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Alle vers vertalings geneem uit die Afrikaans 1933/1953 vertaling 

“1 EN skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God 

en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. 2 Wees 

wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke 

nie volkome voor God gevind nie. 3 Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit 

en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet

in watter uur Ek op jou afkom nie. 4 Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie

besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. 5  

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die 

lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 6 Wie 'n oor het, laat hom 

hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”

Sardeis was die hoofstad van antieke Lidië. Dit was 'n belangrike stad vir die Perse, en is deur 

hulle gehou reg deur die Klassieke tydperk. Daar word gesê dat die oorspronklike Lidiese stede 

almal in die 6de eeu vC deur die Perse vernietig is, en tot die tyd van Alexander het die Perse 

die grootste deel van Klein-Asië gehou. Sardeis is vernoem na die gewoonlik deursigtige-

rooierige of deurskynende-bruinerige sardionsteen, wat deur die Engelse karneool genoem 

word. Hierdie klip is gebruik in die maak van juweliersware deur die Fenisiërs, Grieke en 

Romeine, en in die maak van silinderseëls deur die Assiriërs. Dit is ook wyd deur die Romeine 

gebruik vir seëlseëls, wat tot die diepte van die betekenis hier kan bydra, aangesien daar 



klaarblyklik die vraag is of hierdie Christene wel so verseël, of verseker is, van hul redding as 

wat hulle blykbaar dink dat hulle is. Die kleur van die klip kan baie verskil, van ligoranje tot 

amper-swart, en miskien is dit ook hoekom hierdie samestelling vir hierdie boodskap uitgesoek

is. Die Christene van Sardeis is nie vermaan omdat hulle enige absolute onreg begaan het nie, 

maar hulle is gewaarsku dat hulle waaksaam moet bly en seker moet wees om hul Christelike 

verpligtinge na te kom. Dit blyk dat aangesien die Sardiese klip 'n wye verskeidenheid kleure 

het, die mense van die vergadering by Sardeis 'n wye verskeidenheid van houdings gehad het. 

Die Sardiërs het die Woord gehad, maar dit lyk asof hulle nie daarop opgetree het nie, omdat 

hulle ook die werke gehad het. Soos Jakobus ons in sy brief waarsku: “Geloof sonder werke is 

dood”, dit is ook die boodskap hier.

Die Boek van die Lewe is die Bybel, of ten minste, die Bybel wat ons weet 'n weerspieëling van 

die Boek van die Lewe is. Die kopie (Bybel) wat ons het is nog nie heeltemal klaar nie, want dit 

is die verhaal van die geskiedenis van ons ras op die aarde en die Wet en die Woorde van ons 

God. Paulus sê vir ons dat hulle wat die Evangelie bewaar die “Woord van die Lewe” handhaaf, 

waar hy hulle in sy brief aan die Filippense by 2:14-16 vermaan het om  “ 14 Doen alles sonder 

murmurering en teëspraak, 15 sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God 

sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die 

wêreld, 16 deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van 

Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie.”

Die waarheid van hierdie interpretasie sal verder gehandhaaf word terwyl ons die boodskap 

aan die gemeente in Philadelphia ondersoek. Johannes vertel ons dat die apostels die “Woord 

van die Lewe” aangeraak het. Dit is dus duidelik dat as Christus die Woord van die Lewe is, die 

Boek van die Lewe Sy evangelie en Sy belydenis is. Hy sê vir ons dat as ons Hom nie verloën 

nie, dan sal Hy ons nie voor Sy Vader sal verloën nie. As ons Sy woorde bewaar, dan is ons in 



die Bybel opgeskryf –  van die Adamiese Ras waaroor die Bybel handel en vir wie die 

verlossing is, en dit is ook in ons ingebore aangesien Sy Woord ook in ons harte geskryf is. 

Christus het vir die Judeërs gesê: ” 51 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord 

bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.” (Johannes 8:51) en Christus het vir die 

apostels gesê, terwyl hy oor die verlore skape in Johannes 15:20-21 gepraat het, om “20 

Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle 

My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook 

bewaar. 21 Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle 

Hom nie ken wat My gestuur het nie.” As jy nie van die Adamiese ras is nie, is jou naam nie in 

die Boek van die Lewe nie, en dit kan nooit wees nie.

“7 EN skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat 

die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop

nie: 8 Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit 

nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie. 9 Kyk, Ek gee 

jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg — 

Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. 10 

Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van 

beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. 11

Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. 12  Wie oorwin, 

Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en 

Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die 

nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 13 Wie 'n oor het, 

laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”

Filadelfia beteken broederliefde, en hierdie vergadering is nie deur Yahweh gekritiseer nie, en

dit is beslis hoekom hierdie vergadering gekies is vir hierdie boodskap, vir die betekenis van sy 



naam, net soos Smurna gekies is vir 'n soortgelyke boodskap. Dit is ook die betekenis van die 

Sleutel van Dawid. Om te vind waar die sleutel pas, moet 'n mens weet watter deur dit oopsluit.

Yahshua het in Johannes Hoofstuk 10 gesê: “ 1 VOORWAAR, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie 

by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n 

rower. 2 Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape” Ons sien dus dat die 

Sleutel van Dawid die deur na die skaapkraal op die regte manier oopmaak, en enigiemand 

anders wat inkom, wat nie aan die Herder behoort nie, is 'n dief en 'n rower. Niemand is in staat

om die deur vir die skape toe te maak nie: die ware boodskap van die verbonde van God wat 

uitsluitlik met sy volk Israel is, is daar vir enige van die skape om in te gaan, as hulle dalk die 

krag het om dit te doen en nie sy Naam verloën nie. Vir diegene wat sterk staan, sal hul vyande 

eendag gedwing word om te erken dat hulle wel die ware Kinders van Yahweh is. Ons is ook 

verseker dat as ons Sy Woorde bewaar, ons gespaar sal word van die toorn wat oor die 

kwaaddoeners gaan kom. Johannes 13:34-35: “ 34  'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle 

mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35  Hieraan sal 

almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.”  [Dit was nog nooit so 

eksplisiet in die Ou Testamentiese Wet nie.] Johannes 15:12-14: “ 12 Dít is my gebod, dat julle 

mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. 13 Groter liefde het niemand as dit nie, dat 

iemand sy lewe vir sy vriende gee. 14 Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle 

beveel.”

Die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal word breedvoerig in die slothoofstukke van die

Openbaring bespreek. Dat die naam van God uiteindelik op die koppe van Christene geskryf is, 

word ook in hierdie hoofstukke bespreek. Broederliefde (dus Filadelfia) en 'n erkenning van die 

Gesalfde Volk van Israel (dus Smurna) is van die uiterste belang vir Christene, en hierdie 

boodskap aan die sewe gemeentes maak dit duidelik.



“14 EN skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue 

en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: 15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud 

is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! 16 Maar nou, omdat jy lou is en nie 

koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. 17 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword 

en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm 

en blind en naak is nie. 18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, 

sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie 

openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. 19  Almal wat Ek liefhet, bestraf 

en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. 20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As 

iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 

maaltyd hou, en hy met My. 21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my 

troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 22 Wie 'n oor 

het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”

Laodikeia is letterlik “regverdige mense”, van die Griekse woorde laos en dikaios. Tog kan dit 

aangetoon word dat dikaios in die Griekse gedagtes verstaan is as dit wat deur die mens 

regverdig geag word, in teenstelling met 'n ander woord, hosios, wat dit aandui wat deur die 

gode, of eerder deur God, regverdig geag is. Thayer sinspeel op hierdie onderskeid, maar 

Liddell & Scott noem dit eksplisiet in hul inskrywing by hosios. Daarom kan die woord hier 

geïnterpreteer word as 'n eiegeregtige volk, en dus pas die boodskap by die naam van die 

gemeente. Die mense is nie warm of koud nie: hulle ken die Evangelie van God en maak daarop

aanspraak dat hulle Christene is, maar hulle gee nie om vir Sy wil of Sy werke nie. Hulle het 

hulle materiële rykdom gesoek en daarop gereken, terwyl hulle werklik ontbloot was van die 

skatte wat die meeste saak maak – dié wat in die hemel gestoor is. Dit is presies die 



teenoorgestelde toestand wat ons vind onder die gemeente by Smurna wat nie deur Yahshua 

gekritiseer is nie. Daarom word die Laodikeiërs vermaan om hulle wêreldse rykdom vir die 

hemelse in te ruil, om wit klere van Yahshua te koop. Dit is duidelik dat hierdie boodskap meer 

as enige van die ander die toestand van vandag se moderne evangeliese kerke beskryf. Terwyl 

hulle Christus met hulle lippe bely, is hulle regverdiging in werklikheid uit hulleself omdat hulle 

nie Sy gebooie nakom nie. Hulle soek wêreldse rykdom, en daarom is hulle naak en arm. Hulle 

laat ook allerhande diere in hulle gemeentes toe – mense wat nie betrokke is by die verbonde 

wat Yahweh met Israel gesluit het nie, en daarom is hulle jammer en blind. Hulle het nodig wat 

Smurna het: salf om hulle oë te salf dat hulle kan sien, wat die kennis van die betekenis en 

verpligtinge van die verbonde is!


