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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar 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. 
 
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 
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Waarschuwing vooraf: het is een zeer ingrijpend onderwerp!  
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Zesde zendschrijven. We gaan lezen: Openbaring 3:7-13:  
“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids 
heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopen-
de deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn 
woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die 
zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwer-
pen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven 
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoe-
ken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie 
overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op 
hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel 
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 
zegt”. 
 
Het zesde zendschrijven is gericht aan Filadelfia. In dit zendschrijven zijn wij gekomen tot een merkwaardig 
groepje van gelovigen, dat door de Heer aangesproken wordt en dat staat te midden van een officieel Chris-
tendom, dat met dat kleine groepje helemaal geen rekening houdt, omdat het niet erkend wordt, maar zij wor-
den door Jezus bijzonder erkend. 
 
Wie is deze Filadelfia Gemeente? Wij willen eerst beginnen met de plaatselijke gemeente in ogenschouw te 
nemen. Filadelfia lag weer meer zuidelijk dan Sardes en was in die dagen een ondergeschikte stad, die geen 
eigen rechten had, maar ressorteerde onder het stadsbestuur van Sardes; op zichzelf is dat al heel merkwaar-
dig, want in Sardes hebben wij de kerkgemeenten gezien, die ontstonden bij de reformatie. 
 
Zoals het groepje van Filadelfia, waarvan de Heer zegt, dat het kleine kracht heeft en niet erkend wordt door 
de grote officiële Christelijke lichamen, zo was het ook met de stad Filadelfia, dat in de wereld geen eigen 
rechten had, maar ressorteerde onder Sardes.  
 
Het is merkwaardig, toen de vreselijke Christenvervolgingen uitbraken onder Tamerlauw en de Christen 
Gemeente van Sardes onder die zware vervolgingen gebukt gingen, dat de Christen Gemeente van Filadelfia 
op een bijzondere wijze bewaard werd en een toevluchtsoord werd voor vele Christenen, die uit Sardes 
wegvluchtten. 
 
Het is ook merkwaardig, dat heden in Filadelfia nog altijd een kleine Christen Gemeente existeert. De stad 
bestaat nog tot op de huidige dag, maar heet alleen geen Filadelfia meer, maar is onder Turkse heerschappij 
en heet nu: “Allah Cheer”, wat “Stad Gods” betekent. 
 
Het is ook merkwaardig, dat Jezus juist tot deze Gemeente zegt, dat Hij op haar de naam van Zijn stad zou 
schrijven. Dit is zinnebeeldig, want het is immers het zinnebeeld van een boodschap aan de ware Gemeente. 
 
Wij hebben gezien, dat Tyatira de Izebel is, die hoofdzakelijk bestaat uit de kerk van Rome en haar mede 
katholieke kerken en die zal blijven existeren, totdat Jezus komt met Zijn gericht. Dit geldt ook voor Sardes, de 
Gemeente die ontstond bij de reformatie, de protestantse groeperingen, die ook blijven doorgaan, totdat Jezus 
komt met Zijn gericht, want voor hen komt Hij immers als een dief. 
 
Wie is nu de Filadelfia gemeente? Jezus krachtdadige oproep als Hoofd en Heer van Zijn Gemeente, gericht 
zowel tot Tyatira, de Izebel Gemeente, als ook tot Sardes, de Gemeente der protestantse groeperingen, zal tot 
gevolg hebben, dat uit deze twee officiële Christelijke groeperingen in deze wereld een kleine groep tot 
waarachtige bekering komt. Filadelfia is dus de Gemeente, die bestaat uit hen, die zowel uit Tyatira en uit 
Sardes gevlucht zijn. 
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De Heer zegt ook heel treffend bij de Sardes Gemeente, dat Hij daar enkele personen heeft, die hun klederen 
niet bezoedeld hebben en die op een bijzondere wijze met de Heer gaan wandelen en door Hem geleid en 
gebruikt worden en dat zijn de grondleggers van de Filadelfia Gemeente. Kent u hen niet? 
 
Ik denk aan de graaf van Zinsendorff in Duitsland, die juist in de protestantse groeperingen werkte, waaruit 
een levende gemeenschap groeide met een bijzondere zendingsopdracht. Zo zouden wij tientallen namen 
kunnen noemen en ieder op zijn eigen terrein. Ik denk aan pastoor Blumhardt, die opgevolgd werd door een 
vader Stanger, die uit de protestantse groeperingen gekomen zijn en daar een licht lieten schijnen.  
 
En zo kunnen wij meerdere namen noemen, onder andere Bunyan, John Whesley, Geirge Whitefield, 
Spurgeon, Moody, enzovoort. Doordat deze mannen op een bijzondere wijze met de Heer gingen wandelen, 
ontstonden er opwekkingen en levende bewegingen.  
 
Ook William Booth is bijzonder door God gebruikt, opdat het evangelie ook weer verkondigd zou worden onder 
de laagste lagen van het volk. En wij willen ook niet vergeten Andrew Murraw, een bijzondere man Gods, die 
de Here gebruikt heeft, niet alleen in Zuid Afrika, maar die ook tot zegen geweest is voor duizenden over de 
gehele wereld. 
 
Zij zijn er geweest en hebben allen geleefd rondom de eeuwwisseling van 1890-1900 en daardoor ontstond 
deze Filadelfia Gemeente, die niet erkend wordt door de officiële Christelijke lichamen, noch door Izebel, noch 
door Sardes, maar door de Heer gebruikt wordt. 
 
Wat betekent de naam Filadelfia? Dat betekent “broederliefde”. Het is liefde, die ontstaan is uit een bloed-
verwantschap. Dat is ook het kenmerk van de Filadelfia Gemeente. Het zijn degenen, die Jezus Christus per-
soonlijk kennen, als hun Bloed Bruidegom, omdat Hij hen door Zijn bloed verlost heeft uit hun zonden die 
daarom ook het bloed des Lams op een bijzondere wijze prijzen en altijd in het midden van hun eredienst 
hebben. 
 
Daarvan wordt echter door de officiële kerk gezegd, dat het niet belangrijk is; maar wij kennen geen andere 
verlossing, dan alleen door het bloed van het Lam. Het bloed van Gods Zoon heeft ons vrijgekocht en daar-
door zijn wij eeuwig met God en met Christus verbonden, want het is het bloed van het Nieuwe Verbond.  
 
Zo hebben wij een bloedgemeenschap met Jezus Christus, maar dan ook een bloedgemeenschap met elkaar. 
Dat is de betekenis van de Filadelfia Gemeente. 
 
Wat wordt dit bloed dikwijls gesmaad en veracht. Wat hoort men daarover weinig vanaf de kansel van de 
officiële kerken. Daar vindt men het maar ouderwets en voor de mensen van vroeger, maar niet meer voor 
mensen van onze tijd; doch voor God bestaat er geen andere mogelijkheid om verlost te worden, dan door het 
bloed van het Lam.  
 
De vloek van God en de dood wijkt alleen daar, waar het bloed aan de zijposten en aan de bovendorpel 
aangebracht is. De Filadelfia Gemeente is een merkwaardig groepje, dat staat te midden van die drie andere 
laatste zendschrijven, waarvan wij direct de indruk krijgen, dat dat grote officiële lichamen zijn; maar waarvan 
wij beluisteren, dat vele in die lichamen niet eens kinderen Gods zijn en tegen wie Jezus veel heeft en daarom 
hen tot bekering roept 
 
Maar in het zendschrijven aan Filadelfia vinden wij geen oproep tot bekering en vinden wij ook niet, dat Jezus 
iets tegen hen heeft, maar Hij erkend hen als Gods kinderen.  
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Het zijn de kinderen van de eindtijd, want de Filadelfia Gemeente, die na 1800 begon te ontstaan, vormt niet 
een aaneengesloten kerk, een officiele organisatie, maar het zijn verstrooide groepjes in verschillende huis-
samenkomsten, die niet samenkomen onder een geweldig klinkende naam en die ook geen officiële rechten 
verkregen hebben in deze wereld en evenmin behoren tot de officiële kerken, maar het is een verstrooid 
kuddeke, die samenkomen in huisdiensten als het organisme en de Heer kent hen.  
 
Deze groepering eindigt, als Jezus hen als Bruid van de aarde zal wegnemen. Het is een heilig overblijfsel van 
deze eindtijd. Daarom roept Hij hen in vers 11 heel duidelijk toe: “Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat 
niemand uw kroon neme”. Zij ontvangen een kroon. 
 
Het is een merkwaardige groep en wij willen met elkander nader op de bijzonderheden ingaan. Daarvan is wel 
het meest opvallend, dat elke tekst, elke zin van dit zendschrijven spreekt van Jezus wederkomst.  
 
Het is bij uitstek de groepering die uitziet naar de wederkomst van Jezus, die het Maranatha heeft leren bid-
den en zingen met de Geest: “Kom haastig Here Jezus” en ook met verlangen naar Hem uitziet, want zij leven 
in de verwachting, dat de Heer hen zal komen weghalen. 
 
Dit komt direct uit in vers 7: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en nie-
mand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent”. Wij weten, dat Hij als Heer en Hoofd van Zijn Gemeente alle 
macht heeft in hemel en op aarde en dat Hij dus alle sleutels heeft: de sleutels van de dood en het dodenrijk.  
 
In de dagen, dat de Filadelfia gemeente hier existeert, zal Hij de sleutel Davids gaan gebruiken. Wat is dat? 
Dat is het Koninkrijk van David. Het zijn de beloften, die God aan David gedaan heeft omtrent zijn troon, want 
God heeft onder ede gezworen, dat die troon zou bestaan zolang zon, maan en sterren zouden blijven en dat 
zijn Zoon daarop zou zitten en Israël weer Zijn volk zou zijn.  
 
Het is dus het herstel van Israël en een begin van de vestiging van het Koninkrijk op de troon van David. Wat 
zien wij dat wonderbaarlijk vervuld. 
 
Het was al tijdens de eerste wereldoorlog in het jaar 1917, dat het Joodse land bevrijd werd van de Turkse 
overheersing, waaronder het bijna duizend jaar geleden had. In 1917 heeft Generaal Allenby Jeruzalem 
veroverd en kwam het Balfourpact tot stand en zo was de eerste wereldoorlog gauw afgelopen; want deze 
wereldoorlogen zijn niets anders dan de barensweeën, die over de wereld komen en die de geboorte moeten 
brengen van het Koninkrijk van David, het Messiaanse rijk, waarin de Zoon van David op de troon van David 
zal regeren. 
 
Het zijn de voetstappen van de komende Koning en daarom bracht de eerste barensweeën, dat het Joodse 
land vrij van de Turkse overheersing kwam. Balfour, de minister van buitenlandse zaken van het Britse impe-
rium, beloofde in het pact aan de Joden een nationaal tehuis in het oude land der vaderen.  
 
De wereldse machten verbreken wel gauw hun beloften en dat heeft Engeland ook gedaan. Maar Hij, die de 
sleutel David heeft, kan door geen macht ter wereld weder staan worden; Hij opent en niemand sluit; Hij sluit 
en niemand opent. 
 
Er kwam een tweede barenswee in de vorm van de tweede wereldoorlog en wat de duivel ten kwade dacht 
om het volk van David uit te roeien tot de laatste man en om zelf bezit te nemen van het Midden Oosten, heeft 
Jezus, die de sleutel Davids heeft, verhinderd. Want wij weten, hoe Hitlers legers bijna doorgedrongen waren 
tot dat land, daar ook Turkije op zijn hand was.  
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Maar met wat Hitler ten kwade bedacht, om het volk van David uit te roeien, heeft hij juist het tegendeel 
bereikt, ondanks de zes miljoen, die vergast zijn; want dit volk ontwaakte opnieuw en werd als het ware 
omgevormd, zodat het gedwongen werd om te trekken naar het land der vaderen, om daar onder grote strijd 
en inspanning de staat Israël te kunnen uitroepen, zoals in 1948 heeft plaats gevonden. Daarmee was de 
tweede barenswee ten einde en werd de staat Israël gevestigd; het grote wonder. 
 
Nu staat de wereld voor een derde barenswee, die elk ogenblik kan losbarsten, want hoe meer de heren over 
vrede spreken, des te dichter de oorlog nabij is en hoe meer men over ontwapening spreekt, des temeer lig-
gen de atoomwapens klaar.  
 
Het komt, want deze derde barenswee is noodzakelijk. Het oude Jeruzalem en het voornaamste deel van het 
Joodse land is reeds bevrijd maar er is nog veel land dat onder Islamitische heerschappij staat, dat moet be-
vrijd worden. Er komt een derde barenswee en dat zal zeker een volgende etappe brengen in het plan van 
God en op grond van het Woord, kan ik u verzekeren, dat Jordanië de langste tijd bestaan heeft.  
 
Niet de Arabische wereld, ook niet Amerika of Rusland regeert, die daar in de olie hun belangen hebben, maar 
Jezus regeert en Hij gebruikt de sleutel Davids. 
 
De officiële kerken zien dat niet in, maar het wordt wel gezien door dat kleine, verachte, verstrooide kuddeke, 
waarvan de Heer ook gezegd heeft: “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u 
het Koninkrijk te geven”. (Luk. 12:32) Zo zien wij, hoe de Heer de sleutel Davids gebruikt in de tijd van Filadel-
fia en wat zien wij dat heerlijk vervuld worden; daar kunnen wij ons over verblijden. 
 
Israël is nog grotendeels ongelovig, want het is nog altijd het hardnekkig volk, dat pas onder de antichrist tot 
bekering zal komen, onder de zweepslagen van de laatste werelddictator. Maar nochtans mogen wij ons ver-
blijden, omdat de Heer een begin heeft gemaakt met Israëls herstel.  
 
Hij heeft het Zijn gelovigen, Zijn discipelen en apostelen, toegeroepen, toen zij vroegen: “Heer, wat is het te-
ken van Uw komst”? Toen heeft Hij gesproken over de verwoesting van de Jeruzalem en de tempel, en zei: 
“Let op de vijgeboom” (Luk. 21:29). De vijgenboom is het zinnebeeld van Israël als natie.  
 
Maar Hij heeft ook die vijgenboom moeten vervloeken, wat een beeld is van Israël, dat zij geen vruchten voort-
bracht. Hij heeft er ook over geweend: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u ge-
zonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels 
vergadert, en gij hebt niet gewild”. 
 
Die vervloekte en verdorde vijgenboom die eeuwen lang verdord gebleven is en verstrooid in de grote diaspo-
ra, is in 1948 pas weer een zelfstandige natie geworden. Hiervan zegt Jezus: “Wanneer zijn hout reeds week 
wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is”.  
 
Als Hij begint om de sleutel Davids weer aan te wenden, over hetgeen zo lang gesloten is geweest, is dat het 
teken van Zijn komst. Het is daarom merkwaardig, dat op één van de muntstukken van Israël, een uitbottende 
vijgenboom staat.  
 
Het is het teken van Jezus komst, al erkennen zij Hem nog steeds niet; maar voor ons is het tot een blijde 
troost, dat Hij, die het ons in Zijn Woord belooft, dit ook waar maakt. Wij hebben hier een heerlijk fundament. 
 
Wij hebben gezien, hoe al deze zendschrijven profetie is, dat letter voor letter in vervulling gegaan is, ook de 
tragiek van een Izébel en de dode starheid van het protestantisme; maar daarnaast toch ook een Gemeente,  
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die daar uitkomt, die niet georganiseerd is, maar die een levend organisme vormt, omdat zij Jezus kent in een 
bloedgemeenschap en wie bloedgemeenschap met Jezus heeft, behoort tot Zijn levende organisme.  
 
Het mag dan verstrooid zijn over heel de wereld in kleine groepen, in kleine kringen en huis samenkomsten, 
die voor de wereld totaal geen naam hebben en daarin niets te vertellen hebben, maar de Heer kent hen en zij 
vormen samen een levend organisme, omdat zij bloedgemeenschap met Jezus en ook met elkander hebben.  
 
Wat wonderlijk, want als we hen uit andere plaatsen ontmoeten, dan hebben wij direct gemeenschap, want wij 
belijden dezelfde Heer en hebben Hem lief. 
 
Ja, Hij maakt het waar, dat Hij opent en niemand zal sluiten en Hij sluit en niemand opent. U moet de geschie-
denis maar eens lezen. Misschien kent u het boek van de reeds overleden Dr. Nederbracht, die destijds Ne-
derlands gezant in Jeruzalem was, toen de staat Israël uitgeroepen werd.  
 
Van huis uit was hij gereformeerd, maar zijn ogen waren opengegaan tijdens zijn gezantschap. In zijn boek 
komt uit, hoe alle overheden gemene zaak hebben gemaakt met Israël, zoals het christelijke Engeland en vele 
andere landen, inclusief Rome. Want zij dachten voor het oog van de wereld rechtvaardig te moeten zijn, maar 
toch niet hun beloften te moeten nakomen. 
 
Zo lieten zij dat verachte handjevol Joden hun staat uitroepen; maar zij hadden tevoren de Arabieren met de 
modernste wapenen uitgerust, terwijl de Joden nog niets konden krijgen.  
 
Zij dachten, dat het jonge weerloze Israël meteen in de pan gehakt zou worden en dan moesten de Joden 
maar zien, wat zij er van terecht zouden brengen. Engeland trok zich terug, omdat de Arabieren klaar stonden 
met hun leger; maar God opende en niemand kon sluiten! 
 
Wij weten, welke wonderen God daar verricht heeft, want het hele, moderne bewapende Arabische leger is op 
de vlucht geslagen door horzels, die God in zwermen op hen afstuurde en die hen overal staken en in hun 
ogen, neus en oren gingen zitten.  
 
Andere Arabische legioenen zijn verslagen, omdat engelen aan hen verschenen. Zij hebben gezegd: “Wie 
waren die grote mannen met witte gewaden en zwaarden in hun hand, die de Israëls legers vooraf gingen”?  
 
Zij beefden er voor en sloegen op de vlucht. Alle machten spanden toen samen uit eigen belang, want de 
Arabieren hadden de olie en daarom interesseerden men zich meer voor de Arabieren. 
 
Het gaat hier niet om Israël terecht te spreken, want Israël is ook nu nog onbekeerd; maar het gaat hier om de 
zaak van God en dan zien wij, welk een machtige Heiland wij hebben, want het handjevol Israëlieten was be-
gonnen toen David Ben Goerion de staat Israël uitgeroepen had.  
 
Op welk een wonderlijke wijze hebben zij tot zover de strijd gewonnen; maar door dat alles, had Israël moeten 
leren om op God te gaan vertrouwen, want zij weten heel goed, dat zij dit niet door eigen kracht hadden kun-
nen doen.  
 
Nu proberen zij het toch op eigen kracht te doen en zullen straks nog een verbond sluiten met de wereldse 
machten, wat hun duur te staan zal komen. 
 
Toch zal de Heer door deze benauwdheid van Jacob voortgaan, om Zijn Koninkrijk te gaan vestigen. Daarom 
staat er ook: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, 
en Hij sluit en niemand opent”.  
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En kijkt u eens, wat wij in vers 9 vinden: “Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeg-
gen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen 
voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad”. 
 
In de dagen van deze Filadelfia gemeente maakt de Here Jezus niet alleen een begin met het nationale 
herstel van Israël, het Koninkrijk, maar Hij begint ook, al is het maar met een klein deel, reeds met een klein 
herstel van het geestelijke Israël.  
 
Het is slechts bij een gedeelte en geen volledige bekering als natie, want dat komt pas in de grote verdrukking 
door de antichrist; maar Hij zal het kleine kuddeke van Filadelfia gebruiken, opdat Joden tot Jezus gaan ko-
men, zij, die zeggen, dat zij Joden zijn, maar het niet zijn.  
 
We hebben van de synagoge des satans niet meer gehoord na de Smyrna brief, omdat de Joden in die tijd 
verstrooid waren; maar tijdens de Filadelfia gemeente komen zij weer in de geschiedenis van de Gemeente. 
 
Zien wij niet inderdaad, dat Joden tot waarachtige bekering komen en zien wij niet het wonder gebeuren, dat 
er Christen Joden zijn en Christen Joden gemeenten.  
 
Wij kennen hen onder andere van de grote man Abraham Paljack, die in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
werkte en ook in Jeruzalem een gemeente heeft; hij is een man met grote Schriftkennis en zijn geschriften 
getuigen van een waarachtig inzicht in het Profetische Woord.  
 
Het zijn wel kleine groepjes, maar de Schrift zegt ook, dat het er sommigen zijn en zij zijn meestal tot bekering 
gekomen door Filadelfia gelovigen. 
 
Ik dank God, dat ik ook heb mogen meemaken, dat de Heer op mijn weg onbekeerde Joden bracht, die zei-
den, dat zij Joden waren, dus uit de synagoge des satans. “zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich ne-
derwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad”.  
 
Nooit zal ik het gezicht vergeten van de zoon van de rabbijn te Amsterdam. Toen ik midden van Joodse 
jongelingen de Christus mocht brengen, ontstonden direct daarna twee partijen, die heel veel lawaai maakten. 
Maar die zoon werd gegrepen door het Woord en onder tranen kwam hij bij mij en zei: “U heeft deze Jozua en 
ik heb Hem niet”.  
 
Ik mocht hem zeggen, dat Jezus in de eerste plaats voor hem gekomen was, want het heil is uit de Joden. Ik 
heb sedert dien hem nooit meer gezien en weet niet, waar hij gebleven is, maar Jezus weet het wel, want ons 
huis werd afgezet en de jongen werd verboden nog een stap in onze richting te doen.  
 
Waar hij is, dat zal de eeuwigheid ons wel openbaren. Zo maakt de Heer de woorden van deze zendbrief in 
onze dagen waar. 
 
Deze brief staat geheel in het teken van Zijn komst en wel bijzonder vers 10: ”Omdat gij het bevel bewaard hebt 
om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen 
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.  
 
Dit verstrooide groepje is dus een Maranatha gemeente, want zij hebben het bevel bewaard, om Hem te 
blijven verwachten. En wat is het machtig, dat Jezus dat belooft aan deze Gemeente en niet aan een bepaal-
de groep, maar aan die hele Gemeente.  
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Daarom is dit iets bijzonders, want dit is een heilig overblijfsel en Hij belooft hen, dat Hij hen zal bewaren voor 
de ure der verzoeking, dat wil zeggen dat Hij hen van de aarde zal wegnemen. 
 
Het is de Gemeente, die levend de wederkomst des Heren meemaakt en Hem tegemoet gevoerd wordt in de 
lucht. Wat bedoelt de Heer nu met: “voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 
verzoeken hen, die op de aarde wonen”.  
 
Wij geloven, dat wij als Bruidsgemeente de verschrikkelijke regering van de antichrist niet zullen meemaken, 
die de laatste grote machthebber zal zijn en over de hele wereld regeren zal. Dit kan niet gebeuren zolang de 
volheid van de Heilige Geest, die op de Pinksterdag uitgestort werd en hier op aarde nog in de Gemeente is, 
want Hij is de weerhoudende macht, die het onmogelijk maakt, dat de antichrist tot volle ontplooiing kan ko-
men. 
 
Als de antichrist regeert, zal daardoor de grootste aller verdrukkingen komen over deze wereld. Het zal een 
ontzettende tijd zijn, zoals de Openbaring het ook beschrijft, maar dan zijn de waarachtige kinderen Gods, de 
Bruid des Lams, bij Jezus en dan gaat de volheid van de Geest met de Gemeente mee weg, waardoor de 
weerhoudende macht weggenomen is, zoals wij dit lezen in 2 Tess. 2: “Maar wij verzoeken u, broeders, met 
betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw 
bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een 
brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.  
 
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid 
zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u 
niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat 
hij zich openbaart op zijn tijd.  
 
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog 
weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns 
monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 
 
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 
en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.  
 
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, 
die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij beho-
ren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren 
heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons 
evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.  
 
Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schrifte-
lijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige 
troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en 
woord”.     
 
Maar de Heer belooft niet alleen Zijn Gemeente weg te halen voor die grote verdrukking, maar Hij belooft het 
ook zelfs te doen voor de ure der verzoeking, die daaraan voorafgaat.  
 
 
Er zal zowel een verleidende politieke, commerciële macht als een verleidende geestelijke macht in een 
samenwerking gaan komen. Men zal een satanisch ingegeven eenheid krijgen van godsdiensten, die zich 
gaat belichamen in een wereldkerk, waarover men zich nu al zo druk maakt. 
 



Bijbelstudie Centrum – uitgebereid seminar 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. 
 
 

zesde avond 
 

 9 

Alles spreekt en ademt van Oecumene, wat in werkelijkheid het begin is van deze verleidende machten, die 
zich gaan samenvoegen in een wereldkerk, waarvan de wereldraad van kerken de voorloper is, terwijl Rome 
daar straks bijzonder het centrale machtsorgaan van zal worden. 
 
De dochters, die van haar uitgegaan zijn, zullen weer tot haar terugkeren, maar ook alle andere godsdiensten 
kunnen daar hun plaats in krijgen. Straks komt er ook een verleidende politieke commerciële macht, waardoor 
de wereldmachten, die nu nog tegenover elkaar staan, tot een vergelijk zullen komen en zo zal er een wereld-
regering komen. 
 
Nu zegt Jezus, dat Hij de Zijnen, voordat die ure der verzoeking komt, die over de hele aarde zal komen, daar-
voor bewaren en daaruit wegnemen zal.  
 
Het zal een macht zijn, waarvan Paulus gesproken heeft in 1 Tess. 5:3, dat men zal roepen: “het is alles vrede 
en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontko-
men”.  
 
Het zal een valse vrede zijn door een valse eenheid, die door menselijke machtsmiddelen tot stand zal komen 
en daarom waardeloos is.  
 
Maar ook een valse eenheid godsdienst, waarvan Paulus ook gesproken en geprofeteerd heeft in 2 Tess.2:9-
12: “Daarentegen is diens komst (van de antichrist) naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en 
bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de 
liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt 
God (God laat het toe) hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, 
die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”. 
 
Zien wij dit vandaag ook niet opkomen in de geestelijke kringen, die zich dan ook nog geestelijk noemen. De 
zonden en ongerechtigheden zijn schrikbarend! Voorgangers, die in zonde leven, worden vereerd door hun 
volgelingen.  
 
Dat gebeurt vandaag en dan gebeuren daar ook nog wonderen en tekenen. Ja, dat kan de duivel ook doen. 
Het is zedeloos, goddeloos, overspelig en men is vandaag al zover gevorderd, dat de predikanten en voor-
gangers homoseksualiteit niet meer erg vinden.  
 
Men stuurt dan eigen gemeenteleden naar Amsterdam, naar gelegenheden, waar zij terecht kunnen. Dit zijn 
waarheden en we hoeven niet te vragen, hoever men reeds gevallen is. Laten wij er niet langer over spreken, 
maar toch moeten wij de waarheid kennen en niet verbloemen. 
 
In deze tijd leven wij, maar wij zullen niet verontrust zijn, want Jezus zegt het met een heerlijke belofte, die Hij 
waarmaakt, zoals Hij elk woord waarmaakt: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal 
ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op 
de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”.  
 
Maar wij weten, als wij een Filadelfia lid zijn, dat wij versmaad en buiten geworpen worden en niet door de 
officiële kerk erkend worden. Maar wij weten ook, dat de Heer spoedig komt en dat staat vlak voor de deur. 
Laten wij daarom toch biddende en wakende zijn. 
 
Alles wat ons in deze brief gezegd wordt, zien wij voor onze ogen in vervulling gaan en ook de ure der 
verzoeking zien wij al duidelijk komen. Nu is de ware Gemeente, omdat de volheid van de Geest in haar 
woont, nog de weerhoudende macht.  
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Reeds heeft deze wereldraad van kerken een grote greep gekregen op de zendingsterreinen en dit is ontzet-
tend, want dat betekent, dat het waarachtige Evangelie niet meer gebracht mag worden in die plaatsen, die 
Rome tot zijn district gekozen heeft en in die plaatsen, die andere officiële kerken tot hun district hebben aan-
gewezen gekregen.  
 
Alleen zij, die door deze officiële Christelijke kerken worden uitgezonden, hebben nog rechten en zij hebben 
elkaar over en weer beloofd, om geen bekeringen te maken, want dat vindt men niet meer nodig. 
 
De kerken bedrijven zending onder de Mohammedanen, niet om hen te bekeren, maar om er ziekenhuizen te 
bouwen en sociale verzorging te geven, want men zegt, dat zij toch ook in God geloven.  
 
Dat is vandaag de zending, dat een sociaal evangelie brengt, maar dat geen evangelie is! Daarom zien wij 
ook, dat de deur dicht gaat; maar wat heerlijk, dat wij hier in deze brief nog zulke heerlijke beloften hebben.  
 
Nu willen wij eerst onze aandacht nog eens geven aan het karakter en het wezen van deze gelovigen, want 
dat is erg belangrijk, omdat wij allemaal wel graag bij deze Filadelfia Gemeente willen behoren. 
 
Het eerste grote kenmerk is de bloedgemeenschap met de Heer, of anders gezegd, weet u heel persoonlijk 
gereinigd en verlost te zijn door het bloed van het Lam en dat Hij daardoor ons Hem ten eigendom gekocht 
heeft, zodat wij nu niet meer van onszelf zijn.  
 
Hebben wij onszelf radicaal uitgeleverd aan Jezus en de bloedprijs aanvaard over ons hart en leven, zodat wij 
weten, dat geest, ziel en lichaam Hem toebehoren. 
 
Het tweede kenmerk is, dat Jezus zegt in vers 8: “maar gij hebt mijn woord bewaard” en dit is een bijzonder 
kenmerk van deze Gemeente. Maar door de officiële kerken worden deze Bijbelgetrouwe Christenen bespot 
en veracht en men spreekt schouderophalend van inlegkunde.  
 
Het officiële christendom is al zover, dat vooraanstaande theologen zich zo modern verplicht achten, dat men 
bijvoorbeeld de schepping, de doortocht door de Schelfzee, de maagdelijke ontvangenis als een sprookje 
beschouwen, doordat zij verklaringen van de moderne wetenschap eerder geloven dan God, die zij heten te 
vereren.  
 
Maar dank God, dat ik tot dit verachtelijke groepje mag behoren, dat Gods Woord van Genesis 1 tot  en met 
Openbaring 22, aanvaard als het geïnspireerde Woord van God, waar geen tittel of jota van ter aarde zal 
vallen, want het zijn Jezus eigen woorden, die Hij dicteerde aan Zijn laatste apostel van de twaalven,  
 
Johannes, die het voor ons moest horen, zien en opschrijven, als vertegenwoordiger voor Zijn werkelijke 
Gemeente. 
 
Er is nog een wonderlijk kenmerk. Jezus zegt: “en mijn naam niet verloochend”. De Filadelfia gelovigen is een 
groep, die wel geleerd hebben niet meer op namen van mensen en van kerkelijke organisaties te vertrouwen  
 
en daar geen gewicht meer aan te hechten, want er is maar één Naam, door welke wij behouden kunnen 
worden, waarvan Petrus ook getuigen moest voor het Sanhedrin.  
 
Maar vandaag leeft men nog bij godsdienstige namen, want als men zich ergens moet laten inschrijven, dan 
moet men de vraag beantwoorden: “Wat is uw godsdienst”? Maar als wij zeggen, ik belijd Jezus als Heer en 
ben een levend gelovige, dan wordt dit niet aanvaard.  
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Maar de Filadelfia gelovigen hebben genoegen genomen met de Naam van Jezus alleen en zij kennen geen 
andere naam en daarmee zijn zij ook teruggekeerd tot de eerste Christenen. Zij verkondigden het evangelie 
van Jezus Christus en geen leer of dogma van één of andere kerkelijk instituut.  
 
Zo is het ook met de Filadelfia gemeente, die een heilig overblijfsel is in deze eindtijd, die vasthouden aan Zijn 
Woord en Zijn Naam niet verloochenen.  
 
Zij volharden met elkander in de apostolische leer, hebben gebedsgemeenschap met elkaar, vieren de avond-
maalstafel, en dat alles doen zij in Zijn Naam. Daarbij verwachten zij Hem en zien biddend uit naar Zijn Komst. 
 
Zij geloven in de verlossing door het bloed, de vervulling met de Heilige Geest en de verwachting van Zijn 
Komst. Zij hebben drie V’s.  
 
Zij hebben een wonderbare gemeenschap als Christenen, die in het heiligdom verkeren, want drie dingen 
staan: de tafel der toonbroden, dat is de tafel der gemeenschap; het gouden reukwerk altaar, waar hun gebe-
den opstijgen en de gouden kandelaar, het getuigenis, van het Woord van God, dat allereerst schijnt op de 
kandelaar zelf en dan op degenen, die zich onder dat Licht stellen.  
 
Zo zien wij weer drie dingen, de drie G’s, gemeenschap, gebed en getuigenis. 
 
In vers 12 staat verder: “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer 
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe 
Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam”.  
 
Die overwinning bestaat niet alleen in een bekering, zoals bij de anderen, maar uit het vasthouden van wat wij 
nu hebben tot het laatste toe. Deze overwinnaars, die vasthouden wat zij ontvangen hebben, die maakt Hij tot 
een zuil in de tempel Gods en hij zal niet meer daaruit gaan.  
 
De zuil is het beeld van een vooraanstaande plaats, van de drager van dat Godsgebouw en zij zijn levende 
zuilen van de eeuwige tempel Gods. Deze verachten, die hun plaats ontzegd wordt in de officiële kerken, zijn 
zuilen van de eeuwige tempel Gods, waar zij nooit uitgaan.  
 
Dat kan ook niet anders, want zij zijn daarin gelijk geworden aan hun Heer, want ook Hij is de Steen, die ver-
achtelijk door de bouwlieden de plaats is ontzegd en uit de tempel van Jeruzalem geworpen is om buiten de 
legerplaats te lijden en gekruisigd te worden.  
 
Het heilig overblijfsel in deze tijd zal niets anders te wachten staan. En is Jezus Zelf niet het eeuwige gebouw 
van God en zijn wij niet medeleden van dat gebouw? 
 
Nu gaat het hier nog om een bijzondere zuil, want het gaat hier niet ze zeer om een zuil, die het dak draagt, 
maar een zuil, die tot een gedachtenis is, zoals Salomo twee zuilen oprichtte voor de ingang van de tempel tot 
zuilen ter gedachtenis.  
 
Vandaag zouden wij het een gedenknaald noemen. Salomo schreef op deze zuilen de namen: Boaz en 
Jachin.  
 
Dit heeft een diepe zin: “in Hem is sterkte”. Zo zullen de gelovigen uit de eindtijd gedachtenis zuilen worden.  
 
Zoals Salomo op die twee zuilen de namen Boaz en Jachin liet graveren, zo zal Jezus in deze zuilen een 
drievoudige naam graveren: eerst de naam Mijns Gods, want God zet op dezen Zijn naam, want zij zullen een 
eeuwige gedachtenis zijn voor God en voor al de hemelen en de ganse schepping.  



Bijbelstudie Centrum – uitgebereid seminar 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. 
 
 

zesde avond 
 

 12 

Maar niet alleen de naam van God daarop, doch ook de naam van de stad Mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, 
dat uit de hemel nederdaalt en dan ook Mijn nieuwe Naam. Jezus heeft een nieuwe Naam, die niemand nog 
weet en niemand nog kent, maar die dezen straks op zich geschreven krijgen. 
 
Zo zijn zij de dragers van deze drievoudige Naam, een gedachten zuil voor wat God en wat Christus is. Hier 
waren zij een klein veracht volkje, maar daar zullen zij zijn tot eeuwige gedachtenis van wat God vermag en 
wie Jezus Christus is. 
 
Ik wil u nog even wijzen op dit briefhoofd in vers 7: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige”. De Filadelfia gemeen-
te is de gemeente, die in deze eindtijd een heilig overblijfsel is, want wij leven in een tijd, waarin het met de 
heiligheid niet zo nauw genomen wordt; wij leven in een tijd van schijnheiligheid, die vele onheilige dingen en 
zonden moet bedekken en waarin het met de Waarheid niet zo nauw wordt genomen.  
 
En het gevaar dreigt, dat daarmee de gelovigen uit Filadelfia besmet raken. Daarom zegt Jezus: “Dit zegt de 
Heilige, de Waarachtige”. Blijf zo met mij verbonden in een steeds innige en waarachtige gemeenschap en laat 
Mij toe in je leven van elke dag om je te heiligen in alle Waarheid te leiden, want vele misleidende stromingen 
komen vandaag te voorschijn, die zich aandienen als van de Here, maar misleiders zijn. 
 
Wat hebben wij dikwijls te maken met afwijkende stromingen, die verkeerde leringen brengen onder het mom 
van de volheid van de Heilige Geest. Deze Gemeente moet biddende en wakende zijn en ieder gelovige moet 
in persoonlijk verkeer met de Heer blijven als Hoofd, die als de Waarachtige Zijn Leven in ons wil leven en wil 
toebereiden voor Zijn komst.  
 
Wij hebben nodig, dat de Heer ons steeds meer in Zijn Waarheid kan leiden, ook in de verborgenheden van 
Zijn Woord, Die het beloofd heeft, zal het ook doen! 
 
Tot zover, volgende week gaan we verder. 
 
De Heer Zegene u. 
Amen. 
 


