
 

OPENBARING 3:1-6 KALIBREER 
 
 
Sardis as stad en gemeente 
 

 
 
• Die vyfde gemeente in ons Kalibreer-reeks 

is die gemeente van Sardis. Sardis was ‘n 
spogstad van die antieke tyd met ‘n 
interessante ironie. Dit was ‘n baie rustige 
plek bekend vir sy vooruitstrewendheid 
veral in die landbou- en tekstielbedryf.  
Gebou op ‘n hoë rif met ‘n pragtige uitsig 
oor die vallei was hulle ook ‘n stad wat as 
‘n soort vesting baie veilig was en nie 
sommer ingeneem kon word nie. Ten 
spyte daarvan was hulle nie onoorwinlik 
nie en is hulle dikwels ingeneem.  Hierdie 
ironie is volgens geleerdes die gevolg van 
oorgerustheid oor hulle veiligheid en dus 
agterlosigheid en ‘n gebrek aan 
waaksaamheid.   

• Wanneer ons lees oor die gemeente in 
Sardis, kry ons ongelukkig ‘n soortgelyke 
idee.  Waar ‘n gemeente (vgl. Matt 5) ‘n 
stad op ‘n berg en ‘n lampstaander moet 
wees wat sout en lig vir hulle omgewing is, 
het hulle soos die stad geword in plaas 
van dat die stad hulle as rolmodelle en 
inspirasie kon neem.   

• Die gemeente het ‘n goeie reputasie 
gehad en daar was blykbaar nie ‘n gebrek 
aan aktiwiteite nie.  Dit was ‘n “besige 
gemeente”.  Mens kan jou voorstel dat 
hulle ‘n vol kalender met baie 
Bybelstudiegroepe, projekte en 
byeenkomste gehad het. Bekend as 
lewendig, maar die Here sien dwarsdeur 
wie hulle voorgee om te wees.  

• Die vermoede is dat hierdie laksheid en 
traagheid by hulle as ‘n tipiese 
“tweedegeslag-gemeente” ingetree het.  
Daar was groot rustigheid.  Vergete was 
die gravitas en dringendheid van die 
eerste geslag Christene met daardie vuur 
van die Evangelie in hulle harte, gereed 
om die wêreld met die liefde, genade, 
vrede en hoop van Christus te oorrompel.   

 
 



 

‘n Sin vir Dringendheid 
 
• Mens kan baie besig wees, maar nie met 

die regte goed besig wees nie.  Jy kan baie 
beweging (en dus skynbare “lewe”) hê, 
sonder om rigting te hê (vra maar vir enige 
marmotjie op ‘n wieletjie).   

• Wat in die gemeente van Sardis ontbreek 
het, was die visie wat vir hulle op die 
langer duur effektief in hulle gemeenskap 
sou maak, ‘n kragbron in plaas van ‘n 
swart gat wat maar net die meedoënlose 
gemaksugtigheid van die omgewing 
opgeslurp het.   

• Daar was so min oortuiging en durf by die 
gemeente oor dat hulle eintlik maar net 
totaal onskadelik was. Daar was nie eers 
rede om hulle te vervolg nie, dit was 
makliker om hulle maar net te ignoreer.  
(Iemand het mos eenkeer gevra of, indien 
hulle sou besluit om Christene te vervolg, 
daar genoeg “getuienis” teen jou sou 
wees om jou gevange te neem.) 

• Die groot probleem was dat ‘n sin vir 
dringendheid by die gemeente ontbreek 
het.  Waarom sal hulle verander of weer 
“tot bekering kom” as alles dan so lekker 
en gemaklik is?  En so, gaandeweg, het 
hulle maar net op hulle reserwes begin 
teer tot daar niks van die oorspronklike 
drif en durf van die Evangelie oor was nie.  
Hulle het maar net aangegaan met hulle 
alledaagse roetine en die duisend-en-een 
dingetjies wat elkeen maar elke dag moet 
doen.  Baie besig, maar dood.   

 

Wakker word! 
 
• Mens word nie een oggend wakker en 

besluit jy gaan nou die Here vaarwel roep 
nie.  Jy verdwaal soos ‘n skaap – graspol 
vir graspol, baie geleidelik raak jy 
gewoond aan die gemaksug en om in jou 
eie klein-burgerlike wêreldjie te begin leef. 

• Die beste manier om weer ‘n sin vir 
dringendheid te ontwikkel, is om jou 
huidige lewenstrajek te ekstrapoleer – 
waarheen lei dit?  As ek net aangaan soos 
ek aangaan, watter soort mens maak dit 
van my.  As ons as gemeente en 
geloofsgemeenskap net dieselfde as altyd 
doen, watter resultate sal ons kry?   

• Die manier om dan “tot bekering” te kom, 
is om iets anders te probeer.  Asof jy dit 
glo.  Om so op te tree asof jy werklik glo 
dat die Evangelie die wêreld kan verander 
en dat jy ‘n belangrike instrument in 
daardie verband is.  Toetsbestuur met 
ander woorde die beloftes van God.  En let 
op die resultate.  Want uiteindelik sal jy 
dit ook “werklik” glo as jy die waarheid 
daarvan opnuut begin beleef.   

• Soms moet jy ‘n harde boodskap kry – die 
Here gebruik dikwels gebeur en mense in 
ons lewens om daardie boodskap oor te 
dra. Sardis word byvoorbeeld nie hier met 
sagte handskoene aangepak nie.   

Dra wit klere 
 
• Onbesmet deur die omgewing, nie ‘n 

termometer wat die omgewing weerspieël 
nie, maar ‘n termostaat wat die klimaat 
bepaal, dit is hoe diegene in Sardis was 
wat “wit klere” dra.  Hulle was nie 
vreemde mense - bloot op-en-wakker.   

• As ek opdaag, het die Here genoeg om 
mee te werk en oor te begin met Sardis. 


