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BYBELSTUDIE OPENBARING LES 11 [FILADELFIA]. 

 

Dit is ’n heerlike brief! Saam met Smirna is dit ’n brief waarin geen bedreiging of 

vermaning van die Here Jesus kom nie. Filadelfia is vandag die moderne stad Alashehir. 

Dit is die jongste van die sewe stede. 

Die boodskap van Filadelfia word duideliker wanneer ons die agtergrond van die stad en 

die gemeente van nader bekyk. Die woord ‘Filadelfia’ beteken ‘liefde vir die broer’ en 

verwys na keiser Attalus ll se liefde vir sy broer Eumenes. In 17 n.C. het ’n aardbewing 

Filadelfia saam met elf ander stede van Klein-Asië verwoes. Na die aardbewing het die 

keiser van Rome met belastingvermindering gehelp om die stad te herbou. As beloning 

daarvoor het die stad ’n nuwe naam gekry: Neo-Sesarea – dit wil sê: die nuwe stad van die 

keiser. Heel opmerklik verneem ons in Openbaring 3:12b dat God elke Christen wat 

oorwin, ’n pilaar in die nuwe hemelse stad Jerusalem sal maak en dat Hy ook sy eie nuwe 

naam daarop sal skryf.  

Die beskermgod van Filadelfia was Dionisius, die god van die wyn en partytjies. Daar was 

ook ’n sterk Joodse bevolking gevestig, soos ons uit die brief kan aflei. 

Oor die oorsprong van die gemeente weet ons nie veel nie. Uit gegewens kan ons aflei dat 

medewerkers van Paulus waarskynlik hierdie gemeente gestig het. In dié gemeente was 

gelowiges wat vasgestaan het teen Joodse en heidense invloed. Heelwat later, toe die Islam 

in Klein-Asië begin floreer het, het die Christengemeente nog kragtig bly voortbestaan. 

 

BYBELSTUDIE OPENBARING 3:7-13 [FILADELFIA]. 

1. LEES: Openbaring 3:7-13. 

Die brief aan Filadelfia is feitlik volgens dieselfde patroon geskryf as die ander briewe. 

Die volgende elemente word by Filadelfia aangetref: 

Die Adres [7a]. 

Die selfbenoeming van die Here [7b,7c]. 

Dit wat die Here vir die gemeente sê [8a,8b]. 

Hulle sterk punte [8c,8d]. 

God se beloftes aan die gemeente [9,10,11,12a,12b,12c]. 

Die vermaning om te luister [13]. 

Lees die brief en voltooi bostaande patroon. 
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2. LEES: Openbaring 3:7c; Jesaja 22:22. 

Christus hou die sleutel van Dawid. Wat beteken die uitdrukking en waarheen verwys 

dit? 

 

 

 

 

 

 

3. LEES: Vers 8. 

Wat weet Christus alles van die gemeente? 

 

 

 

 

 

4. LEES: Vers 8 en 9. 

In vers 9 is sprake daarvan dat die Christene uit die sinagoge verban is. Die deur van 

die sinagoge is vir hulle gesluit. In vers 8 sluit Christus ’n deur vir die gemeente van 

Filadelfia oop. 

Wat is die betekenis van hierdie deur? [Vgl. Die Bybel in Praktyk]. 

 

 

 

 

 

5. LEES: Openbaring 3:9; Jesaja 60:14; 45:14; Romeine 2:28-29; Galasiërs 6:16. 

In vers 9 word onderskeid getref tussen die ‘valse-Jode’ aan die eenkant en die ‘ware-

Jode’ aan die ander kant.  

Na wie verwys die onderskeie groepe en wat is die uiteinde van die ‘valse-Jode’? 

  

 

 

 

 

 

 

6. LEES: Openbaring 3:12a; Galasiërs 2:9; Efesiërs 2:19-22; 1Petrus 2:5. 
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Die Christene word daaraan herinner dat hulle die oorwinning van Christus op elke 

lewensterrein moet gaan verkondig. Christus sal elkeen wat dit getrou doen, ’n pilaar 

in die tempel van my God maak. 

Wat word met hierdie uitdrukking bedoel? 

 

 

 

 

 

 

7. LEES: Openbaring 3:12b; 7:3; Eksodus 28:36-38; Galasiërs 4:26; Filippense 3:20; 2:9-

10. 

Op elke pilaar word drie name geskryf.  

Noem die drie name en beskryf die betekenis van elkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wat is die boodskap van die brief aan Filadelfia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORDE. 

1. Die adres: Aan die gemeente in Filadelfia [7a]. 

Die selfbenoeming van die Here: 

 Christus, die Heilige, die ware God [7b]. 

 Christus hou die sleutel van Dawid [7c]. 

Dit wat die Here vir die gemeente sê: 
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 Christus ken julle dade [8a]. 

 Ek het ’n deur voor julle oopgemaak [8b]. 

Hulle sterk punte: 

 Hulle het aan die Here vasgehou [8c]. 

 Hulle het die Here nie verloën nie [8d]. 

God se beloftes aan die gemeente: 

 Hy sal die ‘nie-Jode’ voor hulle laat kniel [9]. 

 Hy sal hulle vashou in moeiliker tye [10]. 

 Hy sal hulle laat vashou wat hulle het totdat Hy kom [11]. 

 Wie oorwin, word ’n pilaar in die tempel [12a]. 

 Dié pilaar sal vir altyd daar bly [12b]. 

 God sal drie name op die pilare skryf [12c]. 

Die vermaning om te luister: 

 Luister wat die Gees sê [13]. 

2. Die interessante uitdrukking herinner aan Jesaja 22:22 waar die Here bepaal het dat 

Eljakim, die nuwe dienaar van die koningshuis, Sebna se rol as hoofdienaar in Hiskia se 

paleis sou oorneem en sou oop- en toesluit. In die verband van Openbaring 3, dui die 

uitdrukking simbolies op die gesag wat die Messias uit die geslag van Dawid het om 

mense tot die Nuwe Jerusalem toe te laat of om hulle toegang te weier. So beskik 

Christus oor die sleutel tot die skatte en rykdomme van God. Die sleutel is die Woord 

wat verkondig word. Die deur na die hemel word oop- en toegesluit deur die Woord. 

3. Hy ken hulle dade – dit is hulle goeie werke of dan die vrug van die Gees. 

Ten spyte van hulle beperkte krag, het hulle aan die Here vasgehou. Filadelfia was ’n 

klein gemeente met beperkte vermoëns. Tog het hulle aan die suiwere evangelie 

vasgehou. 

Hulle het die Here nie verloën nie. Dit beteken hulle het bely dat Christus die Messias, 

die Verlosser is. 

4. Vers 8 word gewoonlik uitgelê as sou dit verwys na ’n geleentheid vir Filadelfia om 

sendingwerk te doen na die heidendom in Frigië. Daar is egter nêrens in Openbaring 

sprake van sending nie. Daarom moet ons vers 8 in sy verband lees. Die voorafgaande 

gedeelte het verwys na die Messiaanse koninkryk waartoe Christus mense deur die 

Woord toelaat of weier. In Openbaring 3:9 is sprake daarvan dat die Christene uit die 

sinagoge verban is. Daarom beklemtoon Christus dat die deur na die koninkryk van 

God geopen is en dat niemand dit weer kan sluit nie – selfs nie die Jode nie. 

5. Die ‘valse-Jode’ was die Jode in Filadelfia wat daaraan vasgehou het dat hulle op grond 

van afstamming en godsdienstige erfenis, die uitverkorenes van God was. Die 

koninkryk van God is aan húlle belowe. Hulle het ewe vas geglo dat, wanneer die  
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koninkryk kom en Israel herstel is, die heidennasies aan hulle eer sou kom betoon 

[Jes.60:14; 45:14]. In vers 9 word die rolle mooi omgekeer. Hier sal die Jode voor die 

Christene – dit is die ‘ware-Jode’ – kom kniel en erken dat God ook die God van die 

nie-Jode is wat tot geloof gekom het. Die ware volk van God is nie die bloedvolk nie, 

maar die geloofsvolk op grond van Jesus Christus se versoeningswerk. 

6. Vir die gemeente in Filadelfia was dit ’n aangrypende woord. Veral in die lig van die 

aardbewings wat al daar plaasgevind het. Nou hoor hulle dat hulle pilare is in God se 

tempel wat vir altyd daar sal bly. ’n Pilaar spreek van standvastigheid en permanentheid 

asook geestelike krag. In die Nuwe Jerusalem sal daar geen aparte tempel wees nie, 

omdat die hele stad ‘tempel’ – heiligdom van God sal wees. Elke gelowige sal daar ’n 

duidelike plek hê. 

7. Die naam van my God. 

Soos Aaron op sy voorhoof ’n goue plaat met die Naam van God daarop gegraveer, 

gedra het [Eks.28:36-38], so sal die gelowiges in die nuwe stad as eiendom van God 

’n gemerkte pilaar wees [simbolies] met die Naam van God daarop. 

Die naam van die stad van my God: 

Dit dui op die hemelse burgerskap van die gelowiges wat aan Christus behoort 

[Gal.4:26; Fil.3:20]. 

My eie nuwe naam: 

Hiermee word die volle openbaring of bekendmaking van Christus bedoel. Eers in 

die hiernamaals sal die Christen die volle betekenis van Christus se menswording 

verstaan [vgl. Fil.2:9-10]. 

8. As gelowiges is ons gemerkte mense van God. Ons behoort aan die Here. Ons moet in 

die geloof volhard. 
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