
 

 

 

 

 

97. Groeten van Jezus 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Openbaring 3:20a. 

 Plagen je vrienden je wel eens of lacht iemand je uit omdat je probeert te leven zoals God het 
graag wil? 

 Voelde jij je wel eens buiten de groep staan omdat je over God praatte? Wie of wat hielp je 
toen? 

 Denk je af en toe: geloofde ik maar niet in God - omdat het allemaal zo moeilijk lijkt? Praat 
met een volwassene over hoe je je voelt en hoe je elkaar kunt helpen. 

Lees verder… 

 

Wat er aan vooraf ging… 

Openbaring begint met Jezus’ woorden voor de christenen in zeven gemeenten in het westen van 

Turkije: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Het leven was moeilijk 

voor alle christenen, en sommige van hen hielden niet vast aan wat ze geloofden over Jezus. Hier 

staat wat Jezus zei tot de gemeente van Filadelfia en van Laodicea. 

Lees nu samen Openbaring 3:7-22.  

 

Wat er daarna gebeurde… 

Jezus had voor elke kerk een ander bericht. De gelovigen uit Efeze moesten Jezus weer liefhebben 

zoals ze Hem eerst liefhadden. Christenen in Smyrna moesten zwaar lijden voor hun geloof, maar ze 

werden beloond met leven. Gelovigen in Pergamum hadden wat verkeerde ideeën en in Tyatira 

bleven ze niet bij wat Jezus hun geleerd had. De volgelingen in Sardis moesten wakker worden en 

teruggaan naar hun leven met God. Jezus bemoedigde de mensen in Filadelfia omdat ze gehoorzaam 

waren aan zijn woorden en volhielden. Johannes nodigt ons uit om te luisteren wat de heilige Geest 

tot álle gemeenten zegt. Net als bij de mensen in Laodicea wil Jezus dat we Hem blijven uitnodigen in 

ons leven. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 126 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

 



 

 

 

 

 

Bijbelse woorden toegelicht 

Tijden van beproeving De christenen hadden veel problemen omdat de Romeinse heersers 

het christendom probeerden uit te roeien. Veel mensen leden en sommige stierven zelfs 

vanwege hun geloof. Johannes moedigde hen aan door hun te vertellen dat God de Romeinse 

leiders zou veroordelen en dat hun hele keizerrijk zou instorten. 

Laodicea Dit was een belangrijke stad in het huidige Turkije. 

Lauw Dit betekent niet heet en niet koud – gewoon een beetje lauw. Johannes maakt een 

slimme link met Laodicea’s watervoorziening. Water uit natuurlijke, hete bronnen stroomde 

door een aquaduct – een waterbrug. Het water bevatte een soort kalksteen die oploste in het 

warme water. Wanneer het water door het aquaduct stroomde, koelde het af en werd de 

kalksteen zichtbaar. Tegen de tijd dat het water de stad bereikte, was het lauw en modderig. 

Je zou het niet willen drinken! Johannes zei dat de kerk van Laodicea net zo was als dat 

water!  

Probeer het uit 

Openbaring 3:20 is een van de bekendste verzen uit de Bijbel. Veel christenen gebruiken deze 

woorden om te beschrijven hoe ze vrienden zijn geworden met God. In Sporen in de Sneeuw van 

Patricia St. John, hoort een jong meisje, Annette, dit vers in de kerk en vraagt haar oma om er meer 

over te vertellen… 

‘Oma, wat betekent het als er staat dat Jezus voor de deur van ons hart staat?’ 

‘Het betekent,’ zei oma terwijl ze haar breiwerk neerlegde om al haar aandacht aan Annette te geven, 

‘dat de Redder ziet dat jouw leven vol verkeerde dingen en foute gedachten is. Hij kwam op aarde en 

werd gekruisigd zodat Hij de straf kon dragen van die foute dingen en verkeerde gedachten, in plaats 

van dat jij die straf zou krijgen. Toen stond Hij op uit de dood, zodat Hij in jouw leven kon komen en 

met jou kon leven. Zo kon Hij al die verkeerde dingen en gedachten inruilen voor de goede daden en 

gedachten van Hem. Het is alsof er iemand voor een vies, donker, stoffig huis staat en zegt: ‘Als je me 

binnenlaat, neem ik al het stof en de duisternis weg en maak ik het mooi en licht.’  

Maar Hij dringt zich nooit op – Hij vraagt alleen of Hij mag binnenkomen. Hij klopt aan. Je mag 

zeggen: ‘Ja, Heer Jezus, ik heb U nodig en ik wil dat U in mij komt leven’ – dat is wat het betekent om 

de deur te openen.’ 

Annettes ogen kijken oma aan; er volgde een lange, lange pauze. 

Annette verbrak de stilte. 



 

 

 

 

 

‘Maar, oma,’ zei ze, haar stoel dichterbij schuivend en leunend tegen de knie van de oude vrouw, ‘als 

je iemand haat kun je niet vragen of Jezus binnenkomt, toch?’ 

‘Als je iemand haat,’ zei oma, ‘laat het juist zien hoe hard je Hem moet vragen om binnen te komen…’ 

(vrij naar Sporen in de Sneeuw, Patricia St. John) 

Praten met God 

Wat wil je tegen God zeggen over dit deel van de Bijbel? 

 


