Bijbelstudie Centrum – uitgebereide studie in 7 delen over:

“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.
Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
eerste avond

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze speciale ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u
door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan
voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen en te bestuderen.
Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk
is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft.
Alleen met het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe
en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

Waarschuwing vooraf: het is een zeer ingrijpend onderwerp! Maar er staat geschreven in 2 Tim. 4:2-4:
“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen,
maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun
oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Ik wil u de geschiedenis van de Gemeente laten zien vanuit het machtige Bijbelboek “De Openbaring van
Jezus Christus”. Dit Bijbelboek is in drieën gedeeld. Er staat namelijk geschreven: “Schrijf dan hetgeen gij
gezien hebt”. Dit is het gedeelte vanaf hoofdstuk 1 vers 10-19. Dit slaat op, hoe de Heer Jezus nu in het
verborgene Zijn Gemeente, Zijn Kerk bouwt, maar wat ons in dit visioen geopenbaard wordt.
Het volgende gedeelte is: “hetgeen is”, maar letterlijk staat er in het Grieks: “en wat wij zijn”. Wie bedoelt de
Heer Jezus? Hij bedoelt de zeven gemeenten! Dit tweede gedeelte slaat dus op de zeven zendschrijven in
hoofdstuk 2 en 3, waarin de Heer Jezus openbaart, wat die Gemeenten nu werkelijk zijn, vanaf het ogenblik,
dat Johannes deze boodschap uit de hemel ontving, totdat de Gemeente hier op aarde voleindigd is, bij haar
opname.
Het slaat op het Gemeente tijdperk en inderdaad vinden wij in hoofdstuk 2 en 3 de hele Gemeente geschiedenis door al de eeuwen heen tot aan haar voleinding. Vandaag leven wij dus nog steeds in Openbaring 2 en 3
en nog niet in Openbaring 4. En dit gedeelte willen wij met elkaar behandelen.
Het derde gedeelte is: “en hetgeen na dezen geschieden zal”. Dat begint direct in Openbaring 4, want het
Woord verklaart zichzelf. In Openbaring 4:1 lezen wij: “Na deze dingen” (na die zeven gemeenten) en deze tijd
loopt door tot aan het einde van het boek Openbaring.
--------Wij willen dus met elkaar behandeling de geschiedenis van de Gemeente, zoals die ons, in de zeven zendbrieven uit Openbaring 2 en 3, geopenbaard wordt. Wij vinden in deze zendbrieven een machtige maar ook
een zeer ernstige openbaring, want het laat o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, vanaf haar
begin tot aan de dag van vandaag en verder.
In de eerste plaats wil ik u erop wijzen, dat de zin van elk van deze brieven drievoudig is en ook een drievoudig doel heeft.
De eerste betekenis is, dat deze brieven een directe boodschap inhielden voor de toen daar bestaande plaatselijke Gemeenten. Johannes moest ze immers sturen aan de zeven Gemeenten, die bij name genoemd waren en daar in die dagen existeerden.
In deze zeven brieven openbaart de Heer Jezus heel de toestand in elk van die plaatselijke Gemeente, zowel
in het goede, als in het verkeerde. Daarom is de eerste zin een directe boodschap aan de Gemeente, waaraan die brief gericht was.
Dit is voor ons niet meer van zo’n grote betekenis, omdat het voor die plaatselijke zeven Gemeenten bestemd
was.
Direct daarmee verbonden, vinden wij de tweede zin van deze zeven zendbrieven, namelijk dat deze zeven
plaatselijke Gemeenten prototypen waren van de toestand van de hele Gemeente door de loop der eeuwen.
De toestanden die in deze plaatselijke Gemeenten heersten, vinden wij echter ook nog altijd in de Gemeenten
en in de gelovigen terug door de loop der eeuwen.
Elke zendbrief heeft dus tevens een boodschap voor heel de Gemeente, zoals dit reeds in hoofdstuk 1 naar
voren gekomen is, want de zeven Gemeenten wil zeggen: de totale Gemeente. Het waren de zeven Gemeenten in Asia en het woord “Asia” (niet verwarren met Azië) betekent “wereld”. De boodschap is dus aan de totale Gemeente in de wereld gericht.
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De derde zin en het doel van deze zendbrieven is profetisch, want in deze zendbrieven vinden wij in een klare
en duidelijke wijze de hele Gemeente geschiedenis, van haar begin tot haar voleinding, geprofeteerd. Daarom
zijn deze zeven zendbrieven, zeven kennelijke perioden in de Gemeente geschiedenis hier op aarde.
Zo is Efeze kennelijk de eerste tijdsperiode, zoals wij zullen zien. Zo vinden wij een drievoudige zin en wij willen trachten deze drievoudige zin zoveel mogelijk te behandelen in deze volgorde:
1e eerst de plaatselijke betekenis
2e de boodschap voor ons, die wij geleerd krijgen door alle tijden heen
3e dat wij het profetische tijdstip zien van de Gemeente geschiedenis, waarvan wij reeds in de allerlaatste
periode leven en waarvan de eerste perioden al afgesloten zijn.
Laten we beginnen met het eerste zendschrijven. We gaan lezen: Openb. 2:1-7: “Schrijf aan de engel der Gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en
hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt
bevonden, en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat. Wie
een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom
des levens, die in het paradijs Gods is”.

Wij beginnen dus met het eerste zendschrijven, zoals vers 1 zegt: “Schrijf aan de engel der Gemeente te
Efeze”. Het was gericht en bestemd voor die plaatselijke Gemeente te Efeze.
Nu krijgen wij een geweldige lering. Efeze is een type van heel de wereld, waarin wij leven, met andere woorden Efeze vertegenwoordigt heel de wereld, waarin de Gemeente nu leeft. Zij was in de eerste plaats de
hoofdstad van de provincie Asia, een Romeinse provincie, ongeveer waar nu Turkije ligt. In Efeze als hoofdstad was de hoofdzetel van de regering gevestigd.
Wij hebben al gezegd, dat Asia “wereld” betekent en in Efeze vinden wij dus het centrum van de wereld en
van het wereldbestuur. Efeze was in de dagen, dat Johannes deze profetie ontving, een grote en moderne
wereldstad.
Efeze was al gebouwd eeuwen voor Christus, maar werd daarna verwoest, om tenslotte in het jaar 287 voor
Christus geheel opnieuw gebouwd te worden door de diadochen koning Lisimagus. Wij weten, dat Alexander
de Grote grondvester en de stichter van het geweldige Grieks Macedonische wereldrijk was en daar viel ook
deze landstreek onder, want hij regeerde tot aan de Eufraat en zelfs daar voorbij.
Toen deze Alexander de Grote in de kracht van zijn leven stierf, vanwege zijn zedeloos leven en zijn uitspattingen en hij geen erfgenamen had, werd zijn rijk verdeeld onder zijn vier bekwaamste generaals, dat waren
de diadochen. Een van de bekwaamste van zijn generaals was Lisimagus en deze kreeg het deel toegewezen, waaronder ook Asia viel.
Hij is in het jaar 287 begonnen Efeze naast de oude plaats Efeze opnieuw te doen herrijzen als een moderne
stad aan de rivier de Kaistros, die in een baai uitstroomt en daar werd Efeze gebouwd in een laagvlakte tegen
een berg. Deze natuurlijke baai vormde tevens een zeer goede zeehaven.
Zo werd het moderne Efeze, omdat ten eerste vele zeeschepen kwamen naar deze natuurlijke goede zeehaven, een koopmansstad met rijke kooplieden en de geschiedenis vertelt ons, dat de mensen die daar woon-
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den, een weelderig leven hadden. Efeze was ook een knooppunt van verkeerswegen en dus een centrum van
handel en verkeer.
Het was ook een grote transitohaven, want de kostbare producten van het Midden- en verre Oosten werden
langs de karavaanwegen daar aangevoerd, waaronder kostbare houtsoorten en specerijen, die in Efeze verscheept werden om naar de toenmalige bekende wereld vervoerd te worden, onder andere Italië, Spanje en
Griekenland.
Daar het een knooppunt en een grote havenstad was, was Efeze een smeltkroes van alle volken, blank, bruin
en zwart, zoals het altijd in de grote havensteden is. Dan begrijpen wij wel, dat in die stad, die zo weelderig
leefde, er ook veel vertier was, vermaak en wereldse genoegens met al de onreinheid daaraan verbonden, zoals dit altijd in de grote steden is.
Zo is Efeze reeds als een Sodom en Gommorra, grote steden van hun tijd en de steden waarin wij nu leven
zijn ook een Sodom en Gommorra in deze eindtijd. Afgezien van dit alles, gold Efeze in die dagen toch als de
derde heilige stad! Jeruzalem was de eerste heilige stad en Athene was er ook één, tenminste wat de wereld
dan “heilig” noemt.
Efeze was, zoals wij zouden zeggen: het Rome van die dagen. Waarom was het zo’n bijzondere heilige stad?
Omdat zij het centrum en heiligdom was van de Griekse godin Artemis (de Latijnse naam Diana), waarvan wij
lezen in Handelingen 19, dat de hele toenmalige wereld die godin vereerde en dit is vandaag nog steeds zo.
In haar woonplaats Efeze had zij haar heiligdom, dat in die dagen behoorde tot één van de zeven wonderen,
waar bijzondere bouwwerken mee bedoeld waren. Haar heiligdom was de Artemis tempel, dat één van de
grootste wonderen heette te zijn en van wit marmer was gebouwd en zeer vele zuilen galerijen had.
Men heeft nog het geweldige witmarmeren voetstuk gevonden, waar het beeld waarschijnlijk op troonde en
onder dat voetstuk vond men allerlei gouden en zilveren voorwerpen en edelstenen, waarmee men haar vereerd had. Zij was de godin van de liefde en van de vruchtbaarheid en allen, die haar vereerden, kwamen tot
zedeloze uitspattingen. Dit kon ook niet anders, want het was alles afgoderij.
Zij was ook de godin van de jacht en van de oorlog. Wij zouden kunnen zeggen, dat dit een wonderlijke combinatie is; maar dat is het niet, want dit hoorde er bij. De liefde van de wereld is altijd op jacht, want de jongeman
die door deze macht gegrepen is, is op jacht naar elke vrouw.
Asia was in die dagen een Romeinse provincie en de stad Rome heeft ook de stad Efeze eer bewezen. Efeze
richtte spelen op, ook voor de Romeinse keizer en de senaat van Rome gaf een privilege aan de stad Efeze,
dat hieruit bestond, dat zij voortaan Neo-cores mocht heten, dat betekent, tempelbewaarster van de godin,
waaraan de hele wereld hulde bewees.
Zo was Efeze een centrum van afgoderijen, van oosterse mysteriën, van occulte bewegingen en er was aan
deze wereldgodsdienst goed te verdienen. Daarom waren er ook zoveel zilversmeden, zoals wij lezen in Handelingen 19, die daar drukke handenarbeid hadden met het maken van afgodsbeeldjes van de godin Artemis
en van haar tempel, die voor veel geld gretig gekocht werden, want er ging een magische kracht van uit. Het
waren heilige relikwieën en mascottes.
Ik ben hier uitvoerig op ingegaan, opdat wij een goed beeld van deze stad krijgen en gaan zien dat Efeze een
type van de wereld van koopmanschap is. Want in de wereld gaat het er alleen maar om, dat er geld verdient
wordt en hoe ik er beter van wordt, in plaats van, hoe kan men de naaste dienen.
Ook gaat het in de wereld er om, hoe men het beste zijn vleselijke lusten kan botvieren in vertier, vermaak en
genoegens. Het is de wereld, die beheerst wordt door satanische culten en mysteriën, die zich bijzonder open-
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baart in de verering van deze godin; want al is haar tempel een ruïne, die opgegraven is, toch heeft zij overal
nu nog in deze wereld haar tempel.
Al wordt zij nu niet meer genoemd naar de naam Artemis, deze godin is ook nu vandaag nog net zo springlevend als in de dagen van Efeze.
Wij vinden haar in de Bijbel op vele plaatsen terug onder andere namen, onder andere als Astarte, dezelfde
godin van liefde, vruchtbaarheid en zedeloosheid, die ook de maagdelijke jonkvrouw genoemd wordt. Het is
het product van het eerste Babel van Nimrod, wiens vrouw deze cultus in het leven geroepen heeft en sindsdien is deze bekend geweest onder alle volken der wereld, die haar hulde hebben bewezen tot op deze dag,
al is haar naam veranderd.
Wij vinden haar ook in Jer. 7:16-20 als de koningin des hemels, die door heel Israël aanbeden werd. Haar
naam is dikwijls veranderd, maar haar wezen niet. “Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking
op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet. Ziet gij niet wat zij doen in de steden van
Juda en op de straten van Jeruzalem?
De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor
de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken. Ben Ik het, die zij
krenken? luidt het Woord des Heren.
Doen zij het zichzelf niet, tot beschaming van hun aangezicht? Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, mijn grimmige
toorn giet zich uit te dezer plaatse over mens en dier, over het geboomte des velds en de vrucht van de bodem,
en brandt zonder geblust te worden”.

Wij vinden haar ook onder de naam Aphroditre bij de Grieken en bij de Egyptenaren heette zij Isis, de moeder
gods. Bij de Romeinen heette zij Diana en later Venus en nu heet zij Maria in de Christelijke kerken.
Dit is niet de Maria, de moeder, die de Heer Jezus baarde; want deze Maria zal straks als lid van de Gemeente met Christus in het oordeel treden en als grootste aanklaagster staan, omdat zij haar naam hebben misbruikt als koningin des hemels.
Ook de aanbidding van relikwieën en mascottes gaan nog altijd door, waaraan men magische kracht toeschrijft, ook heden ten dage.
Wij gaan nu een beeld krijgen van de boodschap, die de Heer Jezus heeft voor de Gemeente en waarom het
boek “de Openbaring van de Here Jezus Christus” vaak niet van de kansel gepredikt wordt. Omdat het de
doodsteek is voor alle kathedralen, kerken en kringen van heden!
En nu ga ik nog iets tragisch zeggen. Als wij als Christenen een zielsgeloof hebben en geen geestelijk geloof,
dan dienen wij eigenlijk Artemis, de vrouw, de godin, die het beeld is van het gevoelsleven, dus van het ziels
leven.
En hoevele Christenen leven niet uit de Geest, maar uit het gevoel! Als wij echter wat willen voelen, dan dingen wij naar de gunst van haar, want de vrouw is het zinnebeeld van de ziel en de man het beeld van de geest.
Al de Christenen, die hun ziel zo laten spreken en op hun gevoel afgaan, zitten in werkelijkheid min of meer
onder haar macht; hetzij bewust, hetzij onbewust. Wat is er toch veel gevoelsleven en wat vinden juist de samenkomsten, waar het gevoel het meest opgezweept wordt, de meeste aanhangers. Waar op het gevoel gewerkt wordt in de prediking, daar wordt in werkelijkheid gepredikt uit de geest van Artemis.
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Laten wij dit overdenken! Nu begrijpen wij wel, wat dit Efeze inhoudt. Het is het prototype van wat wij nu in de
wereld vinden, vol van afgoderij, vol van verering van deze godin, die op het gevoel werkt, zowel op het gebied van het seksuele, als op het gebied van mysteriën en occultisme. Het is voor God een gruwel!
Nu moeten wij goed zien, wat de bedoeling van de Heer is, want wij moeten het verband van elk zendschrijven
goed leren verstaan.
Waar Efeze een afbeelding vormt van de wereld en als het ware die hele wereld vertegenwoordigt, daar
plaatst de Heer Jezus Zijn Gemeente als een kandelaar. Het is de ernstige boodschap, die de Heer Jezus aan
ons ieder afzonderlijk als Zijn kinderen tezamen als Zijn Gemeente, de opdracht gegeven heeft, om een kandelaar in deze boze wereld te zijn.
De kandelaar is het zinnebeeld van getuigenis: “Gij zijt Mijn getuigen”. Hij haalt ons niet uit deze wereld, maar
Hij plaatst ons midden in deze wereld, midden in Efeze, midden in de afgodische wereld om het licht te laten
schijnen en daar gaat het in dit zendschrijven om.
Een kandelaar is een lichtdrager en geeft niet vanzelf licht. Ieder persoonlijk en ook met elkaar als Gemeente,
hebben geen licht van onszelf, maar de Gemeente is de kandelaar, zoals de Bijbelse kandelaar is, met zeven
lampen.
Deze lampen zijn Gods Woord en Zijn Gemeente moet in deze wereld lichtdragers zijn, die allereerst het
Woord van God hoog houden; want het gaat niet om die kandelaar, maar om hetgeen die kandelaar moet
dragen en dat is het Woord van God.
Zo is iedere plaatselijke Gemeente, waar deze ook is, geroepen om hoofdzakelijk Gods Woord hoog te houden en de hoogste plaats te geven in de Gemeente.
Het gaat niet om theologische menselijke leringen en dogmatiek, maar het gaat om het Woord van God. Ja,
dat hebben de hervormers wel begrepen, toen zij de altaren en relikwieën van de Roomse kerk uit hun kerken
veegden en dat er een kansel kwam, waarop de Bijbel lag.
Maar al ligt nu de Bijbel op de kansel, daarom wordt hij nog niet hooggehouden, want het gaat niet om het
letterlijk geschreven boek, dat een mooi plaatsje krijgt. Maar het gaat om de verkondiging van het levende
Woord en om de verspreiding van dat Licht, van de zeven lampen, het totale Woord van God.
Vandaag snijdt men dat totale Woord van God in stukken en men vindt, dat het Oude Testament afgedaan
heeft. In gesprekken met predikanten en voorgangers heb ik gevraagd, wat leren jullie nu van het Oude
Testament? Zij moesten antwoorden, dat zij daar bijna niets uit leerden.
En wat leren jullie van het Nieuwe Testament? Een enkel gedeelte (lief zijn voor elkaar en elkaar verdragen),
was het antwoord! Zij weten er zelf niets van; wat diep, diep treurig is dat! Want de Schriften alleen kunnen
ons wijs maken. Ze leren geen bekering meer; de Bijbel wordt niet meer als het onfeilbare Woord van God gezien; predikanten in opleiding leren wijsbeerte in plaats van het Woord Gods; homofilie wordt als normaal gevonden; homofiele voorgangers prediken in de dienst; geen enkele maranatha roep meer te horen; onBijbelse
kinderdoop; het heidense kerstfeest vieren, en noem maar op, diep, diep treurig is het!.
Het gaat om die zevenvoudige lamp, het totale Woord van God van Genesis 1 tot en met Openbaring 22; maar
die lamp moet vol zijn met olie, dat wil zeggen vol van de Heilige Geest, die door het Woord heen kan gaan
werken.
Dan gaat het licht komen en het licht is Christus, want de Heer Jezus is het Licht der wereld. Waar de Heilige
Geest in de Gemeente de plaats krijgt, die Hem toekomt en die Hij moet hebben om het hele Woord te open-
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baren, dan gaat die Geest uit het Woord, ons Jezus, de Christus der Schriften openbaren en gaat het Licht
schijnen.
Daartoe is de Gemeente geroepen om via het volle Woord van God en de volheid van de Heilige Geest, de
Heer Jezus, de Christus der Schriftente te openbaren aan de wereld als het enige waarachtige Licht der wereld.
Iedere plaatselijke Gemeente is door God geroepen en door de Heer Jezus, de Christus der Schriften aangesteld om in deze wereld Hem als het Licht der wereld te openbaren en verder niets.
Een kandelaar, die geen licht of onvoldoende licht geeft, wordt een gevaarlijk ding, want als wij in een donker
vertrek komen, waarin een kandelaar staat, die geen licht geeft, dan lopen wij grote kans, dat wij ons aan die
kandelaar stoten en over haar heen vallen.
Dat is met elke Christelijke Gemeente zo, die het licht van de Heer Jezus, de Christus der Schriften niet verspreiden, want dan is zij een aanstoot in deze wereld en de wereld valt over haar heen. Vandaag is de zending grotendeels uitgelopen op sociaal werk doen; maar dat is Artemis dienst en niet de Heer Jezus, de Christus der Schriften dienen.
De wereld is niet gebaat met sociale verzorging alleen, maar met daadwerkelijk en zichtbaar Christendom van
de liefde van God en waar de Heer Jezus Zich in ons gaat openbaren, daar komt vanzelf al het andere.
Wat zien wij nu hier in deze plaatselijke Gemeente van Efeze, waarvan de Heer Jezus zegt in vers 2: “Ik weet
uw werken en inspanningen en uw volharding”. De Heer Jezus vindt hier drie dingen, die Hij moet noemen,
want deze Efeze Gemeente, die zending bedreef, was daarin zeer ijverig.
Het waren geen werken om zalig te worden, zoals Rome het leert; maar het zijn de geloofswerken van wedergeborenen, die nu een nieuwe schepping zijn en die vanuit dat nieuwe leven ook hun werken en daden gaan
doen door de Heilige Geest.
De Heer Jezus weet hun werken, want voor Hem is niets verborgen. Hij kent daarbij ook hun instemming,
want zij hebben grote offers gebracht voor de zending vanuit de Gemeente te Efeze, die het eerst door Paulus
gegrondvest werd en verder ging de verspreiding van het evangelie in een razend tempo door heel de provincie Asia en tot in Galathië toe, zodat er overal levende en bloeiende Gemeenten kwamen, te midden van het
gruwelijke heidendom.
Verder zegt de Heer Jezus in vers 2: “en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt,
die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden”. Verder in vers 6:
“Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat”. Wat is dit nu voor een leer? Het
woord verklaart zichzelf: Nicolaiet betekent: “volksoverheerser”.
Het waren zij, die een leer brachten, waarmee zij Gods kinderen wilden overheersen en hen aan zich onderwerpen. Wij zouden ze kunnen noemen: “pausen”, dat is het juiste woord.
In Matt. 23:8 heeft de Heer gezegd: “Gij zult u niet rabbi laten noemen (rabbi = meester, dominee); want één is
uw Meester (de Heer Jezus) en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één
is uw Vader (God)”. (paus betekent vader).
Nu hebben wij heus niet alleen een paus in Rome, het wemelt van de pausen in alle kerken en kringen. “Laat
u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus”.
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Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
eerste avond
In de Gemeente heeft God wel bijzondere dienstknechten gegeven, maar versta het goed: “dienstknechten”
en geen “pausen”, die ook de wil niet aan een ander kunnen opleggen en zeggen: “dit moet je zo geloven”.
Het moet een dienstknecht zijn, die de Heer dient en Zijn Woord verkondigt. Dus niet om andere te overheersen, maar om te dienen. De leer der Nicolaieten was gehaat door de eerste Gemeente en ook de Heer
Jezus haatte deze leer. Maar vandaag duldt men die heel goed en het vindt zelfs zeer veel opgang.
De Gemeente te Efeze had niet alleen de geloofswerken in een ijver met inspanning en volharding onder grote
offers gedaan, maar zij waakten er ook voor, dat de Gemeente rein en zuiver bleef. Zij bewaakten de zuiverheid van leer en zij beproefden hen, die zich als apostelen aandienden, of zij werkelijk als dienstknechten
wandelden uit de Geest van God.
Deze Gemeente had de gave van onderscheiding en waarom? Omdat zij leefden bij het Woord van de Heer
en elke apostel, profeet of leraar, die zich aandiende, werd naar het Woord beproefd en als hij van het Woord
afweek, dan moest hij zwijgen, want dat duldde die Gemeente niet, zoals de Heer dit ook van ons wil, want wij
mogen de verkeerden ook niet verdragen.
Vandaag is er een enorme “ziekelijke verdraagzaamheid” en dat dient zich aan als “de liefde van Christus”. Als
men een verkeerde profeet of leraar niet duldt, dan zegt men, dat er geen liefde is.
Weet u, wat de liefde van Christus is? Die liefde duldde ook de Farizeeën niet en Hij nam een zweep en sloeg
hen uit de Tempel. Dat was de liefde van Christus, want Hij deed dit, opdat zij zich zouden bekeren.
Wie dit niet doet, gaat onder in de Artemis dienst, in het gevoelsleven, in het zielsleven, want dat verdraagt
ook alles; maar wij zullen het kwade niet verdragen en de Heer prijst dat in de Gemeente van Efeze, dat zij
zich zuiver hielden in leer en gemeenschap en de werken der Nicolaieten haatten, die de Heer Jezus ook
haat.
Ziet u, dat de Heer Jezus kan haten? Vandaag wordt de Heer Jezus voorgesteld, alsof Hij alles maar even
liefheeft, maar dat is niet de de Heer Jezus, de Christus naar de Schriften. Er staat van Hem geschreven: “Zal
Ik niet haten, wie u haten, o God”. Allen, die de wil van Zijn Vader niet doen, die haat Hij, maar met een Goddelijke haat.
Dat is geen menselijke haat, die meer uit wraakgevoelens bestaat, die opkomen, omdat men zich tekort gedaan voelt. Dat is het bij de Heer Jezus niet, maar Hij verdraagt niet, hetgeen ten verderve leidt.
Een verkeerde prediking zullen wij niet verdragen, maar dat wil niet zeggen, dat wij die man dan maar moeten
verstoten, wel moet hem het zwijgen opgelegd worden en hij mag in de Gemeente niets doen; hij mag niet leren, maar moet luisteren en als hij dat niet doet, dan gaat hij maar weg.
Wij moeten wel voor zijn ziel bidden, opdat hij behouden wordt, zoals het geval in Handelingen 8 met Simon de
tovenaar, die tot bekering kwam en meende, dat hij de gave van de Heilige Geest met geld kon kopen.
Petrus ziet, dat hij in een warnet van ongerechtigheid terecht gekomen is en bestraft hem en dan vraagt
Simon: “Bidt gij voor mij tot de Heer dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt”.
Dat zullen wij doen, maar wij zullen deze niet hun gang laten gaan en een middel van de duivel laten zijn om
de Gemeente te verleiden en zielen naar de ondergang te voeren.
Nu komen wij tot het derde punt in vers 3, waarin de Heer Jezus hen prijst: “en gij hebt volharding en hebt
verdragen om Mijns Naams wil en gij zijt niet moede geworden”.
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Hier zien wij het lijden om Christus wille. Dit lijden was groot te midden van deze afgodische stad. Wij lezen,
dat het weinig scheelde of zij hadden Paulus daar ook gestenigd. In de wereld zult gij verdrukking hebben en
lijden. Ziet u nu het beeld van deze plaatselijke Gemeente, waartoe God de hele Gemeente roept.
Wij zijn bestemd om niet meer van deze wereld te zijn, maar wel midden in deze wereld te leven en een afgezonderd en geheiligd volk te zijn, die de Bijbel op de hoogste plaats houden en vanuit die Bijbel door de kracht
van de Heilige Geest het licht van de Heer Jezus laten schijnen.
Daartoe zijn wij geroepen en ook om de geloofswerken te doen in ijver voor zending en evangelisatie en daarin te volharden onder inspanning met offers. Wij mogen offers brengen, want de Nieuw Testamentische Gemeente is immers een algemeen priesterschap tot het brengen van geestelijke offers.
Daar is allereerst de lofprijzing bij, maar ook stoffelijke offers, het bijdragen in de noden van de heiligen, opdat
de dienstknechten en zendelingen voortgaan, maar daarbij ook om biddende en wakende te zijn, opdat de
Gemeente zelf zuiver blijft in de leer en gemeenschap en niet verdraagt, dat een verkeerde het Woord gaat
voeren.
Het lijden is ook een eer, want de eerste Christen Gemeente vond het een eer, als zij voor de Naam van de
Heer Jezus mocht lijden. Paulus noemt het de eretekenen, die hij draagt, namelijk de wonden van de geselingen.
Wat hebben de eerste Christenen een zendingsijver gehad! In korte tijd ging het evangelie vanuit Jeruzalem
door Samaria en de hele toenmalige bekende wereld tot in Griekenland en Rome en heel het Midden Oosten
had het al gehoord in een tijd van enkele tientallen jaren.
Als de Gemeente die zendingsijver was blijven betonen, dan zou in het jaar 300 of 400 tot het uiterste der
aarde reeds het evangelie gepredikt geweest zijn.
De Efeze Gemeente is dus het type van de eerste Christen Gemeente, die een grote zendingsijver had met
geweldige offers, die zij brachten van geld en goederen, maar ook van eigen bloed en vlees, want hoeveel
martelaren zijn er niet geweest. Geld en bloed werd geofferd en met een volharding hebben zij in die tijd ook
gestreden tegen de heidense invloeden en besmettingen en wat hebben zij geleden om de Heer Jezus wille.
Toch heeft de Heer Jezus iets tegen hen. In Openbaring 2:4 lezen wij dan ook: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw
eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste
werken”.

De Heer Jezus had dus in die tijd iets tegen de eerste Gemeente, want zij hadden hun eerste liefde verzaakt.
Daarbij wil ik u vermelden, dat de naam Efeze zo’n zinvolle betekenis heeft. Het betekent: “liefelijk”.
Deze Gemeente stond nog zo dicht bij de zuivere leer van de Heer Jezus en de apostelen. Zij was “de liefelijke” en daarom was zij ook bij uitstek een Bruidsgemeente, want wat hebben zij in die tijd al uitgezien naar de
wederkomst van de Heer! De vrouwen kleedden zich dikwijls in bruidstoiletten, als zij de marteldood ondergingen, want dan gingen zij naar de Bruidegom toe.
Daarom richt de Heer Jezus deze eerste zendbrief aan Efeze, de liefelijke, Zijn Bruid. Toen die Gemeente pas
gegrond was en als het ware zo uit de schoot van de Heer Jezus en de twaalf apostelen kwam, stond de Gemeente op de hoogte Gods.
Wij hebben geen notie van wat die Gemeente ervaren en beleefd heeft. Een engelendienst was heel gewoon
in hun midden, want de engelen waren voor hen dienende geesten.
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In de Handelingen lezen wij, hoe de engelen hen uit de gevangenis haalden en wat kregen zij machtige openbaringen uit de hemel, waarachtige gezichten en hemelse visioenen, want die Gemeente stond op de hoogte
Gods.
Echter hebben zij slechts een korte tijd op die hoge plaats gestaan en in deze zeven zendschrijven lezen wij
dan ook, welk een ontzettende dalende lijn er gekomen is, die zo ver gaat, dat wij in het vierde zendschrijven
lezen, dat sommigen in de Gemeente de diepten des satans bereikt hebben. Van de hoogten Gods afgedaald
tot de diepten des duivels: dat is de kerk geschiedenis! Het is om schaamrood te worden.
Dat afglijden begon al in de eerste Christen periode en heeft geduurd van het jaar 70 - 170 na Christus, dat de
Efeze periode was. Wat bedoeld de Heer hier nu met: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt”.
Wij hebben in onze taal één woord voor liefde; maar het Grieks heeft er drie woorden voor en dit zijn drie soorten liefde. De laagste vorm van liefde is de erotische liefde tussen de sekse, de zinnelijke liefde, die een aardse, vleselijke dus ziele liefde is; al kan zij rein en heilig in de Heer zijn, als er een zuivere harmonie is tussen
man en vrouw, die samen de Heer dienen.
De tweede vorm is de Filadelfia, de broederliefde. Dit is de liefde, die uit een bloedverwantschap, uit een
bloedgemeenschap ontstaan, die bij de mensen het hoogste is en die wij vinden bijvoorbeeld tussen moeder
en kind.
Maar het is tevens het heerlijke beeld van de ware bloedgemeenschap tussen Christus en de Gemeente. Vandaar dat het zesde zendschrijven aan Filadelfia is gericht en dat is de Gemeente, die bloedgemeenschap
heeft met Christus en met elkaar.
Er is nog een soort liefde, die ver boven deze twee uitgaat: het is de agapè, die niet onder de mensen gevonden wordt. Het is de Goddelijke liefde. Wij mensen schenken alleen onze liefde aan hen, die wij daarvoor
waardig keuren en met wie wij harmoniëren. Iemand, die ons helemaal niet ligt, kunnen wij ook niet liefhebben; maar de agapè is die liefde, die zich weggeeft aan de onwaardigen.
Het is de liefde Gods, die geopenbaard is geworden in de Heer Jezus, de Christus der Schriften op het kruis
van Golgotha. Hij heeft uit liefde willen sterven voor ons zondaren, die het onwaardig zijn en die Hem vervloekten en helemaal niet met God sympathiseerden. Maar God heeft ons, ondanks onze zonden, bemind.
Wij hebben Hem nu lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Deze Goddelijke liefde, die uitgaat naar het verlorene en het onwaardige en zich daaraan geheel weggeeft; die liefde is nu in onze harten uitgestort in de
nieuwe schepping, in de wedergeborenen in Christus door de Heilige Geest.
Dat zegt Rom. 5:5-6: “en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te
zijner tijd voor goddelozen is gestorven”.
Nu verwijt de Heer Jezus aan Efeze niet, dat zij die liefde niet hebben, want die liefde heeft niemand uit zichzelf. Maar zij hebben die liefde ontvangen door de Heilige Geest, toen De Heer Jezus, de Christus der Schriften en God de Vader, Zelf woning bij hen kwamen maken. Toen de Heilige Geest op de Gemeente uitgestort
werd, kwam de Vader en de Zoon woning in haar maken en daarmee de Goddelijke natuur, de liefde.
En nu verwijt de Heer Jezus hen niet, dat zij hun eerste liefde kwijtgeraakt zijn, maar dat zij die eerste liefde
verzaakt hebben. Die liefde is wel bij hen aanwezig, maar zij laten die liefde niet werken, zoals die zou moeten
werken, want liefde wil zich openbaren, liefde wil liefde geven.
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Deze liefde van God is wel in hun harten, maar vraagt nu plaats en ruimte. De Heer Jezus heeft tegen hen,
dat zij de eerste liefde verzaakt hebben en door deze liefde te verzaken, zijn zij van de Goddelijke hoogte
gevallen.
Paulus zegt ook aan de Gemeente der Korintiërs, als hij over al de negen geestesgaven spreekt dat hij hen
een weg wijst, die nog veel verder omhoog voert.
Dat is die hoogte, die weer terug gaat naar de hoogte Gods en dan verkondigt hij de liefde Gods; want al hebben wij nu alle profetische gaven, alle tongentaal van de mensen en engelen, al delen wij al onze goederen uit
aan de armen en geven wij onze lichamen over tot verbranding, maar als wij de liefde niet hebben, dan zijn wij
een schallend koper of een rinkelend cimbaal.
Deze Goddelijke liefde, die ons in Christus Jezus geschonken is door de Heilige Geest, heeft ons deel doen
krijgen aan de Goddelijke natuur. Petrus zegt heel duidelijk in 2 Petr. 1:4: “door deze (de Heer Jezus, de
Christus der Schriften) zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur”.

Wat is de Goddelijke natuur? Johannes zegt: “God is liefde”. Er staat niet dat God veel liefde heeft, of dat het
voornaamste van God liefde is, maar er staat, dat God liefde is.
In wie deze agapè werkzaam is, die is op de Goddelijke hoogte en waar deze verzaakt wordt, valt men direct
naar de diepte.
Al hebben wij nog zoveel zendingsijver, al brengen wij nog zulke grote offers, al hebben wij alle geestelijke gaven, die er maar zijn, al houden wij ons nog zo zuiver van leer en dulden wij geen verkeerde apostelen en al
lijden wij zelfs de marteldood, maar als die liefde niet werkzaam is in ons, baat het niets.
Deze machtige boodschap vinden wij in deze eerste zendbrief aan Efeze. Daarom zegt de Heer Jezus: “Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken”.

Als wij liefde in ons hart hebben, dan moeten wij dat uiten en Gods Geest, die in ons woont met de Liefde
Gods, wil deze liefde uitdragen, wil deze liefde geven. Want het is als een elektrische stroom, die steeds maar
doorgaat en hoe meer wij die liefde geven, hoe groter de liefde gaat worden.
Liefde is te vergelijken met een vuur, wat de Schrift ook zegt in het Hooglied. De Bruid zegt daar, dat de liefde
als een onblusbaar vuur is. Hoe meer je ervan geeft, hoe hoger dat vuur oplaait; anders gaat het juist doven.
Wil vuur brandende blijven, dan moet het onderhouden en gevoed worden.
Nu komt de geweldige vraag: hoe komen wij weer tot deze eerste liefde? Dikwijls heb ik in evangelie predikingen gehoord, dat het de eerste liefde is, als je pas tot bekering gekomen bent. Dat lijkt wel erg mooi, maar
het is het niet!
Natuurlijk krijgen wij de Heer Jezus lief, als wij tot waarachtige bekering komen, maar die liefde wordt hier niet
bedoeld. Ik kan u verzekeren, dat ik Hem nu duizend malen meer liefheb, dan toen ik Hem voor het eerst leerde kennen in mijn leven, want elke dag wordt Hij groter en heerlijker voor mij en krijg ik Hem meer lief.
Het gaat echter om Zijn liefde, die ik van nature niet heb, maar die nu door de Heilige Geest in mij gekomen is.
Het gaat om die Liefde.
De Heer Jezus wil door u en mij liefhebben en waar dat gaat gebeuren, daar gaat de kandelaar zijn volle licht
geven, want dan gaat het niet om de kandelaar, maar alleen om Hem. Dan hebben wij maar één hartstocht
gekregen, een geweldige geestelijke agapè, die alles verteert om Zijn liefde te laten schijnen in de wereld.
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Hoe komen wij weer aan deze liefde? De Heer Jezus wijst duidelijk de weg. Bij elke zendschrijven dient de
Heer Jezus Zich op een bijzondere wijze aan in het briefhoofd, dat een bijzondere betekenis heeft. Want in dat
brievenhoofd geeft de Heer Jezus de oplossing van het probleem, waar het in die Gemeente aan hapert.
De oplossing om tot die eerste liefde te komen, staat in vers 1: “Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt”. Wat zijn die zeven sterren? Het zijn de geroepen dienstknechten, die de volle boodschap
brengen.
Iedere plaatselijke Gemeente moet weer onder de volle boodschap komen van God, die de Heer Jezus wil
laten schijnen door middel van Zijn sterren. Zijn geroepen dienstknechten, die niet een stukje van de Bijbel of
een bepaalde theologie naar voren brengen, maar de volle boodschap van God.
Er zijn velen, bij wie de prediking altijd gaat bijvoorbeeld om de grote doop, bij anderen over het houden van
de sabbat of de zondag en bij weer anderen gaat het om het spreken in tongen of profeteren, of het uitwerpen
van duivelen, enz. enz., maar het gaat om de boodschap, die de Heer geeft door Zijn zeven sterren, die glanzen in deze duisternis.
Een vuur moet onderhouden en gevoed worden en liefde is een driemaal heilig vuur van God, want God is
vuur en de Heilige Geest is vuur en ook de liefde is een onuitblusbaar vuur, dat gevoed en onderhouden moet
worden. Hoe moet dat onderhouden worden?
Het moet gevoed worden door deze volle boodschap. Het volk moet gevoed worden met een spijze uit de
hemel en niet met wat gepraat over steeds weer eenzelfde thema. De Heer Jezus is Heer van Zijn Gemeente
en dan heeft Hij ook het recht om in elke plaatselijke Gemeente te zijn.
Dan moet Hij daar ook als Heer erkend worden en dan is het de Heilige Geest en niet de mens, die de programma’s opstelt. De Heilige Geest moet kunnen spreken door het volle Woord van God, de Bijbel om een
spijze te rechter tijd te kunnen geven.
De Heer Jezus belooft aan de dienstknechten, die getrouw zijn, die de spijze te rechter tijd gegeven hebben,
een bijzonder loon. Als Hij komt, zal Hij Zich opnieuw aangorden en zal Hij deze mensen aan Zijn tafel nodigen en Hij zal hen dienen.
De dienstknechten, die nu trouw de Heer Jezus dienen en geen organisatie, kerk of zichzelf dienen, maar de
spijze te rechter tijd brengen (en deze spijze is de Heer Jezus Zelf) die Hij schenkt door de zevenvoudige volle
boodschap.
Ik dank God voor de geestesgaven, want laat niemand denken, dat ik gering denk over de geestesgaven,
want door Gods genade mag ik die zelf hebben, ook de tongentaal; maar wij moeten het daar gebruiken, waar
Gods Geest het leidt en geeft en er niet mee te koop lopen, want dat is alleen uit het vlees en niet uit de
Geest.
Dank voor al deze geestelijke gaven, maar die functioneren vanzelf in de Gemeenten, als deze op de Goddelijke hoogte gekomen zijn. Hoe goed al deze gaven ook zijn, toch wijst Paulus een weg die nog verder omhoog
voert.
Tongentaal vergaat en profetieën zullen afgedaan hebben en de kennis zal verstommen, want onvolkomen is
ons profeteren en onvolkomen ons kennis, maar de liefde blijft altijd.
Vers 1: ”Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren
wandelt”. Hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, want Hij is de Hogepriester en Hij wil die kandela-

ren onderhouden, Hij wil ze vullen met de olie van de Geest, maar Hij wil ook de pitten bij snoeien.
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De plaatselijke Gemeente moet dit zich willen laten doen en daar aan gehoor geven en zich ook onder de
reinigende kracht van het bloed plaatsen. Dan zullen er heel wat pitten gesnoeid moeten worden, want die zijn
vaak te lang.
De Heer Jezus is de oplossing van alle problemen, ook om weer tot die eerst liefde te komen. Die liefde is er
wel in ons door de Heilige Geest, maar die kan door ons verzaakt worden en ik zelf stel mij hier helemaal onder. “O, Heer, wat verzaakt ik vaak ook die eerste liefde”.
Deze eerste liefde moet niet alleen bij één lid werkzaam zijn, maar bij de hele Gemeente als de kandelaar;
maar dit moet bij ons persoonlijk beginnen. Ik wil hier niemand beschuldigen en als ik iemand beschuldig, dan
is dat allereerst mijzelf, want wij zijn allen uit deze hoogte gevallen, ook al, omdat wij het erfgoed zijn van die
eerste Gemeente, want die heeft zich nooit bekeerd.
Nooit in de loop der eeuwen is er een bekering gekomen tot die eerste liefde terug, maar zij is wel afgezakt tot
de diepten des satans.
Het is alleen de liefde van God en de genade, dat Hij die Gemeente nog uit de diepten des satans opneemt en
tenslotte nog zover brengt, dat zij straks voor Zijn Rechterstoel geplaatst zal worden zonder vlek en rimpel.
Deze zeven zendschrijven zeggen ons profetisch niet, dat de Gemeente hier op aarde nog weer tot die eerste
liefde terugkeert; maar dit moeten wij niet als een soort van vrijbrief nemen en zeggen, dat wij er nu geen
moeite voor behoeven te doen.
Het Woord is waar en de Heer Jezus roept door dit eerste zendschrijven ons allen op tot bekering. Het geldt
niet alleen voor die plaatselijke Gemeente van Efeze, want zij is een prototype, maar Hij roept het heden tot u
en mij en wij moeten horen, wat de Geest tot de Gemeente zegt.
Als wij zo de volle boodschap op de kandelaar laten schijnen, want daar moet het mee beginnen, dan kan de
Heilige Geest weer de volle boodschap gaan geven door de kanalen en dienstknechten, die Hij Zelf verwekt.
De dienstknecht is slechts een kanaal, maar het is de Heilige Geest die hem bekwaam maakt. Wij moeten
weer toelaten, dat de Heer Jezus als Heer van ieder van ons persoonlijk en van de plaatselijke Gemeente in
haar geheel, ons kan reinigen en heiligen en vullen met de olie van de Heilige Geest; dan gaat de kandelaar
weer oplichten en ten volle schijnen in haar glans, want dan gaat de nu verzaakte liefde weer actief worden en
weer werken en stromen, zoals het er staat: het vloeit uit God en keert tot God. Het is een hemelse stroom.
In vers 7b vinden wij een aanwijzing, dat wij persoonlijk toch de overwinning kunnen krijgen, al bekeert zich
niet de hele Gemeente, toch kunnen wij overwinnaars worden door tot die eerste liefde terug te keren, anders
zou de Heer Jezus het niet hebben laten neerschrijven.
We lezen: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt”. Gods Geest spreekt tot ons door
het Woord en het gaat erom of wij horen willen.
Want dan alleen kan de Heer Jezus het smeulende vuur aanblazen door de wind Zijns Geest, opdat het een
laaiend vuur gaat worden, zodat de kandelaar in volle heerlijkheid weer Zijn licht gaat verspreiden. “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is”.
“Wie overwint”; een overwinning wordt nooit behaald zonder moeite en strijd, zonder offer, want dan zou het

geen overwinning zijn. Het waait ons niet zomaar aan, wij moeten ons omkeren en tegen het lauwe afgevallen
christendom ingaan. Dit geeft strijd, moeite en inspanning, maar in dit alles staat de Heer Jezus aan onze zijde.
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“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.
Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
eerste avond
Aan de overwinnaars belooft Hij bijzonder loon en rijke zegeningen en dit moet ons des te meer aansporen,
om gehoor te geven aan Zijn roepstem om tot die eerste liefde terug te keren.
“Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is”. Wat houdt dat in?

Het eeuwige leven hebben wij allen als kinderen Gods, die de eerste liefde verzaken, want het eeuwige leven
is ons uit genade geschonken in de Heer Jezus, de Christus der Schriften.
Maar hier wordt niet gesproken over het eeuwige leven krijgen, maar dat Hij ons zal geven te eten van de
boom des levens, die in het paradijs Gods is. Dit drukt uit: het volle en nu nog grotendeels voor ons verborgen,
leven van God Zelf en van Christus Jezus. De Heer Jezus woont in ons en door Hem hebben wij ook het eeuwige leven.
Maar welke rijkdom dit leven precies inhoudt in zijn hoogte, breedte, diepte en lengte, in zijn volheid en glans,
daar hebben wij nog geen begrip van. En dat wil de Heer Jezus aan de overwinnaars te eten geven, dat wil
zeggen, dat wij het zullen proeven en smaken, zodat wij weten, wat het is.
Of een gerecht heerlijk is, kunnen wij alleen beoordelen door het zelf te proeven. Zo is het ook met het waarachtige leven Gods van de boom des levens in het paradijs Gods. Dat moet gesmaakt en geproefd worden.
“Wie overwint”, betekent, dat deze, die de eerste liefde weer laten werken tot de hoogte Gods gekomen zijn.

En op die hoogte Gods verkeren wij op een heel bijzondere wijze met God, zoals de eerste apostelen met de
Heer verkeerden; en dan vindt plaats, wat de Heer Jezus al beloofde in Joh. 14:21: “Wie mijn geboden heeft en
ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader (Agapè) en Ik zal
hem liefhebben (ook Agapè) en Mijzelf aan hem openbaren”.
Dat is de Goddelijke hoogte! Wie deze liefde brandend heeft, krijgt Christus op een bijzondere wijze geopenbaard; hij krijgt de Heer Jezus te zien en smaakt het leven, dat in Christus is.
In Joh. 21 vinden wij een tweede wonderbare visvangst. Daar waren zeven apostelen aan het vissen, die de
hele nacht niets gevangen hadden. En tegen de morgen stond de Heer Jezus aan de oever hen op te wachten. Hij vroeg “hebt gij ook enige toespijs”? Maar omdat Hij in een andere gedaante verscheen, herkende zij
Hem eerst niet.
En weet u, wie de eerste was, die Hem herkende? Het was Johannes. Waarom Johannes? Hij had de agapè
in zich en daarom werd De Heer Jezus aan hem geopenbaard. Hij keek niet naar het uitwendige, maar hij
proefde, dat het de Heer Jezus was, het was Zijn Heer. De Heer Jezus openbaart Zich aan degenen, die Hem
liefhebben.
Als wij weer tot die hoogte komen, dat die Goddelijke liefde brandend in ons wordt, dan maakt die liefde ons
volledig één met de Heer Jezus Christus, want liefde wil zich één maken met de beminde, zodat de Heer
Jezus in ons is en wij in Hem en Hij Zich kan openbaren aan ons.
En dan gaat gebeuren, wat God reeds tegen Abraham zei: ”Zou Ik voor Abraham iets verbergen, wat Ik ga
doen”? Abraham was Gods vriend, maar de Heer Jezus noemt ons niet alleen Zijn vrienden, maar Hij noemt
ons Zijn broeders, want wij zijn leden van Zijn Lichaam. Laten wij deze boodschap bewaren in onze harten.
Efeze heeft zich niet bekeerd en de Heer Jezus zegt, dat Hij dan de kandelaar van zijn plaats wegneemt en
dat is gebeurd, want er is geen plaatselijke Gemeente meer, daar Efeze zelf niet meer bestaat.
Het is nu een ruïne, want in het jaar 1133 werd het verwoest, waardoor sinds 1200 er geen Christelijke getuigenis meer was. Hij, die hart en nieren doorzoekt die ook Rechter is, voert onverbiddelijk het oordeel uit. De
kandelaar is daar weggenomen tot op de huidige dag.
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Bijbelstudie Centrum – uitgebereide studie in 7 delen over:

“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.
Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
eerste avond
Hoe wij ook verlangen naar de eerste Gemeente, deze is tot op heden niet teruggekeerd. Nochtans weten wij,
dat, al wordt de kandelaar hier op aarde weggenomen, hij in de hemel toch aanwezig is. De volle Gemeente
zal toch eens ingaan in Zijn heerlijkheid.
Dit is niet iets uit ons, niet omdat wij trouw waren, maar omdat Hij trouw is en Zichzelf niet verloochenen kan.
Hem alleen alle eer en roem. Hij zal om Zijn eigen welbehagen en om Zijn eigen roem die Gemeente straks in
haar volheid toch voor Zich plaatsen in de eeuwigheid.
Maar de Gemeente van De Heer Jezus, de Christus der Schriftenis in deze wereld een aanstoot geworden en
toch heeft De Heer Jezus nog een heilig overblijfsel! Laten wij daarom hebben, wat de Heer ons toeroept:
“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt”.

Tot zover, volgende week gaan we verder met het tweede zendschrijven.
De Heer Zegene u.
Amen.
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