Schriftlezing: Openbaring 3:14-22 Tekst: Openb.
3:14-19 Thema: Om koud en heet van te worden.
Zingen: Ps. 63:1,2 en 3, Ps. 70:3, Ps. 84:3 en 6, Ps.
119:84 en 86, [voorber. HA], Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
Met Laodicea ontmoeten we een Arts die doorpakt.
1 De dokter [14]
Christus, de dokter, stelt Zich voor. Dit zegt Hij…
De Amen. Alles wat gezegd wordt heeft met Zijn
trouw en de zekerheid van Zijn belofte te maken.
De getrouwe en waarachtige getuige. Christus wilde
lijden om de waarheid van Zijn persoon te bewijzen.

Lauw ben je niet zomaar. Ook in Laodicea is dat
anders geweest (Kol. 4:13). Men heeft het nu goed
met zichzelf en heeft ook genoeg aan zichzelf.
Een oud probleem: ‘ik’ staat centraal. Christus heeft
vijf woorden nodig om de ellende te duiden – die
men niet ziet ‘u weet niet…’ Ontdekking is nodig.
3 De genezing [18]
Christus geeft een dringende – niet vrijblijvende –
raad: Koop van Mij. Christus biedt genezing..
Gelouterd goud. Geloof - beproefd door het vuur van
verdrukking (1 Petr. 1:7) en bestand voor het vuur
van Gods oordeel..

Hij is het begin van Gods schepping. Christus kan
ook nu uit niets - iets te scheppen.

Witte kleren. Met alles waarmee wij ons bedekken,
staan we naakt voor God. Christus wil ons kleden in
het wit van gerechtigheid en heiligheid voor God.

2 De diagnose [15-17]
Christus vergelijkt de werken van de gemeente met
haar watervoorziening.

Christus moest Zijn gemeente ontdekken. Ze zagen
het niet. Daarom zegt Hij: zalf uw ogen met zalf,
zodat je alles gaat zien zoals Ik (Christus) het zie.

Lauw. Wat koud moet zijn… is het levende water
waarvan elke Christen een bron is (Joh. 4:14, 7:38).
Een bron van Heil die verzadigd.

4 De dokter [19]
Ieder die Ik liefheb… Christus spreekt Zijn
broederlijke liefde uit. Die is geen verleden tijd!

Lauw. Wat heet moet zijn… is de liefde in de
gemeenschap van de gemeente als vrucht van de
Geest. Het onderlinge liefde betoon.

Omdat Hij liefheeft, wijst Hij terecht en bestraft Hij.
Zijn aanpak en opvoeding tonen wat Hij wil: dat we
er koud en heet van worden.
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