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Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 5 
Wordt wakker...! – Sardis (Openbaring 3:1-6) 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

De schets wil duidelijk maken dat het God erom gaat dat we een levend gemaakt hart hebben, 
en dat we niet met enkel uiterlijke dingen en kenmerken Hem kunnen dienen. Waakzaamheid 
en zelfonderzoek is hierbij nodig. 

2. Actualiteit aangeven 
De oproep die tot Sardis kwam, is in elke tijd actueel, voor elke gemeente en voor elke christen. 
Nu er in Nederland een proces van kerkverlating zichtbaar is, is de oproep in vers 2 en 3 des te 
actueler: versterk het overige, dat sterven zou. 

3. Christus centraal stellen 
De Heere Jezus roept op om te waken en Zijn komst te verwachten, zoals Hij dat ook vaak aan    Zijn 
discipelen deed. Denk aan de rede over de eindtijd (Matt. 23:43) en aan de hof van Gethsemané. Jezus 
wil doden wakker schudden (zie ook Joh. 5:25), uit vrije genade roept Hij! 

 
B) Achtergrondinformatie 
 
Sardis lag 80 km. ten noord oosten van Efeze en 80  km oostelijk van Smyrna, dichtbij de rivier  
Pactolus. Deze rivier voerde goud mee in haar stroom. Sardis was de residentie van de schatrijke  
Croesus, koning van Lydië. De inwoners stonden bekend om hun weelde, verworven door  
veroveringen, akkerbouw en handel (wollen stoffen, textiel, tapijten, parfums en zalven). Het was 
in de Romeinse tijd een zeer uitgebreide stad met waterleiding, thermen, een stadion en een 
theater. De belangrijkste verkeersweg van Asia liep als een marmeren straat dwars door de stad. 
Twee edelstenen uit de mijnen danken de naam aan de stad: sardion en sardonyx (zie ook Openb. 
21:20!). Het huidige Sart is echter een arm dorpje.  
 In Sardis was een tempel voor Artemis en een voor Zeus. Het was een belangrijk centrum voor de  
keizerverering. Van de christelijke gemeente is niets bekend voordat we deze brief tegenkomen. Als 
mogelijke voorgangers van de gemeente worden de namen Zosimus en Vitalis genoemd.   
 
C) Suggesties voor de avondvulling 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht: Zet een radio aan 
waarbij een stuk tekst wordt voorgelezen, maar 
zonder een goede afstemming. De groep kan nu 
niet goed horen wat er wordt gezegd. Zet 
daarna de radio wél goed, zonder ruis. Bespreek 

Alternatieve startopdracht: Pak de Kerkorde 
erbij en zoek artikel 44 op over kerkvisitatie 
(www.kerkrecht.nl). Wat wordt hier bedoeld en 
wat herken je ervan in de openingstekst van de 
schets? Wat is het doel van kerkvisitatie? Heeft 

http://www.kerkrecht.nl/
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D) Antwoorden en suggesties 
 
Vraag 1  
‘U bent een lijk’ kan nogal heftig binnenkomen. Wellicht herkennen jongeren hier niets van, voelen 
ze zich springlevend. Leg uit wat hier bedoeld wordt: als je zonder God leeft, ben je geestelijk dood.  
Probeer in de beantwoording in te gaan op de dingen die in de levens van jongeren levendig zijn. 
Waarvoor of voor wie leven ze? Welke verlangens/dromen/verwachtingen zijn actueel in hun 
leven? Is daarbij het dienen van God ook een ‘levende’ dienst, of is dat ‘een dode sleur’ 
(geworden)?  
Misschien vinden jongeren het wel confronterend om zo te worden aangesproken. Houd ook 
rekening met de mogelijkheid dat sommigen (misschien kortgeleden nog) iemand in hun omgeving 
hebben moeten begraven, en dat dit dus pijn zou kunnen doen. 
 
Vraag 2  
Deze vraag kan goed gecombineerd worden met dat wat al bij vraag 1 is besproken. Leg ook uit 
(zeker aan een jongere groep) wat materialisme inhoudt (liefde voor aards bezit) en dat in feite alle 
dingen waarnaar we meer verlangen dan het dienen van God afgoderij is en daarom niet goed. 

het verschil en wat die oproep (hier in 3:6) om 
goed te luisteren betekent. De lijn kun je dan 
doortrekken: het is belangrijk om (geestelijk) 
goed afgestemd te zijn op Gods Woord, waarin 
Hij tot ons spreekt. Anders landt de boodschap 
niet. 
Alternatief: lees een stuk tekst en geef de groep 
de opdracht om een bepaald woord te tellen. 
Kijk daarna of de groep goed heeft geteld en 
vraag ze waarom de oren goed gespitst waren. 
Leg ook het belang uit om waakzaam/wakker te 
zijn en goed te luisteren, zoals dit ook aan Sardis 
werd opgedragen. 
 

iemand hier misschien wel eens van gehoord? 
Ga in op de betekenis van zo’n regeling. 
Waarom is het goed dat er kerkvisitatie is? 
 

Bijbel Openb. 3: 1-6 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  
1. Hoe doe je dat, wakker blijven in geestelijk 

opzicht? 
2. Wat zijn de zaken die je ‘ontvangen’ hebt? 

Wat moet je bewaren (vers 3)? 

Bijbel Openb. 3:1-6 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  
1. Wat zijn de ‘werken’ die in vers 2 worden 

genoemd? 
2. Wat zijn de zaken die je ‘ontvangen’ hebt? 

Wat moet je bewaren (vers 3)? 

Overige verwerking 
- 

Overige verwerking 
- 
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Waarschijnlijk zal een deel van de jongeren (h)erkennen dat ze gebed en Bijbel-lezen uit gewoonte 
doen, maar dat hun hart vaker eerder op materiële of andere zaken gericht is.  
Benoem het verschil tussen een dankbaar, gematigd gebruik van materiële zaken én het er 
helemaal in opgaan of eraan vastzitten. De Bijbel verwerpt rijkdom op zichzelf niet (zie Abraham en 
Job) maar waarschuwt wel voor het verkeerde gebruik ervan (de rijke jongeling). 
 
Vraag 3  
a. Als jongeren vragen wat ‘waar geloof’ inhoudt, kan eventueel verwezen worden naar de 

Catechismus, V&A 21. Ook kun je een gedeelte als 1 Johannes 5 lezen. Spreek met elkaar door 
over het belang van het ware geloof en wat dat uitwerkt in je leven. Probeer iedereen in de 
groep mee te krijgen. Mogelijk zijn er jongeren die pas tot geloof zijn gekomen en/of belijdenis 
hebben afgelegd: vraag hun wat hen daartoe heeft gebracht.  

b. Jongeren die niet een levend geloof hebben, zou je kunnen vragen met welke zonde ze moeten 
breken of welke dingen in hun leven anders moeten. Wijs op de kracht van Gods Woord en 
Geest tot verbreking en vernieuwing van mensenharten, om mensen tot geloof te brengen. 

 
Vraag 4  
De gedachte die achter een vraag als deze zou kunnen zitten, is dat veel jongeren en ouderen 
(zowel binnen als buiten de kerk!) denken dat geloven inhoudt dat je zalig wordt en in de hemel 
komt. Nu klopt dat zeker, maar het is wel belangrijk om af te vragen: dien ik God om ‘iets van Hem 
gedaan te krijgen’ of om Wie Hijzelf daadwerkelijk is. Deze vraag kan heel eerlijke en mooie 
antwoorden opleveren. In Openbaring zelf komen de witte klederen ook regelmatig terug (6:11, 
7:14). Benadruk ook dat die klederen worden geschonken, uit genade, want uit onszelf zijn wij niet  
rein en onbesmet. 
 
Casus  
a. De steeds herhaalde oproep in de zeven brieven wil vooral wijzen op het belang om steeds naar 

Gods Woord te luisteren en dat te gehoorzamen. De Bijbel is het broodnodige, dagelijkse 
voedsel voor elke christen en het heeft de kracht om ontdekkend en predikend te zijn voor 
ieder persoonlijk.  

b. Wat van God is en wat niet kan soms lastig zijn om te zien. Bedenk vooral dat Gods wil en werk 
nooit tegen Zijn eigen Woord in kan gaan. De hele Schrift is door God ingegeven (2 Tim. 3:16) en 
daarmee wil Hij ook terechtwijzen en richting geven. Zeggen dat ieder maar moet kiezen wat bij 
hem/haar past, is een gedachte die nergens in de Bijbel voorkomt en is dan ook niet uit God. 
Een tweede belangrijke gedachte is dat Gods werk bestendig is. Het is niet iets van een 
opvlieging, maar van een blijvend werk. De Heere Jezus sprak over de zuurdesem, die 
onzichtbaar zijn werk doet: geleidelijk, maar doeltreffend. Ook waarschuwde Hij om niemand te 
haastig de handen op te leggen. Ook roept bijv. Hebreeën 13:7b om de uitkomst van iemands 
geloof en levenswandel te zien. Het betekent niet dat je iemands geloof en belijdenis in twijfel 
moet trekken, wel dat het eropaan komt om standvastig te blijven. Dat alles wijst ons er dus op 
om voorzichtig te zijn en om het van Gods eigen Woord en Geest te verwachten. 
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Vraag 5  
Gebed en stille tijd zijn hierin essentieel. Bespreek met de groep hoe er gebeden wordt: standaard, 
uit sleur, snel voor het slapen? Of is er ook een vrij gebed, met aandacht en betrokkenheid op de 
Heere en wat Hij van mensen wil, in rust en zonder afleiding van stress, sociale media of slaap? Ook 
de verkondiging van het Woord is een middel om afgestemd te raken. Hoe is de voorbereiding op 
die ‘zender’? Noem de zegen van de rustdag en elementen van goede voorbereiding op de 
erediensten. En als jongeren moeite hebben om die rust te nemen, spreek daar dan ook met elkaar 
over door. Waarom is die moeite er? Waarbij zouden jongeren elkaar kunnen helpen en tot steun 
zijn? 
 
Vraag 6  
De genoemde teksten hebben allemaal een element van geestelijk omzien naar elkaar in de 
gemeente. Uiterlijk de zaken in de gemeente goed op orde hebben, kan dus niet zonder een 
broederlijke, liefdevolle maar ook eerlijke en oplettende manier van omgang tussen 
gemeenteleden. Is er genoeg omzien naar elkaar in de gemeente, ook naar 
leden/jongeren/ouderen die minder banden of vrienden hebben, of die minder in de kerk komen? 
Jongeren hebben daarin zelf ook een taak, om met elkaar over de dingen van God te spreken en 
niet enkel over koetjes en kalfjes. En als er alleen maar geroddeld of gekletst wordt in een 
gemeente, maar nooit eens mensen worden aangesproken (uit liefde) op hun gedrag, gaan wij 
lijnrecht in tegen Gods Woord en bevel aan Zijn Kerk! Moeten we ons hiervan bekeren, en op welke 
manier? 
 
Vraag 7 
Misschien denken we snel aan geld, maar onze tijd en toewijding is misschien wel kostbaarder. 
Geld hebben we doorgaans in overvloed in Nederland. Maar geven wij (ook) onze tijd en 
betrokkenheid aan Gods Koninkrijk? Ga daar met elkaar over in gesprek. Denk concreet aan 
diaconaat, evangelisatie, zending etc. en de taak die de Heere daar misschien voor iemand in heeft. 
 


