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Ochtenddienst / middagdienst 

 

Broeders en zusters, we willen deze morgen met elkaar luisteren naar wat de Here Jezus 

zijn gemeente te Pergamum te zeggen had. Een gemeente die leefde in een bijzonder 

goddeloze stad. Nadat we de liefdevolle woorden hebben gehoord waarmee de Here ons 

begroet, zullen we de Here onze lof zingen met de woorden van Gezang 29 de verzen 1 

en 2. We beginnen deze dienst met ons leven in de handen van de Here te leggen. Uit 

eerbied voor de Here zullen we hierbij gaan staan. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Gezang 29 : 1 en 2 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen : Psalm 6 : 1 - 3  (de Here vragen om in genade aan ons te denken) 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Numeri 24 : 25 – 25 : 18 

8. Zingen : Psalm  106 : 13 en 14 (over de zonde bij Baäl-Peor) 

9. Tekst : Openbaring 2 : 12 - 17 

10. Zingen : Lied 409 : 1 , 2 en 4   

11. Dankzegging en voorbede   

12. Slotzang : Psalm 133 : 1 - 3  
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Middagdienst 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Gezang 29 : 1 en 2 

4. Gebed om zegen over de opening van Gods Woord 

5. Schriftlezing : Numeri 24 : 25 – 25 : 18 

6. Zingen : Psalm  106 : 13 en 14 (over de zonde bij Baäl-Peor) 

7. Tekst : Openbaring 2 : 12 - 17 

8. Zingen : Lied 409 : 1 , 2 en 4 

9. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Slotzang : Gezang 33 : 1 en 4 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Deze derde brief van onze Here brengt ons weer verder naar het noorden. Smyrna lag 

ten noorden van Efeze en Pergamum weer ten noorden van Smyrna. Ook Pergamum is 

niet een eenvoudig dorpje. Integendeel. Het is een belangrijke oude stad. Het is met 

name een stad die bol staat van allerlei vormen van cultuur. Het was de spectaculairste 

stad van Klein-Asia. In cultureel opzicht was het een van de belangrijkste steden in het 

Romeinse Rijk. Het oude gedeelte van de stad lag op een 300 meter hoge heuvel. Deze 

hoge stad, ook wel acropolis genoemd, had drie belangrijke centra. Het grote altaar voor 

Zeus was een van de zeven wereldwonderen in die dagen. Verder was daar nog een 

tempel aan Zeus gewijd en er was tempel voor de godin Athene. Misschien hebt u wel 

plaatjes van de stad Athene in uw hoofd. Waar je ook die heuvel ziet met daarop diverse 

tempels. Daarmee kunt u Pergamum vergelijken. 

Verder was Pergamum een echte stad voor scholing en cultuur. Er zijn daar bij opgra-

vingen drie gymnasia gevonden. Het was dus ook een studentenstad. De bibliotheek van 

de stad bevatte 200.000 rollen perkament. Een onvoorstelbaar aantal als je bedenkt dat 

die allemaal met de hand waren volgeschreven. Na de bibliotheek van Alexandrië was 

dit de belangrijkste van het Romeinse rijk. Omdat Egypte tijden lang de uitvoer van 

papyrus blokkeerde, moest de stad een ander materiaal zoeken om op te schrijven. Uit-

eindelijk slaagde men erin dierenhuiden zo te bewerken dat ze gebruikt konden worden. 

Dit is het bekende perkament. Een materiaal vernoemd naar de stad waar het is ontwik-

keld. 

Verder was Pergamum belangrijk als medisch centrum. De stad werd wel het Lourdes 

van de Oudheid genoemd. De tempel van de god van de geneeskunde Asclepius was 

een toevluchtsoord voor vele zieken. En Asclepius werd samen met Zeus als een verlos-

sers aanbeden. Verder kende de stad nog veel meer goden en werd de keizer er ook aan-

beden. 

Over het ontstaan van de christelijke gemeente weten we niets. In de stad is geen syna-

goge gevonden hoewel er vanaf het midden van de tweede eeuw voor Christus wel een 

joodse vestiging was. Hebben we Efeze vergeleken met Rotterdam en Smyrna met 

Antwerpen, Pergamum zou je in zeker opzicht kunnen vergelijken met Amsterdam. 

Steden rijk aan cultuur en onderwijs, maar aan de andere kant ook steden vol godde-
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loosheid. Ik bedien u vanmorgen het Woord van de Here over de brief die de Here 

aan zijn gemeente in deze stad schrijft. 

We zullen daarbij op vier dingen letten: 

1. Hoe de Here Jezus aan zijn gemeente verschijnt 

2. Hoe de Here Jezus de gemeente complimenten geeft 

3. Hoe de Here Jezus de gemeente ernstig waarschuwt 

4. Hoe de Here Jezus beloont wie trouw is 

We zullen dus allereerst letten op de wijze waarop de Here Jezus aan deze gemeen-

te verschijnt. Aan de gemeente van Efeze was de Here verschijnen als Hij die de zeven 

sterren in zijn rechterhand houdt en die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Zo 

toonde Hij Zich als degene die dicht bij zijn kerk leeft en heel goed weet wat daarin 

leeft. De gemeente van Smyrna was een gemeente die volop leed onder vervolgingen. 

Daarom verschijnt de Here aan deze gemeente als Hij die dood geweest en levend ge-

worden is. Als de eerste en de laatste. Zodat de gemeente bij alle vervolging weet: onze 

Here weet wat wij meemaken en zelfs als wij moeten sterven mogen we weten dat de 

dood niet het laatste Woord heeft, maar onze Here. Aan de gemeente van Pergamum 

verschijnt de Here Jezus als degene die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Een 

zwaard dat uit zijn mond komt. Het is het zwaard dat scheiding maakt. Het is het zwaard 

van de Rechter die oordeelt en de boze met zijn zwaard treft. Maar het is ook het zwaard 

van Hem die opkomt voor de rechtvaardige en zwakke. Waarom de Here hier zo ver-

schijnt, zullen we in het vervolg van de preek zien. 

We zullen in de tweede plaats zien hoe de Here aan de gemeente complimenten 

geeft. Het feit dat de Here Jezus straks de gemeente straks zal aanspreken op zijn te-

kortkomingen kan ons het gevoel geven dat de Here Jezus zich afstandelijk opstelt te-

genover deze gemeente. Maar het tegendeel is waar. Ook in deze brief spreekt de diepe 

betrokkenheid van de Here Jezus met zijn kerk. Hij begint zijn boodschap aan de ge-

meente weer met te zeggen dat Hij weet wat er aan de hand is. Hij weet het door eigen 

waarneming, door zijn eigen betrokkenheid. Zo kent de Here ook de omstandigheden 

waarin de gemeente leeft. Want Hij zegt: Ik weet waar u woont, daar waar de troon van 

de satan is. Daar wil de Here mee zeggen, dat in Pergamum de satan zeer sterk en mach-

tig is. Hij heeft in Pergamum als het ware de macht. Want al die dienst aan de Griekse 

en andere afgoden is zijn werk. Hij heeft deze afgoden als het ware tot leven geroepen 
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om de mensen van de dienst van de ware en levende God af te houden. Bovendien is het 

een stad vol hoogmoed met al die geleerde mensen. Maar ook in het een stad vol uit-

spattingen. Veel van de heidense feesten zaten vol met seksuele uitspattingen. Er werd 

heel wat afgerotzooid. Ook werd er vaak veel wijn gedronken. Het was een stad vol 

losbandigheid waarin de meesten voor zichzelf en hun eigen genot leefden. 

En in die stad moest men dan ook niet veel hebben van de mensen van die nieuwe rich-

ting. De christenen. Die mensen die een vreemde God dienden en zulke andere gewoon-

ten hadden. Mensen die nooit eens gezellig meededen, maar die het blijkbaar beter we-

ten en hun veroordelen. Zo niet met woorden, dan wel met hun manier van leven die in 

vele opzichten zo anders was. Antipas is zelfs gedood om zijn geloof. Zo groot was de 

haat van de inwoners van Pergamum tegen de onze broeders en zusters uit die dagen. 

De Here Jezus prijst de gemeente om het feit dat ze toch vast hebben gehouden aan de 

naam van de Here Jezus. Ze hebben Hem niet verraden, niet verloochend. En nogmaals 

laat de Here Jezus de gemeente dat Hij weet hoe moeilijk het leven voor zijn gemeente 

daar is, door aan het einde van vers 13 te herhalen dat zij wonen in de stad waar ook de 

satan woont. Groot is de dankbaarheid van de Here voor de trouw en de liefde die de 

gemeente Hem bewijst. Dat in de tweede plaats. 

In de derde plaats zullen we zien hoe de Here Jezus de gemeente ook ernstig waar-

schuwt. De Here Jezus waarschuwt de gemeente ernstig. Toch moeten we niet menen 

dat de Here Jezus nu als een blad aan een boom verandert. Hij leidt zijn kritiek voor-

zichtig in. Want Hij weet dat de gemeente daar woont waar de troon van de satan staat. 

Hij leidt zijn vermanende woorden zo in: maar Ik heb enkele dingen tegen u. “Enkele 

dingen”, noemt de Here Jezus ze. Maar het zijn wel zulke ernstige dingen dat Hij er niet 

over kan zwijgen. Want wat is er aan de hand? Er zijn sommigen in de gemeente die 

vasthouden aan de leer van Bileam die Balak, de koning van Moab geleerd had, hoe hij 

de kinderen van Israël een strik kon spannen. Een strik waar de kinderen van Israël hun 

hoofd wel in zouden steken en waarin ze zouden stikken. En dan vervolgt de Here Jezus 

in vers 15: zo hebt ook u sommigen, die op gelijke wijze aan de leer van de Nikolaïten 

vasthouden. Nu zijn die “sommigen” uit vers 14 en 15 niet verschillende groepen, maar 

het gaat in beide verzen om dezelfde mensen. Wat deden deze mensen nu precies? 

De Here Jezus geeft dat aan in vers 14: zij verleidden de kinderen van de Here tot het 

eten van afgodenoffers en tot hoererij. Toen duidelijk was geworden dat Bileam Israël 



 6 

niet kon vervloeken, zoals Balak dat zo graag wilde, toen heeft Bileam Balak een ma-

nier aan de hand gegeven hoe hij het volk Israël op een andere manier te gronde zou 

kunnen richten. Namelijk door het te verleiden om mee te doen aan hun feesten. Feesten 

vol eten, drinken en vrij seksueel verkeer. En we hebben gelezen hoe velen in het volk 

geen weerstand konden bieden aan deze verleiding. Ja, hoe ze in het feestgedruis zelfs 

zo ver kwamen dat zij zich voor het beeld van Baäl-Peor hebben gebogen en hem heb-

ben aanbeden. 

Zo waren er ook in de gemeente van Pergamum gemeenteleden die zich niet onttrokken 

aan de heidense feesten die telkens weer gevierd werden. Waarom? Het wordt of niet 

verteld. Twee redenen liggen voor de hand. De eerste reden is angst. Angst dat andere 

mensen erachter zullen komen dat je christen bent en je daardoor zelf of andere leden 

van je gezin in de problemen zullen komen. Problemen die groot kunnen zijn, gezien 

het feit dat Antipas zelfs vermoord is vanwege zijn geloof in de Here. De andere reden 

is dat ze altijd heel veel plezier hebben gehad in deze feesten en dat niet willen opgeven. 

Lekker met hun vrienden lekker eten, drinken en plezier maken. Wat het daarbij extra 

moeilijk maakte was dat er door sommigen in de gemeente werd geleerd dat het hele-

maal niet verkeerd is om met deze feesten mee te doen. Dit waren de Nikolaïeten. Dan 

wordt het natuurlijk helemaal moeilijk om toch niet mee te doen aan die feesten. Als er 

angst in voor vervolging, je aan het vieren van deze feesten gehecht bent en er ook nog 

mensen zijn die zeggen dat het niet verkeerd is, dan is het niet vreemd dat sommigen 

vasthouden aan het meedoen met deze feesten. Mogelijk waren de Nikolaïten beïnvloed 

door een gnostische stroming die zegt dat het bij het geloof alleen maar om je ziel gaat 

en wat je met je lichaam doet is niet belangrijk voor God. Dat interesseert Hem niet. 

Hoe je het ook wendt of keert en wat precies de achtergrond ook is geweest, er waren 

mensen in de gemeente van Pergamum die van twee walletjes wilden eten. Zij wilden 

de Here Jezus niet heel hun hart geven. Zij wilden wel de vergeving van hun zonden en 

het eeuwig leven in Jezus Christus, maar zij wilden tegelijk niets van het aardse leven 

missen. Ze zochten een compromis tussen het leven met de Here en het leven met de 

wereld. En de Here Jezus laat hier de gemeente duidelijk weten dat ze hier iets aan moet 

doen. Deze mensen moeten zich bekeren en anders moeten ze uit de gemeente worden 

weggedaan. 
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Om eerlijk te zijn, broeders en zusters, jongelui, maak ik me wel zorgen of ook wij in 

onze Gereformeerde Kerken hier niet steeds meer last van hebben. Zeker, altijd en over-

al voelen christenen de zuigkracht van de wereld en de verleiding om een compromis te 

sluiten met de wereld. Daar doel ik nu niet zozeer op. Iedere christen leeft in die span-

ning en kent die strijd. Maar waar ik me vooral zorgen over maak is dit. Altijd hebben 

wij bijzonder alert geweest op een leer waarin het compromis wordt goed gepraat. Met 

kracht is in de jaren zeventig het rapport van de Synodaal Gereformeerde Kerken be-

streden, waarin ruimte werd geboden voor Schriftkritiek. Ik bedoel het rapport “God 

met ons”. Een rapport waarin de moderne mens de ruimte kreeg zijn eigen waarheid te 

beleven in de Bijbel. De gelovige bepaalt zelf wat hij voor waar en niet waar houdt in de 

boodschap van Gods Woord. Heel knap is dat ook terug te vinden in die titel: God met 

ons. 

Maar is onder ons dat gevoel van “God met ons” ook niet steeds sterker geworden? Niet 

dat er in onze kerken gepleit wordt voor een subjectief begrip van de waarheid. Zoals in 

de synodale kerken. Bij ons komt de wind veel meer uit de evangelische hoek. Naast het 

feit dat dat veel goeds van te zeggen is en zij veel mensen met het evangelie in aanra-

king brengen, constateer ik toch ook dat we mede door de evangelische manier om met 

de Here om te gaan en door de tijd waarin we leven, steeds meer de neiging hebben om 

de rollen van God en ons om te draaien. God met ons. Steeds meer lijkt het om ons te 

gaan. Wat hebben wij aan God. Ik zeg het nu misschien een beetje scherp, maar dreigt 

God ook bij ons niet steeds meer een soort serviceverlenend bedrijf te worden? Waarbij 

mijn aardse leven en mijn idealen voor dit leven voorop staan en ik van God verwacht 

dat Hij daar een bijdrage aan levert. Aan de verwezenlijking van wat ik wil. Ik heb dat 

de afgelopen week heel duidelijk gemerkt tijdens de catechisaties. En nu wil ik niet de 

jongelui hier negatief neerzetten. Absoluut niet. En geloof ook niet dat alleen de jonge-

ren hieronder lijden. Wij als volwassen hebben hier net zo goed mee te maken. Maar ik 

kreeg het tijdens de catechisatie over gezinsvorming. Over de bijbelse lijn van huwelijk, 

seksuele gemeenschap en de mogelijke komst van kinderen. Voor veel catechisanten is 

het niet meer vanzelfsprekend dat als je trouwt en je samen je huwelijk viert in de sek-

suele gemeenschap dat je je dan ook open staat voor de vrucht van de gemeenschap, 

namelijk kinderen. Het feit dat ik die lijn zo doortrok was voor sommigen echt een soort 

streep door hun toekomstplannen. Want ze hadden gedachten om te trouwen en dan de 
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eerste tijd nog aan hun carrière werken of een eigen zaak opbouwen. En dan komt er op 

den duur ook wel een moment waarop je aan kinderen gaat denken.  We moeten dat de 

jeugd niet aanrekenen, maar onszelf als volwassenen. De jeugd denkt hierin gewoon net 

zo als de wereld waar zij in leven. Een wereld waar je zelf je leven uitstippelt. En de 

meeste van onze jongeren willen daarin de Here en de kerk best een plekje geven. En 

dat lijkt mooi en positief. Fijn dat ze de Here een plekje willen geven in hun leven. 

Maar toch broeders en zusters, wel beschouwd is het wereld op zijn kop. Wij willen aan 

de Here een plek geven in ons leven. God met ons. Maar is dit ten diepste niet hoog-

moedig. Moet de Here blij zijn dat Hij een plekje krijgt in ons leven. Een leven dat Hij 

ons gegeven toen Hij ons gemaakt heeft in de schoot van onze moeders. Een leven dat 

Hij gered heeft van de ondergang, die wij vanwege onze zonden tegemoet gingen. De 

Here is er niet allereerst om ons te dienen, maar wij zijn er om de Here te dienen. Niet 

God met ons, maar wij bij God. Het gaat niet om onze koninkrijkjes, maar het gaat om 

het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk der hemelen. En wij mogen door de genade 

van de Here daaraan meewerken en wij zijn door de Here uitverkoren om daar burgers 

van te zijn. Onze toekomst ligt in dat rijk. En met dat rijk moeten wij bezig zijn. Velen 

van ons zingen het graag: zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 

Maar in ons denken, ons leven en ons bestaan heeft dat Koninkrijk van God vaak niet 

die eerste plaats. 

Ook in ons maatschappelijk bezig zijn in politiek en samenleving, zie ik dit steeds meer. 

Worden we in ons politiek bezig zijn nog gedreven door een verlangen om mee te bou-

wen aan het Koninkrijk der hemelen? Willen wij daarin nog laten zien dat deze aarde 

van de Here Jezus is en Hij daar zeggenschap over heeft? Ik ben soms bang dat wij ons 

in ons in de politiek steeds meer gaan beperken tot het gieten van een christelijke saus 

van waarden en normen over de politieke vraagstukken. Maar dan verliest de christelij-

ke politiek zijn smaak, maar ook de christelijke journalistiek en het als christen bezig 

zijn in het economische bedrijf en in de dienstensector. Laten we er ons van bewust zijn 

dat het moderne westen, dus ook ons land, steeds meer lijkt op een troon van de duivel 

dan een troon van de Here. De duivel is slim. Vele kinderen van de Here heeft hij al 

weten te verleiden door valse leer. Hij weet dat hij op dat punt bij ons niet zo gauw een 

voet tussen de deur krijgt. Al blijft hij dat wel proberen. Maar ons pakt hij op een ander 

punt. Wij die ons niet uit de wereld terugtrekken en terecht. Maar die daardoor wel het 
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gevaar lopen om steeds meer te gaan denken als deze wereld waarin ieder mens zichzelf 

zoekt. Aan zijn koninkrijk werkt. Zijn huis, zijn auto, zijn vakanties en zijn carrière. 

De Here wil er voor ons zijn. Als een trouw en liefdevol God. Dat leert Hij ons zelf en 

dat is een grote geschenk, maar laten we er toch voor oppassen te doen alsof wij het 

centrum zijn van het heelal. Het gaat om zijn Naam, zijn Koninkrijk en zijn wil. En wie 

daarin trouw is ontvangt een rijke beloning. Dat brengt ons bij het laatste punt. De 

Here eindigt ook deze brief weer met een heerlijk vooruitzicht aan zijn gemeente te ge-

ven. Een vooruitzicht dat voor ieder mens geldt die ter harte neemt wat de Here aan 

onze broeders en zusters in Pergamum heeft geschreven. Want de Here leidt deze belof-

te in met de woorden: wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

Wie overwint ontvangt van de Here Jezus het verborgen manna. In afwijking van het 

manna dat Israël in de woestijn ontving is dit manna verborgen. Niet zichtbaar, geeste-

lijk. Maar net als het manna in de woestijn is het heerlijk zoet en het vervult je met een 

gevoel van rust, vrede en verzadiging. Het is de liefde van de Here die een mens kan 

vervullen met vreugde zoals geen enkel ander voedsel kan. De gemeenteleden in Per-

gamum die misschien met pijn in het hart afstand doen van de offermaaltijden krijgen 

een voedsel dat nog veel heerlijker en rijker is. Ze krijgen een veel rijker gevoel dan dat 

voedsel ooit kan geven. 

En wie de woorden van de Geest ter harte neemt, ontvangt van de Here Jezus ook een 

witte steen. Een steen waar een nieuwe naam op geschreven staat. Een naam die nie-

mand kent, dan de mens die hem ontvangt. Over de precieze betekenis van dit geschenk 

is veel verschil van mening onder de commentatoren. Maar een paar dingen zijn wel 

duidelijk. Wit is teken van reinheid en zuiverheid. Een steen als schrijfmateriaal in een 

stad als Pergamum is opmerkelijk. De ontvanger krijgt geen rol of een stuk papier of 

perkament, maar een steen. Als een onvergankelijk en blijvend geschenk. Een eeuwig 

geschenk van eeuwige reinheid en zuiverheid. En op die steen staat de naam van de ont-

vanger. Ten teken dat hij of zij voor altijd zuiver is in de ogen van de Here. En de naam 

die op die steen staat is niet de oude naam van de ontvanger. De naam die hij ontvangen 

heeft van zijn natuurlijke ouders. Maar het is een nieuwe naam. En het gaat hier maar 

niet zomaar om een nieuwe roepnaam. Maar zoals zo vaak in de Bijbel wordt in deze 

naam uitdrukking voor het wezen van dit mens. Zoals de namen van de Here allemaal 

wat zeggen over wie Hij is. Zo drukt deze naam het wezen van de ontvanger uit. En dat 
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op een manier dat alleen de ontvanger de naam in zijn volle betekenis kan ontvangen. 

Een heerlijke en blijvend en zeer intiem geschenk van de Here voor wie overwint. Voor 

wie stand houdt tegen de satan en zijn verleidelijke kunsten. Zoek dus het Koninkrijk 

van Christus. Ga niet van twee walletjes eten en laten we ervoor waken dat we het on-

gemerkt gaan doen. Want onze Here ziet scherp. Weest waakzaam en bidt telkens weer 

om de kracht van de Heilige Geest. Dan zult u de overwinning behalen en deze heerlijke 

geschenken van uw Here Jezus Christus ontvangen. 

Amen 


	Amen

