
Woensdag 2 Desember 
 
Skrifgedeelte: Openbaring 3:7-13 
Fokusgedeelte: Openbaring 3:10 
 

Getuig ons werklik met ons hele lewe vir die Here? 
 
… sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing 

ie is die Skrywer van hierdie woorde en waar kry Hy die mag/gesag 
vandaan vir sy opdragte en uitsprake? 

Baie betekenisvol stel die Here Homself in die aanhef van sy brief bekend. 
Die Skrywer van die brief is die Heilige en Waaragtige. In hierdie hoedanigheid 
het Hy ook ’n sleutel waarmee Hy kan oopmaak en toesluit op so ’n kragtige 
wyse dat niemand kan oopsluit waar Hy toegesluit het nie, en niemand kan 
toesluit waar Hy oopgesluit het nie. 

Met sy onbeperkte beskikkingsmag dwing Hy seën af oor sy gelowiges. God 
laat ons weet dat ons veilig is. Niks kan ons skade berokken nie, want God het 
self vir ons die goeie oopgesluit. 

Dit is eintlik ’n baie besondere prestasie wat hierdie gemeente van Filadelfia 
behaal as mens daaraan dink dat die Here oor vyf van die sewe gemeentes 
klagtes het, maar met hierdie gemeentetjie is die Here tevrede. Groot en sterk 
gemeentes soos Efese het hulle eerste liefde verlaat, terwyl hierdie gemeente 
die Woord van Christus se lydsaamheid kon bewaar. 

Die roem kom nie aan hulle toe asof dit hulle prestasie sou wees nie. God 
het met die sleutel van sy raad dit oopgesluit dat hierdie klein gemeentetjie dit 
kon regkry om God se Woord en sy Naam heilig te hou. 

Die Here gee vir hulle ’n oop deur. Dit verwys na ’n bepaalde geleentheid om 
iets te kan doen. Dit gaan oor die moontlikheid om te kan preek. Dan is dit eintlik 
logies dat dit ook die deur moet wees wat vir die gemeente van Filadelfia 
oopgemaak is. Daarom staan daar in die teksgedeelte dat die Here ’n deur vir 
hulle oopgesluit het, en dat hulle toe getrou bevind is in die bewaring van sy 
Woord en dat hulle sy Naam nie verloën het nie. 

God maak die deur vir ons ook oop sodat ons kan glo en getuig. Al wat Hy 
vra, is die verantwoordelikheid dat ons dit sal doen. Hy bewaar ons selfs in die 
stryd om dit te kan doen. 
 
Sing: Psalm 119-1:13 
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