
Efeze Smyrna Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Laodicea
Griekse betekenis Wenselijk Doodsbalsem, zoete geur 

(Myrrh) Getrouwd met de toren Geleid door een vrouwelijke 
godheid (thea tiros)

Degenen die naar buiten 
komen Broeder liefde Rechten (dictaten) van de 

mensen

Analogie Lieveling Dood, lijden Gemengd Huwelijk Corrupt Dood Broederschap Lauwwarm

Titel van Christus
Die de zeven sterren in Zijn 
rechter hand houdt, Die in 
het midden der zeven 
gouden kandelaren wandelt

Dit zegt de Eerste en de 
Laatste, Die dood geweest 
is, en weder levend is 
geworden

Dit zegt Hij, Die het 
tweesnijdend scherp 
zwaard heeft

Dit zegt de Zoon van God, 
Die Zijn ogen heeft als een 
vlam vuurs, en Zijn voeten 
zijn blinkend koper gelijk

Dit zegt, Die de zeven 
geesten Gods heeft, en de 
zeven sterren:

Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, Die den 
sleutel Davids heeft; Die 
opent, en niemand sluit, en 
Hij sluit, en niemand opent

Dit zegt de Amen, de 
trouwe, en waarachtige 
Getuige, het Begin der 
schepping Gods

Lof

Ik weet uw werken, en uw 
arbeid, en uw lijdzaamheid, 
en dat gij de kwaden niet 
kunt dragen; en dat gij 
beproefd hebt degenen, die 
uitgeven, dat zij apostelen 
zijn, en zij zijn het niet; en 
hebt ze leugenaars 
bevonden; En gij hebt 
verdragen, en hebt geduld; 
en gij hebt om Mijns Naams 
wil gearbeid, en zijt niet 
moede geworden.

Ik weet uw werken, en 
verdrukking, en armoede 
(doch gij zijt rijk), en de 
lastering dergenen, die 
zeggen, dat zij Joden zijn, 
en zijn het niet, maar zijn 
een synagoge des satans.

Ik weet uw werken, en waar 
gij woont; namelijk daar de 
troon des satans is, en gij 
houdt Mijn Naam, en hebt 
Mijn geloof niet 
verloochend, ook in die 
dagen, in welke Antipas, 
Mijn getrouwe getuige was, 
welke gedood is bij ulieden, 
daar de satan woont.

Ik weet uw werken, en 
liefde, en dienst, en geloof, 
en uw lijdzaamheid, en uw 
werken, en dat de laatste 
meer zijn dan de eerste.

Ik weet uw werken; zie, Ik 
heb een geopende deur 
voor u gegeven, en 
niemand kan die sluiten; 
want gij hebt kleine kracht, 
en gij hebt Mijn woord 
bewaard, en hebt Mijn 
Naam niet verloochend. Zie, 
Ik geef u enigen uit de 
synagoge des satans, 
dergenen, die zeggen, dat 
zij Joden zijn, en zijn het 
niet, maar liegen; zie, Ik zal 
maken, dat zij zullen 
komen, en aanbidden voor 
uw voeten, en bekennen, 
dat Ik u liefheb. Omdat gij 
het woord Mijner 
lijdzaamheid bewaard hebt, 
zo zal Ik ook u bewaren uit 
de ure der verzoeking, die 
over de gehele wereld 
komen zal, om te 
verzoeken, die op de aarde 
wonen.

Zorg
Maar Ik heb tegen u, dat gij 
uw eerste liefde hebt 
verlaten.

Maar Ik heb enige weinige 
dingen tegen u, dat gij 
aldaar hebt, die de lering 
van Balaam houden, die 
Balak leerde den kinderen 
Israels een aanstoot voor te 
werpen, opdat zij zouden 
afgodenoffer eten en 
hoereren. Alzo hebt ook gij, 
die de lering der Nikolaieten 
houden; hetwelk Ik haat.

Maar Ik heb enige weinige 
dingen tegen u, dat gij de 
vrouw Jezabel, die zich 
zelve zegt een profetes te 
zijn, laat leren, en Mijn 
dienstknechten verleiden, 
dat zij hoereren en 
afgodenoffer eten. En Ik 
heb haar tijd gegeven, 
opdat zij zich zou bekeren 
van haar hoererij, en zij 
heeft zich niet bekeerd. Zie, 
Ik werp haar te bed, en die 
met haar overspel 
bedrijven, in grote 
verdrukking, zo zij zich niet 
bekeren van hun werken. 
En haar kinderen zal Ik door 
den dood ombrengen; en al 
de Gemeenten zullen 
weten, dat Ik het ben, Die 
nieren en harten onderzoek. 
En Ik zal ulieden geven een 
iegelijk naar uw werken.

 Ik weet uw werken, dat gij 
den naam hebt, dat gij leeft, 
en gij zijt dood.

Ik weet uw werken, dat gij 
noch koud zijt, noch heet; 
och, of gij koud waart, of 
heet! Zo dan, omdat gij 
lauw zijt, en noch koud 
noch heet, Ik zal u uit Mijn 
mond spuwen. Want gij 
zegt: Ik ben rijk, en verrijkt 
geworden, en heb geens 
dings gebrek; en gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig, en 
jammerlijk, en arm, en blind, 
en naakt.
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Vermaning

Gedenk dan, waarvan gij 
uitgevallen zijt, en bekeer u, 
en doe de eerste werken; 
en zo niet, Ik zal u haastelijk 
bij komen, en zal uw 
kandelaar van zijn plaats 
weren, indien gij u niet 
bekeert

Vrees geen der dingen, die 
gij lijden zult. Ziet, de duivel 
zal enigen van ulieden in de 
gevangenis werpen, opdat 
gij verzocht wordt; en gij 
zult een verdrukking 
hebben van tien dagen. Zijt 
getrouw tot den dood, en Ik 
zal u geven de kroon des 
levens.

Bekeer u; en zo niet, Ik zal 
u haastelijk bij komen, en 
zal tegen hen krijg voeren 
met het zwaard Mijns 
monds.

Die overwint, Ik zal hem 
geven te eten van het 
manna, dat verborgen is, en 
Ik zal hem geven een witten 
keursteen, en op den 
keursteen een nieuwen 
naam geschreven, welken 
niemand kent, dan die hem 
ontvangt.

Zijt wakende, en versterk 
het overige, dat sterven 
zou; want Ik heb uw werken 
niet vol gevonden voor God. 
Gedenk dan, hoe gij het 
ontvangen en gehoord hebt, 
en bewaar het, en bekeer u. 
Indien gij dan niet waakt, zo 
zal Ik over u komen als een 
dief, en gij zult niet weten, 
op wat ure Ik over u komen 
zal. Doch gij hebt enige 
weinige namen ook te 
Sardis, die hun klederen 
niet bevlekt hebben, en zij 
zullen met Mij wandelen in 
witte klederen, overmits zij 
het waardig zijn.

Zie, Ik kom haastelijk; houd 
dat gij hebt, opdat niemand 
uw kroon neme.

Ik raad u dat gij van Mij 
koopt goud, beproefd 
komende uit het vuur, opdat 
gij rijk moogt worden; en 
witte klederen, opdat gij 
moogt bekleed worden, en 
de schande uwer naaktheid 
niet geopenbaard worde; en 
zalf uw ogen met ogenzalf, 
opdat gij zien moogt. Zo wie 
Ik liefheb, die bestraf en 
kastijd Ik; wees dan ijverig, 
en bekeer u. Zie, Ik sta aan 
de deur, en Ik klop; indien 
iemand Mijn stem zal horen, 
en de deur opendoen, Ik zal 
tot hem inkomen, en Ik zal 
met hem avondmaal 
houden, en hij met Mij.

Afsluiting
Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Belofte aan de 
Overwinnaar (geel: na 
postscript, groen: 
voor postscript)

Die overwint, Ik zal hem 
geven te eten van den 
boom des levens, die in het 
midden van het paradijs 
Gods is.

Die overwint, zal van den 
tweeden dood niet 
beschadigd worden.

Die overwint, Ik zal hem 
geven te eten van het 
manna, dat verborgen is, en 
Ik zal hem geven een witten 
keursteen, en op den 
keursteen een nieuwen 
naam geschreven, welken 
niemand kent, dan die hem 
ontvangt.

En die overwint, en die Mijn 
werken tot het einde toe 
bewaart, Ik zal hem macht 
geven over de heidenen; En 
hij zal ze hoeden met een 
ijzeren staf; zij zullen als 
pottenbakkersvaten 
vermorzeld worden; gelijk 
ook Ik van Mijn Vader 
ontvangen heb. En Ik zal 
hem de morgenster geven.

Die overwint, die zal 
bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn 
naam geenszins uitdoen uit 
het boek des levens, en Ik 
zal zijn naam belijden voor 
Mijn Vader en voor Zijn 
engelen.

Die overwint, Ik zal hem 
maken tot een pilaar in den 
tempel Mijns Gods, en hij 
zal niet meer daaruit gaan; 
en Ik zal op hem schrijven 
den Naam Mijns Gods, en 
de naam der stad Mijns 
Gods, namelijk des nieuwen 
Jeruzalems, dat uit den 
hemel van Mijn God afdaalt, 
en ook Mijn nieuwen Naam.

Die overwint, Ik zal hem 
geven met Mij te zitten in 
Mijn troon, gelijk als Ik 
overwonnen heb, en ben 
gezeten met Mijn Vader in 
Zijn troon.

Afsluiting
Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Wie een oor heeft, die hore 
wat de Geest tot de 
gemeente zegt

Vermaning uitgelegd
Gebrek aan toewijding, 
verwaarloosde prioriteiten, 
focus op toewijding, niet 
alleen op leer

Satanische tegenstand, 
vervolging verduren

Spiritueel compromis, 
zuiver ambassadeurschap, 
sta vast tegen de wereld. 
Vermijd wereldse 
compromissen.

Vermijd heidense praktijken Waakzaamheid en ijver.
Loyaal ambassadeurschap. 
Neem de naam van de 
koning, missionaris werken

Welvarend compromis. 
Bekeert u en verbindt u

Belofte uitgelegd Eet van Levensboom Wie 2 x geboren wordt, steft 
slecht éénmaal Manna, Steen, Naam Zeggenschap over naties Loop met hem mee in het 

wit: naam niet uitgewist

Pilaar in tempel, naam van 
God, naam van zijn stad, 
nieuwe naam

De Heer biedt zijn witte 
kledingstuk aan, in plaats 
van de zwarte wol.

Profetisch Apostolische Kerk Vervolgde Kerk De Kerk gehuwd met de 
wereled Middeleeuwse Kerk Gereformeerde Kerk Zendelingen Kerk Afvallige Kerk

Mattheüs 13 Parallel De zaaier en 4 bodems De onkruid en de tarwe Het mosterdzaad 
(staatskerken)

De vrouw en het zuurdeeg 
(valse leer) De schat in het veld De parel van grote waarde 

(heiden) Het sleepnet

Paul's Brieven Parallel Efezen Philippenzen Korinthiërs Galaten Romeinen Thessalonicenzen Kolossenzen
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Diversen John gaat hier met 
pensioen, Maria’s graf

Mirre: balsemen, 
pijnverlichting

Stad van de slang, 
Pergamos = vrouwelijke 
vorm. Zeus is daar geboren. 
Satans troon. Dubbel 
Aescalapeus (medicijn) 
symbool van de stad 
(Hermes, Cadeuses).

Izebel is een aanbidder van 
Baal en Astarte

Onze dienst: zonder Hem 
kunnen we niet: zonder ons 
wil Hij niet.

Stad van kooplieden en 
bankiers. Textielproductie. 
Glanzende zwarte wol. 
Phrygian Powder / Oil voor 
oogproblemen. De hete 
bronnen van Hierapolis 
leverden lauw water bij 
aankomst in Laodicea. Lao 
= mensen.

Waar West Turkey, desolate 60km ten noorden van 
Ephesus. Izmir

75km ten noorden van 
Smyrna, Bergama.

60km noord-oostelijk van 
Smyrna

60km ten oosten van  
Smyrna (Sart)

100km oostelijk van 
Smyrna, Allah-Shehu, City 
of God

100km ten oosten van 
Ephesus

Andere Details

10 dagen: is vervolging 
door: Nero (54-68), 
Domitianus (95-96), 
Trajanus (104-117), Marcus 
Aurelius (161-180), 
Septimus Severus 
(200-211) Maximinus, 
Decius (235-237) ), 
Valeriaan (257-275), 
Aureliaan (270-275) en 
Diocletianus (303-313)

Per = gemengd, gamos = 
huwelijk. Anitpas stond 
bekend te zijn verbrand in 
een koperen ossen, terwijl 
hij de Heer verheerlijkte. 
Een Witte Steen met jouw 
naam was een Romeinse 
'pas' voor privileges: eten, 
uitgaan etc. Manna is 
korianderseed.

letterlijk: dochter. Eerdere 
naam was Semiramos, 
zoon van Nimrod. Hoererij 
is ook de verafgoding van 
heidense goden. Naboths 
wijngaard is een gelijkenis 
met de inquisitie.

Sardis Stone: toen 
kostbaar, nu gewoon. Niet 
significant ! Alleen bedekt 
met een naam. Sardes 
werd beschouwd als een 
onaantastbare stad. Sardis 
werd als een dief in de 
nacht meegenomen.

Dionysus (wijn) was de 
godheid.

Thus speaketh Christ our Lord to us: 
Ye call Me Master and obey Me not 
Ye call Me Light and see Me not 
Ye call Me Way and walk Me not 
Ye call Me Life and choose Me not 
Ye call Me Wise and follow Me not 
Ye call Me Fair and love Me not 
Ye call Me Rich and ask Me not 
Ye call Me Eternal and seek Me not 
Ye call Me Noble and serve Me not 
Ye call Me Gracious and trust Me not 
Ye call Me Might and honor Me not 
Ye call Me Just and fear Me not 
If I condemn you, blame Me not
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