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Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 2 
Door lijden... – Smyrna (Openbaring 2:8-11) 

 
A) Doel 
 

1.  Betekenis benoemen 
De brief aan Smyrna is kort maar duidelijk. De brief gaat over vervolging en volharding, dood en 
leven. Het is daarom een brief die direct is en duidelijk maakt wat christen-zijn kan of moet 
inhouden. 

2. Actualiteit aangeven 
Pak de krant en trek de lijn door naar berichten van alledag. Vervolging van christenen is buiten 
het Westen aan de orde van de dag. De brief is daarom heel actueel! In Nederland kennen we 
geen fysiek lijden door vervolging, maar wel emotioneel en geestelijk lijden. De wereld om ons 
heen is materialistisch en van God los. Misschien herkennen jongeren dat ook uit hun eigen 
leven. 

3. Christus centraal stellen 
Jezus spreekt hier opnieuw tot de gemeente en duidt Zich ook aan als Hij Die dood geweest is 
en levend is geworden. Juist de opgestane Paasvorst spreekt tot de gemeente over lijden en 
sterven om het geloof. De belofte is voor hen veelzeggend (vers 10 slot). 

 
B) Achtergrondinformatie 
 

De engel van de gemeente van Smyrna is waarschijnlijk Polycarpus. Hij zou de ontvanger van deze  
brief kunnen zijn. Als hij in 156 na Chr. verklaart dat hij 86 jaren zijn Koning heeft gediend, is hij 
rond 70 na Christus tot geloof gekomen. In dat geval zou hij lid zijn van de gemeente toen de brief 
door Johannes geschreven werd. Ook de kerkvader Ignatius heeft in Smyrna brieven geschreven. 
In de bovenstad van Smyrna woonden de rijke burgers en waren de villawijken te vinden. In de  
benedenstad woonde het armere gedeelte, ook de christenen. De christenen waren extra arm en  
woonden waarschijnlijk in krotten. Daarnaast was Smyrna zeer afgodisch: de Romeinse en Griekse 
goden waren ruim vertegenwoordigd. De keizercultus vierde hier hoogtij. De naam van de stad 
doet in het Grieks denken aan mirre, dat werd gebruikt bij begrafenissen. De bewoordingen in de 
brief over dood en leven (2:8 bijv.) krijgen zo een extra dimensie. Dat geldt ook voor het gegeven 
dat de stad in het verleden door een aardbeving verwoest is geweest. De christelijke gemeente is 
ontstaan in ongeveer 50 n. Chr. Misschien is hij vanuit Efeze door Paulus gesticht (Hand. 19:10), al 
kan het ook zijn dat hij al eerder door bekeerde Joden, die Handelingen 2 hadden meegemaakt, is 
gesticht. Het is de enige van de zeven gemeenten, waar voorzover bekend, nog een christelijke 
gemeente is overgebleven.  
 
Het huidige Izmir telt een gemeente van ongeveer 200 leden. Smyrna lag ongeveer 70 km van Efeze 
af.  
De brief vertoont een interessante opbouw: er zit naast een neergaande lijn (dood, verdrukking, 
armoede, lastering) ook een opgaande lijn (levend, kroon des levens, overwinnen) in. 
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Suggesties voor verdieping 

- Bijbel: 2 Korinthiërs 6: 5-10 (over Paulus’ moeiten in zijn leven als dienaar van God) ; 1 
Petrus (over leven als christen in de verdrukking) 

- Geloofsbelijdenis: Heidelberger Catechismus Zondag 1; Dordtse Leerregels, hoofdstuk V 
(over de volharding der heiligen) 

  
C) Suggesties voor de avondvulling 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Bekijk een filmpje of beluister een 
geluidsfragment van SDOK, Open Doors etc. 
Praat met de groep over wat vervolging om het 
geloof inhoudt. Wat zijn de reacties? 

Alternatieve startopdracht 
Bekijk een filmpje of beluister een 
geluidsfragment van SDOK, Open Doors etc. 
Praat met de groep over wat vervolging om het 
geloof inhoudt. Wat zijn de reacties? 

Bijbel Openb. 2:8:-11 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  
1. Wat is er aan de hand in Smyrna? Wat zegt 

de Heere Jezus tot de gemeente? 
2. Hoe kan het dat de Joden een ‘synagoge van 

satan’ (vers 9) genoemd worden? Kun je wat 
noemen over tegenstand van Joden tegen 
Jezus en Paulus in de Bijbel, of wat de 
vroege Kerk moest doorstaan? 

3. Wat betekent het om ‘getrouw tot in de 
dood te zijn’ (vers 10). Aan wie ben jij trouw 
in je eigen leven? Ook aan God? 

Bijbel Openb. 2:8-11 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  
1. Wat is er aan de hand in Smyrna? Wat zegt 

de Heere Jezus tot de gemeente? 
2. Wat betekent het dat de gemeente arm is, 

maar toch rijk (vers 9)? 
3. ‘Die overwint’: hoe kan dat? Kan een zondig 

mens overwinnen? Hoe dan? En waarop 
moet de overwinning behaald worden, 
zowel in Smyrna toen als nu, 2000 jaar later? 
Welk verschil zit daar tussen? 

 

Overige verwerking 
Doe een Zweedse Bijbelstudie waarbij elke 
jongere voor zichzelf de uitgeprinte Bijbelverzen 
langsloopt en door middel van de tekens 
aangeeft wat hij/zij voor gevoelens of gedachten 
heeft bij het gedeelte. Bespreek dit daarna met 
elkaar.  
 

www.hhjo.nl/verwerkingplus16 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 

 

Overige verwerking 
Bekijk een documentaire of nieuwsbulletin over 
vervolgde christenen. Ook kan een spreker van 
SDOK of Open Doors worden uitgenodigd. 
Zodoende wordt de situatie van de gemeente in 
Smyrna (deels) meer naar de actualiteit gehaald: 
deze gemeenteleden werden vervolgd, maar 
waren toch werkzaam voor God (vers 3).  
 

www.hhjo.nl/verwerkingplus16 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 

 

http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vraag 1 
Deze vraag is bedoeld als binnenkomer. Vergelijk de tekst ook met de omschrijving die wij in 
Nederland van een willekeurige kerk of gemeente hebben. De omschrijving hier was realiteit voor 
de eerste christenen en voor velen in Afrika en Azië vandaag. Trekt dit aan of stoot dit af? Wat zegt 
dat over ons? Kan dit ook voor ons (weer) realiteit worden? 
 
Vraag 2 
Het grote verschil is dat over de gemeente van Smyrna (als enige gemeente) niks negatiefs wordt 
gezegd. Laodicea krijgt bovendien als verwijt dat zij ‘rijk is maar toch arm’, terwijl dat hier in Smyrna 
precies andersom is. De Laodiceeërs hebben een verkeerd beeld van zichzelf, terwijl de gemeente 
in Smyrna nederig is gebleven. Wat een voorbeeld voor ons! 
 
Stellingen 

‘Wie niet bekeerd is, heeft geen boodschap aan de lijdende Kerk’  Probeer erachter te komen 
waarom iemand hier wel/niet mee eens is. Is dit ook zo voor hem/haar persoonlijk zo, of is het 
een mening die ‘zo hoort’? Wie in de Heere Jezus gelooft en tot Gods volk hoort, ziet ook om 
naar de ander. Gelovigen worden ook opgeroepen om goed te doen aan  ‘de huisgenoten des 
geloofs’. Iemand die niet persoonlijk gelooft, heeft geen speciale band met geloofsgenoten, 
want het belangrijkste in hun leven delen ze niet. Zodoende zijn christenen uit Nigeria voor zo 
iemand niet ‘specialer’ dan niet-gelovigen. 

 
‘De meeste tegenwerking  van de Geest komt niet van heidenen, maar van naamchristenen’  
Wat is een naamchristen? Misschien leven hier verschillende ideeën over binnen de groep. Een 
naam hebben als christen is één ding, maar een christen zijn in het leven van alledag, is wat 
anders. Bovendien: wat is er veel wereldse invloed (roddel, aandacht voor randzaken, weinig 
geloof en verwachting) in de Kerk. Dit bedroeft de Heilige Geest. Waar de Bijbel wordt 
verkondigd, weten wij wat God van ons wil. Wanneer we dan juist daar tegenin gaan, roepen 
we Gods toorn sterker over ons af dan degenen aan wie die wil (nog) niet bekend is. 
 
‘Tegenwerking is niet altijd vervolging: je kunt er ook aanleiding toe geven’  De Bijbel leert 
ons dat je vervolgt kunt worden vanwege je geloof in Christus maar ook dat je door eigen 
schuld met tegenwerking te maken kan hebben  

 
Vraag 3 
De eerste dood is de scheiding van lichaam en ziel, wanneer een mens hier op aarde sterft. De 
tweede dood heeft betrekking op het eindgericht van God, waarbij de ongelovigen en 
ongehoorzamen gescheiden worden van God en Zijn heerlijkheid. Christus heeft op Golgotha de 
verlatenheid van God tot in het diepst doorstaan en ervaren. Al de Zijnen hoeven niet meer te 
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vrezen die te hoeven ervaren. Zoals het Avondmaalformulier zegt: ‘Ik voor U, daar gij anders de 
eeuwige dood had moeten sterven’. 
 
Gespreksopdracht 
Probeer de link te leggen naar de houding van christenen die vandaag worden vervolgd. Wat 
zeggen zij, wat is hun levenshouding? Vaak is hun vertrouwen op Jezus zo groot dat zij niet bang 
zijn om te sterven. Paulus wist daar ook van (Filip. 1:21 e.v.). Hoe komt het dat iemand zoiets wil en 
kan gaan zeggen? 
 
Vraag 4  
Voorbereiding op zoiets kan door af te zien van alle schijn en franje, en terug te komen bij de kern 
van je leven (H.C. Zondag 1). Leren om het aardse bestaan te relativeren en al je hoop op de Heere 
van jouw leven te vestigen. Wandelen in geloof, en niet te vrezen voor de reeële angsten. Gebed is 
daarbij wel je belangrijkste ‘levenslijn’. Bid om Gods genade om staande te blijven. 
 
Vraag 5  
Als je in de Heere Jezus gelooft, geeft het veel troost dat Hij was, is en komen zal. God is de Rechter 
van het heelal en in de Bijbel worden we opgeroepen om in Zijn handen het oordeel te laten (Rom. 
12). Hij is volkomen rechtvaardig. Dat geeft troost en ook rust, want Hij zal alles goed maken. Hij 
was er al voor de grondlegging van de wereld en toen iedereen van ons geboren werd. Hij heeft 
weet van al onze moeiten, zonden en blijdschap en ‘ziet in gunst op wie Hem vrezen’. Het loopt 
Hem niet uit de hand, hoe het in de wereld ook gaat, hoe onstuimig en woest het kwaad en de 
satan zich roeren. Jezus is de Koning van de wereld. Vestig je hoop alleen op Hem. 
 
Vraag 6  
Bidden om begrip en oprechte liefde voor elkaar. Het verstoren van de vrede en liefde in een 
gemeente van God is iets waar de boze op uit is. Het is belangrijk om elkaar ook goed te blijven 
begrijpen en om zelfkritisch en relativerend (waar dat moet) te zijn en niet elke zaak tot op de spits 
te drijven. Leer bijvoorbeeld van de manier waarop Jezus omging met mensen: waar ging Hij fel 
tegenin (huichelarij, om maar iets te noemen), en wat vond Hij geen verkeerde dingen (reinigen op 
sabbat, eten met zondaren etc.)? Dat ging tegen de opvattingen van de meeste mensen in. Waarop 
moeten wij elkaar corrigeren? Acht de ander uitnemender dan jezelf. Zelfverloochening: niet meer 
ik regeer, maar Christus in mij. Dan ga je andere mensen niet onder jezelf plaatsen. 
 
E) Extra voorbereiding 
 

 Zorg voor een groot stuk karton met een paar stiften. Zet in het midden neer: ‘Als ik in 
Smyrna in de kerk zou zitten...’ en laat ieder de zin af maken. Bespreek dit daarna kort met 
elkaar. 

  
 


