, zo zal de Heere de Gemeente van Filadelfia  

bewaren in de ure van verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. 

Het gaat nog steeds over de periode van heel de kerkgeschiedenis in onze Bedeling. 

En ‘de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal,’ is hooguit de verwijzing  

naar de Grote Verdrukking die in de volgende Bedeling, over de gehele wereld komen zal. 

Zoals ook het vorige vers daar indirect naar verwijst. 

 

Natuurlijk heeft ook de Gemeente van Filadelfia last van verzoekingen; 

zoals elke gelovige in Christus, van elke tijd, verzocht wordt.  

Dat kan ook niet anders want de duivel is de god dezer eeuw, 

bovendien zijn wij mensen hier op aarde nog in het zondige vlees.  

De Heere gebruikt de verzoekingen tot beproeving en zal degene 

belonen die de verzoeking met Zijn Wapenrusting afweerd. 

Degene die de oude mens aflegt en de nieuwe mens in Christus aantrekt 

en dus de Heere het Werk in en door zich laat doen, 

ontvangt hiervoor een Beloning ( Loon Kroon Erfenis Heerlijkheid Zoonschap ) 

Dit kwamen we ook al tegen in Openbaring 2 

10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis 

werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw 

tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.openbaring 2 

 

Verzoeking is een aanval en heeft tot doel dat men het Woord van God zou loslaten.  

De duivel wil elke gelovige onklaar maken in zijn dienst aan de Heere; 

door bijvoorbeeld de werken der Wet in te fluisteren. 

Zo beïnvloedt de duivel je geweten en heeft daardoor macht. 

Als je druk bent met de werken der Wet, ben je niet meer onder de Genade en ben je 

niet meer geschikt voor de dienst aan de Heere. 

Als je druk bent met werken om deze oude Schepping te recyclen, kun je je in die tijd 

niet door de Heere laten gebruiken in Zijn Dienst. Je bent dan dienstknecht van de oude schepping. 

In plaats van dienstknecht van de nieuwe Schepping. 

Er zijn nog maar weinig mensen die geloven dat heel de Bijbel het Woord van God is. 

Maar de Gemeente van Filadelfia heeft het Woord bewaard en de Heere heeft haar 

daarom ‘bewaard in de verzoekingen’;  

Hij zal haar belonen met Heerlijkheid ( Kroon, Loon, Erfenis, Zoonschap ) 
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7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. jakobus 4 

 

 

 

:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.  

:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 

      daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns 

      Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn 

      nieuwen Naam.  

:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.  

 

 

:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.  

 

Haastelijk                      =   Zonder uitstel 

                                           En gezien vanuit de eeuwigheid, is het maar een korte tijd  

Houd vast dat gij hebt   =  Houd vast aan al hetgeen de Heere ons gezegd en beloofd heeft 

                                                   

Een Kroon, als bekroning en beloning op een leven uit geloof in Christus. 

Door verzoekingen te weerstaan en de Heere en Zijn Woord trouw te blijven; 

zodat de Heere Zijn Werk zou kunnen volbrengen door en in jou.  

Dit kan alleen als nieuw schepsel, dit kan alleen de nieuwe mens in Christus.  

 

12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij 

de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 

jakobus 1 

 

‘Zie, Ik kom haastelijk’ 

De Heere spreekt hier over Zijn Wederkomst; wij kunnen de Heere spoedig verwachten. 

Zijn Wederkomst op de Olijfberg is het eerstvolgende agendapunt in Zijn Raadsbesluit.  

Het einde van Zijn Verborgenheid en het begin van het Geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de 

Heere Jezus Christus. Zijn Parousia =  Zijn Lichamelijke Aanwezigheid. 

Daaraan voorafgaand is de opname der Gemeente.  

Dat moment is gelijk aan de Rechterstoel en daar zal blijken of er een Kroon ( Zoonschap, 

Heerlijkheid, Loon, Erfenis ) is weggelegd voor de getrouwen, die zich in de praktijk van het leven 

vastgehouden hebben aan het Woord Gods;  het Woord bewaard hebben.  

In gemeenschap hebben geleefd met de Heere Jezus Christus. 

Dan zal blijken wie wij geworden zijn, dan zal de eventuele Heerlijkheid aan ons geopenbaard 

worden. Wij zouden gaan staan en standhouden en staande blijven met de Geestelijke 

Wapenrusting, zodat de bekroning op een leven uit, en in geloof, aan ons niet voorbij zal gaan. 

Zodat wij niet naakt komen te staan. Dan wordt geopenbaard wie wij zijn zullen. 

Het eeuwige Leven kan ons nooit meer ontnomen worden, want uit Genade en op grond van  

geloof in de Heere Jezus Christus hebben wij deel aan Zijn Opstandingsleven.  

En Genade kent nou eenmaal geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer. 

 

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 2 korinthe 5 

 

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar 

wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, 

gelijk Hij is. 1 johannes 3 
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:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 

      daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns 

      Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn 

      nieuwen Naam.  

 

15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is 

de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 1 timotheus 3 

 

‘Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 

daaruit gaan’ 

Die overwint is degene die standvastig in Zijn Woord blijft staan; 

is degene die Zijn Woord in lijdzaamheid ( met passie, gedrevenheid ) bewaard heeft 

Die overwint is degene die met de Wapenrusting Gods de boze pareert. 

Dan zullen zij ontvangen; Loon, Kroon, Erfenis, Heerlijkheid, Zoonschap,  

Dan zullen zij zijn als een pilaar in den tempel Gods.  

Een pilaar is een steun in het Bouwwerk, Het zijn degenen op wie de Heere bouwen kan. 

Het zijn degenen die bewezen hebben capabel te zijn om verantwoording te dragen. 

Een pilaar in den Tempel Gods zijn, is deelhebben aan Zijn Heerlijkheid op basis van 

een leven uit geloof en afhankelijkheid. 

Deze pilaar is nu nog niet geopenbaard maar met het afdalen van het ‘nieuwen Jeruzalem’,  

zal zichtbaar zijn door en in wie de Heere mocht bouwen.  

 

 

Bij Zijn Wederkomst, samen met Zijn Lichaam. En dat is dan ook het Nieuwen Jeruzalem; 

De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, de vele duizenden engelen. 

 

23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de 

vrije was, door de beloftenis; 24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn 

de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; 

25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, 

en dienstbaar is met haar kinderen. 26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons 

aller moeder.galaten 4 

 

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het 

hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over 

allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; hebreeën 12 

 

‘Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods’ 

De Heere maakt de overwinnaars tot pilaren, zuilen, steundragers in Zijn Tempel. 

Degenen die volharden in geloof, met diegenen zal de Heere Zich met Zijn Naam verbinden. 

Daarmee komt tot uitdrukking dat de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam één zijn. 

Dat Zij onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Dat komt tot uitdrukking in de naam. 

 

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 

johannes 17 

 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een 

Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen 

vervult. efeze 1 
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         De Naam Mijns Gods;  

        IK ZAL ZIJN, Die IK  ZIJN ZAL         
 

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: 

De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal 

ik tot hen zeggen? 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: 

Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! 

15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, 

de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot  

ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot 

geslacht. exodus 3 

       

      De Naam van de Stad Mijns Gods; 

      nieuw Jeruzalem 

 

en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, 

dat uit den hemel van Mijn God afdaalt vers 12 

 

     De Nieuwe Naam van onze Verlosser; 

     Woord Gods, Koning der koningen, Heere der heren 

 

12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij 

had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het 

Woord Gods. 14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en 

rein fijn lijnwaad. 15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen 

slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn 

des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij 

dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. 

openbaring 19 

 

        

 

:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt.  

 

Het Geloof is uit het gehoor; oren = horen = gehoorzamen 

Die ore heeft, die hore; ‘let op, wat Ik u zeg; er zit nog een betekenis achter’ 

De Geest zal ons in heel de Waarheid leiden. 

Dat gebeurt in het verborgene en is het  Werk van de Heere Zelf. 

 

 

 

:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen:  

      Dit zegt de Amen, de Trouwe, en Waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods 

 

Laodicea; het recht van het volk 

Laos = volk 

dikazo = recht, oordeel  

 

Deze Gemeente staat overdrachtelijk model voor de periode van ongeveer 1940 tot heden. 
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Dit is de laatste van de 7 brieven en hiermee wordt de periode van de kerkgeschiedenis beëindigd. 

Het is een heel negatieve brief en daardoor niet erg populair. De Heere heeft behoorlijk wat kritiek. 

De verzoeking uit vers 10 is over de wereld gekomen; 

‘Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 

der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen’. 

 

Deze periode, die tot op heden voortduurt, wordt gekenmerkt door onverschilligheid. 

Men vindt alles best. Alles is goed. Men is niet enthousiast maar ook niet afwijzend, niet vijandig. 

Wij noemen dat ‘tolerant’ maar in feite kan het ze niet schelen; het maakt ze niks uit. Geen interesse 

voor het Woord van God. Er zijn vele Christenen die zeggen dat ‘er een God bestaat’. 

Maar het gaat er niet om of Hij wél of niet bestaat; het gaat erom wat Hij gesproken heeft ! 

Als men zegt te geloven, zou men moeten weten waarín men gelooft. Er zijn vele naams- 

Christenen die bij een kerk horen maar absoluut niet weten wat er in Zijn Woord staat. 

Terwijl de Heere Zich bekend maakt via Zijn Woord ( en Geest ). Via de Bijbel zouden wij de 

Hoedanigheden en de Aspecten van de Heere leren kennen. Zijn hele Raadsbesluit staat erin.  

Er staat hoe de geschiedenis verloopt; tot aan de ‘nieuwe Hemel en de nieuwe aarde’. 

 

Maar men wil geen gemeenschap met het Woord, met de Heere Jezus Christus. 

Er is totale desinteresse. Niet koud of warm maar lauw. De Bijbel wordt hedentendage zo verdraaid 

dat ‘de mens er iets aan moet hebben’; men moet zich ‘er prettig bij voelen’, bij wat men leest.  

De Heere staat niet centraal, maar de mens! 

De Bijbel is vele malen herschreven en vele malen vertaald; dat is respectloos naar de Schrijver toe. 

Dat zouden we eens moeten proberen bij andere schrijvers van literatuur; dan komt men voor de 

rechter! De Bijbel is commercieel geworden. Er is er nu zelfs Een in ‘roman-stijl’; prettig leesbaar. 

Maar men zou moeite doen om de Bijbel te onderzoeken en te begrijpen. 

Men zou moeite doen om Hem daadwerkelijk te leren kennen. 

 

4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er 

geen God is.psalm 10 

 

4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens 

mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en 

te onderzoeken in Zijn tempel.psalm 27 

 

37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem 

ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij 

gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft. 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve 

het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. johannes 5 

 

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in 

het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, 

ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des 

mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij 

zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 1 korinthe 2 
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Het is een excuus te zeggen dat Zijn Woord te moeilijk zou zijn, onbegrijpelijk zou zijn. 

De Geest leidt u in alle Waarheid en wanneer men de Waarheid zoekt, zal men Die, op welke 

wijze dan ook, vinden. Omdat dat nu eenmaal een gebed naar Zijn Wil is. 

 

Maar het mag geen tijd en moeite kosten. Dan haakt men af. 

Het volk maakt de dienst uit ( Laodicea ); de mens wil zélf uitmaken wat men gelooft.  

Er wordt dan ook zélf een betekenis gegeven aan Zijn Woord. Maar alle woorden en zinnen hebben 

de betekenis die De Schrijver erin legt. Door Zijn Woorden zou men de Schrijver leren kennen en 

begrijpen. Elk Woord is bewust en met zorg gekozen door de Schrijver; dus men is niet vrij om er 

zélf een betekenis aan te geven. Ieder woord, iedere zin en elk Boek is van Waarde voor de 

Schrijver, dus men zou er niks van negeren. Het is absoluut respectloos er zomaar een zin uit te 

halen om iets uit te leggen. Alles zou men lezen in samenhang, in verband met elkaar.  

Maar men vindt het al gauw ‘te lang’ en ‘teveel informatie’. Maar de Geest zal u leiden en bij 

daadwerkelijke interesse kan men vrij lang lezen en luisteren. Een film die 2 uur duurt, is voor de 

meesten geen probleem maar als een Bijbeluitleg te lang is, worden mensen ongedurig. 

 

De naamschristenen hangen ook graag praktische zaken en moraal op aan Zijn Woord; 

samenwonen, abortus, scheidingen, overspel, winkelbeleid op zondag, politieke partijen etc. 

Maar dit alles is onbelangrijk voor God en daardoor ook onbelangrijk voor ons. 

De Heere maakt Zich niet druk om de oude schepping en ook wij zouden de oude mens negeren. 

Wij hebben de Bijbel ondergeschikt gemaakt aan de maatschappij en ons leven; Laodicea 

Het gezag wordt, naarmate de tijd verstrijkt, afgewezen. ( denk aan; dokter, burgemeester, 

onderwijzer, politie etc zij hadden vroeger autoriteit)  

De Goddelijke Oorsprong van het Woord wordt ontkent, alles wordt in twijfel getrokken;  

wie waar wanneer en hoe is het Woord tot stand gekomen.  

 

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot 

onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk 

volmaaktelijk toegerust. 2 timotheus 3 

 

19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, 

als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in 

uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 

mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 petrus 1 

 

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand 

tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. 

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit 

het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. openbaring 22 

 

Democratie, het oordeel van het volk ( Laodicea ) wordt in deze tijd wereldwijd opgedrongen. 

Maar wij krijgen straks een Koning Die de Dienst uitmaakt. 

Deze Herder kent Zijn schapen en weet wat Zijn schapen nodig hebben. 

Want niet de mens maar God is de Autoriteit. Hij heeft de Waarheid in pacht. 

Zijn Woord, de Bijbel, is van Boven naar beneden geschreven. 

De Heere Jezus Christus staat in elk Boek centraal en wij zouden ons bij alles wat wij lezen 

in Zijn Woord afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus ? 

En niet; hoe kan ik dit verhaal inpassen in mijn eigen dagelijkse leven ? 
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‘Dit zegt de Amen, de Trouwe, en Waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods’ 

 

Hij is de Amen. Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’.  

Voor Waar is voor Waarheid. Het is een krachtige bevestiging. 

Het woord ‘Amen’ oftewel het woord ‘Voorwaar’, staat 26 keer in het Johannes Evangelie. 

De getalswaarde van de Naam Jehovah = hwhy is 26. 

 

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, 

Gode tot heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1 

 

Hij is de Trouwe en Waarachtige Getuige. 
Trouw is Hij Die onveranderlijk is; Hij is de Blijvende. 

Trouw aan Het Woord, Trouw aan God, Trouw aan de Hemelse Vader. 

Waarachtig is voor ‘Waar’ geacht, Waarheid. 

Amen, Trouw en Waarachtig hebben allemaal met Waarheid te maken. 

 

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. 

De Heere Jezus Christus getuigt van de Waarheid Gods. 

De Heere Jezus Christus is de Ware Getuige; 

Degene die van de Waarheid getuigt. 

De Waarachtige Getuige Gods. 

 

6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is;  

Die trouwe houdt in der eeuwigheid. psalm 146 

 

20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij 

den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus 

Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 1 johannes 5 

 

38 Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is getrouw. 

Sela.psalm 89 

 

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in 

Zijn bloed.openbaring 1 

 

Hij is het Begin der Schepping Gods. 

De Heere Jezus Christus is het Begin der Schepping Gods. Hij is de Schepper van de  

Oude Schepping; Hij is ook de Schepper en dus het Begin van de Nieuwe Schepping. 

Wat is er aan het Begin van de Schepping ? Het Woord! God spreekt. Zo maakt Hij Zich bekend.  

Doordat God sprak, is de Schepping ontstaan. God is onzienlijk, ontastbaar, abstract. 

Hij manifesteert Zich in Kracht, dat is Zijn Geest. 

 

Rouach =  jwr  =  Geest Gods 

‘De Geest Gods zweefde over de wateren’. 

Jehova  =  hwhy =  God is Woord, en Hij drukt Zich naar buiten toe uit  (Hij openbaart Zich) 

Jehova is de veruiterlijking van Wie God is; Jehova getuigt van Wie God is. 

Jehova is het gesproken Woord.  

Jehovah (of Jahweh)  = Ik Ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde  = Heere 
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1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze 

ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; 

2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen 

ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 1 johannes 1 

 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is 

geen ding gemaakt, dat gemaakt is. johannes 1 

 

De Heere Jezus is het Vleesgeworden Woord. Hij is een trouwe Getuige van God. 

God de Vader myhla hwhy =  Jehovah Elohim openbaart Zich in Zijn Zoon. 

De Heere jezus zei; ‘wie Mij kent, kent de Vader’ en ‘Mijn Werken en Mijn Woorden Zijn van de 

Vader’. De Heere Jezus was in Zijn vleeswording ondergeschikt aan de Vader. Hij was Zijn 

Dienstknecht. De Zoon is onderworpen aan de Vader. Het werkt bij ons ongeveer op dezelfde 

manier; we hebben eerst onze gedachten, die zijn onzienlijk en onaantastbaar. 

Als wij onze gedachten uitspreken door middel van woorden, worden onze 

gedachten bekend aan anderen en vervolgens gaat ons lichaam deze taak uitvoeren. 

Dus eerst geest, dan woord en dan lichaam. Het lichaam is ondergeschikt. 

De Heere Jezus is het vleesgeworden Woord; is de Belichaming en daardoor ondergeschikt aan de 

Vader. Ook hedentendage is de Heere Jezus Christus Dienstknecht van de Heere. Als Hogepriester. 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 

profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; hebreeën 1 

 

9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die 

Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? 

10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden 

spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. 

11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij 

om de werken zelve. johannes 14 

 

De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding en Hemelvaart  

Jehovah, de Heere Christus; de Gezalfde, de Messias 

Pasen en pinksteren vallen inderdaad op één dag;  

1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het 

graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 

-- 

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, 

waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en 

zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn 

zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. 21 Jezus dan zeide wederom tot 

hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.  

22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest  

johannes 20 

 

In Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus gesteld tot een Erfgenaam van alles; de Gezalfde 

Gods; de Heilige Geest, Jehova. De Heere Jezus Christus is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid. 

De Heere Jezus Christus is de Openbaring van Gods Wezen. Al wat openbaar maakt, is Licht. 

Als het Woord Gods Zich openbaart, dan verschijnt er Licht en Leven. 

Als God Zich openbaart, dan verschijnt daar de Heere Jezus Christus. 
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15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 

zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; 

alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen 

bestaan te zamen door Hem; kolossenzen 1 

 

1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 

Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft 

( heeft aangesteld ) , gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. hebreeën 3 

 

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt 

heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 

zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit 

in de hoogste hemelen; hebreeën 1     

                      

                                      
 

God heeft gesproken en wat de mens daarvan vindt, doet er niet toe. 

God liegt niet en Zijn Woord staat vast, is onveranderlijk. 

 

5 Een Waarachtig Getuige ( de Heere Jezus (Christus) zal niet liegen;  

maar een vals getuige blaast leugens ( de duivel ). spreuken 14 

 

2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft,  

voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;  titus 1 

 

19 God is geen Man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou 

Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? numeri 23 

 

 

 

:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!  

 

Lauwe Werken Zijn geen Vruchtbare Werken. Lauwheid ‘noch koud noch heet’ kenmerkt deze 

periode en zeker onze tijd nu. Totale onverschilligheid ten opzichte van Zijn Woord. 

Niet positief en niet negatief. Alles is best. 
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Er zijn geen ruzies meer over kerkelijke leringen. 

Ook elke valse lering, elk on-Bijbels gedachtegoed is prima. 

Doe maar wat je wilt, als je je er maar prettig voelt. 

‘dat verdien je’ en ‘dat ben je waard’ 

‘Lees jij in de Bijbel ? Oh, wat fijn voor jou. En wat brengt het je ? 

Wat wil je ermee gaan doen? Ja, het past ook echt bij jou.’ 

 

De Heere zegt; ik weet dat jullie onverschillig zijn; noch koud noch heet. 

Och, waren jullie maar koud of heet. Maar jullie zijn geen van beiden. 

Niet in gemeenschap met de aangenomen Waarheid en ook niet helemaal  

afwijzend tegenover de Waarheid.  

20 Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op den berg Karmel. 

21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de 

HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet 

een woord. 1 koningen 18 

 

23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.lukas 11 

 

 

 

:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.  

 

3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig 

zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 

4 En zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

2 timotheus 4 

 

Ik zal u uit Mijn Mond spuwen. Wat komt er uit de Mond van de Heere Jezus Christus ? 

Het Woord van God. Speeksel = water = typologisch het Woord van God. 

De ‘lauwe mensen’ pretenderen door hun belijdenis dat zij Christenen zijn. 

Maar dat is enkel schijn; ze staan ingeschreven bij een instituut. 

Ze scharen zich onder het Christendom en zijn slechts naams-christenen. 

De Heere spuwt hen uit Zijn Mond; Hij zal de Kandelaar wegnemen. 

Zij nemen geen deel meer aan Zijn Woord; zij leven niet in gemeenschap met het Woord; 

de Heere spuwt hen uit. De Geest is bedroefd en uiteindelijk zal Hij uitgeblust worden. 

 

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld 

geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; romeinen 1 

 

30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 

verlossing. efeze 4 

 

19 Blust den Geest niet uit. 1 thessalonicenzen 5 

 

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 

zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 

2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met 

een brandijzer toegeschroeid; 1 timotheus 4 
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:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek;  

      En gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.  

 

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet;  

want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 

2 korinthe 4 

 

Dit vers is de beschrijving van het Christendom in deze tijd; als religie. 

Maar wij horen daar helemaal niet bij want geloof en religie zijn onverenigbaar. 

Naar wereldse maatstaven zijn zij rijk maar hun geestelijke armoede is groot. 

En dat is ellendig en jammerlijk met het oog op de Toekomst; 

de Openbaring van de Heere Jezus Christus. 

Ze doen alles zonder de Heere en laten de Heere buiten staan. De Wereld is hun 

leefgebied. Terwijl wij niet voor niets zijn getrokken uit deze wereld.  

 

Men roemt in eigen kracht en in eigen rijkdom en in een eigen gerechtigheid. 

Ze zijn stervende; het proces van afgescheiden worden van het Leven; uitgespuugd. 

Hun hart is opgehouden te kloppen voor de Heere Jezus Christus en men is straatarm. 

 

9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, 

daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 korinthe 8 

 

7 Er is een, die zichzelven rijk maakt, en niet met al heeft, en een, die zichzelven arm maakt, 

en heeft veel goed. spreuken  13 

 

17 Die Blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die Wijn en Olie liefheeft,  

zal niet rijk worden. spreuken 21 

 

11 Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem. spreuken 28 

 

De mensen die de Heere uitspuugt, zijn blind maar hebben daar geen idee van. 

We zijn toch goede mensen? We doen toch genoeg voor onze medemens? 

Men heeft Zijn Boek wel maar kan het niet lezen. Hun geweten ( het ‘weten van God’) 

is dichtgeschroeid. Hun ogen zijn blind. Als je blind bent, zie je geen Licht.  

Licht is in de Bijbel synoniem voor Leven en voor Waarheid. Als je blind bent, kun je niet in Zijn 

Licht wandelen. Als je blind bent, ben je dood. Dood is in de Bijbel; geen communicatie met God. 

 

15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; Goedertierenheid en Waarheid gaan 

voor Uw aanschijn henen. 16 Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank ( de klank van Zijn 

Woorden ) kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.( in gemeenschap met 

Hem leven ) 17 Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw Gerechtigheid 

verhoogd worden. psalm 89 

 

7 Maar indien wij in het Licht wandelen, gelijk Hij in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met 

elkander, en het Bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 johannes 1 

 

De mensen die de Heere uitspuugt, zijn naakt maar hebben daar geen idee van. 

Zij zijn hier reeds naakt maar nog erger ; zij zullen straks, bij de Opname der Gemeente, 

de Rechterstoel, ook naakt bevonden worden. Dus niet bekleed of overkleed. 

Dus geen Loon Kroon Erfenis Zoonschap of Heerlijkheid, geen beloning voor een leven uit geloof. 
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1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van 

God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want ook in dezen 

zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3 Zo wij 

ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, 

zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het 

sterfelijke van het leven verslonden worde. 5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons 

ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 2 korinthe 5 

 

18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen 

den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij 

als een van uw huurlingen. 20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem 

was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om 

zijn hals, en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en 

voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 22 Maar de vader zeide tot zijn 

dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan 

zijn hand, en schoenen aan de voeten; lukas 15 

 

 

 

:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt 

      worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid  

      niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.  

 

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven 

doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest 

verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal  

ook uw hart zijn. mattheus 6 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

Kolossenzen 3 

 

Goud kopen opdat gij rijk moogt worden. 

Witte klederen opdat gij niet naakt komt te staan. 

De ogen zalven opdat gij kunt zien en niet blind bent. 

De Heere raadt deze zaken ten zeerste aan zodat men in gemeenschap met Hem 

en Zijn Woord zou blijven. Het zijn Aanbevelingen Die ons zouden 

leiden naar Heerlijkheid. Wij zouden in Gemeenschap leven met de Geest der Zoonstelling  

want Hij zal ons leiden naar Zoonschap ( Heerlijkheid, Loon, Troon, Erfenis) 

Deze zaken zijn vanzelfsprekend overdrachtelijk. 

 

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt 

ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen Zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, 

Vader! romeinen 8 

 

‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt 

worden’  
Goud is Genade, Goud is Zijn Opstandingsleven. Goud is Eeuwigheid en Koningschap. 

Goud is de Heere Jezus Christus . 
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Moeten we dan iets doen voor Zijn Genade? Moeten we het kopen ? 

Genade kende toch geen enkele verplichting ? 

Dat klopt, maar als je die Genade ontvangt is het de bedoeling dat je je eigen idealen en gedachten 

opgeeft. We zouden de oude mens opgeven en de nieuwe mens aandoen. 

Men zal het oude moeten inruilen en daarom heet het kopen. 

Wij zouden zeggen; ‘hier ben ik Heere’, wij zouden ons aanbieden als dienstknecht. 

Wij zouden de Wil van de Heere doen en op deze manier zullen wij beloond worden. 

Want de verzoekingen zijn dan beproevingen geworden. 

Zijn Eeuwige Leven kun je niet kopen want dat is uit Genade gegeven, op grond van geloof. 

Maar de Heere raadt ons ten sterkste aan om de prijs te aanvaarden van dit gelouterd Goud. 

Het kost je weliswaar je oude leven met de oude mens maar dit Goud betaalt Zich straks terug; 

namelijk eeuwige Heerlijkheid. 

 

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 

16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar 

verstaat, welke de wil des Heeren zij. efeze 5 

 

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 

komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, Wijn en melk! 

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen Brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet 

verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het Goede, en laat uw ziel in vettigheid zich 

verlustigen. jesaja 55 

 

3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid 

ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 

4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 

bewaard is voor u. 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die 

bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig 

tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;  

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en 

door het vuurbeproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 

openbaring van Jezus Christus; 1 petrus 1 

 

‘en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden’ 

Dit hebben we al bekeken in het vorige vers. De witte klederen zijn een type van het feit dat wij 

bekleed zijn met de Rechtvaardigheid van God. Alle overwinnaars door het geloof van  

en in Christus zullen met de Heere Jezus Christus wandelen in witte klederen. 

Het is de uitbeelding van een door de Heere gereinigde levenswandel. 

‘En de schande uwer naaktheid niet geopenbaard zal worden’  
Betekent dat men ‘niet naakt zal komen te staan’ maar eeuwige Heerlijkheid zichtbaar zal worden. 

 

‘zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt’ 

Zalfolie is altijd een beeld van de Heilige Geest en waar men die Geest ontvangt en bovendien 

die Geest Zijn werk ook laat doen, zullen wij inderdaad ziende worden. Wij hebben de Geest 

ontvangen, opdat wij zouden weten, en dus zien, de dingen die ons van God geschonken zijn. 

Maar dat weet men in Laodicea absoluut niet en dus is men blind. 

Hun ogen zouden gericht zijn op de Overste Leidsman, de Gezalfde des Heeren. 

 

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die 

Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter 

hand des troons van God.hebreeën 12 
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Door Hem zouden zij ontvangen, verlichte ogen des verstands; 

namelijk geestelijk inzicht krijgen.  

 

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der 

wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 

roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 

19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der 

sterkte Zijner macht, efeze 1 

 

5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 6 Dit gezegd hebbende, spoog Hij op 

de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel , en streek dat slijk op de ogen des blinden; 7 En zeide tot 

hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet vertaald wordt: uitgezonden). Hij 

dan ging heen en wies ( waste ) zich, en kwam ziende. johannes 9 

 

slijk    = modder en speeksel = water 

water  = het Woord 

licht   = Leven en Waarheid 

 

De Heere Jezus Christus ( Die het Levende Water is) is de Mond Gods uitgegaan. 

Als God spreekt, dan verschijnt de Heere Jezus Christus, Die het Woord Gods is. 

Dit Woord Gods, dit Water, dit Speeksel, is uit de Hemel nedergedaald en heeft 

Zich vernederd ( is nedergedaald van Boven naar beneden ) door Zich te vermengen met de Aarde. 

Hij heeft de Gestaltenis van een Dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden; 

zo is de Heere Jezus ook vlees en bloed deelachtig geworden, 100 % mens. 

En dat wordt hier voorgesteld als: Slijk. Slijk is aarde met water. 

 

De ogen van deze blindgeborene hebben eerst een ontmoeting met dit Slijk. 

De blindgeborene heeft eerst een ontmoeting met het vlees geworden Woord van God. 

Het Licht der Wereld komt in de Gedaante van Slijk, tot deze blindgeborene; 

Dit Slijk, als uitbeelding van de Mens Jezus, komt tot de ogen van deze blindgeborene; 

Maar alleen de Menswording van de Heere Jezus, is niet genoeg, om de mens te 

verlossen van zijn zonden; de mens te verlossen van zijn Geestelijke blindheid. 

Want de blindgeborene kan nog steeds niet zien. 

Ondanks dat deze blindgeborene nog steeds niets kan zien, moet hij blindelings 

geloven; hij moet blindelings gehoorzamen hetgeen de Heere Jezus tot hem zegt. 

 

28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 

29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij 

gezonden heeft. johannes 6 

 

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, 

dan door Mij. johannes 14 

 

Want wat hij nodig heeft voor de genezing van zijn blindheid, is Water. 

Water als uitbeelding van het Woord van God.  

De Heere Jezus zendt daarom de blindgeborene naar het Badwater Siloam, om zich 

daar te laten onderdompelen door dit Badwater, als uitbeelding van het Woord van God. 

De Heere Jezus verwijst de blindgeborene naar het Woord van God. 
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De blindgeborene gelooft blindelings het Woord van de Heere Jezus want hij gaat. 

En hij laat zich reinigen door dit Badwater en zal ziende tot de Heere terugkomen. 

Hij komt terug en heeft het Licht gezien 

 

      Siloam; Shalach     =  Dat wat uitgezonden wordt;  

                                         Dat wat met een bepaald doel uitgezonden is 

                                     =  Uitstromen; Uitstrekken; Overvloeien; Samenvloeien; Voortgang 

                                        

Dit Badwater is een overvloedige en overvloeiende Watervoorraad. 

Water = Woord, dat God uitgezonden heeft met een bepaald doel. 

Het is die plaats, waar overvloedig veel Water aanwezig is. 

Al wat God uitgezonden, al wat God gesproken heeft in het verleden, is nu samengevloeid tot 1 

compleet Woord van God. En het Laatste Woord Dat God gezonden heeft, is Zijn Zoon. 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 

profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 

hebreeën 1 

 

Het Badwater van Siloam is de uitbeelding van heel het Oude Verbond. 

De Wet, de Psalmen en de Profeten zijn immers één groot Getuigenis van de Messias. 

En de man zal via dit Badwater ontdekken dat de Heere Jezus de lang beloofde Messias is. 

Nadat de man deze ontmoeting heeft gehad met de Heere Jezus Christus heeft hij bij wijze 

van spreken in geloof zijn Bijbel (deze Goddelijke Watervoorraad) opengedaan en toen zijn 

de schellen van zijn ogen gevallen.  

 

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat 

het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en 

de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 

lukas 24 

 

Men komt eerst tot geloof, daarna gaat men lezen in Zijn Woord ( geleid door de Geest 

Die hij gekregen heeft op het moment van geloven ). Als men gaat lezen, zal men het 

Licht zien. Dat Licht gaat schijnen in je hart. En in dat Licht zou men dan gaan wandelen. 

 

In Laodicea is men niet ondergedompeld in Zijn Badwater. 

In Laodicea is er alleen Slijk aan te pas gekomen. 

Maar dat is onvoldoende om Zijn Licht te kunnen zien. 

Men heeft het Woord niet gepakt en gelezen. Men is onverschillig. 

Daardoor blijft men blind. Ziende blind welteverstaan. Men heeft daarom ogenzalf nodig;  

men zou zich laten leiden door de Heilige Geest in alle Waarheid ( = Licht ) . 

Heel de Schrift is een Getuigenis over de Heere Christus en Messias. 

De Heere verwijst de blinden van Laodicea om ogenzalf ( de Heilige Geest ) 

te gebruiken. Ogenzalf  Die hen zal doen lezen in Zijn Woord.  

Gemeenschap met Zijn Woord en zodoende gemeenschap met de Heere Jezus Christus. 

Hun blinde ogen zouden verlichte ogen des verstand worden door de Zalf. 

 

12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide. 

13 Heb den slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, verzadig u met Brood. 

Brood = de Heere Jezus Christus is het levende Brood uit de Hemel nedergedaald. 

De Heere Jezus Christus is het Woord Gods spreuken 20 
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:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.  

 

bestraffen = vanuit het Grieks; met woorden en overtuigingen 

kastijden  = opvoeden 

 

De Heere doet aan allen die zijn afgedwaald een oproep tot bekering; tot wederkeren naar Hem. 

Er is altijd een weg terug voor al Zijn kinderen. Denk daarbij aan de ‘verloren zoon’. 

De Heere kastijdt degene die Hij liefheeft. De Heere betoont daarin Zijn Liefde, hoewel er binnen 

de Gemeente van Laodicea geen of zeer weinig liefde is voor Hem. 

 

11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; 

12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken 

hij een welbehagen heeft. spreuken 3 

 

6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. 

7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, 

dien de vader niet kastijdt?) 8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn 

geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. 9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel 

tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten 

onderworpen zijn, en leven? 10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun 

goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden 

deelachtig worden. 11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, 

maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid 

dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe 

knieën; 13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, 

maar dat het veelmeer genezen worde. hebreeën 12 

 

‘Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik ‘ 

De straf en het geselen komen niet rechtstreeks van de Heere. 

Hij verzoekt niemand maar laat de verzoekingen toe als beproeving. 

Verzoeking en narigheden en kwaad zijn inherent aan deze in zonden vervallen wereld. 

De Heere neemt niet alle kwaad van de wereld voor ons weg.  

Hij heeft wel alle zonden voor ons weggedragen. 

Het door de Heere ‘toegelaten verzocht worden’, beproefd worden, is tot een doel, tot meerdere eer 

voor de Heere. Ook al geven deze beproevingen droefheid, realiseer je dat de Heere ‘je niet zal 

begeven, je niet zal verlaten’ en dat wij als Loon voor het doorstaan van de beproevingen en het 

blijven staan in Zijn Woord, Heerlijkheid zullen ontvangen. 

Bij de opvoeding van een kind zal een Vader soms krachtig op moeten treden maar dit zal dan ten 

alle tijden in het belang van het kind zijn. En zo kan een opvoedkundige tik toch liefdevol zijn. Een 

vader is immers ( levens-)wijzer dan het kind en kijkt naar wat goed is voor de toekomst van dat 

kind. Zo zal een vader ook niet alle ‘gevaar’ ( verzoeking)  voor zijn kind wegnemen. De vader 

weet immers dat ervaring de beste leerschool is.( beproeving )  

Ervaring is ondervinding. Oefening baart kunst. Beproeving baart Zoonschap. 

 

13 Eet Honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte. 

14 Zodanig is de kennis der Wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er Beloning wezen,  

en uw verwachting zal niet afgesneden worden. 

spreuken 24 Honing = het Woord van God.( net zoals Water en Brood ) 

Indien je je verdiept in Zijn Woord en als je in Gemeenschap leeft en blijft met het Woord;  

de Heere Jezus Christus, zal er Beloning wezen. Het deelachtig zijn aan Zijner Heerlijkheid; Loon 

Kroon Troon Erfenis Zoonschap 
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:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen,  

      Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij 

 

In Hooglied staat ook een dergelijk ‘kloppen’; De Bruidegom ( Christus en Zijn Lichaam ) klopt 

aan de deur van Zijn slaperige Bruid, het Volk Israël. 

Ook voor ons is het een geestelijk aanmanen van Christus aan de deur van ons geweten. 

Door Zijn Woord en Geest wil Hij ons uit zonden en slaperigheid wekken. 

Wij zouden naar Zijn Stem horen = verhoren = gehoorzamen= geloven. 

Indien wij zijn Stem horen, Zijn Woord gehoorzamen; de nieuwe mens aandoen;  

leven wij in Gemeenschap met Hem; eten wij van Dezelfde Tafel.  

Hij geeft Zijn Brood en Wijn ( =  het Leven van het Nieuwe Verbond ) aan de Zijnen. 

 

15 En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem:  

Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. lukas 14 

 

‘Ik sta aan de deur, en Ik klop’ 

Dit klinkt allemaal heel positief maar feitelijk is het een zeer triest vers; 

De Heere staat aan de deur van het Christendom te kloppen omdat ze Hem buitengesloten hebben.  

Het is een vermaning aan Laodicea ; ‘open de deur zodat Ik kan inkomen’.  

Hoor naar Mijn Stem, laat Mijn Woord klinken in Laodicea, doe open ! 

 

Laodicea heeft de deur op slot gedaan. 

Zijn kloppen op de deur van hun hart, is het openbaren van Zijn innige Liefde voor hen. 

Hij wil Avondmaal houden met hen en de afgeweken gelovige zou met Hem eten. 

Eten, maaltijd houden = eten van Hetzelfde Opstandingsleven, eten van Zijn Brood en Vlees. 

Het is een type van in Gemeenschap leven met de Heere. 

Deelnemen aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven. 

 

1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij; 

Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig ( = het Woord, vaste spijs) gegeten; Ik heb  

Mijn wijn (Opstandingsleven), mitsgaders Mijn melk ( melk en honing ) gedronken.  

Eet, vrienden! drinkt,( = Avondmaal ) en wordt dronken,( van de Geest ) o liefsten! 

2 Ik sliep,( het Volk Israël ) maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten ( De Geliefde ), Die 

klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn 

hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen. hooglied 5 

 

Wij zouden de deur voor Hem opendoen en Hem binnenlaten en de wereld buitensluiten. 

Want wij zijn getrokken uit de wereld en zouden onze blik naar Boven houden. 

Net zoals de situatie indertijd in de Opperzaal ( = type van de Hemel ), waar de discipelen 

verzameld waren en de deur dicht was om de vreze der Joden (de religie in die dagen, dus die was 

buiten ) Terwijl de deur dicht was en de religie buitengesloten was, kwam de Heere Jezus binnen. 

Dat is de Gemeente zoals die zou moeten zijn; in Gemeenschap met de Heere en niet met de wereld. 

Jozef stuurde in zijn tijd in Egypte al de Egyptenaren de deur uit en deed de deur op slot en zei: 

‘Ik ben Jozef.’ Hij liet zich niet kennen aan Zijn broeders in Egypte ( type van de wereld ) maar 

juist afgesloten van de wereld.  

 

De Heere klopt dus niet alleen op de deur van het Christendom te Laodicea maar klopt tevens  

op het hart van elke individu. Ieder persoonlijk wordt aangesproken om een keuze te maken voor 

Hem. Dat is een individuele keuze. En daar hangt een prijskaartje aan. Maar straks zal deze prijs 

vergoed worden door de Heere Jezus Christus. 
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1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis ( dit huis heeft een deur; het hart )dezes tabernakels 

gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig 

in de hemelen. 2 korinthe 5 

 

6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt 

heeft. 7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, 

zo gij Zijn stem hoort, 8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de 

woestijn; psalm 95 

 

16 Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle Wijsheid; leert en vermaant elkander, met 

psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. 

kolossenzen 3 

 

Degenen die de Heere binnen gelaten hebben; zij die de Heere in hun hart gesloten hebben, 

horen naar Zijn Stem en leven in Gemeenschap met het Woord. Het levende Woord. 

Deze zijn de overwinnaars. Zij hebben in Christus de wereld overwonnen. 

 

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 

romeinen 8 

 

3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden ( al het gebodene; geheel Zijn Woord )bewaren; 

en Zijn geboden( Zijn Onderwijs, Zijn Woord ) zijn niet zwaar. 

4 Want al wat uit God geboren is (de wedergeborene heeft de Goddelijke natuur) , overwint de 

wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.( door geloof worden 

wij wedergeboren en worden wij uit deze wereld getrokken; de wereld overwonnen ) 

5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 

1 johannes 5 

 

 

 

:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb,  

      en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.  

 

In Openbaring 2 hebben we reeds gelezen; 

De Heere Jezus Christus is Hogepriester en Koning en aangezien wij zijn Lichaam zijn 

en delen in elke geestelijke zegening in Christus in de Hemel, zijn ook wij koningen en priesters. 

De functie van Koning en Hogepriester hoort bij het Eerstgeboorterecht van de Eerstgeborene. 

 

‘ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon’  
Uit vers 21 lezen wij heel duidelijk dat de Vader en de Zoon Eén zijn. Dit is vergelijkbaar terug 

te vinden in oa. Johannes 17 en Hebreeën 1. Het is dus niet zo dat er ‘2 Tronen in de Hemel staan’. 

God de Vader en de Zoon Heere Jezus Christus zijn Eén zoals ook wij één zijn met de Heere Jezus 

Christus; Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam. 

 

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 

opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. johannes 17 

 

8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws 

koninkrijks is een rechte schepter. 9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; 

daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. hebreeën 1 
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11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem 

leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; (Die overwint, Ik zal hem 

geven met Mij te zitten in Mijn troon ) indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 

13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2 

 

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met 

Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. mattheus 25 
 

Het principe in 2.000 jaar kerkgeschiedenis is, dat wie trouw is aan de Heere met Hem tot Zoon en 

tot Erfgenaam gesteld zal worden in de toekomst. Daar zien wij allen naar uit. Dat is niet gebonden 

aan één periode. De omstandigheden zijn steeds anders door die zeven perioden heen, maar de 

beloften Gods zijn altijd precies hetzelfde. Wie, ondanks de omstandigheden, standvastig blijft en 

zich niet laat meeslepen met allerlei wind der leer, zal daarvoor van Godswege beloond worden.  

Die zal met Hem delen in Heerlijkheid ( heeft met ‘heersen’ te maken ) in Zijn openbaring.  

Daar gaan de volgende hoofdstukken over.  

In hoofdstuk 4 vind je de gelovigen uit deze bedeling terug, rondom de troon, in de Hemel. 

 

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot 

een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met 

allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te 

brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 

Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en 

samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk 

deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. efeze 4 

 

                                                              Amen. 

 

 

 

 

 

 


