
Mattheüs 13 en Openbaring 2 en 3 
 
 
 
 
 
 

De overeenkomsten tussen het Koninkrijk der hemelen en de 
verantwoordelijke gemeente (dat wat is) 

 

Mattheüs 13:1-47 

 

Openbaring 2 en 3 

1. De zaaier (Matt. 13:1-9). 

 

Het vrucht dragen is afhankelijk van de toestand van het 
land (d.i. het hart). 

 

1. De brief aan de Efeziërs (Openb. 2:1-7). 

Efeze = ‘de geliefde’.  

De oorzaak van welke hoogte zij afgevallen was (vs. 5), 
ligt in het verzaken van de ‘eerste liefde’, de echte 
toewijding aan Christus. 

 

Vervulling: Het eind van de apostolische eeuw. In het begin was de gemeente te Efeze in een gezegende toestand (zie 
de brief aan de Efeziërs). Later afval van de eerste liefde.  

 

Periode: Eerste en tweede eeuw. 
 

2. Het onkruid onder de tarwe (Matt. 13:24-30). 

 

De vijand (de duivel) is werkzaam terwijl ‘de mensen 
sliepen’ (vs. 25). Niet waakzaam. Vermenging van bozen 
en goeden. Het goede zaad ondervindt tegenstand in 
groei, zonlicht en water. 

2. De brief aan Smyrna (Openb. 2:8-11). 

Smyrna = ‘bitterheid’.  

Verdrukking van buitenaf (vs. 10). En de laster van hen 
die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een 
synagoge van de satan (vs. 9). Verdrukking van tien dagen 
om de gemeente weer terug te brengen tot de eerste 
liefde en tot waakzaamheid. 

 

Vervulling: De christelijke kerk tijdens de tien vervolgingen door de Romeinse keizers vanaf Nero tot Diocletianus. De 
laatste vervolging duurde tien jaar.  

 

Periode: Tweede en derde eeuw. 
 
  



3. De mosterdboom (Matt. 13:31-32). 

 

Deze struik heeft zijn nederige plaats verlaten en is uit 
zijn kracht gegroeid. Een boom is in de Bijbel het beeld 
van macht en heerschappij (Dan. 4 en Ezech. 31:3,9,13). 
Vreemde elementen vinden er een rustplaats (vogels = 
onreine leer; zie Matt. 13:4 en Openb. 18:2). 

 

3. De brief aan Pergamus (Openb. 2:12-17). 

Pergamus = ‘hoge toren (burcht)’ 

De gedachte vreemdelingen en bijwoners te zijn is 
losgelaten; men vindt een woonplaats daar waar de troon 
van de satan is (vs. 13). Velen treden toe zonder bekeerd 
te zijn en nemen vreemde leringen mee in de gemeente: 
de leer van Bileam – niet alleen de werken; zelfs de leer 
van de Nicolaïeten. Verbinding met de wereld. 

 

Vervulling: De belijdende kerk wordt groot onder Constantijn de Grote, wanneer hij in 311 tot het christendom 
overgaat, onder voorwaarde aan het eind van zijn leven pas te worden gedoopt. Vele onderdanen volgen zijn 
voorbeeld. Heidense en Joodse gebruiken en feesten worden ingepast in de leer. Wereldse macht heeft gezag in 
godsdienstige  zaken. Nicolaos = volksoverwinnaar, volksbeheerser. Laos = volk of leek. De wereld oefent gezag uit. 
Tevens hier ook het begin van het onbijbelse onderscheid tussen geestelijken en leken.  

 

Periode: Deze tendens begint in de 3e eeuw en duurt tot het einde. 
 

4. Het zuurdeeg (Matt. 13:33). 

 

Een vrouw ‘verborg’ zuurdeeg in drie maten meel. Het 
deeg wordt opgeblazen, er is gisting en bederf. 

Zuurdeeg van Farizeeën en Sadduceeën (Matt. 16:12). 
Zuurdeeg van slechtheid en boosheid (1 Kor. 5:6-8). 
Zuurdeeg van Herodes etc. 

4. De brief aan Thyatira (Openb. 2:18-29). 

Thyatira = ‘die offert', of 'wierookbrengster’. 

De vrouw Izebel, die zegt dat ze een profetes is (vs. 20). 
Zij leert en verleidt. Er is geestelijke hoererij, d.i. 
verbinding met de wereld en afgoden (Ezech. 16:25-29). 
Zij matigt zich gezag aan over de gemeente. 

 

Vervulling: Hier ontstaat het pausdom. De paus noemt zichzelf de plaatsvervanger van Christus en heeft zich het gezag 
en de rechten van de Heer toegeëigend als Zijn vertegenwoordiger. De kerk verklaart zalig en zij doet in de ban. Zij 
spreekt over de Heer Jezus als ‘zoon van Maria’. Maria krijgt meer eer dan de Heer, ook in de aanbidding. Maar de 
aanhef van de brief aan Thyatira begint met de woorden: ‘Dit zegt de Zoon van God!'  

 

Periode: Begint ± 6e eeuw en duurt nog voort. 
 

5. De schat in de akker (Matt. 13:44). 

 

De ‘Mens’ alleen wist van de schat in de akker en 
‘verborg’ die. Hij schatte haar op zo’n hoge waarde dat 
Hij alles ervoor wilde betalen om haar vrij te kopen van 
de ‘overste van deze wereld’. Daardoor wordt Hij de 
Gebieder over de akker (de wereld), en krijgt tevens de 
schat in bezit. 

5. De brief aan Sardis (Openb. 3:1-6). 

Sardis = ‘ontvluchtte’.  

Deze gemeente heeft de naam te leven, maar ze is dood. 
Er is de schijn van leven, maar geen werken van het 
geloof. Maar er zijn enkele personen ‘die hun kleren niet 
hebben bevlekt’ (vs. 4). De Heer kent hen; en zij zullen 
met Hem wandelen in witte kleren, omdat zij het waard 
zijn. 

 

Vervulling: De Reformatie en wat ervan geworden is. De schijn van leven. De Kerk stelt zich onder politieke machten 
om te ontkomen aan de Roomse vervolging. Haar werken zijn niet volkomen. Staatskerken. Niet de Kerk heerst over 
de wereld, zoals in Thyatira; maar de Kerk wordt door de wereld beheerst. De ware gemeente nauwelijks zichtbaar. 
Maar de Heer kent hen die de Zijnen zijn.  

 

Periode: Begint in de 15e eeuw en duurt tot het einde. 



6. De parel (Matt. 13:45-46). 

 

Beeld van de ware gemeente. Zoals Eva uit Zijn zijde 
tevoorschijn gekomen. De bruid van Christus. Zij komt 
direct in Zijn bezit: ‘En Hij kocht haar’. Zij komt voort uit 
de volkeren-zee, ‘uit alle geslacht en taal en volk en 
natie’. Gekocht door het bloed van het Lam. Een parel is 
klein, maar van grote waarde. 

6. De brief aan Filadelfia (Openb. 3:7-13). 

Filadelfia = ‘broederliefde’. 

Kleine kracht, maar zij heeft het Woord bewaard en Zijn 
naam niet verloochend. Bij haar is er een levende 
toekomstverwachting, de gedachte aan de wederkomst 
(vs. 10). Zij wordt bewaard voor het uur van de 
verzoeking. 

 

Vervulling: Een zwak overblijfsel dat trouw is aan het Woord van God. Het wordt gescheiden gezien van het 
naamchristendom. Zij blazen de bazuin om opnieuw naar de wederkomst van Christus uit te zien.  

 

Periode: Deze opleving begint ± 1800 en duurt tot de wederkomst van Christus. 

 

7. Het sleepnet (Matt. 13:47-50). 

 

Dit haalt allerlei bijeen, bozen en goeden! Als het vol is, 
wordt het op de oever getrokken. Alles wordt aan het 
licht gebracht. De bozen eruit. Scheiding en oordeel. 

7. De brief aan Laodicea (Openb. 3:14-22). 

Laodicea = ‘volksmening' of democratie. 

De Heer staat buiten (vs. 20). ‘Ik zal u uit Mijn mond 
spuwen’. Zijn gezag wordt niet meer erkend. Zelf menen 
zij dat alles goed gaat. Men is ‘rijk en verrijkt’ (vs. 17). Het 
lauwe christendom in de kerken en groepen buiten 
Thyatira en Sardis, ‘dat niet koud en niet heet is’ (vs. 15). 

 

Vervulling: Naamchristendom, een christendom zonder Christus! Een godsdienst zonder God. Humanisme, 
vrijmetselarij e.d. die ook als ‘geestelijk leven’ beschouwd worden.  

 

Periode: Begint ± 1800 en duurt tot het einde. 
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