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Openbaring 2 en 3

127: Wie het in Tiatira blyplek aan Paulus en Silas gegee?
Lidia Anna Priscilla Tabita

128: Op watter grond het Judas selfmoord gepleeg?
Korban Golgota Akeldama Gabbata

129: Hoeveel jaar het Jakob in Egipte geleef?
7 jaar 11 jaar 17 jaar 21 jaar

130: Wat was bepalend vir Simeon en Levi se moordplanne op die Sigemiete?
Besnydenis Gif Nuwemaan Handelaars

131: Waar het Abraham vir Sara begrawe?
Ur van die Chaldeërs Grot van Makpela Berseba Egipte

132: Wie was die ma van Abraham se eersgeborene?
Sarai Ketura Silpa Hagar

133: Die vier beskrywings van Jesus se lewe word so genoem:
Briewe Psalms Evangelies Kronieke
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127: Wie het in Tiatira blyplek aan Paulus en Silas gegee?
Lidia Anna Priscilla Tabita

128: Op watter grond het Judas selfmoord gepleeg?
Korban Golgota Akeldama Gabbata

129: Hoeveel jaar het Jakob in Egipte geleef?
7 jaar 11 jaar 17 jaar 21 jaar

130: Wat was bepalend vir Simeon en Levi se moordplanne op die Sigemiete?
Besnydenis Gif Nuwemaan Handelaars

131: Waar het Abraham vir Sara begrawe?
Ur van die Chaldeërs Grot van Makpela Berseba Egipte

132: Wie was die ma van Abraham se eersgeborene?
Sarai Ketura Silpa Hagar

133: Die vier beskrywings van Jesus se lewe word so genoem:
Briewe Psalms Evangelies Kronieke

A: Handelinge 16:14

C: Handelinge 1:19

C: Genesis 47:28

A: Genesis 34:14

B: Genesis 23:19

D: Genesis 16:1-4

C: Evangelies

Openbaring 2 en 3: ooreenstemmende elemente
Groet Selfopenbaring Luister!
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Skryf aan die engel van die 
gemeente in Éfese:

En skryf aan die engel van die 
gemeente in Pérgamus:

En skryf aan die engel van die 
gemeente in Sardis: 

En skryf aan die engel van die 
gemeente van die Laodicense

Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy 
regterhand hou, wat wandel tussen die 
sewe goue kandelaars:

Dít sê Hy wat die skerp tweesnydende 
swaard het:

Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en 
die sewe sterre het: 

Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige 
Getuie, die begin van die skepping van God: 

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

En skryf aan die engel van die 
gemeente in Smirna:

En skryf aan die engel van die 
gemeente in Thiatíre:

En skryf aan die engel van die 
gemeente in Filadelfía: 

Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat 
die sleutel van Dawid het, wat oopmaak 
en niemand sluit nie, en Hy sluit en 
niemand maak oop nie: 

Dít sê die Seun van God wat oë het soos 
‘n vuurvlam, en sy voete is soos blink 
koper

Dít sê die eerste en die laaste, wat dood 
was en lewend geword het

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeentes sê
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Aanbeveling oor die 
gemeente

Veroordeling oor die 
gemeente

Waarskuwing en 
Dreiging

Belofte

2:
1
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7 

-
E
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Ek weet alles wat julle 
doen. Ek ken julle 

onvermoeide arbeid en julle 
volharding. Julle kan nie 
slegte mense verdra nie. 

Julle het ondersoek ingestel 
na die mense wat voorgee 
dat hulle apostels is, en dit 

nie is nie, en gevind dat 
hulle leuenaars is. Verder 
volhard julle ook; julle het 
baie vir my Naam verduur, 

en julle het nie moeg 
geword nie.

Maar dít het julle darem in 
julle guns: julle verafsku wat 

die Nikolaïete doen, net 
soos Ek dit ook verafsku. 

Maar Ek het teen jou 
dat jy jou eerste liefde 

verlaat het.

Dink daaraan hoe 
ver julle al 

agteruitgegaan 
het. Bekeer julle 

en doen weer wat 
julle in die begin 

gedoen het. 
Anders, as julle 
julle nie bekeer 
nie, kom Ek na 

julle toe en sal Ek 
julle lamp van sy 
plek af wegvat!

Aan elkeen wat 
die oorwinning 

behaal, sal Ek te 
ete gee van die 
boom van die 

lewe, wat in die 
paradys van God 

is.

Aanbeveling oor die 
gemeente

Veroordeling oor 
die gemeente

Waarskuwing en 
Dreiging

Belofte

2:
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Ek ken julle verdrukking en 
julle armoede, en tog is julle 

ryk. Ek weet ook van die 
kwaadstokery van die 

mense wat daarop 
aanspraak maak dat hulle 
Jode is, en dit nie is nie, 

maar tot die sinagoge van 
die Satan behoort. 

GEEN

Moenie bang wees vir 
wat julle alles gaan ly 
nie. Kyk, die duiwel 

gaan party van julle in 
die tronk laat gooi, 

sodat julle in 
beproewing sal kom, 
en julle sal tien dae 
lank baie swaar kry. 

Bly getrou tot die dood 
toe, en Ek sal julle die 

lewe as kroon gee. 

Dié wat die 
oorwinning behaal, 
sal beslis nie deur 
die tweede dood 
getref word nie.
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Aanbeveling oor die 
gemeente

Veroordeling oor die 
gemeente

Waarskuwing en 
Dreiging

Belofte

2:
1
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Ek ken die plek waar julle 
bly, daar waar die troon van 

die Satan is. Tog bly julle 
aan my Naam getrou en julle 

het nie julle geloof in My 
afgesweer nie, selfs nie in 

die tyd toe Antipas, my 
getroue getuie, doodgemaak 

is daar by julle waar die 
Satan bly nie. 

Maar Ek het 'n paar 
dinge teen julle. Julle 

het mense daar wat die 
leer van Bileam 

aanhang. Hy het vir 
Balak geleer om die 
volk Israel van My 

afvallig te maak, sodat 
hulle afgodsoffervleis 

geëet en onsedelikheid 
bedrywe het. 15 So is 
daar onder julle dan 

ook mense wat die leer 
van die Nikolaïete 

aanhang en dieselfde 
sondes doen. 

Bekeer julle nou, 
anders kom Ek 

gou na julle toe en 
sal Ek daardie 

mense bestry met 
die swaard van my 

mond. 

Aan elkeen wat 
die oorwinning 

behaal, sal Ek van 
die verborge 

manna gee, en 
daarby sal Ek vir 

hom 'n wit 
steentjie gee met 

'n nuwe naam 
daarop gegraveer, 

wat niemand 
anders ken nie, 

net hy wat dit kry.

Aanbeveling 
oor die 

gemeente
Veroordeling oor die gemeente

Waarskuwing 
en Dreiging

Belofte

2:
1

8 
–

29
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Ek weet alles 
wat julle doen. 

Ek ken julle 
liefde, geloof, 

diensvaardighei
d en volharding 
en Ek weet dat 
julle nou ook 
meer doen as 

tevore.

Maar Ek het dít teen julle dat julle die 
vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar 
as profetes voor en leer en verlei my 

dienaars om onsedelikheid te bedrywe 
en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar 

kans gegee om haar te bekeer, maar sy 
wil haar nie van haar onsedelikheid 
bekeer nie. Kyk, Ek gee haar aan 'n 

siekbed oor, en die mense wat met haar 
owerspel gepleeg het, aan swaar lyding 
– as hulle hulle nie van haar praktyke 

bekeer nie. Haar volgelinge sal Ek deur 
'n pessiekte om die lewe bring. Dan sal 
al die gemeentes weet dat dit Ek is, die 
Een wat die gedagtes en begeertes van 
die mens deurgrond. Ek sal elkeen van 

julle straf volgens julle doen en late. 

Maar vir julle 
ander in 

Tiatira, wat nie 
hierdie leer 
aanhang en 
nie die “diep 

geheimenisse 
van die 

Satan”, soos 
hulle dit noem, 

leer ken het 
nie, sê Ek: Ek 

lê op julle 
geen ander 

verpligting nie;
hou net vas 
wat julle het, 

totdat Ek kom. 

Aan elkeen wat die 
oorwinning behaal en 

tot die einde toe 
volhou om te doen 

wat Ek wil hê, sal Ek 
mag en gesag oor die 

nasies gee. Hy sal 
hulle met 'n 

ystersepter regeer, 
hulle soos kleipotte 

stukkend slaan.
Dieselfde mag en 

gesag het Ek ook van 
my Vader gekry. 
Daarby sal Ek vir 

elkeen wat die 
oorwinning behaal, 
die môrester gee. 
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Aanbeveling 
oor die 

gemeente

Veroordeling oor 
die gemeente

Waarskuwing en Dreiging Belofte

3:
1

 –
6 

-
S

a
rd

is

GEEN

Ek weet alles wat 
julle doen. Ek weet 
dat julle die naam 
het dat julle lewe, 

en tog is julle dood. 

Word wakker en versterk wat nog by 
julle oorgebly het, wat op die punt 
staan om dood te loop. Wat julle 
doen, vind Ek nie goed genoeg voor 
die oë van my God nie. Dink 
daaraan hoe julle die evangelie 
ontvang en daarna geluister het. 
Hou daarmee vol en bekeer julle. As 
julle nie wakker word nie, sal Ek 
onverwags kom soos 'n dief, en julle 
sal nie weet wanneer Ek op julle sal 
afkom nie. Maar julle het darem 'n 
paar mense daar in Sardis wat nie 
hulle klere besoedel het nie, en hulle 
sal altyd in wit klere by My wees 
omdat hulle dit waardig is. 

Elkeen wat die 
oorwinning behaal, 
sal sulke wit klere 
dra. Ek sal nooit 
sy naam uit die 

boek van die lewe 
uithaal nie, en Ek 
sal voor my Vader 
en voor sy engele 

verklaar dat hy 
aan My behoort. 

Aanbeveling oor 
die gemeente

Veroordeling 
oor die 

gemeente
Waarskuwing en Dreiging Belofte

3:
7
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-
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Ek weet alles 
wat julle doen. 
Kyk, Ek het 'n 
deur voor julle 
oopgesluit en 

niemand kan dit 
weer toesluit nie. 
Ek weet dat julle 
min krag het, en 
tog het julle aan 

my boodskap 
vasgehou en My 
nie verloën nie. 

GEEN

Kyk, Ek beskik dat van die lede van die 
sinagoge van die Satan, die mense wat 
daarop aanspraak maak dat hulle Jode 
is, en dit nie is nie, maar lieg – kyk, Ek 
sal maak dat hulle kom en voor julle 

kniel en erken dat Ek julle liefhet.
Omdat julle aan die boodskap van my 
volharding in lyding vasgehou het, sal 

Ek julle ook vashou in die tyd van 
beproewing wat oor die hele wêreld 
gaan kom om die bewoners van die 

aarde op die proef te stel. Ek kom gou. 
Hou vas wat julle het, sodat niemand 

julle kroon wegvat nie. 

Elkeen wat die 
oorwinning behaal, 
sal Ek 'n pilaar in 

die tempel van my 
God maak, en hy 
sal vir altyd daar 

bly. Ek sal op hom 
die Naam van my 
God skrywe en die 
naam van die stad 
van my God, die 
nuwe Jerusalem, 

wat van my God af 
uit die hemel uit 
afkom. En Ek sal 
ook my eie nuwe 

Naam op hom 
skrywe. 
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Aanbeveling 
oor die 

gemeente

Veroordeling oor 
die gemeente

Waarskuwing en Dreiging Belofte
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Geen!

Ek weet alles 
wat julle doen. 

Ek weet dat 
julle nie koud 
is nie, en ook 
nie warm nie. 
As julle tog 

maar koud of 
warm was!

Maar nou, omdat julle lou is, nie 
warm nie en ook nie koud nie, 

gaan Ek julle uit my mond 
uitspoeg. Julle sê: “Ons is ryk, 
skatryk, en ons het niks meer 

nodig nie,” en julle weet nie dat 
julle ellendig en beklaenswaardig 
is nie, arm, blind en kaal. Daarom 
raai Ek julle aan om by My goud te 

koop wat deur vuur gelouter is, 
sodat julle ryk kan word; en koop 

wit klere, sodat julle julle kan 
aantrek en julle skande, julle 

naaktheid, nie gesien word nie; en 
koop oogsalf om aan julle oë te 

smeer, sodat julle kan sien.

Ek bestraf en tug elkeen 
wat Ek liefhet. Laat dit 
dan vir julle erns wees 
en bekeer julle. 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. 

Elkeen wat die 
oorwinning behaal, sal 
Ek saam met My op my 
troon laat sit, net soos 
Ek ook die oorwinning 

behaal het en saam met 
my Vader op sy troon 

gaan sit het.
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