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Skriflesing en Prediking: 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Om ŉ Christen te wees in die vroeë kerk, d.w.s. so 100 jaar na die Jesus se dood en 

opstanding, was nie maklik nie.  Dit was nie maklik om ŉ gelowige te wees in die 

tyd, omdat jou ganse bestaan met onsekerheid gevul was.   

Vanuit ŉ praktiese oogpunt was die mense onseker omdat hulle nie werklik geweet 

het of daar altyd brood op die tafel sal wees nie.   

 Armoede, soos ons goed weet, was alombekend onder die vroegste 

gelowiges.   

 Netso was daar baie siekte.  Mense het nie baie oud geword nie. 

Omdat mense nie altyd geweet het of hulle more gaan sien nie, was vandag baie 

keer onseker.  Die mense was egter nie net in onsekerheid gedompel omdat hulle 

moeilike, fisiese omstandighede in die oë gestaar het nie.   

 Nee, die vroeë gemeentes waarvan ons in die Nuwe Testament lees was ook 

vol twyfel en onsekerheid omdat hulle baie keer in stede en dorpe gewoon het 

met uiteenlopende mense, gelowe en gebruike.  Die gemeentes was 

omring deur mense van reg oor die wêreld.  Hierdie Grieke, Romeine, 

Assiriërs, Egiptenare, en hoeveel ander nasies, het almal hulle eie gebruike en 

tradisies gehad.  En nog belangriker, hierdie groeperings het almal hulle eie 

geloof aangehang.  In elkeen van die dorpe waarvan ons in Openbaring lees 

word daarna vermeld. 

Onsekerheid gemeente, was dus ŉ daaglikse realiteit vir die eerste gelowiges.  

Hulle het gewonder of hulle more gaan sien en hulle het hulself afgevra of hulle 

vandag op die regte plek is.  Doen hulle die regte ding, bevind hulle hulself in die 

regte geloof. 



In ŉ sekere sin is hulle omstandighede baie soortgelyk aan ons omstandighede in 

Suid-Afrika. 

Daar is egter nog ŉ rede hoekom die mense baie min standvastigheid en sekerheid 

in hulle lewe gehad het.   

 Die onsekerheid draai om die vervolging van die vroegste Christine.  Daar 

bestaan verskeie buite-Bybelse bronne wat dit vermeld.  Die Christene was as 

agterlik beskou en as ŉ bedreiging vir die Romeinse ryk omdat hulle self apart 

gehou het en nie die Keiser en die Romeinse gode aanbid het nie.  Die 

vervolging was nie orals ewe erg nie en in sommige gevalle was daar glad nie 

vervolging nie.   

Tog bly die punt staan:  In die eerste 100 jaar na die dood van Jesus was baie 

Christene in onsekerheid gedompel.  Hulle het nie geweet of hulle veilig is of nie.  

Hulle het nie geweet of hulle gaan sterf vir hulle geloof nie. 

Juis binne die omstandighede onstaan die boek Openbaring.   

 Die skrywer stel die boek op om vir mense te verseker en te versterk.   

 Hy skryf die boek om aan mense hoop te gee wat nie weet waar hulle kos 

vandaan gaan kom nie, wat nie weet of hulle die regte geloof aanhang nie, wat 

nie weet of hulle gaan sterf vir hul geloof nie. 

 Netso word die boek vir ons geskryf om ons sekerheid te gee en te versterk 

wanneer ons verlore raak in die dol en deurmekaar wêreld. 

Kom ons lees nou van die heel eerste visioen wat Johannes sien en laat ons die 

sekerheid vind wat hierin opgesluit is.  Ons lees Openbaring 1 vers 9-20. 

2. 

Die skrywer, Johannes, wat volgens alle gegewens nie die Apostel Johannes was 

nie, bevind homself op die eiland Patmos.  Die eiland is so 30 kilometer van die kus 

van die hedendaagse Turkye.  Hy is op die eiland omdat hy die woord van die Here 

verkondig het.  Hy stel verder dat een van hulle is.  Omdat hy in Jesus glo maak hy 

deeluit van Sy koninkryk en deel hy aan die selfde verdrukking wat hulle ondergaan. 



Hier op die eiland word hy dan deur die Gees meegevoer en hy sien dan ŉ 

visioen.  Hy beskryf dan die gebeure op die merkwaardigste manier.  Hy maak 

gebruik van metafore en simboliek wat baie mense afskrik, maar wat tog in meeste 

gevalle ŉ logiese verduideliking het.  Dit is somtyds vir ons vreemd omdat ons nie in 

daai wêreld leef nie, maar vir die eerste hoorders sou dit bekend wees. 

In die visioen hoor hy agter hom ŉ stem so hard soos ŉ trompet.  En die stem sê 

vir hom dat hy alles moet neerskryf en aan die sewe gemeentes moet stuur. Die 

gemeentes is Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea.   

Net so terloops.  Hier word van ŉ trompet gepraat omdat ŉ trompet baie bekend 

was vir die antieke mense.  Dit was gebruik om die begin van ŉ erediens aan te dui 

asook die begin van ŉ oorlog.  Dit wil eintlik vir ons sê dat ons moet luister, iets 

belangrik gaan nou gesê word.  

Voordat ons verder na die visioen kyk moet ons ook ŉ ander ding vir mekaar sê.  

Baie keer dink ons verkeerdelik dat Openbaring ŉ visioen is wat vir ons vandag 

geskryf is om ons te vertel hou die wêreld gaan eindig.  Maar hier sien ons 

duidelik dat die brief aan spesifieke gemeentes gerig is.  Dit is bedoel om sekere 

mense in ŉ baie spesifieke situasie te versterk en te verseker van God se almag.   

Alhoewel hy vreemde taal gebruik is dit netso op ons vantoepassing omdat ons 

omstandighede baie soortgelyk is aan die eerste Christene. 

3. 

Nadat hy van die stem wat soos ŉ trompet die opdrag ontvang draai hy om om te 

sien wie met hom praat.  En wat sien hy dan? 

 Hy sien dan sewe goue lampe en Iemand wat soos Seun van die mens lyk.  

Die 7 lampe verwys na die sewe gemeentes waarvan gelees het en Jesus 

wat tussen hulle staan.  Hy is nie ver van hulle af nie.  Hy het nie hulle in 

die steek gelaat en oorgelaat aan vervolging nie.  Nee, Jesus is in hul 

midde.  Hy is elke oomblik met hulle, of dit nou goed of sleg gaan. 

 Verder dra hy ŉ kleed en daar is ŉ goue band om sy bors.  Die beeld 

verduidelik ons weer dat Jesus maar nie net nog ŉ persoon is nie.  Nee, hy 

is belangriker as al die ander mense.  Waar ander gewone klere dra het hy ŉ 



lang kleed aan met ŉ band van goud om sy bors.  Die kleredrag herinner ons 

baie aan die priesters se kleredrag, tog is dit van veel beter kwaliteit. 

 Verder het Jesus hare so wit soos wol, so wit soos sneeu en sy oë het 

soos vuur gevlam.  Weereens moet ons afvra of Jesus rêrig soos dit aan 

Johannes verskyn het.  Of het Johannes die verskyning juis so verwoord om 

iets aan die gemeentes te verduidelik oor die aard van Jesus.  Wit hare 

impliseer wysheid, maar ook heiligheid.  Die Jesus wat hulle aanbid is wys 

(Hy beskik oor al die kennis) en geheel en al vlekloos en sonder sonde.  Hy is 

egter nie sonder passie nie.  Hy is nie net kalm en rustig nie.  Nee, die feit 

dat sy oë soos vuur brand wys dat Jesus geesdriftig en gemotiveer is. 

 Verder is sy voete soos geelkoper wat in ŉ smeltoond gloei, en sy stem 

soos die gedruis van ŉ groot watermasse.  Weereens word simboliese 

taalgebruik wat eie was aan daardie tyd.  Die mense in die gemeentes het 

geweet dat Jesus nie presies so lyk nie, maar dat hy eerder die kenmerke ten 

toon stel.  Geelkoper wys weereens na heiligheid, en sy stem wat druis 

soos ŉ groot watermassa verwys na God se almag.  Esegiël gebruik die 

selfde woorde om na God se stem te verwys. (onthou ook Daniel se voete van 

klei) 

 In sy regterhand hou hy 7 stere en uit sy mond het ŉ skerp swaar gekom.  

Die sewe stere verwys weer op sy beurt na die 7 leraars van die verkillende 

gemeentes.  Die feit dat hy hulle in sy regterhand vashou impliseer dat die 

“predikante” onder Jesus se beskerming is.  En die swaard wat uit sy 

mond kom, wat aanvangklik baie vreemd klink, is nie so snaaks wanneer ons 

mooi daaroor dink nie.  Jesus hou die gemeentes se leraars in sy hand en 

hy beskerm hulle, tog kan hulle nie gerus wees nie.  Jesus veroordeel 

terselfdertyd hulle optrede en dade. 

 Sy hele voorkoms blink verder soos die son op sy helderste.  Vir mense 

wat die donker gefrees het moet dit ŉ ongelooflike troos wees.  Die God wat 

hulle aanbid, in die duister wêreld, skyn so helder soos die son op sy 

helderste.  En hy verdryf die donkerte weg.  Hy is die lig vir die wêreld. 

4. 



Nadat die skrywer Jesus se voorkoms aan die gemeentes verduidelik beskryf hy 

hoe hy reageer op die beeld van Jesus. 

Hy stel op ŉ aangrypende manier dat hy neergeval het en soos ŉ dooie geword 

het.  Dit verwys nie hier na die manier waarop mense van daardie tyd aanbid het 

nie.  Nee, dit verwys eerder op die fisiese effek wat die verskyning van Jesus in die 

visioen op hom gehad het.  Hy word fisies soos ŉ dooie. 

Maar wat gebeur dan.  Jesus steek sy regterhand uit na hom en raak hom aan.  

Hier moet ons nie wonder oor die feit dat Jesus net van te vore 7 sterre in sy hand 

gehad het nie.  Ons is besig met simboliek wat waarde gehad het vir die eerste 

hoorders.  Jesus gee nie net beskerming aan die gemeentes nie, maar ook aan 

die individu wat worstel en soos ŉ dooie is. 

En die ondersteuning is te vinde in die woorde van Jesus.  Die woorde verstek hom 

wat net van te vore soos ŉ dooie was: 

Hy moet nie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste. Die lewende.  Ek was 

dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid; en ek het die sleutels van die dood en die 

doderyk. 

Direk na die ongelooflike woorde wat troos en versterk word die opdrag wat hy 

ontvang weer bevestig.  Hy moet skryf aan die gemeentes van wat hy gesien het.  

Daarna volg ook ŉ verduideliking van wat die sewe lampe en sewe stere beteken.  

Dit is die sewe gemeentes en die sewe leweraars. 

5. 

Duidelik sien ons vriende dat die visioen wat Johannes sien, en die wyse waarop hy 

dit neerskryf, juis so ingerig is om die gemeentes waarvoor hy skryf te versterk 

en hoop te gee.  Hulle is daagliks onseker oor hulle plek in die lewe en hul 

toekoms.  Hulle weet nie waar hul redding vandaan sal kom nie. 

Maar dan vertel die skrywer aan die gemeentes en hul leraars van die Christus wat 

hulle aanbid, in wie hulle glo.   

 Hy is nie net almagtig nie. 

 Hy is nie net so helder soos die son nie. 



 Hy is nie net heilig en sonder sonde nie. 

 Hy is nie net die skepper van hemel en aarde nie, die begin en einde nie. 

Nee.  Hy hou ook elkeen van hulle in sy magtige hande.  Hy hou die gemeente en 

sy leiers in sy hande en daarom hoef hulle nie meer te vrees nie.  Hulle hoef nie 

meer onseker te wees nie.  Hulle kan eerder seker wees in die wete dat Jesus 

hulle beskerm en bewaar.  Daar sal nie aan ŉ haar op hulle kop geraak word 

sonder sy wete nie. 

Maar let u op dat Jesus nie net die gemeentes en hul leiers in sy hande hou nie.  

Daar  word ook verwys na die feit dat Jesus die sleutels van die dood en die 

doderyk beskik.  Dit wil sê dat sy oorwinning en almag nie net tot hier en nou 

beperk is nie.  Nee, sy oorwinning strek oor alle grense  -  selfs die grens van die 

dood.  Ja, Jesus, die Lam, het selfs deur deure van dood oopgesluit vir die wat aan 

hom glo. 

Wat ŉ ongelooflike boodskap is dit nie vir die wat elke dag gevrees het vir hulle lewe 

nie. 

6. 

En weet julle?  Die selfde boodskap is netso vantoepassing op ons.   

 Ons hoef nie te vrees nie.   

 Ons hoef nie bang te wees nie.   

 Want Jesus hou ook ons gemeente, en elkeen van ons in sy hand.  

  Ons geniet sy beskerming, sy voorsienigheid, sy liefde.  En nie eers die dood 

kan dit van ons wegneem nie – wat Jesus hou die sleutels van die dood in sy 

hand. 

Ons kan maar seker wees hiervan.  Ons kan sekere wees omdat die kruis op 

Golgota leeg staan. 

7. 

Wat bly dan oor gemeente? 

Kan ons hier maar stop? 



Definitief nie!  In die eerste plek moet ons om ons kyk en besef dat Jesus nie hierdie 

“handewerk” van hom in die steek laat nie.  Jesus hou alles, ons en die kerk, 

intand.  Dit gee ons hoop. 

Tweedens moet ons om ons kyk en besef dat God se vingerafdruk in alles sien.  

Hy hou alles en Sy hande en daarom is Sy vingerafdruk op alles – ons inkluis.  Die 

vingerafdruk wys aan alles en almal dat ons aan God behoort.  Die hartseer ding is 

dat ons somtyds nie die vingerafdruk sien nie, en selfs vergeet om daarna te soek. 

Maar afgesien van dit moet ons onsself afvra wie ons in ons hande vashou.  

Jesus hou elkeen van ons in sy hande, maar wie koester ek en jy?   

 Wie beskerm ek en jy?   

 Gewoonlik is ons hande so vol dat daar nie plek vir ander is nie.  Ons hande is 

vol van ons alledaagse lewe.  Hier hoor ons egter dat ons ons naaste moet 

vashou en liefhê netsoos Jesus elkeen van ons in sy hand bewaar en liefhet.   

Kom, laat ons hande opgaan.  Kom ons laat die sondige wêreld val.  Kom, laat ons 

mekaar dra.  Vandag en elke dag. 

Amen. 


