Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 7
Om uit te spugen! – Laodicea (Openbaring 3:14-22)
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Duidelijke en open, scherpe kritiek is iets wat steeds minder wordt geaccepteerd door de
mensen, ook in de kerk. Probeer over te brengen waarom Christus en Zijn Woord toch absoluut
gezag over ons leven moeten hebben, en dat we ons daardoor moeten laten gezeggen.
2. Actualiteit aangeven
De kerk in ons land moet ook bepaald worden bij Jezus’ ontmaskerende woorden: arm, blind en
naakt.
3. Christus centraal stellen
De Heere Jezus vermaant in deze brief de gemeente, maar belooft haar ook een rijke
gemeenschap met Hemzelf wanneer zij zich bekeren. Hij schenkt nog genadetijd.
B) Achtergrondinformatie
Laodicea was een belangrijke stad in de Lydius-vallei. Het lag 70 km. ten noorden van Filadelfia op
een kruispunt van twee belangrijke hoofdwegen: die van Efeze naar het oosten en van
Pergamus/Sardis naar het zuiden. De stad is gesticht door Antiochus II en genoemd naar zijn eerste
vrouw: Laodice. Het was een centrum van handel en industrie. Er werden veel afgoden vereerd. De
keizercultus was daar al vroeg aanwezig. Het lag dicht bij Kolosse en Hiërapolis. Laodicea was een
stad met veel miljonairs. Het bankwezen bloeide daar volop. Er was een medische faculteit,
verbonden aan de tempel van Men Carou. Er werden medicijnen ontwikkels, zoals nardus voor de
oren en ogenzalf. Waarschijnlijk heeft Lukas hier gestudeerd (Kol. 4:14).
Uit warmwaterbronnen bij Hiërapolis stroomde door een goot water naar Laodicea. Als het bij de
stad aankwam, was het lauw. Laodicea kende echter ook koude bronnen in de omgeving. Beiden
hadden hun functie: zowel het koude als het warme water hadden hun goede eigenschappen.
Daarom kan Jezus zeggen in vers 15b dat Hij wenst dat de gemeente koud of heet zou zijn. Het is
niet zozeer dat koud zijn direct gekoppeld moet worden aan geesteloosheid, maar meer dat men
zuiver, puur moest zijn. Aan lauw water heb je niks: het is ‘vlees noch vis’.
De gemeente is mogelijk gesticht vanuit Efeze door Epafras (Kol. 1:17). Paulus heeft de gemeente
waarschijnlijk nooit bezocht (Kol.2:1), maar heeft hen wel een brief geschreven, die helaas verloren
is gegaan (Kol. 4:16).
Nog enkele weetjes: In 1402 is de stad door de Turken verwoest en niet meer opgebouwd.
Van de oude stad zijn nog ruïnes over van de waterleiding, de watertoren, het stadion, het
gymnasium met het bad, de resten van de Syrische poort, van de stadsmuren en twee theaters. Er
woonde een groot aantal Joden, die hun bijdragen leverden aan de handel en het bankwezen.
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C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Spreek met name door over de eerste stelling;
de tweede is al op veel avonden min of meer
langsgekomen.

Alternatieve startopdracht
Spreek met name door over de eerste stelling;
de tweede is al op veel avonden min of meer
langsgekomen.

Bijbel Openb. 3:14-22
Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. Benoem kort in eigen woorden wat er aan
de hand is in Laodicea.
2. Zou Jezus extra scherp zijn in Zijn
veroordeling naar de gemeente omdat zij
meende rijk te zijn?
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Overige verwerking
Wanneer je voorziet dat er nog tijd over zal zijn,
kies dan een verwerkingsvorm uit van de lijst uit
de site. Kijk ook wat de groep aankan en/of wat
nuttig is.
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D) Antwoorden en suggesties
Stellingen
‘Wij zijn niet lauw, we zitten niet voor niets op JV en catechisatie’  Er zitten twee kanten aan
deze stelling. Benoem richting de jongeren dat het heel goed is dat ze naar JV en catechisatie
komen. Dit kan inderdaad een teken zijn van oprechte liefde voor God. Aan de andere kant
kun je ook naar JV en catechisatie komen, zonder dat je hart echt gericht is op God. Je kan dus
zeker lauw zijn, ook al doe je uiterlijk mee. De vraag is uiteindelijk of je hart, al is het met lek
en gebrek, brandt van liefde voor God.
‘Beter een christen in daden dan alleen zuiver in de leer’  Deze twee dingen kun je niet van
elkaar loskoppelen. De Bijbel maakt heel duidelijk dat woorden zonder daden leeg zijn (zie
alleen al de brief van Jakobus, maar ook de gelijkenis van Jezus over de wijze en dwaze
bouwer. De wijze bouwer is hij die Gods woord niet alleen hoort maar het ook doet,
gehoorzaamt. Aan de andere kant is het juist een zuivere leer die als het goed is aanzet tot
daden. “Alleen wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus / houdt zijn waarde en zal blijven
bestaan.”
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Vraag 1
Waak ervoor dat de discussie teveel verzandt in de situatie van de eigen
predikant/consulent/ouderlingen, maar houd het algemeen, zonder namen te noemen.
Vraag 2
Neem als voorbeeld het leven van Paulus. Hij verkondigde de zuivere leer van de Heere, en leed
daar ook veel voor: zie Handelingen en een brief als 2 Korinthiërs. Maar Paulus wist ook dat de
beleving/bevinding van de waarheid nodig was. Er moet liefde door God in het hart uitgestort zijn
(zie 1 Kor. 13). Zuivere leer en geestelijk leven hebben elkaar dus nodig.
Vraag 3
a. De stad kende het beeld van handelaars en kooplieden erg goed (zie de achtergrondinformatie).
Christus gebruikt hier dus een bekend beeld: de markt. ‘Kopen zonder geld’, wat de Heere Israël
toeroept in Jesaja 55, is eigenlijk een tegenstelling. Hoe kun je nou iets kopen zonder geld, dat
kan toch ook niet in de supermarkt? Maar op deze manier van spreken wil het beeld de lezers
toen en ons nu, juist wakker schudden.
b. Zowel een gekocht als geschonken ding is iemands eigendom. De zaligheid van zondaren is
zowel gekocht door Christus als Middelaar, en Hij schenkt die zaligheid weer uit Zichzelf, alleen
uit genade, aan zondaren. Iets wat je koopt kan duurder lijken dan iets wat je krijgt. Maar
hoewel de genade ‘gratis’ aan zondaren aangeboden wordt, is die niet goedkoop! De genade
die God schenkt is duur gekocht namelijk met het bloed van Gods Zoon!
c. Persoonlijk
Vraag 4
a. Geef kort weer wat je voor jezelf verstaat of hebt ondervonden van de ‘voltreffers’. Het zijn
figuurlijke zaken (de Laodicenzers waren niet in letterlijke zin blind of arm maar geestelijk
gezien). Noem zelf voorbeelden, zodat jongeren de lijn door kunnen trekken naar hun eigen
leven of situatie.
b. Persoonlijk
Vraag 5
Een mooie en diepe vraag. Neem de ruimte voor de bespreking van deze vraag.
Vraag 6
Er wordt niet bedoeld dat Christus als eerste is geschapen (zie de belijdenis van NiceaConstantinopel), maar dat Christus als het Woord vanaf het begin bij de schepping betrokken was:
zie Johannes 1. Uit Hem en door Hem zijn alle dingen.
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Vraag 7
Rond deze schets en hierin de hele serie schetsen af door nog kort de avonden te bespreken met
elkaar. Wat kwam als voornaamste punt naar voren per avond? Vraag naar persoonlijke
leerpunten: leerpunten voor het hart, hoofd of de handen.
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