
 

OPENBARING 1:1-20 KALIBREER 
“JY KRY WAT JY MEET” 

 
 
Die boek Openbaring 
 
• Die boek Openbaring is geskryf aan 

gemeentes in vandag se Turkye.  Dit wil 
ons herinner dat gemeentes broos is en 
koers kan verloor, maar ook wat hulle met 
die genade van die Here kan vermag.   

 
 
• Openbaring voel na ‘n vreemde boek. Dis 

vol drake en nommers oos 666 en seëls en 
trompette en skale.   

• Die boek is geskryf deur ene Johannes 
terwyl hy banneling op die eiland Patmos 
was. Dit was moeilike tye vir die 
gemeentes onder die Romeinse bewind. 
Al het die Romeine ‘n vreedsame 
samelewing bevorder (die sg “Pax 

Romana”) en daar min fisiese vervolging 
van die gelowiges was (die verwagting was 
wel dat dit meer sou word), was die 
versoeking eerder vir die gemeentes om 
te assimileer, met ander woorde aan te 
pas en in te pas by die kultuur rondom 
hulle. Ons kan hiermee identifiseer.   

• Die literatuursoort van Openbaring (en 
ook ‘n boek soos Daniel en baie ander 
geskrifte in daardie tyd), was die sg 
“apokaliptiek”.  Boeke in hierdie styl 
ontstaan gewoonlik in moeilike situasies 
wat die vraag oproep wie regtig in beheer 
van die geskiedenis is.  Daar word dan 
vertel van ‘n groot, dramatiese stryd 
waarin kosmiese magte mekaar aanvat, 
maar waarin die Goeie (in Openbaring, 
God) uiteindelik oorwin.  Daar word in 
sulke geskifte baie gebruik gemaak van 
beelde, simbole, vreemde wesens en 
getallesimboliek.  Bv is 4 die getal van die 
hele aarde, 12 die getal van die kerk, 7 die 
getal van God en 666 die getal van die 
Bose wat God na-aap, maar net nie by 
Hom kan kom nie (666 is die futiele poging 
om ‘n 7 te wees).   



 

Jesus tussen die Kandelare 
 
• In Openb 1:12-13 sien ons die mooiste 

prentjie.  Jesus staan tussen die 7 
kandelare (die gemeentes).  Dit is die 
groot troos.  Ja, dinge werk nie altyd uit 
soos ons hoop nie en ons kry soms tye van 
twyfel en wanhoop.  Maar as ons oor ons 
skouer loer, staan Jesus daar tussen die 
kandelare – by ons as Leeu en as Lam.   

• Terwyl Hy in ons midde is, motiveer en 
korrigeer Hy ons ook.  Jesus is vir ons lief 
soos ons is, maar Hy los ons nie soos ons is 
nie!  Die 7 briewe aan die 7 gemeentes 
volg die patroon wat die ou Grieke 
“paidea” of “opvoeding” genoem het.  Dis 
i) eers positiewe aanmoediging (wat ons 
reg doen), dan ii) reghelp (wat ons anders 
moet doen) en dan iii) beloftes wat ons 
motiveer met hoop.   

• Die grootste motivering is Jesus self.  Hy is 
die Alfa en die Omega (Hy maak die werk 
klaar wat Hy begin het).  Hy is ook die Een 
wat is, wat was, en wat kom. Dieselfde 
God van die brandende bos (“Ek is wat ek 
is en wat ek altyd sal wees”).  Hy bewoon 
die ewigheid en daarom is ons verlede, 
hede en toekoms in sy hande. 

Die Missie van die Gemeentes 
 
• Die gemeentes se taak is “getuienis”.  Dit 

is om volhardend en getrou met woord en 
daad die ware werklikheid agter die 
werklikheid vir die wêreld te wys.  Om dit 
wat ons agter die skerms sien gebeur, 
eksplisiet te maak sodat wat op aarde kan 
gebeur wat in die hemel afspeel.   

• En tog is ons nog nie in die hemel nie.  
Inteendeel, Openbaring troos ons juis in 
die tyd tussen Jesus se eerste en sy 
tweede koms.  Beelde van die slawerny in 

Egipte en die woestyntyd word in 
Openbaring gebruik sodat ons besef dat 
die woestyn deel is van die groter prentjie.  
So word die Bose “op sy plek gesit”.   

• Ons taak is om profete te wees (nie 
toekomsvoorspellers nie, maar die uitwys 
van die skade wat die Bose kan aanrig), en 
priesters (wat met God praat oor die 
wêreld en met die wêreld praat oor God).   

Kalibreer 
 
• Om te kalibreer is om ‘n meetinstrument 

te toets teen ‘n standaard sodat dit reg 
kan meet.  Openbaring wil vir die 
gemeentes help om reg te meet, en om 
die regte dinge te meet.   

• Mens kry verskillende soorte metings.  
Sommige word “lag metrics” genoem en 
sommige word “lead metrics” genoem. 
“Lag metrics” meet die gevolg van alles 
wat in die verlede gebeur het (die 
nommer op my skaal in die badkamer is ‘n 
“lag metric” want dis die gevolg van al die 
vorige skaaptjoppies.  As jy gaan begin 
meet hoeveel keer jy hierdie week 
oefening gedoen het, dan meet jy ‘n “lead 
metric”, met ander woorde iets wat die 
uitkoms gaan verbeter in die toekoms.   

 
• In die briewe aan die 7 gemeentes word 

ons gekalibreer aan die standaard van dit 
wat in die hemel agter die skerms afspeel 
en word ons geleer om te meet hoe ons 
getuig en hoe ons met ons dade van liefde 
en diensbaarheid wys hoe dit is om in die 
Koninkryk van God te leef, op pad na die 
Nuwe Jerusalem.   


