
Aanbidding met het Woord Openbaringen 2:8-11 Brief aan Smyrna 

Ontmoeting met de schrijver van de brief aan Smyrna 
 

Openbaring 2:8-11 En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, 

Die dood is geweest en weer levend is geworden: Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent 

echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn 

namelijk een synagoge van de aanklager. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal 

sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben 

van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat 

hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht 

worden door de tweede dood. 

En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die 

dood is geweest en weer levend is geworden: 
• Smyrna: Mirre 

• Jezus bevestigt dat Hij degene is die de hele geschiedenis in Zijn hand heeft. Er is niets wat kan 

gebeuren buiten Zijn zorg en betrokkenheid om. 

•  In het bijzonder de dood is niet iets om bang voor te zijn, omdat Hij niet alleen zegt daar macht 

over te hebben, maar door Zijn eigen opstanding bewezen heeft dat dat zo is. 

• Hij nodigt ons uit tot een weg waar Hijzelf vertrouwd mee is. 

• In hoofdstuk 1 zegt Jezus deze woorden als motivatie van “wees niet bevreesd…”. 

Jesaja 44:2-8 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees 

niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3 Want Ik zal water gieten op het 

dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 

nakomelingen… 6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: 

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het 

bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten 

zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet 

bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er 

ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen. 

Openbaring 22:12-14 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn 

werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn 

zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de 

poorten de stad mogen binnengaan. 

Handelingen 2:22-32 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man 

Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door 

Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit 

en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van 

onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan door de 



weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou 

worden… 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 

Handelingen 10:39-43 39 En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als 

in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. 40 Deze heeft God opgewekt op 

de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij (aan ons) zou verschijnen... 42 En Hij heeft ons bevolen tot het 

volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God  aangesteld is tot een Rechter over 

levenden en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van 

zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn 

grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 

Jezus Christus uit de doden, 

1 Korinthe 15:20-22 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen 

die ontslapen zijn. 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er 

door een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 

worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn 

komst. 

  



Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering 

van hen die zeggen dat zij Christenen zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een kerk van 

de aanklager. 
• Het woord kennen hier, is in het Grieks het woord ‘eido’, wat letterlijk zien betekent. Letterlijk 

vertaald zegt Hij: “Ik heb jullie werken gezien…”.  

• Maar het woord wordt vaak vertaald met begrijpen, inzicht hebben in, onderscheiden, 

bewust zijn van, beschouwen. De meeste van deze woorden zijn ook in het Nederlands aan 

‘zien’ gerelateerd.  

• Het getuigd van Zijn diepe, nauwe betrokkenheid en volkomen begrip van wat er zich in 

mensen afspeelt. Hij doorgrond en kent ons, zowel in de goede als in de slechte kanten van 

ons leven. 

Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de 

ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

Openbaring 2:23 ... en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik 

zal u geven eenieder naar uw werken. 

Psalm 139 1 HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre 

mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd… 23 

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,  beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij 

een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. 

Ik ken uw werken, verdrukking en armoede… 
Lukas 6:20-23 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want 

van u is het Koninkrijk van God. 21 Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig 

bent u die nu huilt, want u zult lachen. 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u 

uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 23 Verblijd u 

op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers 

evenzo met de profeten. 

Mattheüs 6:19-34 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar 

dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze 

verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; … 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw 

hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 

en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 

1 Korinthe 1:27-31 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, 

en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. 28 En het 

onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat  iets is 

teniet te doen, 29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die 

voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31 opdat het zal zijn 

zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 

Handelingen 14:22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te 

blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. 



Jakobus 1:2-3 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 

want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 

Jakobus 2:5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om 

rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem 

liefhebben? 

U bent echter rijk… 

• Wat is rijkdom voor God? 

• Welke dingen noemt God kostbaar? 

• Belofte van erfenis: de zachtmoedigen zullen de aarde beërven 

1 Petrus 1:3-13 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig 

Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 

Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en  onverwelkbare erfenis, die in de 

hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 

de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd… 13 Omgord daarom de 

lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de 

openbaring van Jezus Christus. 

Filippenzen 3:7-11 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, 

beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, 

mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik 

Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, 

maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 
10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, 

doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de 

doden. 

Romeinen 5:1-5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus 

Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij 

staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in 

de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding 

ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze 

harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 

Johannes 8:43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw 

vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin 

af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 

  



Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel (kwaadspreker) zal sommigen 

van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking 

hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven 

geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 

overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 
• In grote lijn is dit het patroon, het model van hoop en verwachting van het hele evangelie.  

• Werkelijk leven voor het Evangelie  levert altijd weerstand op 

1 Petrus 4:12-14 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap 

hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden 

en verheugen. 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u 

betreft wordt Hij verheerlijkt. 

Mattheüs 5:11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 

spreekt, omwille van Mij. 

2 Thessalonicenzen 1:3-5 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw 

geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, 4 zodat 

wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen 

en in de verdrukkingen die u verdraagt: 5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk 

van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. 

2 Thessalonicenzen 1:6-12 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u 

verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de 

Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak 

oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet 

gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de 

Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt 

te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis 

geloof). 11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het 

welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, 12 opdat de Naam van 

onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God 

en van de Heere Jezus Christus. 

2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 

1 Thessalonicenzen 3:3-4 opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. 

Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. 4 Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren 

dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het. 

En u zult een verdrukking hebben van tien dagen… 
• Primair verklaart Jezus hiermee dat verdrukking (altijd) tijdelijk is. 

• Verdrukking, Verzoeking, Moeite, Lijden, Beproeving 

• Hij beperkt de tijd van verzoeking en verdrukking! 



Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter 

wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 

Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de antichrist) spreken, de heiligen van de 

Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij 

zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

2 Korinthe 4:17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend 

eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 

Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 

de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 

1 Petrus 1:5-7 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die 

gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor 

een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw 

geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 

1 Petrus 4:13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, 

opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 

Wees niet bevreesd… wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven 

geven. 
Mattheüs 10:28-33 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, 

maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 29  

Johannes 12:24-26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie 

zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij 

Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem 

eren. 

Mattheüs 16:24-27 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij 

zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die 

zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 26 Want wat baat het een 

mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor 

zijn ziel? 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en 

dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. 

Openbaring 21:6-8 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 

Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie 

overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat 

betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, 

afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de 

tweede dood. 


