
 

 

 

 

 
 
 

OPENBARING 3:14-22   KALIBREER VIII 
LAODISEA - Hoe nader aan die bron, hoe meer bruikbaar 

 
Agtergrond:   
Ons kyk vandag na Johannes se brief 
aan die gemeente is Laodisea.  Die 
stad is gestig in 250 v.C. deur die 
Seleukiede koning Antiogus II.  Hy 
vernoem die stad na sy vrou met die 
naam van Laodike.  Die stad was 
sowat 70 kilometers suid-oos van 
Filadelfia geleë en was ’n florerende 
handelstad.   
 

 
 
Waarskynlik die rykste van al sewe 
die stede waarvan ons lees.  Die 
rykdom is opgebou uit veeteelt en 
handel.  

• ’n Baie besonderse tipe 
wolskaap het hier voorgekom en 
hulle het ‘n sagte swart glanswol 
geproduseer wat baie gewild 

was in die klerebedryf.  Die 
trimita, ‘n vroue tuniek, is onder 
andere van hierdie spesiale wol 
gemaak.  Die stad was selfs vir ’n 
ruk Trimitaria genoem omdat die 
kledingstuk so uniek aan die stad 
was.   

• Laodisea was verder ook bekend 
vir hulle beroemde mediese 
skool.  Frigiese poeier, wat ‘n 
soort oogsalf was, is hier 
vervaardig. 

• En dan het die stad ’n probleem 
gehad met water. 

 

 
 
Water is van bronne ongeveer 10 
km buite die stad aangelê en die 
probleem was dat die water baie 
mineraalryk was en as dit uiteindelik 
by die stad aangekom het, was dit 
louwarm.   
 



 

 

 

 
Laodisea het presies verstaan wat 
die metafoor beteken.  Hierapolis 
het ’n warm waterbron gehad en 
mense het geglo dit het genesende 
eienskappe.   
 

 

 
Die ander stad was Kolosse en hulle 
het weer heerlike koue water 
fonteine gehad, wat mens verfris 
het.  Die een stad se water was 
genesend en die ander stad se water 
was verfrissend.  Laodisea se water 
was onbruikbaar en nutteloos. 
 
Jesus sê nou vir die gemeente – ek 
wens julle was genesend soos warm 
water, of verfrissend soos koue 
water, maar nou is julle so 
onbruikbaar en nutteloos soos die 
water wat julle moet gebruik. 
 

 
Wat weet ons van die gemeente? 
Heel waarskynlik is die gemeente 
gestig deur Epafras (Kol 4:13) in die 
tyd toe Paulus in Efese gebly het.  Dit 
lyk ook of hulle gereeld in die huis 
van ’n vroue lidmaat, Nimfa 
bymekaar gekom het.  Paulus self 
het ook ‘n brief aan die gemeente 
geskryf, alhoewel ons nie weet wat 
daarvan geword het nie (Kol 4:16). 
 
Dit wil lyk of baie van die lidmate 
gedeel het in die rykdom van die 
stad en (vers 17) niks meer nodig 
gehad het nie.  Dit wil ook lyk of daar 
nie juis vervolging of diskriminasie 
teen die Christene was nie.  Van al 
die gemeentes was hierdie een 
waarskynlik die verste van koers af.  
En hulle het dit glad nie besef nie!  
 
In die briewe aan die sewe 
gemeentes is daar: 

• 2 gemeentes van wie die Here 
net goeie dinge sê, 

• 3 gemeentes vir wie Hy prys, en 

• 2 gemeentes waarvan die Here 
net slegte dinge te sê het.  Sardis 
en Laodisea val in die laaste 
groep.  Die Here vind niks 
prysenswaardig aan hulle nie.  
Interessant genoeg dat dit dan 
ook juis die twee gemeentes is 
waar daar geen sprake van 
vervolging is nie.  

 
 
 

Julle leef net te ver van die bron af. 

Voorbeeld van ’n water pypleiding 

Hierapolis se warm 
waterbronne 



 

 

Skriflesing: Openbaring 3:14-22 
Vanuit die teks sien ek 3 hoof temas.   
 
Diagnose: 
Heel eerste is dit amper soos ’n 
dokter wat ’n diagnose maak (vers 
15-17). 
 
1. Water: 
Hy begin met die metafoor van die 
water.  En hy sê reguit vir die 
gemeente julle is nie genesend of 
verfrissend nie.  Trouens – julle is 
lou, julle maak my naar – totaal 
nutteloos.  Julle staan net te ver van 
die bron af. 
 
2. Rykdom, bankwese, tekstiel: 
Sy tweede diagnose is dat hulle arm 
en kaal is.  Julle het die beste 
bankwese en tekstielbedryf a.g.v. 
die “swart” wol en julle is skatryk, 
maar eintlik is julle arm en kaal. 
 
3. Blind: 
En dan verbaas dit ons nie regtig as 
Jesus dan met sy laaste diagnose vir 
hulle sê dat hulle blind is nie.  Ten 
spyte van julle beroemde oogsalf, is 
julle blind. 
 
Voorskrif: 
Soos ’n goeie dokter kom gee Jesus 
dan vir die gemeente ’n voorskrif vir 
elkeen van die probleme.  As julle dit 
gaan doen gaan julle weer bruikbaar 
en van nut wees vir die stad waarin 
Ek julle geplaas het. 
1. Koop julle goud by My: Dit is 

goud wat deur vuur gelouter is 
en wat jou regtig sal ryk maak.  

Regte prioriteite op die regte 
plek. 

2. Koop julle klere by My: Teenoor 
die swart wolklere wat julle dra is 
die klere wat Ek gee skoon en 
wit.  Vergifnis! 

3. Koop julle oogsalf by My – sodat 
julle oë gesond kan word en julle 
die siekes en die moeës, die 
behoeftiges rondom julle kan 
raaksien en kan help.   

 
As julle die voorskrif gaan navolg 
gaan julle nie nutteloos en 
onbruikbaar bly nie, maar “gesond” 
word – genesend en verfrissend. 
 
Die geneesheer: 
Die wonderlikste van die teks is die 
geneesheer – Jesus Christus.  Hy is 
nog soos die ou dokters wat 
huisbesoek (“house calls”) doen. 
 
Openbaring 3:20: “Kyk, Ek staan by 
die deur en Ek klop.  As iemand my 
stem hoor en die deur oopmaak, sal 
Ek by hom ingaan en saam met hom 
die feesmaal hou, en hy saam met 
My”. 
 
Ek dink die brief aan die Laodisense 
kom vra vir ons: Staan nader aan die 
bron van liefde en geloof sodat julle 
kan bruikbaar wees. 
 
Hoe nader julle aan die bron staan 
hoe meer gaan julle besef wie julle 
aanbid: 

• die Een wat besig is om ’n nuwe 
hemel en aarde te skep; die 
getroue Amen, 



 

 

• die Een wat vir ons wit klere gee, 
wat vir ons vergifnis aanbied, 

• die een in wie ware rykdom lê, 

• die een met oogsalf wat ons oë 
kan oopmaak om onsself, die 
wêreld, en God beter te kan sien. 

 
God is die bron van genesing en 
verfrissing.   

 
 

Hoe nader ons aan die bron 
beweeg en leef, hoe meer 

bruikbaar en van nut is ons. 


