Schriftlezing: Openb. 3:7-13, Tekst: Kerntekst:
Openb. 3:8a Thema: ‘Een open deur…’
Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 12;1, Ps. 56:1,2 en 5,
Ps. 89:7 en 8, Ps. 27:7
Hoofdpunten van de preek
Er is veel waar je als gemeente(lid) niet tegen
opgewassen bent. Christus bemoedigt het kleine F.
Christus houdt de deur voor je open [vers 7 en 8]
Christus weet wat Zijn gemeente wel en niet kan. Ik
ken uw werken… opvallend is dat dan niets van
Filadelfia volgt, maar des meer van Christus Zelf.
Christus spreekt met gezag. De verschillende OT
titels van God spreken duidelijke taal.
Christus heeft als sleuteldrager van Davids huis de
bevoegdheid om de deur van het Koninkrijk te
openen of te sluiten (zie Jes. 22:15-23).
God heeft Hem dit gezag gegeven vanwege Zijn
lijden, sterven en opstanding. Hij bepaalt wie
binnenkomt of buitenblijft.
Christus neemt het voor je op [vers 9]
De gemeente heeft kleine kracht en stelt niets voor
in het maatschappelijke/ godsdienstige leven.
Kwade machten drukken de gemeente graag weg.
Ondanks de mooie naam komen de machten uit een
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verkeerde bron: de synagoge van Satan. Hij brengt
de tegenstand tegen de gemeente op de been.
Christus belooft dat Hij zal geven dat lasteraars en
vervolgers tegen wil en dank zullen erkennen dat Hij
de gemeente liefheeft.
Christus bewaart je [vers 10-11]
De gemeente heeft weinig kracht: het Woord en de
Naam van Christus (8b). Wie zich daaraan vasthoudt
staat sterk en wordt door Christus bewaard.
Christus noemt het Woord ‘het Woord van Zijn
volharding.’ Het NT is vol van Christus en Zijn
volharding in de strijd tegen de andere machten.
Christus bewaart Zijn gemeente niet voor de
verzoeking, maar wel in de verzoeking. Met Zijn
Naam en Zijn woord staan we dan sterk.
Christus verzekert je [vers 12]
Christus eindigt deze brief zoals alle brieven met een
belofte voor degene die overwint
F lag in aardbevingsgevoelig gebied. Een pilaar is
het symbool van vastheid. Christus belooft een
onwankelbare plaats in Gods tempel.
Op de pilaren zijn drie namen onuitwisbaar
gegraveerd. Blijvend getekend als Gods bezit, als
burger van Nieuw Jeruzalem en… een nieuwe Naam

