
Groet Aan de engel van de gemeente van: 
Gemeente 
 

Efeze 2:1-7 
begeerde 

Smyrnaers 2:8-11 
mirre 

Pergamum 2:12-17 
Burcht/citadel 

Tyatira 2:18-29 
Voortdurend offer 

Sardes 3:1-6 
Ontsnapte/overblijfsel 

Filadelfia 3:7-13 
Broederlijke liefde 

Laodiceers 3:14-22 
Democraten 

Christus 
zelfaanduiding 

Dit zegt 
Hij, die de zeven 
sterren in zijn 
rechterhand houdt, 
die tussen de zeven 
gouden kandelaren 
wandelt: 

de eerste en de 
laatste, die dood 
geweest is en 
levend geworden: 

Hij, die het 
tweesnijdende scherpe 
zwaard heeft: 

de Zoon Gods, die 
ogen heeft als een 
vuurvlam en zijn 
voeten zijn als 
koperbrons: 

Hij, die de zeven 
Geesten Gods en de 
zeven sterren heeft: 

de Heilige, de 
Waarachtige, die de 
sleutel Davids heeft, 
die opent en niemand 
zal sluiten, en Hij sluit 
en niemand opent. 

de Amen, de 
getrouwe en 
waarachtige 
getuige, het begin 
der schepping 
Gods: 

Betekenis: Hij die: In uw midden is en 
u beschermt 

alles omvat en 
zelfs boven de 
dood staat 

Oordeelt en alle goed en 
kwaad vaneen scheidt 

Rechter der wereld 
is, die alles doorziet 
en in kracht een 
oordeel kan 
voltrekken. 
Oordeelsdreiging 

Zijn gemeente door Zijn 
Geest leidt en de 
engelen in Zijn hand 
houdt 

1. De betrouwbare is  
2. en  de heerschappij 
van het KvG heeft  
3. en bepaalt wie 
toegang krijgt 

(Deze omschrijving 
staat niet in hfst 1) 
de absolute 
waarheid is en 
spreekt. Hij is de 
bestaansreden van 
alles wat bestaat. 

Waardering Ik weet 
uw werken en 
inspanning en uw 
volharding (1Tes.1:2-
3) en dat gij de 
kwaden niet kunt 
verdragen en hen 
op de proef gesteld 
hebt, die zeggen, 
dat zij apostelen 
zijn, maar het niet 
zijn, en dat gij hen 
leugenaars hebt 
bevonden, 
en gij hebt 
volharding en hebt 
verdragen om mijns 
naams wil en gij 
zijt niet moede 
geworden. 

uw verdrukking 
en armoede, 
hoewel gij rijk 
zijt, en de laster 
van hen, die 
zeggen, dat zij 
Joden zijn, doch 
het niet zijn, 
maar een 
synagoge des 
satans 

waar gij woont, daar 
waar de troon des satans 
is;  
(werken:) 
en gij houdt vast aan 
mijn naam en hebt het 
geloof in Mij niet 
verloochend, ook niet in 
de dagen van Antipas, 
mijn getuige, mijn 
getrouwe, die gedood 
werd bij u, waar de 
satan woont. 
 
(satan is een dreigende 
realistische aanwezigheid) 

uw werken en 
liefde, en geloof en 
dienstbetoon, en uw 
volharding en uw 
laatste werken, die 
meer zijn dan de 
eerste. 

uw werken,  
 
( een na kritisch) 
 
X 

uw werken.  
 
zie, Ik heb een 
geopende deur voor 
uw aangezicht gegeven 
die niemand kan 
sluiten; want gij hebt 
kleine kracht, maar gij 
hebt mijn woord 
bewaard en mijn naam 
niet verloochend. 

uw werken, 
 
(meest kritisch) 
 
X 

Betekenis: Hij die: ons gedrag ziet onze 
omstandigheden 
ziet 

onze omstandigheden 
ziet 

ons gedrag ziet    

Veroordeling Maar Ik heb tegen u 
dat gij uw eerste 
liefde verzaakt hebt 

X (een paar, weinig dingen) dat 
gij daar sommigen hebt, 

dat gij de vrouw 
Izebel laat begaan, 

dat gij de naam hebt, 
dat gij leeft, maar gij 

X 
 

dat gij noch koud 
zijt, noch heet. 



die vasthouden aan de 
leer van Bileam, die 
Balak leerde de kinderen 
Israëls een strik te 
spannen, dat zij 
afgodenoffers zouden 
eten en hoereren. Zo 
hebt ook gij sommigen, 
die op gelijke wijze aan 
de leer der Nikolaïeten 
vasthouden 

die zegt, dat zij een 
profetes is, en zij 
leert en verleidt 
mijn knechten om 
te hoereren en 
afgodenoffers te 
eten 

zijt dood. 
 

Waart gij maar 
koud of heet! 
Zo dan, omdat gij 
lauw zijt en noch 
heet, noch koud, zal 
Ik u uit mijn mond 
spuwen. 

Betekenis:  Vol zijn van Jezus, 
mede gekenmerkt 
door ongeveinsde 
broederliefde, 
Joh.13:35 

     Onverschilligheid is 
de grondzonde: 
geen verschil maken 
tussen goed en 
kwaad 

Waarschuwing Bekeer u 
Gedenk dan, van 
welke hoogte gij 
gevallen zijt en  
 
bekeer u en doe 
weder uw eerste 
werken. Maar zo 
niet, dan kom Ik tot 
u en Ik zal uw 
kandelaar van zijn 
plaats wegnemen, 
indien gij u niet 
bekeert. 

X Bekeer u dan; maar 
zo niet, dan kom Ik 
spoedig tot u en Ik 
zal strijd tegen hen 
voeren met het 
zwaard mijns monds. 
 

En Ik heb haar tijd 
gegeven om zich te 
bekeren, maar zij wil 
zich niet bekeren van 
haar hoererij. 
Zie, Ik werp haar op 
het ziekbed en hen, die 
met haar overspel 
bedrijven, breng ik in 
grote verdrukking,  
 
indien zij zich niet van 
haar werken bekeren. 
En haar kinderen zal Ik 
de dood doen sterven 
en alle gemeenten 
zullen inzien, dat Ik het 
ben, die nieren en 
harten doorzoek; en Ik 
zal u vergelden, een 
ieder naar uw werken. 

Wees wakker en 
versterk het overige, dat 
dreigde te sterven, want 
Ik heb geen van uw 
werken vol bevonden 
voor mijn God.  
 
Bedenk dan, hoe gij het 
ontvangen en gehoord 
hebt, en bewaar het en  
 
bekeer u. Indien gij dan 
niet wakker wordt, zal 
Ik komen als een dief, 
en gij zult niet weten, 
op welk uur Ik u zal 
overvallen. (vijf dwaze 
maagden, olie = Geest) 

X Omdat gij zegt: Ik ben 
rijk en ik heb mij 
verrijkt en heb aan niets 
gebrek, en gij weet niet, 
dat gij zijt de ellendige 
en jammerlijke en arme 
en blinde en naakte, 
raad Ik u aan van Mij te 
kopen goud, dat in het 
vuur gelouterd is, opdat 
gij rijk moogt worden, 
en witte klederen, opdat 
gij die aandoet en de 
schande uwer naaktheid 
niet zichtbaar worde; 
en ogenzalf om uw 
oogleden te bestrijken, 
opdat gij zien moogt. 
Allen, die Ik liefheb, 
bestraf Ik en tuchtig Ik; 
wees dan ijverig en 
bekeer u. 

Betekenis:  Denk eraan terug: 
Hebt elkaar 
volledig lief, anders 
haalt Jezus de 
gemeente weg. 

   Denk eraan terug: hoe 
het uitgelegd en verteld 
is. Ga het doen, 
toepassen. Leef door de 
Geest: vol!!! 

 Hen al heeft 
uitgespuugd. 
Straft en tuchtigt niet 
meer. Geeft nog wel 
advies. 



Aansporing / 
bemoediging 

Maar . . . 
Doch dit hebt gij, 
dat gij de werken 
der Nikolaïeten 
haat, welke ook Ik 
haat. 
 

Wees niet 
bevreesd voor 
hetgeen gij lijden 
zult. Zie, de 
duivel zal 
sommigen uwer 
in de gevangenis 
werpen, opdat gij 
verzocht wordt, 
en gij zult een 
verdrukking 
hebben van tien 
dagen. Wees 
getrouw tot de 
dood en Ik zal u 
geven de kroon 
des levens. 

X Doch Ik zeg tot u 
allen, die voorts te 
Tyatira zijt, en deze 
leer niet hebt en die 
niet, gelijk zij 
zeggen, de diepten 
des satans hebt 
leren kennen: Ik leg 
u geen andere last 
op. Maar wat gij 
hebt, houdt dat vast, 
totdat Ik gekomen 
ben. 

Doch gij hebt enkele 
personen te Sardes, die 
hun klederen niet 
hebben bezoedeld, en 
zij zullen met Mij in 
witte klederen 
wandelen, omdat zij het 
waardig zijn 

Zie, Ik geef sommigen 
uit de synagoge des 
satans, van hen, die 
zeggen, dat zij Joden 
zijn en het niet zijn, 
maar liegen; zie, Ik zal 
maken, dat zij zullen 
komen en zich 
neerwerpen voor uw 
voeten, en erkennen, 
dat Ik u heb liefgehad. 
Omdat gij het bevel 
bewaard hebt om Mij 
te blijven verwachten, 
zal ook Ik u bewaren 
voor de ure der 
verzoeking, die over 
de gehele wereld 
komen zal, om te 
verzoeken hen, die op 
de aarde wonen. 
Ik kom spoedig; houd 
vast wat gij hebt, opdat 
niemand uw kroon 
neme. 

Ik sta aan de deur 
en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn 
stem hoort en de 
deur opent, Ik zal 
bij hem 
binnenkomen en 
maaltijd met hem 
houden en hij met 
Mij. 

Betekenis: Hij die:  Niet bang zijn 
voor de eerste 
dood die mensen 
je aandoen 

 Hoeven zich niet te 
onttrekken, maar 
wel zelf zuiver leven 

Wanneer we niet gevuld 
zijn met de Geest, leven 
we in eigen kracht en 
zal niets vol bevonden 
worden, maar zijn de 
werken bezoedeld met 
onze zonden. 

 Dus al buitenstaat, 
maar klopt wel aan. 
Laat hem binnen 
zodat er weer een 
intieme warme 
relatie is. 

Belofte Wie een oor heeft Wie overwint 
die hore, wat de 
Geest tot de 
gemeenten zegt. 

die hore, wat de 
Geest tot de 
gemeenten zegt. 

die hore, wat de Geest 
tot de gemeenten zegt. 

En …en mijn 
werken tot het 
einde toe bewaart, 
hem zal Ik macht 
geven over de 
heidenen; en hij zal 
hen hoeden met een 
ijzeren staf, als 
aardewerk worden 
zij verbrijzeld, 

zal aldus bekleed 
worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn 
naam geenszins 
uitwissen uit het boek 
des levens, maar Ik zal 
zijn naam belijden voor 
mijn Vader en voor zijn 
engelen 

hem zal Ik maken tot 
een zuil in de tempel 
mijns Gods en hij zal 
niet meer daaruit gaan; 
en Ik zal op hem 
schrijven de naam 
mijns Gods en de 
naam van de stad 
mijns Gods, het 
nieuwe Jeruzalem, dat 

hem zal Ik geven 
met Mij te zitten op 
mijn troon, gelijk 
ook Ik heb 
overwonnen en 
gezeten ben met 
mijn Vader op zijn 
troon. 



gelijk ook Ik van 
mijn Vader 
ontvangen heb, en 
Ik zal hem de 
morgenster geven 

uit de hemel 
nederdaalt van mijn 
God, en mijn nieuwe 
naam. 

Betekenis: Hij die: Begon met ‘dit zegt Jezus’ en eindigt met ‘dit zegt de Geest’ hen laat delen in 
Zijn heerschappij 

1. hen reinigt en heiligt 
2. blijft opgeschreven 
3. voorstellen aan 
Vader 

Stabiele dragers: de 
kandelaar, gemeente, 
kan niet weggehaald 
worden. 
Genoemd naar God, 
Jeruzalem en Jezus. 
 

Regeren met 
Christus 

Belofte Wie overwint Wie een oor heeft 
hem zal Ik geven te 
eten van de boom 
des levens, die in 
het paradijs Gods is 

zal van de tweede 
dood geen schade 
lijden 

hem zal Ik geven van 
het verborgen manna, en 
Ik zal hem een witte 
steen geven en op die 
steen een nieuwe naam 
geschreven, welke 
niemand weet, dan die 
hem ontvangt 

die hore, wat de 
Geest tot de 
gemeenten zegt. 

die hore, wat de Geest 
tot de gemeenten zegt 

die hore, wat de Geest 
tot de gemeenten zegt. 

die hore, wat de 
Geest tot de 
gemeenten zegt. 

Betekenis: Hij die: Eeuwig leven geeft hierbij de belofte insluit. Goed naar luisteren dus. 
 


