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OPENBARING HOOFSTUK 3 

 

 

 

 

Skriflesing – Openbaring 3 (Die Boodskap – vertaling) 

Sardis - moenie die bietjie Christelikheid wat nog oor is ook verloor nie 

1 Skryf die volgende brief aan die leier van die gemeente in Sardis: Dit is die boodskap 

van Jesus wat die ware Gees van God het; ja, Hy vir wie al die leiers van die 

gemeente werk. 

Julle kan niks vir My wegsteek nie. Julle gee voor dat julle so ’n lewendige gemeente 

is. Almal is selfs aan die praat daaroor. Tog weet Ek dat julle geestelik morsdood is. 

2 Skrik wakker en ruk julle reg! Sorg dat julle die bietjie Christelikheid wat oorgebly het 

nie ook verloor nie. Werk hard daaraan! Ek is in alle geval baie seker daarvan dat my 

God allesbehalwe tevrede sal wees met die manier waarop julle nou aangaan. 3 Dink 

’n slag weer lank en diep na waaroor die Christelike boodskap presies gaan. En 

moenie net daaroor nadink nie; leef so! Draai weg van die verkeerde dinge af. Volg 

My weer voluit! En as julle julle nie hieraan steur nie en maar op julle ou manier 

voortgaan, wag daar ’n verrassing op julle. Ek sal na julle toe kom wanneer julle dit die 

minste verwag. Dan sal Ek julle geestelik vas aan die slaap betrap. 4 Daar is tog ’n 

paar uitsonderings onder julle daar in Sardis. Ek praat van die mense wat nog nie in 

die modder van die sonde baljaar het nie. Hulle geestelike klere is nog mooi skoon. Vir 

sulke mense het Ek respek. Hulle kan maar oral saam met My in hulle mooi, skoon 

klere stap. 

5 Wie nie as Christen moed verloor en opgee nie, sal sulke mooi, skoon, wit klere kry 

om aan te trek. Sy naam is met onuitwisbare ink in die boek van die lewe geskryf. 

Almal wat die ewige lewe het, se name staan daarin geskryf. En Ek sal mooi dinge 

van elkeen van hulle persoonlik vir God en sy engele vertel. 

6 Luister aandagtig na wat die Heilige Gees alles vir die Christene te sê het. 
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Filadelfia - leef soos Ek van julle verwag 

7 Skryf die volgende brief aan die leier van die gemeente in Filadelfia: Hier is ’n 

boodskap vir julle. Dit kom van Jesus af wat nie een stukkie valsheid of leuen in Hom 

het nie. God is die fokus van sy hele lewe. Hy het die sleutel van Dawid om vir mense 

die deur na die nuwe Jerusalem oop te sluit of toe te sluit. Waar Hy toesluit, kan 

niemand oopmaak nie en waar Hy oopsluit, kan niemand toemaak nie.  

8 Ek weet waarmee julle julle besig hou. Kyk mooi. Ek het vir julle ’n deur oopgemaak. 

Niemand kan dit toemaak nie. Julle invloed in Filadelfia is maar klein. Ek weet dit! 

Maar dit bring julle nie van stryk nie. Julle leef soos Ek van julle vra. Boonop is julle 

nie skaam of bang om te erken dat julle Christene is nie. 

9 Kyk! Daar is mos mense in julle dorp wat hulleself graag Jode noem en voorgee dat 

hulle deel is van God se mense. Maar waar kry jy hulle? Natuurlik, op die plek waar 

net die duiwel se mense bymekaarkom. Ek sal persoonlik sorg dat hierdie mense wat 

so baie van hulleself dink eendag voor julle sal moet kom staan. Daar voor julle sal 

hulle op hulle knieë moet val en laag moet buig. Een ding sal hulle dan deeglik besef: 

dat Ek aan julle kant is omdat Ek julle liefhet. 10 Ek het julle gevra om nie moed te 

verloor nie en julle het regtig vasgebyt tot die einde toe. God sal in ’n stadium elke 

mens op hierdie aarde toets. Daar gaan dinge gebeur wat swaar is. In hierdie baie 

moeilike tye kan elke gelowige maar weet: Ek sal na hom kyk! 

11 Ek kom een van die dae na julle toe. 12 Hou vas aan wat julle het sodat niemand 

julle dalk pootjie op julle pad om geestelike wenners te wees nie. Vir ’n geestelike 

wenner wag daar ’n groot beloning. Hy sal vir ewig en altyd naby God self wees. In 

God se huis self sal hy ’n baie belangrike plek hê.  

Ek sal name op julle skryf om te wys wie julle regtig is en aan wie julle behoort. Die 

eerste naam is die Naam van my God. Dan sal Ek die naam van die stad van God 

opskryf. (Hier verwys ek na die nuwe Jerusalem. Dit is uiteindelik God se groot gawe 

uit die hemel vir ons.) Die derde naam sal my eie Naam wees. 

13 Wie kan hoor, laat hom luister na wat die Heilige Gees vir die Christene te sê het. 

 

Laodisea - die louwarm Christene 

14 Skryf die volgende brief aan die leier van die gemeente in Laodisea: Die Een wat 

waarborg dat dinge sal wees soos dit moet wees, het vir julle ’n boodskap. Wat Hy sê, 

kan julle maar glo, en alles wat Hy sê of doen, is waar. Dit is soos God dit wil hê. 

Jesus is die Een wat die skepping van God aan die gang gesit het. Dit is Hy wat nou 

met julle praat. 
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15 Julle kan niks vir My wegsteek nie. Ek weet wat julle doen en Ek is glad nie tevrede 

nie. Julle is nie koud nie, maar ook nie warm nie. Was julle tog maar een van die twee! 

16 Nou is julle so tussenin, so louerig. Ek hou niks daarvan nie. Om die waarheid te sê, 

as julle so aanhou, sal Ek later niks meer met julle te doen wil hê nie. 17 Julle is nogal 

die mense wat dit waag om te spog. “Kyk hoe ryk is ons,” sê julle. “Kyk hoe gaan ons 

vooruit. Ons het niks van iemand nodig nie, want kyk net wat het ons alles!” 

Ai, al hierdie gespog maak dat julle heeltemal blind is vir hoe pateties dit regtig met 

julle gaan. ’n Mens wil eintlik sommer oor julle aan die huil gaan. Kyk net hoe lyk julle: 

julle is geestelik brandarm en bankrot. Boonop besef julle dit nie eens nie, want julle is 

soos blindes. 18 Laat Ek julle goeie raad gee: kom koop geestelike goud by My en kom 

vind uit hoe dit voel om iets te hê wat regtig die moeite werd is. Kom kry by My 

behoorlike, geestelike klere en trek dit aan. Dan hoef julle nie meer uit verleentheid te 

probeer wegsteek dat julle eintlik geestelik kaal is nie. Ek het ook net die regte 

medisyne om op julle oë te sit sodat julle geestelik weer kan sien wat julle behoort te 

sien. 19 Mense vir wie Ek regtig omgee, help Ek reg. Ek wys vir hulle wat Ek van hulle 

verwag.  

Soms moet Ek hulle op die regte pad hou op maniere wat nie vir hulle lekker is nie. 

Maar Ek doen dit uit liefde sodat hulle goeie Christene kan bly. 

Nou toe, Ek praat ook met julle. Sit skouer aan die wiel. Los al die afdraaipaadjies en 

stap net agter God aan.  

20 Kyk mooi na My. Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand dit hoor en die deur 

oopmaak, sal Ek instap na hom toe. Ons sal saameet soos baie goeie vriende behoort 

te doen. 

21 Die Christen wat hom nie van stryk laat bring nie, maar enduit aanhou, sal voor God 

’n ware wenner wees. Ek sal sorg dat hy langs My op die troon sal sit. Ek het alles 

presies gedoen soos my Vader van My verwag het. Daarom is Ek ’n wenner wat nou 

langs my Vader op sy troon sit. 

22 Wie kan hoor, moet goed luister na wat die Heilige Gees vir al die Christene te sê 

het. 

 

Kort Film  

Kyk eers Openbaring Hoofstuk 3 – ds. Roedolf Botha –  

https://www.youtube.com/watch?v=X0ng3EffYPs&list=PLQ6A1hVGGhiHdPluNHwwnqxH11d

Rmdz2a&index=4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0ng3EffYPs&list=PLQ6A1hVGGhiHdPluNHwwnqxH11dRmdz2a&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=X0ng3EffYPs&list=PLQ6A1hVGGhiHdPluNHwwnqxH11dRmdz2a&index=4
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SEWE TOEKOMSPERSPEKTIEWE OP OORWINNING IN DIE SEWE BRIEWE 

 

Openbaring dien in die geheel as ŉ omsendbrief aan die sewe gemeentes wat hier in 

hoofstuk 2-3 afsonderlik met briewe bedien word. Dus moes elke gemeente 

afsonderlik, maar ook almal gesamentlik, hoor wat God deur sy Gees met hulle wil 

deel. Aangesien die getal sewe vir Johannes ŉ simboliese getal is wat volmaaktheid 

voorstel, is sy briewe aan hierdie sewe gemeentes ook verteenwoordigend vir die kerk 

in die geheel. Dit wat hier vir een gemeente geld, geld in dieselfde asem ook vir die 

res van die kerk. Tog beteken dit nie alle plaaslike kerke is fotokopieë van mekaar nie. 

Elke brief in Openbaring 2-3 is persoonlik en uniek. Hulle deel wel ŉ oorkoepelende 

struktuur ter bevestiging van hulle algemene of publieke aard, maar die inhoud van 

elke brief is so konteks-gerig as wat kan kom. In hierdie verband dien die verskillende 

beskrywings van oorwinning in al sewe briewe as ŉ goeie voorbeeld: 

 

a. Efese 

Alhoewel al sewe gemeentes opgeroep word om te oorwin en almal hoor dat daar 

ewige beloftes wag op Christus se wenners (2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 21), word die 

aard en inhoud hiervan op unieke maniere binne elke gemeente se konteks beskryf. 

Die gelowiges in Efese hoor byvoorbeeld dat as hulle wen (dit wil sê, enduit aan 

Christus vashou), hulle van die boom van die lewe sal eet (2:7b). Sonder twyfel is 

hierdie die boom wat in die paradys was (Gen. 2:9), maar die vrugte hiervan was 

volgens Genesis 3:22-24 verbode vir die eerste mensepaar. Eers aan die einde van 

die tyd mag almal wat oorwin van hierdie vrugte eet. Trouens, dit is hulle ewige 

beloning in die nuwe Jerusalem, daar waar die boom van die lewe vir ŉ volle 12 

maande per jaar vrugte oplewer (22:2). Die nuwe Jerusalem hou dus veel groter 

belofte in as wat die oorspronklike paradys aan die eerste mensepaar gebied het. 

 

b. Smirna 

Op hulle beurt hoor die gemeente van Smirna dat, as hulle hul ore gebruik en na die 

Gees luister (kyk ook na die gebruik hiervan by Jesus in Mark 4:9-12, 23; Luk 8:8; 

14:35), hulle nie deur die tweede dood geraak of beïnvloed sal word nie (2:11). 

Hierdie tweede dood is niks anders nie as God se ewige straf oor sondaars, soos wat 

hoofstuk 20:6 en 14 uitwys. Terwyl die eerste dood fisies van aard is, is die tweede 

dood gelyk aan ewige straf weg van die genadige teenwoordigheid van God af. 

Diegene wat by Christus die kroon van die lewe ontvang, word dit vir ewig gespaar. 
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Hoe word die term “volharding” in Openbaring gebruik? Gaan die volgende tekste na 

in hierdie verband: Op 1:9; 2:2-3, 19; 3:10; 13:10; 14:12. 

 

c. Pergamum 

In die geval van Pergamum, wat beroemd was vir perkament wat die basiese 

skryfmateriaal in die antieke wêreld was, was oorwinning vir gelowiges gelyk aan die 

verkryging van versteekte manna en ŉ wit klippie (2:17). Manna was Israel se 

daaglikse genadekos op hulle reis deur die woestyn (Eksodus 16). Teenoor daardie 

daaglikse porsies in die woestyn wag ewige manna op Christus se mense in die nuwe 

stad van God. Tans is dit verborge of weggesteek, maar God Self waarborg ewige 

hemelse manna aan elkeen wat oorwin. Ook ontvang hulle ŉ wit klippie met nuwe 

name daarop. Jan Du Rand (Die A-Z van Openbaring. ‘n Allesomvattende Perspektief 

op die Boek Openbaring. Vereeniging: C.U.M. 2007) wys op ŉ paar 

verstaansmoontlikhede hiervan, soos die juwele in ŉ sak wat die hoëpriester om sy 

bors gedra het, of die wit steentjie wat dikwels deur regters tydens ŉ verhoor in ŉ kruik 

geplaas is as hulle iemand onskuldig bevind het. Hyself kies dan die wit klippie as 

simbool van gelowiges se reinheid (vgl. 7:9) wat aan hulle toegang bied tot die ewige 

feesmaal van die Here. Hulle nuwe naam sinspeel op tekste soos Jesaja 62:2 wat sê 

dat God vir getroues ŉ nuwe naam sal uitkies. 

 

d. Tiatira 

Die gemeente van Tiatira hoor dat as hulle oorwin hulle oor al die nasies sal heers 

(2:26-27). In lyn met Jesus se woorde dat sy dissipels oor die twaalf stamme van 

Israel sal oordeel (Matt. 19:28), of Paulus se opmerking dat gelowiges oor die wêreld 

en engele sal oordeel (1 Kor. 6:2-3), is die bedoeling hiermee dat gelowiges wat 

oorwin ook sal deel hê in Christus se heerskappy. Hulle sal hemelse gesag ontvang 

om oor goddeloses, wat hier en nou op hulle trap, te oordeel en hulle finaal te laat 

verkrummel onder die oordeel van God. Net soos Christus sy gesag van die Vader 

ontvang het, deel Hy dit met elkeen wat in sy Naam oorwin. Ook gee Hy die môrester 

aan alle wenners (2:28). Venus, die môrester, was immers in antieke tye die simbool 

van oorwinning en heerskappy. 

 

e. Sardis 

Die gelowiges in Sardis hoor hulle gaan wit klere by die Here ontvang as hulle oorwin 
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(3:5). Die kleur wit (wat 19 keer in Openbaring voorkom) hou verband met reinheid en 

oorwinning; vandaar die goeie nuus dat Christus oorwinningsklere uitdeel aan elkeen 

wat permanente gaste by sy fees is. Ook hoor hulle dat hulle name nooit uit die boek 

van die lewe verwyder sal word nie. Die boek van die lewe is ŉ bekende beeld in 

Openbaring (vgl. 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27), asook elders in die Bybel (vgl. Eks. 

32:32; Ps. 69:29; Dan. 12:1; Luk. 10:20; Fil. 4:3). Met name is Moses se versoek in 

Eksodus 32 dat God eerder sy eie naam uit die boek van die lewe moet verwyder as 

dat Hy sy volk vernietig, hier op die agtergrond. Gelowiges wat enduit volhard, weet 

egter dat so iets nooit tot in ewigheid met hulle sal gebeur nie. In dieselfde asem eggo 

die woorde van Matteus 10:32 ook hoorbaar in vers 3:5c. Diegene wat Christus enduit 

in die openbaar bely, hoor dat Hy dit tot in ewigheid oor hulle sal doen. Soos wat ŉ 

getuie in ŉ hof amptelik getuienis oor iemand aflê, sal Christus ŉ goeie ewige 

getuienis oor al sy mense aflê. 

 

f. Filadelfia 

Die geloofsgemeenskap in die stad Filadelfia hoor in 3:12 dat hulle pilare in God se 

hemelse tempel sal wees as hulle wen. Omdat groot antieke bouwerke altyd op pilare 

gerus het, is dit te verstane dat hierdie simboliek verband hou met standvastigheid en 

stabiliteit. Geen wonder nie dat Paulus in Galasiërs 2:1-10 na die leiers van die 

Jerusalemkerk, te wete, Jakobus, Petrus en Johannes, as pilare verwys. Soos wat 

Salomo volgens 1 Koning 7:21 name gegee het aan die twee groot pilare in die tempel 

(naamlik Jagin en Boas), hoor die gelowiges van Filadelfia dat drie name geskryf word 

op elkeen van hulle wat oorwin, naamlik die naam van God, die naam van Jerusalem 

(vgl. Eseg. 48:35; Fil. 3:20) en Christus se naam (3:12b; vgl. ook Fil. 2:9-11). Hulle is 

dus ewige naamdraers van die drie-enige God. Hierdie name, wat as gelowiges se 

ewige “identiteitskaarte” dien, bevestig dat hulle sy eksklusiewe hemelse eiendom is 

wat permanente toegang tot sy stad het. 

 

Watter rol speel name in die volgende gedeeltes: Op. 7:3; 9:4; 13:1; 14:1; 19:16? 

 

g. Laodisea 

Die louwarm geloofsgemeenskap van Laodisea (wat gewoond was aan die 

warmwaterbronne in die heuwels van hulle buurstad Hiërapolis) verneem op hulle 

beurt dat as hulle nie soos braaksel uitgespoeg wil word nie (3:16), hulle dadelik die 

regte transaksie met die Here moet aangaan (vers 18). Gelouterde hemelse goud wat 
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hulle sal ryk maak, wit klere wat hulle skaamte sal bedek en oogsalf om aan hulle die 

nodige sig en onderskeidingsvermoë te gee, is wat hulle by Hom moet kom aanskaf 

(3:17). In dieselfde asem moet hulle ook die deur na die feesmaal oopmaak vir die 

Here wat aan hulle lewensdeur staan en klop (3:20). Die handvatsel tot deelname aan 

hierdie feesmaal is egter aan die kerklike kant. Christus klop, maar die gelowiges van 

Laodisea moet dit aan hulle kant oopmaak om deel te neem aan die Messiaanse fees 

(vgl. 13:29; 22:29-30). Die goeie nuus aan sulke oorwinnaars (3:21-22) is dat hulle 

Christus se troon permanent met Hom sal deel. Die woord “troon” (wat 47 keer in 

Openbaring voorkom en slegs 15 keer in die res van die Nuwe Testament) hou 

verband met die ewige heerskappy van God. God se troon simboliseer sy 

ononderbroke, permanente heerskappy oor alles en almal in die heelal. Elkeen wat 

enduit hier op aarde vir Christus leef, hoor dus dat hulle ook sal deel in sy ewige 

triomf. Soos wat die hemelse skares in Openbaring 5:10 dit hardop uitjubel, gaan hulle 

almal konings en priesters wees in die ewige stad van God. Wat ŉ aanmoediging en 

wat ŉ vooruitsig! 

 

* Teks geneem uit Ontsluit die Bybel. 2015. CUM uitgewers. 
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Reformation Study Bible Notes (2016) 

3:3 I will come upon you as a thief. The seemingly impregnable fortress of Sardis 

had in wartime been captured twice by surprise, probably at night. Christ warns that a 

similar experience will befall the church unless its people wake up. 

 

3:5 Book of Life. The heavenly roster of those destined to new life (13:8 note). 

 

3:9 synagogue of Satan. See note on 2:9. 

 

3:12 a pillar in the temple. Philadelphia had suffered earthquakes, making the 

promise of security and stability particularly pointed. If they overcome, they will 

become a part of God’s permanent temple in the new creation, which has already 

been inaugurated (recall that the church as a lampstand is already a fixture of the 

temple). 

 

3:14 says the Amen. The only other place in the Bible where “Amen” is used as a 

name is Is. 65:16, where the NKJV’s “God of truth” can be more literally translated 

“God of Amen.” (The Hb. word amen means “truly, verily”; hence the use of “truth” in 

the NKJV.) Here Christ identifies Himself with the Lord who speaks in Is. 65:16. Jesus 

is Lord, the one true creator God. 

 

3:15 neither cold nor hot. Laodicea’s water supply had to be provided from a distant 

source through pipes. The resulting water was lukewarm and barely drinkable. By 

contrast, the neighboring town of Hierapolis had medicinal hot springs, and 

neighboring Colossae was supplied by a cold mountain stream. Christ urges the 

church to be refreshing (cold) or medicinally healing (hot), rather than like the 

unhealthy Laodicean lukewarm water supply. 

 

3:20 I stand at the door and knock. . . . I will come in to him. Christ’s words here 

are probably based on the words spoken to the bride in Song 5:2, “It is the voice of my 

beloved! He knocks, saying ‘Open for me.’” This is not an invitation for the readers to 

be converted, but to renew themselves in a relationship with Christ that had already 

begun, as apparent from v. 19 (“As many as I love, I rebuke . . . be zealous and 

repent”). The allusion to the Song of Solomon points to a focus on renewal of a 
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relationship, since there the husband knocks on the door of the bedchamber to 

encourage his wife to continue to express her love to him and let him enter, but she at 

first hesitates to do so. Christ, the husband, is doing the same thing to His bride, the 

church. 


