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Smyrna
We lezen in Openb. 3:8 waar
staat: En schrijf aan de engel
der gemeente te Smyrna:
Smyrna was een havenstad, gelegen aan de Egeïsche zee.
De oudste (engel) der gemeente
te Smyrna was vermoedelijk Polycarpus, een leerling van de
apostel Johannes.
Hij vond de dood op de brandstapel, omdat hij niet wilde zeggen: De keizer is Heer, want
daardoor zou hij Christus als
enige Heer verloochenen.
8 Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden:
9 Ik weet 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.
De gemeente werd gelasterd
door fanatieke Joden, die wette-

loos handelden en de ware Gemeente belasterden.
Jezus noemt deze synagoge een
synagoge des satans. Want de
satan was de onrust stoker en
lasteraar door deze mensen te
gebruiken daarvoor.
10 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.
Een verdrukking van tien dagen
is een symbolisch getal, waarmee de Heer aangeeft, dat de
tijdmaat in Zijn hand is.
11 Wie een oor heeft, die hore,
wat de Geest tot de gemeenten
zegt.
Deze uitspraak herhaalt zich telkens bij de beoordeling van elke
gemeente.
Het gaat erom, een geestelijk
oor te hebben, om te mogen

- 2 -

ontdekken, wat de Heer Jezus
bedoeld met Zijn uitspraken.
Wie overwint, zal van de tweede
dood geen schade lijden
De tweede dood is de poel des
vuurs, zoals Openbaring 20:14
noemt.

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.
De naam van deze broeder Antipas, die gedood werd, komt
niet in de Bijbel voor.

Pergamum
12 En schrijf aan de engel der
gemeente te Pergamum:
Deze stad was het centrum van
keizer aanbidding. Asklepios
had er zijn tempel, die de Romeinen vereerden onder de
naam Easculapius, de god die
gezondheid schenkt.
Het zgn. esculaap teken is al
eeuwen het symbool van artsen,
ook in onze tijd.
Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:
13 Ik weet, waar gij woont, dáár
waar de troon des satans is. Zie
hierboven.

14 Maar Ik heb enkele dingen
tegen u: dat gij daar sommigen
hebt, die vasthouden aan de leer
van Bileam, die Balak leerde de
kinderen Israëls een strik te
spannen, dat zij afgodenoffers
zouden eten en hoereren.
Onder de leer van Bileam moet
worden verstaan, dat men én de
Heere kan dienen én ook kan
deelnemen aan heidense immorele feesten.
15 Zo hebt ook gij sommigen,
die op gelijke wijze aan de leer
der Nikolaïeten vasthouden.
We weten weinig over deze leer
maar wel is duidelijk, dat het
een sekte is geweest, die allerlei
zonden goedpraatte.
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Ook in onze tijd gebeurd dat.
16 Bekeer u dan; maar zo niet,
dan kom Ik spoedig tot u en Ik
zal strijd tegen hen voeren met
het zwaard mijns monds.
Een bekering is dus niet eenmalig; hier moesten zij zich bekeren van deze zondige goedpraterij.
Zo niet, dan zou Jezus Zelf gaan
optreden tegen hen.
17 Wie een oor heeft, die hore,
wat de Geest tot de gemeenten
zegt.
Een geestelijk oor, om te verstaan wat de Heere - ook tot ons
in deze tijd - wil zeggen.
Wie overwint, hem zal Ik geven
van het verborgen manna,
Het verborgen manna is het
manna in de gouden kruik in de
ark, beeld van Christus.
Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere
Jezus Christus (1 Kor. 15:57).

Nemen wij die overwinning aan
en leven we daaruit, dan voeden
we ons met 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.
De Heere geeft aan een ieder,
die de verleiding der zonde
overwint, een nieuwe naam die
alleen de ontvanger daarvan kan
doorgronden en herkennen.
Hij of zij heeft verstaan, dat alles, wat satan door onze vleselijke begeerten te bieden heeft,
iets minderwaardig is, waar men
niet gelukkig van wordt.
Thyatira
18 En schrijf aan de engel der
gemeente te Thyatira:
Thyatira was destijds bekend om
zijn purperhandel. Lydia, de
purper verkoopster, was afkomstig uit Thyatira (Hand. 16:14).
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Dit zegt de Zoon Gods, die ogen
heeft als een vuurvlam en zijn
voeten zijn als koperbrons:
De Zoon van God doorziet alles
en vertreedt het onreine onder
Zijn voeten.
19 Ik weet uw werken en liefde,
en geloof en dienstbetoon, en uw
volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.
De gemeente Thyatira ging
vooruit in ijver en goede werken. Zo kent Hij ook onze werken en dienstbetoon.
20 Maar Ik heb tegen u, dat gij
de vrouw Izebel laat begaan, die
zegt, dat zij een profetes is, en
zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.
Zij die de leer van Izebel volgden, onderzochten de diepte van
de satan. Dat is geestelijk overspel! Dat is eten van demonische voedsel bestaande uit leerstellingen die de zonde goedpraten onder hen mom dat God
liefde is.

Ze willen getroost worden en
niet bestraft. De genade van God
leert ons echter, dat wij goddeloosheid en wereldse begeerten
zullen verzaken en rechtvaardig
en godvruchtig in deze wereld
zullen leven (Titus 2:11-12).
De leer van Christus zal ons
veranderen naar het beeld van
Christus. De leer van Izebel is
een leer, die iets kwaadaardigs
toch goed noemt, een leer die
iets wat onrein is, rein noemt en
iets wat rein is, onrein noemt.
21 En Ik heb haar tijd gegeven
om zich te bekeren, maar zij wil
zich niet bekeren van haar hoererij.
De Heere is geduldig en geeft
tijd om tot inkeer en bekering te
komen. Maar zo niet, dan kan
dat gebeuren, wat in vers 22 en
23 genoemd wordt.
22 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.
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23 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.
24 Doch Ik zeg tot u allen, die
voorts te Thyatira 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.

27 en hij zal hen hoeden met een
ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik
van mijn Vader ontvangen heb.
Nu zien wij nog dat wettelozen
rommel en lege blikjes op straat
werpen en tegen gezag opstaan,
maar straks is daar geen enkele
kans voor.
28 En Ik zal hem de morgenster
geven.

Op het internet is veel goeds
maar ook veel wat kwaad en
verderfelijk is. De ware kinderen Gods willen de brede weg
niet onderzoeken en willen de
diepten van satan niet kennen.

Jezus Zelf is de blinkende morgenster (Op.22:16) en Petrus
schrijft over het aanbreken van
de dag, dat dan de morgenster
zal opgaan in onze harten (2 P.
1:19)

25 Maar wat gij hebt, houdt dat
vast, totdat Ik gekomen ben.

Jezus is de blinkende Morgenster. Zijn barmhartigheden zijn
elke morgen nieuw.

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart,
hem zal Ik macht geven over de
heidenen;
Vast houden aan de gezonde
woorden van de Heere Jezus,
zoals genoemd in de bergrede.
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