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Broeders en zusters, in deze dienst willen we met elkaar luisteren naar de boodschap die 

de Here voor ons, zijn kerk, heeft over de moeite van vervolgingen. Met het oog daarop 

zullen we straks, na votum en zegengroet, de Here loven omdat Hij zijn stad bewaart. 

We doen dat door het zingen van Psalm 48 de verzen 1 en 3. Laten we nu gaan staan om 

de Here onze afhankelijkheid te belijden. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Psalm 48 : 1 en 3 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen : Lied 481 : 1, 2 en 3    

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

7. Schriftlezing : Johannes 15 : 18 – 27 en 2 Corinthiërs 12 : 1 – 10 

8. Zingen : Psalm 37 : 13, 14 en 16   

9. Tekst : Openbaring 2 : 8 – 11   

10. Zingen : Gezang 33 : 1 en 2   

11. Dankzegging en voorbede 

12. Slotzang : Gezang 33 : 3 en 4   
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Vervolgingen. Ik weet niet of je de jongens en meisjes weten wat vervolgingen zijn. 

Zelfs al ken je het woord niet, je voelt waarschijnlijk al wel aan dat vervolgingen niet 

leuk zijn. Vervolgen lijkt een beetje op achtervolgen. Je wordt achterna gezeten. En dat 

is inderdaad ook wat er gebeurt bij vervolgingen. Dan worden mensen achterna gezeten 

en lastig gevallen. Niet omdat ze iets verkeerds hebben gedaan. Iets hebben gestolen of 

iemand zwaar verwond hebben. Nee. Als je vervolgd wordt dan wordt je achterna 

gezeten omdat je in de Here Jezus Christus gelooft. Je wordt trouwens niet alleen maar 

achterna gezeten door gewone mensen die een hekel hebben aan christenen. Maar je 

kunt ook vervolgd worden door de overheid, de politie. Je begrijpt ook wel dat het niet 

alleen bij achterna zitten blijft. Het liefst willen ze christenen te pakken krijgen. Om ze 

in de gevangenis te zetten of om ze af te tuigen of op een andere manier pijn te doen. 

Vandaag de dag worden er in bepaalde landen christenen vervolgd. Zoals in China, in 

Pakistan in het noorden van India, in Soedan, in Noord-Korea. Dus vervolgingen 

gebeuren nog altijd. En we moeten niet denken dat zoiets in ons land niet kan gebeuren. 

Nog geen 200 jaar geleden werden mensen die zich Afgescheiden hadden van de grote 

Nederlands Hervormde Kerk vervolgd. Ze kregen bijvoorbeeld te maken met militairen 

die in hun huis werden ondergebracht en de christenen de hele dag treiterden. Misschien 

vraagt iemand onder ons zich nu bezorgd af of wij misschien ook nog met vervolgingen 

in ons land te maken zullen krijgen. Om eerlijk te zijn, durf ik daarover geen uitspraak 

te doen. Maar ik denk wel dat we daar wel rekening mee zullen moeten houden. Zie ik 

dat op korte termijn gebeuren? Niet direct. Maar aan de andere kant. Je weet maar nooit. 

De stemming in een land kan zomaar omslaan. We hebben dat gezien aan de snelheid 

waarmee Pim Fortuyn een paar jaar geleden in een paar maanden een groot deel van de 

Nederlandse bevolking achter zich kreeg. Er hoeft niet zo heel veel te gebeuren wil in 

ons land de stemming omslaan. Op televisie proef je soms al wel de aversie van 

bepaalde mensen tegen ons. De Here Jezus heeft ons geleerd ons hier niet over te 

verbazen. Hij heeft ons geleerd hier eerlijk en open rekening mee te houden. Ook in zijn 

brief aan de gemeente van Smyrna waarschuwt en troost Hij zijn gemeente met het oog 

hierop. Ik heb deze brief dan ook zo samengevat: 

De Here Jezus bereidt zijn gemeente in Smyrna voor op de pijn van de vervolging. 
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We zullen daarbij op drie dingen letten: 

1. Op de Here Jezus zich hier presenteert, 

2. Op de zwaarte van de vervolging, 

3. Op de prijs voor wie volhardt. 

We zullen allereerst letten op de wijze waarop de Here Jezus zich presenteert nu 

Hij de gemeente van Smyrna voorbereidt op de pijn van de vervolging. 

Maar voordat ik daar wat meer op in ga, wil ik u weer iets vertellen over die gemeente 

van Smyrna. Van de christelijke gemeente daar weten we maar heel weinig. De 

gemeente wordt niet genoemd in het boek Handelingen en ook hebben we naast deze 

ene brief in Openbaring geen brief die aan de gemeente is gericht. Wat kunnen we dan 

vertellen over de stad? Ik heb vorige week gezegd dat Efeze in vele opzichten te 

vergelijken is met ons Rotterdam. Belangrijke havenstad met veel mensen van allerlei 

nationaliteiten. Zo zouden we Smyrna kunnen vergelijken met Antwerpen. Ook Smyrna 

was een aanzienlijke havenstad en had in de tijd van de Romeinen zo’n 100.000 

inwoners. Ook weer van allerlei nationaliteiten, waaronder veel Joden. Na de val van 

Jeruzalem in 70 na Christus hadden velen van hen zich hier gevestigd. Smyrna was dus 

ook een aanzienlijke stad met diverse monumenten. In godsdienstig opzicht was het een 

centrum van keizerverering. Maar dat zeker niet alleen. Er zijn tempels gevonden voor 

zowel Griekse als Egyptische goden. Verder is in de stad bij opgravingen een Joodse 

synagoge gevonden. 

Zo was er ook een christelijke gemeente. Een gemeente met erg weinig aanzien. Een 

gemeente van eenvoudige mensen, zoals blijkt uit de woorden van de Here Jezus (vers 

9). Ik weet uw verdrukking en armoede. Dat is de gemeente van Smyrna. Een kleine 

onaanzienlijke gemeente in een rijke, vijandige omgeving. 

Maar nu naar de presentatie van de Here Jezus aan deze gemeente. Ook nu sluit die 

weer nauw aan bij de inhoud van de brief. Want de Here presenteert zich hier als de 

eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. De eerste en de laatste. 

Daarin laat de Here Jezus zien dat Hij de eeuwige is. Er is geen tijd geweest dat Hij er 

niet was en er zal ook geen tijd zijn dat Hij er niet meer zijn zal. Hij is ook het begin van 

alles en het einde van alle dingen. Deze uitdrukking spreekt ook over de macht van de 

Here Jezus over al wat er in de hemel en op de aarde gebeurt. In deze woorden bepaalt 

de Here Jezus ons dus bij zijn goddelijk wezen. Als Hij straks gaat spreken over 
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vervolging moet de gemeente goed beseffen, dat dit niet buiten haar Here omgaat. De 

gemeente moet beseffen dat haar Heer haar niet vergeet en ook niet verlaat. Ja, dat Hij 

aan haar zijde zal staan om haar te steunen en kracht te geven. 

Ook is het van grote betekenis voor de gemeente met het oog op de vervolging die gaat 

komen, dat de Here Jezus zich hier aankondigt als Hij die dood is geweest en levend is 

geworden. Wie vanwege vervolgingen oog in oog komt te staan met de dood, moet niet 

wanhopen. Maar hij of zij moet opkijken naar haar Heer, die deze brief heeft gestuurd, 

waarin Hij Zich getoond heeft als overwinnaar op de dood. De dood die je misschien 

moet sterven vanwege Jezus Christus zal niet het laatste woord hebben, want deze 

Christus die in het midden van zijn gemeentes wandelt en weet wat er gebeurt, heeft de 

dood van zijn grote kracht beroofd. Door zijn werk is de dood niet langer een 

doodlopende weg, maar is het een doorgang geworden naar het eeuwige leven, voor 

ieder die Christus volgt en aanbidt. Dat in de eerste plaats. Christus verschijnt zo aan 

zijn gemeente dat zijn verschijnsel alleen een troost is met het oog op de vervolgingen 

die gaan komen. 

In de tweede plaats zullen we letten op de zwaarte van de vervolging. De Here Jezus 

vertelt de broeders en zusters waar het gevaar vandaan komt. Het komt van mensen die 

van zichzelf zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Het mag duidelijk zijn dat het 

hier om de Joden gaat die Jezus van Nazareth niet willen erkennen als de Messias. 

Mogelijk zijn in Smyrna zelfs Joden die het optreden van de Here nog hebben 

meegemaakt. Of die betrokken zijn geweest bij de vervolging van de gemeente in 

Jeruzalem samen met Paulus. Waar Joden neerstreken namen ze altijd hun godsdienst 

mee met al zijn bijzondere regels en tradities. Het laat zich raden dat een sterke Joodse 

gemeenschap zich sterk zal afzetten tegen een andere Joodse religie in de stad Smyrna. 

Zij zijn de ware aanbidders van God. En dan is daar in dezelfde stad nog een andere 

gemeente met Joodse wortels. Maar die tegelijk al die regels en tradities aan de kant 

heeft geschoven. Wat is er gemakkelijker dan zo’n gemeente, als hij ook nog eens klein 

en arm is, de duimschroeven aan te draaien in een poging deze gemeente uit Smyrna te 

laten verdwijnen. Deze mensen noemen zich Joden. Die naam Joden is afgeleid van het 

woord Juda. Van de 12 stammen uit het Oude Testament waren er voor de dienst van de 

Here de Tien stammen uit het Noordelijk Rijk zo goed als verloren gegaan. De kleine 

stam Benjamin werd vaak bij die van Juda genomen en zo bleef de stam Juda over als 
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enige stam die God nog diende. De naam Juda betekent waarschijnlijk “lof”. En zo 

zagen deze Joden zich als de enig overgebleven ware aanbidders van God. Zij waren 

zijn uitverkoren volk. Zij alleen hadden de beloften van de Here trouw bewaard. Deze 

zelfingenomenheid vinden we ook terug in de woorden van de Here Jezus. Zij zeggen, 

dat zij Joden zijn. Maar de Here Jezus zegt vervolgens van ze: maar zij zijn het niet. 

Daarmee zegt de Here Jezus niet dat het geen echte Judeërs zijn, maar Hij zegt het zijn 

geen echte aanbidders van God. Want zij verwerpen Mij. Terwijl Ik hun God ben. Ze 

zijn geen ware Joden en ze vormen geen synagoge van de God van Israël. Synagoge is 

afgeleid van het Griekse werkwoord “sunagoo” wat verzameling betekent. Als ze 

samenkomen dan komt daar niet de kinderen van God samen, maar de kinderen van de 

satan. Want met de satan delen ze hun haat tegen Christus en zijn ze uit op de uitroeiing 

van zijn kerk, zijn gemeente. 

Waar bestaat de vervolging nu uit? Hij bestaat uit verdrukking, armoede en laster. De 

gemeente ervaart weerstand. Ze ervaart dat haar geen plaats wordt gegund. Ook ervaart 

ze dat er leugens over haar worden rondgestrooid. Typisch duivels werk, die de vader is 

van de leugen. Ook ervaart de gemeente armoede. Gezien het verband is het 

waarschijnlijk dat ze economisch worden geboycot. Heel moeilijk aan werk kunnen 

komen. Heel moeilijk klanten krijgen. Maar heel troostvol zegt de Here Jezus over die 

armoede, dat ze niet arm zijn, maar integendeel rijk. En heeft Hij niet volkomen gelijk? 

Zijn wij niet ontzettend rijk? En dan hoeven we die rijkdom niet eerst te vergeestelijken. 

Zo van: de Here houdt van ons. Ook dat is waar en dat is ook heel rijk. Maar ook in 

letterlijke zin zijn wij rijk. Want wij zijn de erfgenamen van God. Wat van Hem is, is 

ook van ons. Van Hem is de wereld en al wat daarin en daarop is. En het is straks 

allemaal voor u, voor jullie. We zijn als het ware mensen met een enorm tegoed op onze 

bankrekening die alleen nu nog niet aan het geld kunnen komen. Maar straks als de 

Here Jezus is teruggekomen, valt dat tegoed vrij en kunnen we erover beschikken. Met 

Christus zijn we rijk en in Christus zijn we rijk. Laat de mensen maar denken dat u geen 

rooie cent hebt, maar straks lacht u. Want zij weten niet wat u weet. U zult zelfs de 

aarde erven. 

Vervolgens roept de Here Jezus de leden van de gemeente op om niet bevreesd, niet 

bang, te zijn voor wat ze aan lijden zullen ervaren. Al windt de Here Jezus er ook geen 

doekjes om van wie dit lijden komt. Want Hij zegt: zie de duivel zal sommigen van u in 
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de gevangenis werpen. De duivel zit achter deze verdrukking van de gemeente. De 

duivel zit erachter dat sommigen in de gevangenis worden geworden. En gezien de 

oproep van de Here om trouw te zijn tot de dood, zal de verdrukking in een bepaald 

geval zelfs tot de dood leiden. Of de Here Jezus hiermee gedoeld heeft op de doop in het 

jaar 155 van de latere voorganger van Smyrna Polycarpus is de vraag. Maar het laat wel 

zien dat de gemeente van Smyrna inderdaad heeft moeten leiden onder zware 

vervolging. Hoe vaak zullen onze broeders en zusters in die dagen niet deze brief van 

hun Heiland hebben gelezen? Vreest niet voor hetgeen u lijden zult. Want zelfs al zult u 

gedood worden, als u trouw blijft, zult u de kroon van het leven ontvangen. 

Heerlijk hoe de Here hier weer de gemeente troost door te laten zien dat Hij het 

tegenovergestelde zal bewerken van wat de duivel wil. De duivel maakt ze arm, maar 

Christus drukt ze op het hart dat ze rijk zijn. De duivel jaagt sommigen van hem 

misschien de dood in. Maar achter het graf staat Christus klaar om de gestorven broeder 

of zuster de kroon van het leven op te zetten. Wat een heerlijke ironie van de Here. 

Weest dus maar niet bevreesd als er vervolging komt. Natuurlijk, vervolgd worden in 

geen pretje. Het is een ware verzoeking. Waarin het geloof beproefd wordt. Maar de 

gemeente moet weten: onze Here houdt ons vast. En tot verdere geruststelling zegt de 

Here dat het een verdrukking van tien dagen is. De tijd van verdrukking is beperkt. Ook 

dat mag de gemeente weten. Ook daar mag de gemeente troost bij vinden. Hoe moeilijk 

de vervolging ook zal zijn, Christus geeft de duivel geen vrij spel. Ook als de duivel zijn 

gemeente vervolgd is Christus daarbij om de macht van de duivel te beperken. Dat in de 

tweede plaats. 

Tenslotte zullen we letten op de prijs voor wie volhardt.  Zoals iedere brief wordt 

deze brief afgesloten met een oproep. Een oproep voor de hele kerk. Een oproep voor 

ieder die een oor heeft. Heel persoonlijk. Maar het is ook een oproep voor al de 

gemeenten van Christus. Want het is een Woord dat de Geest tot de gemeenten spreekt. 

Deze brief is dus niet alleen voor de gemeente van Smyrna bestemd, maar voor de hele 

algemene christelijke kerk. Voor iedere gelovige. 

Hij is dus ook voor ons bestemd die op dit moment niet met vervolging te maken 

hebben. Wat niet is zou zo maar kunnen gebeuren. Deze wereld heeft onze Here gehaat 

en zo zou de wereld ook ons kunnen gaan haten. Want omdat Christus ons uit de wereld 

heeft uitgekozen, horen wij niet bij de wereld. En de wereld haat wat niet van deze 
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wereld is. Wij zijn niet meer dan onze Here. Maar laten wij dan niet bang zijn. Want 

onze Here is de eerste en de laatste. Hij is dood geweest en is levend geworden. Hij 

heeft de macht over leven en dood. Al maakt de wereld ons arm, wij zijn de rechtmatige 

erfgenamen van de nieuwe wereld. Ook al worden we gedood, achter de dood ontvangt 

Christus ons om ons de kroon van het leven te geven. Ja, wie overwint, wie volhoudt, 

zal dan ook van de tweede dood, de eeuwige dood, geen schade lijden. Houd dat voor 

ogen, broeders en zusters. Dat valt niet mee voor ons. Voor ons die in een tijd leven dat 

we liever voor de snelle winst gaan. De snelle bevrediging van onze behoeften. En wie 

heeft er behoefte aan lijden, aan armoede, aan verdrukking, aan laster? Ik niet. U niet. 

Maar laten we dan toch niet toegeven aan onze eerste impuls om aan het lijden te 

ontsnappen, maar laten we de Here trouw blijven. Hij die ons eeuwige vreugde en 

eeuwig leven zal schenken als wij trouw zijn en onszelf verloochenen. 

En als we dat doen dan zullen we mogelijk ook ervaren waar Paulus het over heeft in de 

tweede brief aan de Corinthiërs. Paulus die veel heeft moeten lijden om de naam van de 

Here Jezus. Maar wat zegt hij in vers 10? Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, 

smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 

zwak ben, dan ben ik machtig. Niet omdat hij dan zelf zo sterk is. Want hoe kun je 

jezelf sterk noemen, als je handen gebonden zijn en iedereen je bespot? Maar Paulus 

heeft het hier ook niet over zijn eigen kracht, maar over de kracht van de Here Jezus die 

zichtbaar word in de vrijmoedigheid die Paulus in zulke situaties heeft. Juist in die 

moeiten waarin hij zelf zo machteloos was heeft hij zo sterk de kracht van de Here 

ervaren. Heeft hij ervaren dat hij kracht en vrijmoedigheid had waar hij nooit van had 

durven dromen. Hij heeft ervaren. Mijn Heiland laat me niet alleen als ik in de moeite, 

de verdrukking kom, als de duivel en zijn handlangers hem naar het leven staan. Want 

de Here Jezus, die hij dient, is de eerste en de laatste. Hij is dood geweest en levend 

geworden. 

Amen 


	Amen

