
Skriflesing: Open 1:9-20 

 

Ek het nogal gewonder  oor my intreepreek in die gemeente. Waaroor preek ‘n mens?  

 

Ek het lank geloop met gedagte om te preek oor wie ek is is, wat ek glo en hoe ek dink God wil hê dat 

dinge moet werk in die kerk. Maar die Here het my anders gelei. Ek het die ek uitgehaal uit die tema, 

want die kerk van die Here begin nooit by ek nie.  

 

Ons tema vanoggend: Die Here gebruik ons as getuies in sy kerk. Ons gaan kyk na wie die Here is en wie 

ons, as kerk van die Here, is.  

 

Wie die Here is 

Johannes word deur die Gees meegevoer en hy sien die Here. Die prent wat hy teken is nie presies soos 

die Here lyk nie. Johannes sien die Here en beskryf wat hy sien met iets wat sy lesers weet hoe dit lyk 

sodat hulle beter kan “sien”wat hy sien. 

Sien vanoggend weer saam met hulle die Here en vra jouself af: Is dit die Here wie jy aanbid? 

 

1. Sy hare is wit soos wol, soos sneeu  

Wit is ‘n aanduiding van sy skoonheid en heiligheid. Dit is ook ‘n aanduiding van sy volmaakte wysheid. 

Hy maak nie ‘n fout nie. 

 

2. Sy oë het soos vuur gevlam 

Daar is niks was ons vir Hom kan wegsteek nie. Hy sien alles.  

 

3. Sy stem is so hard soos ‘n trompet of soos die gedruis van ‘n groot watermassa 

Sy stem is oorverdowend soos die Victoria valle. As jy voor Hom staan is jy klein en stil. 

 

‘n Skerp swaard met 2 snykante kom uit sy mond. Sy woorde is skerp soos ‘n swaard wat skei tussen 

goed en kwaad, lewe en dood, hemel en hel. 

 

4. Hy het ‘n lang kleed aan en ‘n goue band om sy bors 

Hy het die lang kleed soos die van ‘n priester aan. Dit dui op die volmaakte offer wat Hy, in ons plek, aan 

die kruis gebring het. 

 

Hy het ‘n goue band, soos ‘n Koning, om sy bors. Hy is die heerser oor konings van die aarde en die 

magtigste regeerders van die wêreld. Ook die heersers wat sy volk hier verdruk en vervolg en wat 

Johannes na Patmos verban het, staan onder sy beheer. 

 

5. Sy voete is soos geelkoper wat in die smeltoond gloei 

Geelkoper is ‘n simbool van krag en standvastigheid. Waar Hy trap, staan hy onbeweegbaar vas. 

 

6. Sy oorwinning en majesteit gee Hom die voorkoms soos die son wat op sy helderste skyn 

Om na Hom te kyk is oorweldigend en verblindend. 

 

7. Hy is die Eerste en die Laaste  

Hy was voor die skepping al daar. Hy hou die verloop van die geskiedenis in sy hand. Hy is vandag hier. 

Hy hou die toekoms, ook my en jou toekoms, in sy hand. En wanneer alles tot ‘n einde sal kom, sal Hy 

steeds daar wees. 

 

8.  Hy is die Lewende – Hy was dood en Hy lewe tot in ewigheid 

Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het. As ons in geloof aan Hom oorgee, gee Hy vir ons die 

lewe in oorvloed. Hy roep ons om nie net te oorleef nie, maar om elke dag sy lewe van oorvloed te leef. 

 

 



9. Hy hou die sleutels van die dood en die doderyk 

Dood is nie aan noodlot of toeval of een of ander bose mag oorgelaat nie. Hy het ons uit die mag van 

sonde en dood te bevry. Die Here sluit vir ons oop na ‘n lewe van oorvloed wat uitloop op die ewige 

lewe.   

 

Dit is wie die Here vandag steeds is. Wie is ons dan? 

Ons is klein mensies wat in besef van sy grootheid net een gepaste ding kan doen. Dit is om voor sy 

voete neer te val in aanbidding. Dit is waar kerkwees en gemeentewees begin. Om neer te val voor Hom.   

As ons neerval kom Hy, soos met Johannes, steeds na ons toe. 

Hy vat met sy sterk regterhand aan ons en sê: Open 1:17 “Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en 

die Laaste, die Lewende.” 

 

Hy is by ons 

Johannnes sien die Here tussen die sewe goue staanlampe. Die sewe goue lampe is die sewe gemeentes 

aan wie Johannes moet skryf.  

 

Baie van ons vra vandag: Waar is die Here? 

Is Hy nog in beheer? 

Gee Hy vir my om? 

Hy is tussen ons. Sy Gees is in ons.  

Hou ons as sy leiers in sy regterhand.  

 

Weet dit. Dit staan vas. Dit is sy belofte aan jou ook in Skrifgedeeltes soos Jes 43:1-2a; Joh 10:28;  

Rom 8:38 en Heb 13:5b. 

 

Sy by ons wees beteken egter nie dat dit altyd sal goedgaan nie. 

Gelowiges in die tyd van Openbaring is tot die dood toe vervolg en verdruk. 

Johannes kry swaar omdat hy ‘n Christen is. Die Here verskyn aan Johannes op die eiland Patmos 

waarheen hy verban is omdat hy die evangelie van verlossing deur Jesus Christus verkondig het. Maar dit 

is nie vir hom moeilik om daar te wees  nie. Hy behoort aan ‘n groep broers en susters in Christus.  

En hy behoort aan die Here. Die Here is by hom. 

Die Here hou hom vas. Hy is Waardevol 

Die Here staan nie tussen gewone lampe nie, Hy staan tussen goue staanlampe. As gemeentes is ons die 

Here se goue staanlampe. Ons is vir Hom baie werd. Hy het ons ten duurste gekoop deur die  bloed van sy 

Seun. Ons is syne. 

 

Hierdie is nie my of Veneto of wie ookal se gemeente nie. Elkeen in hierdie gemeente is deel van God se 

waardevolste besittings op aarde. Ons is syne. Daarom belowe ek om u met die grootste respek en 

nederigheid en met passie in afhanklikheid van Hom te hanteer. 

 

Maar dit kan nie hier stop nie. Ek kan nie net weet ek is kosbaar en behoort aan die Here nie. Hy wil my 

ook gebruik. ‘n Staanlamp het ’n doel. Dit is om lig te gee. Dit is ook my en jou doel.   

 

Johannes gee lig deur namens die Here ‘n brief aan die sewe gemeentes te skryf.  

 

Die Here wil vir my en jou gebruik om die lig van sy verlossing, liefde en vrede te weerkaats. 

Is jy daarmee besig? Ek hoor die afgelope week van ‘n dominee wat vir sy gemeente sê dat as hulle 6 

maande in die gemeente is en steeds nêrens die Here dien nie, hulle waarskynlik in die verkeerde 

gemeente is. Dan moet hul dalk maar na ‘n ander gemeente gaan waar die Here hulle as lig wil gebruik.  

 

Afsluiting 

Die wêreld kry dit reg dat ons baiekeer klein dink oor en glo in die Here. 

My gebed is dat ons, vanuit die Woord deur die Gees meevoer die Here sal sien vir wie Hy werklik is. 

Hy is volmaak heilig, almagtig, alwetend  en Hy is by ons as sy waardevolste besittings. 



Kom ons sien in geloof elke dag die ware Here God. Kom ons val in aanbidding voor hom neer en kom 

ons staan dan in sy krag op en laat sy lig skyn. 

Amen 


