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Abstract
A s a specific way o f interpreting the seven Messages o f Revelation 2 and i, scholars accept the
importance o f the self-identifications o f Christ in these Messages. Little or (in the case o f som e o f
the self-id en tifica tio n s) no research has, however, been done on the coherence o f the selfidentification with the rest o f the pericope. In the present article an attempt is m ade to define this
coherence in the Message to Smyrna (Revelation 2:8-11). In the article it is argued that coherence
exists on three levels, namely coherence o f thought structure, coherence o f theme, and coherence o f
content. The conclusion arrived at points to the fa ct that a valid interpretation o f the Messages
cannot be m ade without taking this coherence into consideration.

Die belang van die selfidentifikasies’ in O penbaring 2 en 3 vir geldige interpretasies
van elk van die sewe Boodskappe in O penbaring word aigem een erken. Die meeste
navorsers erken die bestaan van ’n sam ehang tussen eike selfidentifikasie en die res
van die betrokke perikoop. D aar word egter nie uitdruklik uitgespel hu/ dié samehang
is of hoe dit die interpretasie van die perikoop bei'nvloed nie.^ In hierdie artikei word
gepoog om in die boodskap aan Smirna (O penbaring 2:8-11) die aard van die sam e
hang tussen die selfidentifikasie en die ander komponente^ van die perikoop te bepaal.
1

Selfidentifikasie verwys na dié frasc aan die begin van clkc bix)dskap wal deur TóSe X é y ei
ingelci word cn waarin Christus Homsclf telkens op ’n unickc wysc identifisccr.
Lilje (1955:65) m otlvcer byvoorbeeld nie w aarom hy o o rd eel dat 'like the introductory
sayings, the introductory phrases of the main section are also fitted exactly to the community
to which they are addressed". Ew enccns gee H endriksen (1973:66) geen molivering vir sy
stelling "the self-description is in harmony with the general tone of the letter" nie. Ook Aune
(1990:182-204) bly in gebreke om die sam ehang tussen die selfidentifikasies en die res van
die B o o d sk ap p e tc b e sk ry f w a n n ee r hy die b e la n g van die s e in d e n tifik a s ie s vir die
kategorisering van die boodskappe as koninklike edikte aantoon.

3

O nder kom ponent word 'n goedomlynde en identifiseerbare gedagte-eenheid verstaan. Die
geadresseerdes word byvoorbeeld as so 'n gedagte-eenheid verstaan.
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In die opsom van die argumentasielyn word eerstens die gedagte-opbousamehang'* bepaal en daarna die tematiese-*’ en inhoudeiiice samehang.*> Die sosio-historiese Iconteks
van die gemeente in Smirna word in al die fases van die ondersoek verdiskonteer.

1. DIE GEDAGTEOPBOUSAMEHANG
1.1 Die gedagte-opbou van 2:8-11
Ten einde die selfidentifikasie binne die konteks van die Boodskap in hierdie perikoop
te ontleed, word vervolgens ’n interpretasie in die gedagte-opbou van 2:8-11 gegee.

1.1.1 Die hoofdele van die Boodskap
Navorsers is grootliks eenstemmig dat die Boodskap op semantiese gronde - en ondersteun deur sintaktiese verskynsels - in drie hoofdele kan verdeel word, naamlik 2:8a,
2:8b en 2:9-11. Hierdie driedeling is voor die hand liggend, onder andere op grond van
die feit dat dié verdeling in al sewe die Boodskappe dieselfde patroon vertoon. Ten
opsigte van die eerste twee hoofdele is dié patro o n b eso n d er opvallend. By die
hoofdeel 2:8a (K a i t S áyyéX u) ttíí; é u I)aúpuin éKKXriCTÍaq ypá>|jov), waarin die
skryfopdrag en die g ea d re sse erd e s verm eld w ord, is d aa r by al die B oodskappe
volledige form ele gelykheid; al wat verskil is die naam van die stad w aarin die
gemeente is. In die geval van die tweede hoofdeel (2:8b: T áS e X éy ei ó npíBxoi; Kai
ó ë a x a x o q , bq é y é v e T o ueKpóq < al ë ^ ria e u ) is daar ook groot ooreenstemming.
Elkeen van die selfidentifikasies begin met die woorde xá b e X éy ei, en daarop volg dan
telkens die unieke bekendmaking van die O uteur by elke Boodskap. Die begin van die
derde hoofdeel is eweneens duidelik aanmerkbaar: die werkwoord o l5 a dui die begin
aan en hierdie derde hoofdeel strek tot aan die einde van elke Boodskap.

Die gedagte-opbou is bepaal op grond van die onlleding van die sintaktiese slruktuur van die
perikoop, volgens die m clode uitgewerk deur Van Rensburg in sy 1980- en 1988-publikasics
(1980:67-116; 1988:415-438), en toegepas in twee 1990-publikasies (1990a:283-300; 1990b:71-

101).
5

O nder temaliese samehang word verstaan die samehang wat daar tussen die selfidentifikasie
en die ander komponente (of onderdele van komponente) in die perikoop bestaan op grond
daarvan dat dieselfde motiewe in elkeen van die komponente voorkom.
Sekere aangeleenthede in die selfidentifikasie kom expressis verbis in ander kom ponente
voor. Hierdie verskynsel word inhoudelike samehang genoem.
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Die driedeling 2:8a, 28b, en 2:9-11 kan soos volg voorgestel word:

2:8a \ Die skryfopdrag en die geadresseerde

L

2:8b: Die selfidentifikasie van die Ouleur van die Boodskap
2:9-11: Die verskillende uilsprake van die Outeur

1.1.2 Die gedagte-eenhede van Openbaring 2:9-11
Die afbakening van die gedagte-eenhede van die derde hoofdeel is m inder voor die
hand liggend, en so ook die bepaling van die relasies van hierdie gedagte-eenhede. Dit
is dus nodig om die interprelasie hiervan te motiveer.

1.1.2.1 Die vier uitsprake van die Outeur
In hierdie derde hoofdeel word vier gedagte-eenhede onderskei, en elkeen is ’n uitspraak van die selfgeidentifiseerde O uteur. In elke gedagte-eenheid word die O uteur
dus geidentifiseer deur een van die dinge (TÓ6e) wat Hy sê (X é y e i). H ierdie vier
gedagte-eenhede beslaan onderskeidelik 2:9, 2:10, 2:11a en 2:11b:

2:Sa: Die skryfopdrag en die geadresseerde

L

2:8b\ Die selfidentifikasie van die Outeur van die Boodskap
Die vier uilsprake van die Outeur
* 2:9-.
Aspekte van die teenswoordige verdrukking
* 2:10:
Aspekte van die toekomstigelvding
*2: m i lb: Belofte
'
* 2:1 la:
Gesagsuitspraak

Die relasies binne die eerste en die tweede uitspraak van die O uteur (2:9 en 2:10) is
nie voor die hand liggend nie, en daarom word ons wyse van verstaan daarvan in groter
detail uiteengesit. D ie d erd e en die vierde uitsp raak is m inder p ro b lem atics en
daarom word net oorsigtelik daaraan aandag gegee.

1.1.2.2 Die eerste uitspraak van die Outeur (Op. 2:9)
Die eerste gedagte-eenheid (2:9: O í6 á ctou ttiv 0X"n|(iv Kai ttiu Tttcoxeíat', áXXá
n X o ú a io i; e í, ko I ttiu pX affifiriniai' éic xtov Xeyou'TCjt/ ’ lo u S a ío v x ; e t v a i
éauToúc;, Kal oúk e i a l u áXXá a u u a y u y f i to O S a x a u S ) is ’n stelling wat ingelei
word deur die indikatiewe werkwoord o í5 a en wat aan die einde van die vers voltooi
word.
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Die begin van ’n volgende gedagte-eenheid word gemerk deur die im peratief ()iri8êi'
(jioPoO) waarmee 2:10 begin.
Die eerste Kai in 2:9 (xfiu 0Xti|;iu
tt i u n ta jx e ia u ) word as ’n onderskiklcende
kw alifiserende p artik el g ei'n terp reteer - ’n partikel wat in A frikaans m et naam lik
weergegee kan word. Tfii/ 6Xïi|jii/ word dus deur die eerste Koi-frase nader gekwalifiseer. Die tweede koI in 2:9 (Kal tf iv pXacjijiTmiav) word as ’n koordinerende ekwivalente partikel gei'nterpreteer, en kan m et en weergegee word (M ounce, 1980:92).
Tfiv 6Xii|;iu word dus op tweërlei wyse nader gekwalifiseer, naamlik as annoede en as
kwaadstokery. H ierdie relasies van die kom ponente van die eerste uitspraak van die
O uteur kan soos volg voorgestel word:'^
Die eerste uitspraak van die Outeur: Aspekte van die teenswoordige verdrukking
2:9a: Ek ken jullc verdrukking
’Verdrnkking" op twe&lei wyse nader gekwalifiseer
* 2:9b: naamlik julle armoedc, en tog is julle ryk
* 2:9c\ en die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat
hulle Jode is, en dit nie is nie, m aar tot die sinagoge van die Satan behoort

1.1.23

Die tweede uitspraak van die O uteur (Op. 2:10)

Die twee imperatiewe in 2:10 (jin S ev <t>o|}ou en y iv o u n ia T o q ) word gei'nterpreteer
as die tweeledige tweede gedagte-eenheid. Die eerste een van die twee imperatiewe
()o.Ti8êi/ (|igPoO) is ’n aanduiding daarvan dat dit ’n tweede gedagte-eenheid inlei daar is immers ’n modus-verandering. Die relasie tussen hierdie tweede gedagte-een
heid en die voorafgaande word asindeties gemerk, dit wil sê sender ’n relasiepartikel
(Blass & D ebrunner, 1961:225). H ierdie interpretasie van die asindeton ondersteun
die interpretasie dat (inS ev (jioPou ’n nuwe gedagte-eenheid begin, en dat die tweede
im peratief (y iv o u m a x o q ), wat ook asindeties is, die tweede been van die tweeledige
tweede gedagte-eenheid vorm.*
D ie tw eede sin van 2:10 ( l6 o u jaéX X ei páX X eii/ ó S iáP o X o g
ú jiío v e iq
(t>uXaKfiv) is eweneens asindeties. H ierdie asindeton word gei'nterpreteer as die rede
In hierdie voorstelling van die gedagte-opbou word die Afrikaanse ekwivalcnt van die inhoud
van die betrokke gedagte-eenheid binne ’n blok geplaas. Sodanige gedagte-eenheid word ’n
kom ponent genoem . ’n Verbindingslyn toon aan met w atter ander kom ponent(e) hierdie
komponent in n relasie staan, en direk bokant die blok word die aard van hierdie relasie
gedcfinieer. W aar ter sake word ook ’n kort tipering van die inhoud van die komponent
gegee.
Asindeton word hier as n entiteit in eie reg hanteer, soos Poythress (1984:318) dit doen. Dit
kom baie ooreen met die zero-morfeem in die linguistiek. Hierdie beskouing klop feithk met
wat D enniston (1966:xliii) form ele (teenoor stilistiese) asindeton noem.

304

In die Skriflig 26(3) 1992:301-324

A.H. Grové & FikaJ. van Rensburg
in ’n rede-gevolgrelasie. 2 :10b motiveer dus waarom die gelowiges nie bang m oet wees
nie. H ierna word ’n tweërlei gevolg van die optrede van die duiwel vermeid, naamlik
(1) tu a n eip ao S rÍT e en (2) Kai
GXiijjii' nji.epiou' 6éKa. Die relasies van die
eerste deel van 2:10 kan soos volg voorgestel word:
Die eerste bemoedigcnde opdrag oor toekomstige fyding

D ie tw eede d eel van 2:10 begin m et die im p e ra tie f-sin ( y i f o u Tti0 xó(; d x p i
0 a u á to u ) en dié deel van 2:10 kan soos volg voorgestel word:
Die tweede b em o cd i^n d e opdrag oor toekomstige lyding
2:10e. Bly gclrou tot die dood toe

In hierdie tweede uitspraak van die O uteur word dus gehandel oor die toekomstige ly
ding. In kontras met die oorwinnende aard van Christus se aktiwiteit, word lyding wat
op die dood kan uitloop vir die gemeente in die vooruitsig gestel.
1.1.2.4 Die derde en die vierde uitspraak van die O uteur (Op. 2:10f en 11)
Die derde en vierde uitsprake van die O uteur kom inm ekaar verw eef voor. Hierdie
uitsprake word ingelei met Kai in 2:10f (Kfli 5cóau a o i xoi' cn:é(t)avov Tfiq Qwfi<;),
en hierdie Kai merk die relasie met die voorafgaande as neweskikkend gelykwaardig,^
m et ander woorde: dit merk die begin van die derde uitspraak. H ierdie derde u it
spraak vind sy voortsetting in 2:11b (die ó uiKÓou-frase). Die vierde uitsp raak (Ó
éxwL' ouq áK ouaáxu t í t o Tiueu)ia X éy ei ta iq eKKXriaiaic;, 2:11a) kom midde-in
die derde uitspraak voor.
Die gedeeltes 2:10f en 11b word om verskillende redes gei'nterpreteer as ’n tweeledige
derde uitspraak w aarin die belofte gegee word. Eerstens moet gemeld word dat die
term Swao) op verskillende plekke in O penbaring 2 en 3 gehruik word om die maak

9

D aar is ook ’n a n d e r verklaringsm (X )ntlikheid, naam lik dat d ie tcai waarm ce d ie laasle deel
van 2:10 (koI Sojctoj a o i ró u c rte ^ a i/o u ific Qconq) begin, gei'nterpreteer word as m e rk e r
van gevolg in ’n rede-gevolgrelasie. H iervolgens is die belofte van 2:10f 'n gevolg as die
geadresseerdes getrou bly.
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van ’n belofte te vermeld (vgl. 2:7,17,26,28; 3:21). Tweedens geld van die tweede deel
van die belofte wat asindeties m et ó uikíDu ingelei word, dat die w oorde ó i/iKtov
telkens as inleidende formulering van die beloftes in O penbaring 2 en 3 voorkom. Die
eerste deel van die belofte word positief verwoord in term e van lewe, en die tweede
deel van die belofte word negatief verwoord in term e van dood.
Die vierde uitspraak ó
ovc, cucouaaTw l i t o n v e u )aa X é y e i ta i( ; éicKXriaía iq (2:11a) word asindeties gemerk, en word geinterpreteer as ’n parentese. Hierdie
frase kom in die ander Boodskappe gelykluidend voor. In die eerste drie Boodskappe
kom dit as tw eedelaaste gedagte-eenheid voor, en in die laaste vier B oodskappe as
laaste gedagte-eenheid. Waarskynlik beklee die uitspraak dus in 2:11a dié parentetiese
posisie om stilistiese redes, w aarop nie nou dieper ingegaan word nie. Die derde en
vierde uitsprake kan soos volg voorgestel word:
Die derde en vierde uilspraak van die Outeur: Belofte en gesagsuilspraak

1.13 Voorstelling van die gedagte-opbou van 2:8-11
Bogenoemde interpretasie van die gedagte-opbou van 2:8-11 kan soos volg voorgestel
word:
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Die skryfopdrag en die geadresseerde
2:8a\ Skrywc aan die Icraar van die gcmecnte in Smirna
Die selfidentifikasie van die Ouleur van die Boodskap
iS b : So sê die Ecrste en die Laasle, die een wal dood was en w eer Icwcnd geword hel
Die eerste uilspraak van die Outeur: Aspekle van die leenswoordige verdmkking
Die E k ken-uitspraak
2:9a-. Ek ken julle verdrukking
''VerdmkJdng" op nveerlei wyse nader gekwalifiseer
' 2:9h: naamlik julle arm oede, en log is julle ryk
' 2:9c\ en die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak
dal hulle Jode is, en dil nic is nie, m aar lot die sinagoge van die
Satan bchoort
Die twecde uilspraak van die Ouleur: Aspekle van die loekomsiige lyding
Die eerste bemoedigende opdrag oor toekonistige lyding
2:10a: M oenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie
Molivering vir die slelling dal julle gaan ly
^

2:10b: Kyk, die duiwel gaan parly van julle in die tronk laat gooi
Tweerlei gevolg van die oplrede van die duiwel
• 2:10c: sodal julle in beproewing sal kom
• 2:I0d: en julle sal lien dae lank baie swaar kry

Die iweede bemoedigende opdrag oor ioekomstige lyding
2:10e: Bly getrou lol die dood toe
Die derde en vierde uilspraak van die Ouleur: Tweeledige belofte en gesagsuilspraak
Die derde uilspraak (a): Belofle. positief gefomiuieer - die onlvang van die lewe
2:I0f: En Ek sal julle die lewe as kroon gee
Die vierde uilspraak: Parenieliesc gesagsuilspraak
2:1 la: Elkeen wal kan hoor, moet luister na wat die G ees vir die
gemeenles sc_________________________________________
Die derde uilspraak (h): Belofle, negalief gefonnuleer - die oonvinning oor dood
2:11b: Dié wat die twrwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood
________gelref word nic._______________________________________________

1.1.4 Samevatting
D ie gedagte-opbou van 2:8-11 kan dus soos volg saam gevat word: C hristus m aak
Homself bekend as dié een wat wel gesterf het, m aar weer lewend geword het. Hy het
dus die dood oorwin (2:8b) en in hierdie hoedanigheid gee Hy die skryfopdrag (2:8a).
In die eerste uilspraak word beskryf dat die O uteur die leenswoordige lyding van die
gem eente ken, want die bestaan van die gem eente staan in die teken van lyding. Die
In die Skriflig 26(3) 1992:301-324
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gemeente ervaar hierdie lyding in die teenswoordige tyd as verdrukicing - ’n verdrukking wat in armoede en iastering tot uiting kom (2:9).
In die tweede uitspraak word aspekte van die toekom stige lyding van die gem eente
beskryf. Dié toekomstige lyding sal deur die toedoen van die duiwel plaasvind en die
gemeente sal dit as beproewing en swaarkry ervaar (2:10). Met die oog op die toekom
stige lyding bemoedig Christus die gem eente met ’n tweeledige opdrag: hulle moenie
bang wees nie en hulle moet getrou bly tot die dood toe (2:10a en 2:10e).
Die derde opdrag is die oorwinnaarsbelofte. Christus sal aan die geineente die lewe as
kroon gee (2:10f), en hulle sal nie deur die tweede dood getref word nie (2:11b). Die
belofte wat Christus aan die gemeente maak, dien waarskynlik daartoe om hulle verder
in hulle lyding te bem oedig. H ulle kry die belofte van die ewige lewe (2:10f) wat
oorwinning oor die ewige dood impliseer (2 :11b).
Die vierde uitspraak is die gesagsuitroep waarin die gem eente opgeskerp word om te
luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.
1.2 Die samehangfunksie van die selfidentifikasie
In die perikoop 2:8-11 is C hristus die handelende - soos wat Hy H om self in 2:8b
bekend maak. Hy is die een wat - reeds voor sy selfidentifisering - die opdrag gee dat
die Boodskap geskryf m oet word (2:8a). V erder ken Hy die huidige om standighede
van die kerk, naam lik hulle verdrukking, wat uit arm oede en kwaadstokery bestaan
(2:9), asook hulle toekom.stige lyding, naamlik hulle beproewing en swaarkry (2:10a-d).
Om dat Christus weet dat die toekomstige lyding oor hulle gaan kom, gee Hy aan die
g em eente twee b em o ed ig en d e o p d rag te (2:10a,e). Hy m aak aan hulle beloftes
(2:10f,llb), en Hy roep hulle op om na Hom te luister (2:11a).
■

Vanuit die perspektief van gedagte-ophou blyk dit dus dat Christus die primërhandelende in die hele perikoop 2:8-11 k Hierdie afleiding word getnaak op grond
van die wyse waarop Christiu Homself identifiseer as die Eerste en die Laaste, die een
wat dood was en weer lewend geword het.

2.

FN TE R PR E T A SIE VAN D IE S E L F ID E N T IF IK A S IE VAN D IE O U T E U R
(2:8b)
In hierdie paragraaf word sekere motiewe in die selfidentifikasie
geidentifiseer ten einde die samehang van daardie motiewe met die
res van die perikoop te ondersoek.

Die selfidentifikasie bestaan uit twee dele, naamlik ó n p S to q icai ó e a x a T o q en ’n
betreklike bysin as kwalifikasie by die eerste deel, naamlik Sg éy éi'eT O ueKpoQ icai
e ^ ria e v .io Hierdie onderdele van die selfidentifikasie word vervolgens ondersoek.
Die bcwoording van die seindentifikasic in 2:8 kom ooreen met die bewoording van 1;17-18.

308

In die Skriflig 26(3) 1992:301-324

A.H. Grové & FikaJ. van Rensburg
2.1

' 0 n p S x o q icai ó ëa x a ro q as selfidentifikasie

Christus maak H om self aan die gem eente in Smirna bekend m et die titel ó npw Toq
Kal Ó ë a \a r o q . Dié frase word op gelyke vlak en as uitruilbare uitdrukking gebruik
vir TO ”AX(|)a Kal t o '^Q en n a p x ’n Kal t o TéXog in 22:13 omdat dié drie uitdrukkings dieselfde betekenis verwoord (M orris, 1969:260; Mounce, 1980:393). Die frase
TO ’'AXiJia Kal t o
in 1:8 sinspeel op die Godheid van Christus, en in die lig daarvan kan aan v aar w ord d at al drie h ierdie titels C hristus se G o d h eid belig (Pohl,
1973:95; Groenewald, 1986:42).
Christus se voorstelling in die selfidentifikasie as die Een wat lewe uit die dood in
aansyn roep, maak Horn tegelykertyd as die soewereine G od bekend (M ounce, 1980:
81). D ie tipering ó n p f f iT o q im pliseer dat Christus die ewige G od is wat voor aile
dinge (ook voor die skepping) bestaan het, en aan Wie alle dinge wat bestaan, hulie
ontstaan te danke het (vgl. Joh. 1:1-3). In die selfidentifikasie word C hristus dus
bekend gem aak as die Skeppergod, wat voor en bo sy skepping bestaan (Groenewald,
1986: 38; Mounce 1980:374).
Sekere navorsers (w aaronder Lenski, 1963:96,622; Mounce, 1980:374; G roenewald,
1986:38) meen dat Christus met die frase 6 TtpuToc; Kal ó e o x a r o q voorgestel word
as dié Een wat in noue samehang met die gebeure in die geskiedenis optree: Hy is die
begin en die einde van die geskiedenis in dié sin dat alle gebeure in die geskiedenis en besonderlik in die heil-sgeskiedenis - in Horn hulle oorsprong vind (Van der Waal,
1981:362). Die kw alifikasie by ó n p u T o q Kal ó ë a x a T o q , naam lik o<; éy é i'e T O
L'CKpoq Kol el^ncrei/ sinspeel op ’n sekere w esenstrek van G od se o p tred e in die
geskiedeni.s, naamlik dat Hy telkens lewe uit die dood vir sy volk bewerk.
W anneer C hristus sê d at Hy dood was en lew end geword het, én die lewe aan die
gelowige gee (Op. 2:10), dan blyk dit dat Hy Hom ew eneens bekend m aak m et oq
éyéveTo ueK poq Kal ëCricrev (Op. 2:8) as die G od wat lewe in aansyn roep. Aangesien 6q éyéveT O ueK pog Kal el^Tiaev ’n kwalifikasie by ó npwTOQ Kal ó ë<j\aToq is, kan die afleiding gem aak word dat met ó n p u T o q Kal ó ë a x a z o q Christus
ew eneens voo rg estel w ord as G od w at lewe gee. In die frase ó npioT oq Kal ó
eox o T o q kom ’n soteriologiese dimen.sie na vore: nie alleen het Christus self die dood
oorw in nie, m aar Hy gee ook sodanige oorw inning aan die w are gelowige (2:10f).
Christus is die G od wat herskep.
Die frase ó npSTOc; Kal ó ë a x a T o g impliseer dat Christus ewig is. Menslike geslagte
volg m ekaar op, m aar Christus is van ewigheid af, van voor die skepping af God, en Hy

T ro u en s, die an d er ses Bood.skappc se sclfidentinkasies is ook uit die cerste hoofsluk
geneem. Vanwec die fokus van hierdie artikel word die verband tussen hierdie Boodskap en
die res van O penbaring nie ekspliiiiet verdiskonleer nie.
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bly G od tot in ewigheid, to t n ad at die mensliice geskiedenis van h ierdie b e d d in g
ophou.
In Jesaja 44:6 word G od g etip eer as E k is die Eerste en E k is die Laaste. H ierdie
tipering hang saam m et die feit dat Hy die enigste G od is: buiten Horn is daar geen
G od nie. Hierdie voorstelling van G od word gemaaic om Horn te Icontrasteer met die
gode van die heidene tussen wie Israel geleef het; die heidene het afgode aanbid (vgl.
Jes. 44:9-19). Die lidmate van die keric in Smirna het eweneens tussen heidene geleef
wat afgode vereer het. N avorsers (w aar onder Morris, 1969:55 en Visser, 1975:32)
meen dat Christus in die selfidentifikasie ó Ttpffiioi; Kai ó e a x a T o q op dieselfde wyse
as in Jesaja 44:6 as die enigste G od bekend gemaak word.
■

Die frase ó Ttpffixoq Kai ó e a x a x o q in 2:8b bring dus die volgende aspekte van
Christus se Christus-wees na vore: die Godheid van Christus, Christus as Skepper, en
Christus as H erskepper en Heerser oor die dood. In hierdie frase kan ook 'n
oonvinnings-, 'n antitetiese, >i soteriologiese en ’n eskatologiese aspek onderskei word.

2.2 " O ^ é y é i/ e r o i/eKpóq icai e ^ n a e w as selfidentifikasie
’n D eel van die titel ó TtpúÍToq Kai ó e c r x a to q is die kwalifikasie og e y e u e t o
ueKpoq Kai e C n a e v en die woorde 0(; é y é u e T o veKpog impliseer die hele lydensgeskiedenis van Christus. By sy kruisdood wat die dieptepunt van sy lydensgeskiedenis
verteenwoordig, word Christus se liggaam leweloos, ’n lyk. Vir Chri.stus was die dood
veel m eer as 'n liggaamlike dood; sy dood was die ewige dood, die dood van die hel,
die dood van godverlatenheid (vgl. Matt. 27:46), die tweede dood. D at Christus die
dood oorwin het, spreek van sy Godheid.
Die ueKpóq-wees van Christus en die feit dat Hy lewend geword het, staan in radikale
kontras m et m ekaar. M et e ^ ria e i/ in 2:8b word die opstanding van Christus uit die
dood tot die lewe beskryf (vgl. Rom. 14:9 waar met cQ riaev ook na die opstanding van
Christus verwys word). Met sy opstanding het Christus Hom.self bewys as oorwinnaar
oor die dood, die laaste vyand van die mens (1 Kor. 15:26). Die lewe wat Hy deur sy
opstanding verkry het, is van sodanige aard dat die dood geen houvas daarop het nie,
en gevolglik is sy lewe ewigdurendl* (Pohl, 1973:95). ’n W esenskenmerk van Christus
is dat Hy vir ewig lewe (Lenski, 1963:73); deur sy opstanding het Christus nie alleen
die ewige lewe herwin wat Hy voor die skepping by die V ader gehad het nie, m aar het
Hy ook ’n nuwe oorwinnaarslewe oor die dood geinisieer en tot stand gebring (Caird,
1966:26; H endriksen, 1973:64). W anneer Christus Hom.self bekend maak as die Een

"
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Hierdie interprctasie klop met wat daar in Romcine 6:9 staan: 'On.s wect dat Christus wat uil
die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nic; die dood het nie m eer mag oor Horn nie."

In die Skriflig 26(3) 1992:301-324

A.H. Grové & Fika J. van Rensbwg
wat lewend geword het, spreek dit nie slegs van sy opstanding nie, m aar ook van sy
G odheid (Farrer, 1964:69).
Hierdie onderdeel van die selfidentifikasie hou in dat sowel die heiisgeskiedenis as die
sekulêre geskiedenis in sam ehang m et Christus se o p trede staan. Christus, w at die
dood oorw in het, is in die b eso n d er in b e h ee r van die iieilsgeskiedenis. Hy soek
im mers die ev^iige heil en lewe van dié wat aan Horn behoort (G reijdanus, 1973:56).
D aar kom dus in die fra.se oq é y é v e x o ueicpoc; Kai e C n o e v ’n soterioiogiese dimensie binne eskaiologiese konteks na vore.
Dood staan in absolute kontras met lewe, en Christus oorwin die dood. Die dood (liggaamiik, tydelik en ewig) word in 1 K orintiërs 15:26 beskou as ’n vyand wat oorwin
moet word. Oorwinning veronderstel dus oorlog en Christus het met sy opstanding die
sege oor die dood behaal. ’n Heersers-, ’n polemiese en ’n antitetiese m otief word dus
in hierdie onderdeel van die selfidentifikasie aangeraak.
■

In die frase oc, é y é v e T O ueK póí; Kol €(,T \aev in die selfidentifikasie kan die
volgende tipes motiewe onderskei word: ’n goddelike, ’n soterioiogiese, ’n eskaiologiese,
n polemiese, ’n antitetiese en 'n heersersmotief.

3.

D IE SA M E H A N G VAN D IE S E L F ID E N T IF IK A S IE M E T D IE A N D E R
K OM PO NEN TE VAN D IE PERIKO OP
In die lig van die geidentifiseerde motiewe word vervolgens die sam ehang tussen
die selfidentifikasie en elkeen van die ander kom ponente in die perikoop 2:8-11
ondersoek.

3.1 Die eerste uitspraak van die O uteur: Aspekte van die tecnswoordige lyding (2:9)
In 2:9 word die teenswoordige lyding van die gem eente beskryf as verdnikking. Dié
verdrukking word nader omskryf as arm oede en as benadeling op grond van kwaadstokery deur ander mense.
3.1.1 Verdrukking (2:9)
Prakties het verdrukking vir die gemeente beteken dat hulle belaster en deur die Jode
wat hulle van die leuen bedien het, in die tronk gegooi is. Die verdrukking wat Smirna
moes beleef, het vir die kerk daar uitgespel dat hulle nie ’n perm anente staanplek en
lewensruimte in daardie samelewing het nie. Dit rym met Christus se voorafwaarskuwing dat diegene wat in Hom glo en in navolging van Horn lewe, verdrukking te wagte
moet wees (M ark. 13:19; Joh. 15:20).
Sekere navorsers (bv. C oetzee, 1988:265-266; Lilje, 1955:51; T o rran ce, 1959:21;
Wilcock, 1973:42) oordeel op grond van O penbaring 1:9 dat d aar drie deurlopende
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lyne in Openbaring na vore kom, naamlik 0Xtij;iq, (JaaiX ela en úno)iovTÍ, en dat die
kerk oor alie eeue in h ierdie d rieërlei situasie verkeer. V erd e r m een navorsers
(w aaronder Coetzee, 1988:266, en G reijdanus, 1973:20) dat die skrywer van O penba
ring die kerk wil vertroos m et die versekering dat die Koning van die kerk altyd in
hulle midde is (Op. 1:3) en dat Hy sy beloftes aan hulie tot uitvoer sal bring. D aar is ’n
elem ent van troos en bemoediging geleë in die feit dat vermeid word dat Christus wat
die dood oorwin het, weet van die gem eente van Smirna se lyding.i^
Nie die mense wat instrum ente in die hand van die Satan is en deur wie die verdrukking in Smirna waarskynlik gei'nisieer word, iiet die laaste woord oor die gem eente nie,
m aar Hy wat mag het oor die dood, en lewe uit die dood gebied (Lenski, 1963:97).
Christus het die laaste woord oor die verdrukking wat die gem eente ly, om dat Hy in
staat was om die ergste verdrukking en lyding wat deur die Satan geinisieer is (nl. sy
kruisdood; vgl. Joh. 8:44), effektief te oorwin deurdat Hy uit die dood opgestaan het
(2:8b).
Die dieptepunt van Christus se verdrukking word m et ueicpóq (2:8b) verwoord. In
Johannes 16:3313 word ’n duidelike band gelê tussen die verdrukking wat die gemeente
ly en die feit dat Christus by magte is om (as oorwinnaar oor die dood) sy kerk saam
met Hom in sy sege te laat deel. O m dat Hy dood was en weer lewend geword het, is
Hy in staat om aan hulle die ewige lewe te gee ondanks die verdrukking wat hulle
verduur. Christus het met sy opstanding die nuwe bedeling w aarin d a a r nie m eer
verdrukking sal wees nie, ingeiei (vgl. Op. 21:4; Schlier, 1985:335).
Deur die toedoen van Christus, mond die verdrukking van die gelowige in heerlikheid
uit. D eur ’n ware geloof in Christus (soos Hy Hom in 2:8b identifiseer) is die gelowige
in staat om die verdrukking te w eerstaan. D aar is dus op ’n an titetiese wyse ’n
eskatologiese faset aan verdrukking verbonde.
Verdrukking in 2:9 het ’n Christosentriese karakter, aangesien Christus sentraal staan
by die troos, die oorwinning en die eskatologiese aard van die verdrukking.

Versitillcnde navorsers hel die sam ehang tussen die seindentinkasie en die verdrukking
waarin die gemeenle verkeer het, beskryf in tcrm e van troos en bemoediging. ’n Voorbeeld
hiervan is H arrington (1969:86) se stelling: T h e titles of Christ ... arc calculated to inspire
confidence within a church threatened by persecution and death." Hoeksem a (1974:77) skryf
dat die seindentifikasie 'certainly (is) adapted to fill the members of the faithful church with
courage and hope in the midst of suffering".
In Johannes 16:33 staan: "In die w ereld sal julle verdrukking he; m aar hou goeie moed, Ek
het die wereld oorwin."
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■

Daar bestaan ’n tematiese samehang tussen die selfidentifikasie en die verdrukking
wat die gemeenle verduur het. In die verwysing na sowel die selfidentifikasie as die
verdrukking wat die gemeente verduur het, kom die volgende tipe motiewe na vore:
antitetiese, eskatologiese, oorwinnings- en Christosentriese motiewe.

3 A 2 A rm oede (2:9)
In 2:9 is arm (K tiJ x e ia ) en ryk (TiXoúaioq) absolute teenpole van m ekaar (Louw &
Nida, 1990:561,564). H ierdie teenstelling word ook gemerk deur die kontrasterende
kopulatief á W á . C hristus wat die dood oorwin het, bring ’n ander w aardesisteem ;
daarom was dit vir die kerk in Smirna moontlik om te midde van stoflike arm oede,1'* in
’n ander opsig ryk te kon wees, naamlik in hulle verhouding met en vertroue op God
(Visser, 1975:32; Sweet, 1979:85). Uiterlik was hulle arm, m aar innerlik was hulle ryk
in G od (vgl. 2 Kor. 8:9).
A rm oede kan ’n persoon se afhanklikheid van G od beklem toon (vgl. byvoorbeeld
Matt. 11:5; Luk. 4:18; 7:22). Die praesensvorm van die oproep y iv o u tu a x o q in 2:10
impliseer dat die lidmate van die kerk in Smirna reeds ’n gesonde verhouding met God
het en derhalwe kan n x u x e ia in 2:9 binne die konteks van hulle verhouding met God
gei'nterpreteer word.
Dit blyk dus dat die gelowiges die diepste inhoud van hulie rykdom in Christus gevind
het - dié Christus wat Homself as oorwinnaar oor die dood bekend gemaak het (2:8b).
Hulle rykdom was hulle sekerheid dat hulle in Christus vir die ewige lewe bestem is.
O m dat C hristus is wat Hy is, kan Sm irna se rykdom o n oortreflik g ro ter wees aan
ewigheidsgoedere as wat hulle arm was aan stoflike goedere (vgl. áXXá in Op. 2:9: vgl.
ook Rom. 8:18). Die kerk en sy lidmate is nie ryk op grond van wat hulle self vermag
het nie, m aar op grond van wat Christus vir hulle verw erf het. Die rykdom van die
gemeente word daarin geopenbaar dat Christus die heil van die kerk bevorder.
Die frase dq ê y é v e T o i/CKpoq impliseer dat Christus so arm was dat Hy selfs sy lewe
verloor het. Die dieptepunt van Christus se arm oede was toe Hy aan die kruis van sy
lewe beroof is. ’'E ^ r ja e u (2:8b) im pliseer weer dat Hy die oorwinnaarslewe as ryk
dom bekom het. O p grond van Christus se arm oede kan die gelowige ryk wees aan
ewigheidsgoedere (2 Kor. 8:9): deur sy opstanding het Hy vir die gelowige ’n rykdom
van ewigheidswaarde gew aarborg. Die volheidspunt van die gem eente se rykdom is
dat hulle saam met Christus oorwinnaars oor die tweede dood is (2:1 lb).
■

Daar is ’n samehang tussen die selfidentifikasie en die arm-ryktema wat in 2:9 na vore
H é v riq verwys na diegene wal niks oorbodigs o f ekstra het nie, terwyl jiT u x ó q diegene
bcskryf wat absoluut niks het nie - ’n feit wat impliseer dal die lidmate van die gem eente in
Smirna uiterm ate arm was, brandarm , bcdelaarsarm (M orris, 1969:63-64).
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kom: albei het ’n Christosentriese dimensie wat binne ’n antitetiese, soteriologiese,
oorwinnings-, eskatologiese en ekklesiologiese raamwerk na vore kom.

3.13 Kwaadstokery (2:9)
Die gemeente in Smirna het icwaadstokery ondervind van die kant van mense wat voorgegee het dat hulle Jode is, maar tot die sinagoge van die Satan behoort het. Die aktiwiteit van kwaadstokery (pXaa(}iriMÍ®) word in 2:9 per implikasie aan die werk van die
Satan gekoppel.^5 o jt het reeds geblyk dat pXaa(t>rip.io in O penbaring ’n be.sonder
sterk antitetiese aard het. BXaa(j)ri)j.ia in 2:9 verwoord hoedat die Jode die Christene
gesmaad en belaster het (Lenski, 1963:97; Sweet, 1979:85). Die Christene - wat tot ’n
nie-gewettigde godsdiens behoort het - is dikwels vals belaster en hulle het tereggestaan as hulle Christus nie verloën het nie. Lastering het soms vir die gelowiges in
Smirna op die dood uitgeloop.'*’ Juis aan hulle wat met die dood gekonfronteer is
identifiseer Christus Hom as dié E en wat die dood oorwin het - ’n feit wat impliseer
dat dié lastering op grond van sy oorwinning hulle geen ewige skade kan aandoen nie.
Die Jode het hierdie lastering teen die kerk gepleeg en daarin was hulle instrum ente in
die hand van Satan (Lenski, 1963:98; Mounce, 1980: 93).!’^ Die Jode word in 2:9
immers ’n sinagoge van die Satan genoem.
■

Die antitese Chnstus/Christen teenoor Satan, en lewe teenoor dood kom in 2:9 deur
die gebruikm aking van pXaa(t)Ti)j.ta na vore. Daar is 'n sam ehang tussen die
selfidentifikasie en die lastering wat die gemeente moes verduur, in dié sin dat albei 'n
antitetiese, ’n oorwinnings- en ’n Christosentriese faset het.

3.2 Die tweede uitspraak van die Outeur: Aspekte van toekomstige lyding (2:10)
3.2.1 Die eerste bemoedigende opdrag (2:10a)
Die gelowiges word opgeskerp om nie bang te wees vir lyding wat kom nie. Op verskillende plekke in die Nuwe Testam ent (vgl. Luk. 22:15; Hand. 9:16; Heb. 5:7) impliseer
n ó a x ío dat die een wat ly, sal sterf. In Sm irna het dit g eb eu r dat lyding vir die
gelowiges op die dood uitloop (vgl. die bespreking in 3.1),
O p verskillendc plckkc in O penbaring blyk dit dat lastering van die kant van die Satan
gekom het en dat dit prim er teen Christus self gerig is (vgl, 13:1,5,6; 16:9,11,21; 17:3; Pohl,
1973:117),
Die sterwensgeskiedenis van Polikarpos gee ’n lewendige beeld van die vervolging wat die
Christene van Smirna moes verduur (M atter, 1960:481; Woolley, 1980:815), Dit is nie seker
of Polikarpos ten tye van die skryf van O penbaring biskop in Sm irna was nie, Sy eie dood
impliseer egter n getroue uitleef van die opdrag van O penbaring 2:10: "Wees getrou tot die
dood toe" (M orant, 1969:82; G reijdanus, 1973:56).
Uit Johannes 8:44 (vgl, die Jode) en 13:2 (vgl, Judas) en O penbaring 13:4 (vgl, die dier uit
die see ) blyk d at dit tip ie s van die S atan se w erk m eto d e is om m ense en m agte as
instrumente in sy diens te gebruik.
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D ie opdrag "M oenie bang wees nie" in 1:17 word direk verbind aan die uitspraak van
Christus: "Ek is die eerste en die laaste en die lewende; Ek was dood en kyk, Ek leef
tot in alle ewigheid." In 2:10 w ord die g em een te van Sm irna b em oedig m et die
woorde: "Moenie bang wees nie". In die lig van die feit dat daar in 1:17 ’n verband is
tussen die opdrag (2:10) en die wyse waarop Christus H om self identifiseer (2:8), vind
die gem eente dus die grond waarom hulle nie hoef te vrees nie (die selfidentifikasie in
2:8b). H ierdie selfidentifikasie is byna gelykluidend met 1:17 en 18. Die opdrag cm
nie te vrees nie, vind sy grond dus daarin dat Christus die almagtige G od is wat in voile
beheer is van alle gebeure in sy kerk, bevestig deur die feit dat Christus uit die dood
opgestaan het. D ie m otivering vir die opdrag het dus binne die raam w erk van die
opstandingsmotief ’n teosentriese en Christologiese dimensie.'*
Die dieptepunt van lyding, lastering en verdrukking kan vir die C hristen die liggaamlike dood beteken. A1 sou hy egter die liggaamlike dood sterf, sal die ewige dood hom
geen skade aandoen nie (2:11b) (vgl. die bespreking in 3.1 en 3.2.3). D aar is dus ’n
oorw innende en eskatologiese dim ensie verbonde aan die opdrag )iri5 êv (|>oPoO a
fiéXXeiq n á a x e i u in 2:10.
■

Daar bestaan 'n samehang tussen die selfidentifikasie en die opdrag jiriSei/ i|io|3oC a
)0.éXXei(; n á a x e iv . Die selfidentifikasie en die opdrag word albei in ’n teosentriese
en Christosentriese konteks binne ’n oonvinnings-, 'n eskatologiese en 'n opstandings
perspektief geplaas.

32.2 D ie aard van die lyding
In 2:10 kom vier sake aangaande die toekomstige lyding (6 Xii|)Iq ) van die gem eente na
vore, naamlik die oorsprong, gevolg, aard en duur van die lyding.
3.2.2.1 Die duiwcl as (wrsprong van lyding (2:10b)
Die oorsprong van die lyding in die gemeente is die werksaamheid van die duiwel wat
party in die tronk gaan gooi. U iteindelik word die duiwel egter in die poel van vuur
gegooi, waar hy dag en nag tot in alle ewigheid gepynig gaan word (20:10). Christus, as
die almagtige G od self, is by magte om dit aan hom te doen om dat Hy ó Ttptijxoq icai
Ó ë a \a x o q (2:8b) is wat in beheer van alle gebeure in die skepping is. Ook die Satan
kan dus nie doen wat hy wil nie. T eenoor die beperkte mag van die duiwel staan die
almag van Christus. Die beskrywing van die aktiwiteit van die duiwel as die prim êre

Lyding het ’n C hristosentriese aard in dié sin dat Christus vir die sonde gely en daarm ee vir
die gelowige ’n voorbeeld gestel het sodat hy in die voetspore van Christus kan volg (1 Pet.
2:21). Die lyding van Christus het met die opstanding uitgemond op die oorwinning oor die
dood (O p. 2:8b).
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oorsaak van die kerk se lyding, bring ’n antitetiese, ’n oorwinnings- en Christosentriese
perspektief na vore.

3 2 2 2 Beproewing as ’n gevolg van die duiwel se werk (2:10c)
Die duiwel bewerkstellig dit só dat lidmate van die kerk in die gevangenis gegooi sal
word, m et die gevolg dat hulle in beproew ing kom (vgl. 'iva n e tp a a S rÍT e in 2:10).
D at gelowiges in die tronk gegooi w ord, w ord op verskillende plekke in die Skrif
beskiyf (Gen. 40:3; Jer. 37:15; H and. 4:3; 16:23; 21:33), en dit maak deel uit van die
ervaring van die kerk van die laaste dae (Luk. 21:12). Om in die tronk gegooi te word,
word in O penbaring 20:7 spesifiek in eskatologiese konteks gebruik. Die feit dat die
duiwel gelowiges in Smirna in die tronk gaan gooi, plaas dié gebeurtenis in eskatologie
se perspektief.
Die rede waarom Christene in die tronk beland het, was as gevolg van hulle geloof in
C hristus (M ark. 13:9; H and. 4:3). A1 sou d it so wees d at iem and w at o n d er die
Romeinse bewind tronkstraf opgelê is en as gevolg daarvan gesterf het,*^ is Christus in
staat om hulle d eu r h ierd ie b eproew ing te d ra (M o rris, 1969:64). C h ristu s, as
Almagtige God, het immers self uit die boeie van die dood lewend geword (Op. 2:8b).
Die in-die-tronk-gooihandeling van die Satan is waarskynlik ook simbolies vir die ewige dood waarheen die Satan met die gelowiges mik. Christus belowe sy kerk egter oorwinning oor die tweede dood (2:11b; Hoeksema, 1974:77).
Twee kontrasterende lyne van o p tred e kom in 2:8b en 2:10b na vore: C hristus se
optrede spreek van lewe uit die dood en stel Hom in oorwinnaarsgestalte voor. Chris
tus soek met sy optrede die heil van die kerk. H ierteenoor word die Satan voorgestel
as dié een wat in die tronk gooi en doodmaak. Die Satan toon ’n moordenaarsgestalte
en soek die ondergang van die kerk.
Die beproewing wat as gevolg van die werk van die duiwel op die weg van die kerk
kom, saamgelees m et die selfidentifikasie, laat blyk dat daar in 2:10b ’n antitetiese en
oorwinningsfaset na vore kom.
■

Op grond van die voorafgaande beredenering kan gestel word dat daar’n samehang is
tussen die selfidentifikasie en die frase eic; (t)uXaKfii/ 'íi/a n e ip a o G fiT e in 2:10
aangesien in albei ’n eskatologiese, ’n antitetiese en 'n oorw inningsfaset in
Christosentriese konteks tersprake kom.

Verskillende navorsers (w.o. Baljon, 1908:33; Caird, 1966:35; H endriksen, 1973:65; Ladd,
1972:44) wys daarop dat tronkstraf onder die Rom eine met m arteling en honger gepaard
gegaan het en dikwels op die dood uilgeloop het.
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3 2 .2 3

Die aard van die lyding (Op. 2:10d)

In 3.1.1 is die verdrukking wat in die teenswoordige tyd oor die gem eente gekom het,
ondersoek. O p verskiliende plekke in die Nuwe T estam ent (bv. Matt. 24:9,21; Mark.
13:19) word
in eskatoiogiese konteks gebruik. Dit is dus m oontlik dat die
woord in 2:10 (Kal c ^ e t e 9XT>|jii/^ ’n eskatoiogiese konnotasie kan hê. Die futurumvorm
gee pertin en t ’n eskatoiogiese dim ensie aan 0Xii|;i<;, en in hierdie sin
toon die toekom.stige lyding van die kerk ’n samehang met die selfidentifikasie.
3.2.2.4 Die duur van die lyding (2:10d)
D ie g etal tien in 2:10 w ord w aarskynlik g eb ru ik om ’n afgeronde volheidstyd te
Die tien due kan ook ’n kwalitatiewe dimensie in verband m et verdrukking
na vore bring. Die feit dat die verdrukking tien dae sal duur, beteken moontlik dat die
verdrukking intensief is en tot ’n voiheidspunt gevoer sal word (H oeksem a, 1974:71;
Ladd, 1972:44; M orris, 1969:64; Pohi, 1973:119). Die getal tien im pliseer dat die
verdrukking kw alitatief volledig sal wees, m aar ook beperk. Die verdrukking het sy
begrensinge m et betrekkin g to t inten siteit en tyd - net tien dae! (Sw ete, 1906:32;
Mounce, 1980:94). O or die duur van die verdrukking en derhalwe oor die intensiteit
self het Christus dus die laaste en finale woord, en nie die Satan nie.^' Alhoewel die
gem eente van Smirna reeds verdruk word, is die maat van hulle verdrukking nog nie
vol nie - nog verdrukking sal volg (M orant, 1969:83).
b e s k ry f.2 0

D aar is dus ’n antitetiese en eskatoiogiese mom ent verbonde aan 2:10c. Die soewerein iteit en alm ag van C hristus word ook daarin na vore gebring. Die feit dat die
verdrukking deur C hristus begrens word, gee aan die bestaan van die gem eente ’n
C hristosentriese karakter: verdrukking gee nie die toon aan in die bestaan van die
gem eente nie, m aar Christus se aktiwiteit van lewewekking en oorwinning oor die dood
(Wilcock, 1973:46).
■

In sowel die selfidentifikasie as die frase ë (,e x e 0Xii|/ ly
Séica in 2:10 kom
antitetiese, eskatoiogiese en Christosentriese fasette na vore. Fasette in hierdie frase
waarin aspekte van Christus se Christus-wees onderskei kan word, is dié waarin die
soewereiniteit en die G odheid van Christus belig word. Daar bestaan derhalwe 'n
samehang tussen hierdie genoemde komponente.
O p verskeie pickkc in O pcnharing (vgl. 12:3; 13:1; 17;3,7,12,16) is van die tien borings van die
dier sprakc. Dit sim boliseer waarskynlik ’n afgeronde hcKveelheid m ag (Lcnski, 1963:365;
MorrU, 1%9:160; Hauck, 1985:143).
Pohl (1973:199) skryf: "Die D ragensale sind von C'lOtt bcgrenzt. Selbst in H ciden- oder
.Salansband befand sich der G ekreuzigtc dennoch in G oltes Hand." Aangesicn die Salan se
a n tite tie se o p tre d e te e n o o r die kerk ’n p ro m in en te plek in die p e rik o o p het, is Pohl
(1973:199) se slandpunt geldig dat die Satan die grondoorsaak van die verdrukking in Smirna
is. H ierdie standpuni word ook gehuldig deur Caird (1963:36), M orris (1969:64), Greijdanu.s
(1973:57) en Grocnewald (1986:53).
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Die tweede bemoedigende opdrag (2:10e)

Die tweede opdrag wat Christus aan die gem eente gee, is dat hulle tot die dood^^ toe
getrou moet biy. In die opdrag y iu o u m a x o q a x p i B av áx o u is ’n elem ent van troos
en bemoediging vervat. Hy wat die opdrag gee, het immers die dood oorwin (e y e u e To i/eicpó<; Koi e ^ n o e i') . Dié opdrag self, asook die troos en bemoediging wat daaruit voortspruit, het ’n Christosentriese onderbou. Die motivering vir die uitvoering van
die opdrag is vir die gelowige daarin geleë dat hy in Christus die sekerheid het dat die
dood horn nie skade kan aandoen nie (vgl. Rom. 8:37).
■

In sowel die selfidentifikasie as die tweede bemoedigende opdrag kom die motiewe
troos en oorwinning in Christosentriese konteks voor. Door is dus ’n saineliang tussen
dié komponente.

In albei die opdragte in 2:10 word die dood vir die gelowige in die vooruitsig gestel
(vgl. die bespreking in 3.2.1). W ie Christus is en wat Hy in die verlede gedoen het,
soos dat Hy Homself bekend maak (naamlik as die Eerste en die Laaste en dat Hy die
dood oorwin het), het egter ’n praktiese effek op die lewe van die gelowige in die hede
m et die oog op die dood wat vir hom wag. D ie twee opdragte toon elk een ’n eie
samehang met die twee onderafdelings van die selfidentifikasie:
In die selfidentifikasie se tw eede deel sê C hristus m et die w oorde og é y éi/eT O
V€Kpó<; Kol
wat Hy gedoen het; hierdie uitspraak wys op sy dade (vgl. die
bespreking in 2.2). D ie klem in die eerste opdrag val op die toekom stige lyding
(^iTiSêi' ijioPoO 5 ^leXXeic; n á a x e i i / ) wat nie gevrees h o ef te word nie, en toon
p rim êr ’n sam ehang m et die feit d at die dood oorw in is. D ie verwysing na die
toekomstige lyding en die dood wat oorwin is, toon ’n samehang met ’n daad wat deur
Christus verrig is, dit wil sê met die tweede deel van die selfidentifikasie.
In die selfidentifikasie se eerste deel sê Christus met die w oorde ó npíOTOí; Kal ó
e a x a t o q Wie Hy is (vgl. bespreking in 2.1). Die klem in die tweede opdrag val op die
feit dat die gelowige getrou aan Christus self moet w e e s .^ 3 Die opdrag toon ’n primêre
samehang met wie Christus is, dit wil sê met die eerste deel van die selfidentifikasie.

D ie betekenis w aarvoor die w oord B a u á to i; in 2:10 gebruik word, behoort onderskei te
word van S a i/a x o ? in 2:11 ( ck tou S a u á i o u t o G S e u x e p o y ). In 2:10 be.skryf dit die
fisiese, liggaamlike, tydelike, stoflike dood (die eerste dood), terwyl dil in 2:11 vcrwys na die
ewige dood van die verderf (die tweede dood).
Uit M atteus 10:22 en O penbaring 12:11 biyk dal die fokus in die aktiwiteit van getrou wees
nie die dood is nie, m aar Christus self. Die partikel a x p i in 2:10 gee ’n tydsaanduiding ten
opsigte van die akliwiteit van getrou wees. Die gelowige moet aan Christus getrou biy tol die
dood toe (Barnes, 1855:95; Pohl, 1973:120).
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3 3 Die derde uitspraak van die Outeur (2:10e,llb)
3J .l Belofte (eerste decl): Die ontvangs van die lewe (2:10e)
In 1 Korintiers 9:25, 2 Tim oteus 4:8, Jai^obus 1:12 en 1 Petrus 5:4 word a x é ^ a v o q met
verwysing na die ewige lewe gebruilc.^^ Dié Icroon is onverganiclik. W anneer aan die
gem eente in Smirna beiowe word dat Christus aan hulle ó aTé<tiauo<; Tfig Cwfiq sal
gee, im pliseer dit dat Hy aan hulle die volm aakte ewige lewe sal gee. M et hierdie
belo fte dien C h ristu s die welsyn van die kerk. D aar kom dus ’n soteriologiese,
ekklesiologiese en eskatologiese perspekiief in 2:10f na vore.
D at die belofte oorwinning vir die gelowige beteken, impliseer dat ’n vyand oorwin is.
In 2:9 en 2:10a-e is aangetoon dat die gem eente met die dood te doen gehad het, en
aangesien die oorwinning die lewe inhou, is die vyand wat hier ter sprake is waarskynlik die dood. Die selfidentifikasie be.skryf immers Christus se oorwinning oor die dood.
D aar kom dus ’n antitetiese aspek in 2:10d na vore: die dood-lewe-antitese.
Hierdie belofte van oorwinning oor die laaste vyand word aan die gelowige gegee deur
C hristus wat self m et sy opstanding oor die dood oorwin het (H endriksen, 1973:64;
Groenewald, 1986:51). Oënskynlik het Christus se dood sy einde beteken, m aar juis dit
het sy oorwinning oor die dood ingelui (M orant, 1969:82). Christus se opstanding is
die w aarborg aan die kerk dat Hy dié belofte sal gestand doen. Dié belofte van
Christus aan die kerk het die aard van ’n oorwinning binne ’n Christosentriese konteks.
■

D aar hestaan 'n sam ehang tussen die selfidentifikasie en die belofte in 2:1 Of,
aangesien in albei komponente 'n soteriologiese, ’n ekklesiologiese, ’n eskatologiese, ’n
antitetiese, ’n oonvinnings- en 'n Christosentriese aspek ter sprake is.

3J.2 Belofte (tweede deel): Die oorwinning oor die dood
Die tweede deel van die belofte wat Christus aan die kerk in Smirna maak, is dat die
tweede dood hulle beslis nie sal tref nie. In 20:6 en 21:8 verwys dié uitdrukking na die
poel van vuur en swaei, dit wil se om in die ewige straf en dood in pyn te verkeer, om
die ewige lewe en die saligheid te mis (Morris, 1969:65; Ladd, 1972:45). Die uitdruk
king Ó G au áx o q Tou S e u té p o u in 2:11b verwys dus na die ewige verderf.
Die gelowige kan wel deur die liggaamlike dood skade ly - soos met Polikarpos gebeur
het (vgl. 3.1.3) - m aar hy sal gewis en seker nie25 deur die tweede dood skade ly nie.
Tfiq
in 2;10 word g einterprclecr as n epckscgellcse geniticf wat impliseer dat kroon
dicselfde as lewe is (Baljon, 1908:33; Swcle, 1906:32; Lenski, 1%3:101),
^

In vcrband met die gebruik van oil fjTi saam met die aoristos subjunklief skryf Blass en
D ebrunner (1961:84): "OÚ >iii with the aorist sul^unctive or future indicative, both of which
are classical, is the most dermitc form of negation regarding the future." ’n G oeie Afrikaanse
wcergawe van oO >if| ó6iKTi0fi is dus: Hy sal bcslis nie getref word nie.

in die Skriflig 26(3) 1992:301-324

319

Die selfidentifikasie van Christas in die Boodskap a m Smima
Christus maak Homself egter in die selfidentifikasie bekend as die Een wat spesifiek
die dood oorwin het. Hy is dus in staat om dié belofte te maak dat die ewige dood nie
die gelowige sal tref en skade aandoen nie, en sy oorwinning oor die dood is ook vir die
gelowige die w aarborg van die realisering van die belofte (Lenski, 1963:99; Pohl,
1973:121). U it bostaande blyk dat die belofte ’n oorwinnings-, ’n eskatologiese en
soteriologiese perspektief binne Christosentriese konteks na vore bring.
Soos wat Christus die dood deur sy opstanding oorwin het, s6 sal die gelowige ook die
dood oorwin m et sy opstanding tot die ewige saligheid (vgl. 1 Kor: 15:54,55; 1 Tess.
4:16). Met die belofte waarborg Christus die ewige voortbestaan van die kerk; die be
lofte het dus ook ’n ekklesiologiese dimensie. Christus belowe nie aan die gelowige dat
hy immuun sal wees teen die eerste en liggaamlike dood nie, m aar wel teen dié dood
wat die ewige bestemming van die mens skade kan aandoen (Caird, 1966:36). Alhoewel 2:11b negatief geformuleer is, bly die eindeffek daarvan positief; die belofte bevat
dus ’n elem ent van troos.
Die dood sny die mens van die lewe af. Die tweede dood sny die mens van die ewige
lewe af en is fmaal, onom keerbaar en onherstelbaar ’n ewige bestemming weg van God
af (vgl. Luk. 16:26). Die tw eede dood en die ewige lewe staan in ’n onversoenbare
kontras teenoor mekaar. Die feit dat die belofte oorwinning oor die dood inhou, gee
dus aan die belofte ’n antitetiese stempel (Barnes, 1855:95; Harrington, 1969:87).
In 7:3, en in 9:4 en 19 word die werkwoord áSitcéoj gebruik om die oordeel van God,
en in 9:10 die werk van die Satan te beskryf. Die werk van die Satan is om te beskadig
(Sweet, 1979:86; Schrenk, 1985:24). Die tweede dood kan in die lig van die betekenis
wat á6iKéo) in bostaande tekse verw oord, asook in die lig van 20:6 en 21:8, as ’n
juridiese daad van veroordeling deur G od g ein terp reteer word, en tegelyk kan die
tw eede dood ook in sam ehang m et die werk van die Satan (vgl. 9:10) en sy ewige
bestem m ing (vgl. 20:6; 21:8) verstaan word. Die dood-lewe - asook Christus-Satankontras bring ’n antitetiese moment in 2:11b na vore.
■

Daar is ’n tematiese samehang tussen die selfidentifikasie en die belofte in 2:1 Ib wat
daarin bestaan dat in albei die volgende perspektiewe voorkom: antitetiese, juridiese,
ekklesiologiese, oorwinnings-, eskatologiese, soteriologiese, troos- en Christosentriese
perspektiewe.

3.4 Algemene opmerking
Dit wil voorkom of daar behalwe vir die tem atiese samehang wat hierbo beskryf is, ook
’n inhoudelike sam ehang tussen die selfidentifikasie en die beloftes bestaan (Ladd,
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1972:42; Wilcock, 1973:45-46; Hoeksem a, 1974:77; Ellul, 1977:131-132), aangesien
die dood-iew etem a in albei die kom ponente eksplisiet na vore kom. In die selfidentifikasie w ord beskryf dat C hristus dood was en w eer lewe. Die belofte aan die gem eente beheis dat huile ewig sal lewe en nie die tw eede dood sal sterw e nie (vgl.
§3.3).26
Die opiossing vir die probleem w aarin die gem eente verkeer (naam lik dat hulle die
dood te wagte is), is om die dood te oorwin (vgl. §3.2.2.2). Die w aarborg vir die oorwinning oor die dood word in die selfidentifikasie en die belofte beskryf. Dit blyk uit
bostaande dat daar ’n inhoudelike samehang tussen die selfidentifikasie en die beloftes
bestaan. D eur die wyse waarop Christus Homself aan die gem eente geïdentifiseer het,
wil Hy hulle in hulle unieke om standighede vertroos en bemoedig. Christus wil die
lydende gem eente vertroos om dat hy w eet dat hulle in die toekom s ook lyding gaan
verduur (2:9-10).
■

Daar bestaan ’n inhoudelike samehang tussen die selfidentifikasie en die belofte.

3.5 Sinopsis van samehange
Drie aspekte wat in die selfidentifikasie na vore kom, kom ook in al die ander kompon en te deurlo p en d voor, naam lik die a n titetiese, die oorw innings- en die Christosentriese aspek. Hierdie aspekte figureer dus in die hele perikoop. Tesam e hierm ee is
’n ander belangrike trek van die perikoop die feit dat die eskatologiese aspek ook
dikwels voorkom (nl. in 2:9, 2:10c-d en 2:10f en 2:11b). Die ekklesiologiese aspek kom
in 2:9b en 2:10b,l lb prom inent aan die orde. Ander aspekte wat ’n minder belangrike
rol in die perikoop speel, m aar tog figureer, is die teosentriese en juridiese aspekte,
terwyl aspekte waarin die soew ereiniteit en G odheid van Christus belig word, ook na
vore kom.
Die voorkoms van die verskillende aspekte kan soos volg voorgestel word:

^

’n Saam lees van die seindentifikasic en die beloftes, iaat blyk dal daar ’n chiasticse {abba)
struktuur is:
a
b
b
a

Dood: 6q é y é v e i o ueKpoc: (2:8b)
Lewe: Koi e C n a e u (2:8b)
Lewe: 6úctid a o i tó i/ CTte^auov tfiq CmSc (2:10d>
Dood: ó uikG u oCi
ci6iKt\0ti éic toG 6 q l/0 to u toG S c u x e p o u (2:11b)

V crdere ondersoek kan gcdoen word oor die m oontlikhcid van ’n stilisitese sam ehang tussen die
seindentifikasie en die beloftes.
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Sleutcl tot die aard van samchangc

Komponente

1 - M cssiaanse
J = Ekklesiologicsc
K = Juridiesc
L=Socw ereinitcitsM =Troos-

E=A ntiteticse
F = Sotcriologiesc
G = Eskatolo^esc
H = Opstandings-

A = Godheid-van-Chrislus
B = Christosentriese
C =Teosentriesc
D = Oorwinnings-

Teks

Aard van samehang

2:8
2:9

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2:10

■ ■ ■ ■ ■

Paragraaf

A B C D E F G H I
1 Selfidentifikasie
2 Eerste uitspraak

■

■ ■ ■ ■

J KL M
■

■

■

2
3.1

(Lyding in hcde)

3 Tweede uitspraak

■

3.2

■■

(Lyding in toekoms)

4 Beiofte

2:10d
2:11b

■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

3.3

4. G EV OLG TREKK IN G
4.1 Gevolgtrekkings in verband m et die samehange
4.1.1 G edagte-opbousamehang: W anneer die perikoop 2:8-11 vanuit die perspektief
van gedagte-opbou gelees word, kom aan die lig dat die selfidentifikasie ’n sentrale rol
speel. In al die komponente is Christus die primêr handelende (1.2).
4.1.2 Tem atiese samehang: D aar bestaan ’n tematiese samehang tussen die selfiden
tifikasie en al die ander komponente in die perikoop 2:8-11, aangesien die antitetiese,
oorwinnings-, eskatologiese en Christosentriese perspektief soos in die selfidentifikasie
vervat, prominent in die ander komponente as ’n geheel figureer.
Die deurlopende tem a in 2:8-11 kan soos volg geform uleer word: Ondanks die dood,
waarborg Christus, die Oorwinnaar oor die dood, die lewe aan sy kerk. Dié oorwinningstem a figureer prom inent in die perikoop in sam ehang m et die an titetiese, eskato
logiese en C hristosentriese aspekte. Die lees van die p erikoop 2:8-11 b inne die
raamwerk van die sentrale oorwinningstema, laat ’n logiese samehang tussen die self
identifikasie en die ander komponente blyk:
• In die selfidentifikasie w ord C hristus beskryf as dié Een wat die dood
oorwin het (2.2).
• Al ly die gem eente verdrukking in die teenswoordige tyd, word hulle b e
staan tog gekenmerk deur oorwinning oor tydelike lyding. In Christus besit
hulle ’n rykdom wat groter as die arm oede van die hede is (3.1).
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• Met die oog op die toekomstige lyding wat vir die gem eente wag, word hulle bem oedig om nie daarvoor bang te wees nie, m aar getrou te bly, omdat
hulle eie bestaan in die teken staan van oorwinning co r die lyding en die
dood (3.2). O ndanks die lyding (teenswoordig en toekom stig) wat die gem eente verduur, het hulle lyding in die lig van Christus se opstanding die
aard van ’n oorwinning in eskatologiese en Christosentriese konteks. Die
probleem w at die gem eente ondervind het, word opgelos d eu r Christus,
soos Hy Homself in die selfidentifikasie bekend maak (3.1, 3.2).
• Christus belowe aan die gem eente oorwinning oor die dood (3.3.2), en Hy as die Een wat die dood oorwin het - is ook by magte om dié belofte te laat
realiseer.
4.1.3 Inhoudelike sam ehang: Die feit dat Christus H om self identifiseer as die Een
wat dood was en lewend geword het, vind uitdruklik weerklank in die beloftes (2;10f en
2:11b) waar gesê word dat die gemeente die kroon van die lewe sal ontvang en dat die
tweede dood hulle nie sal tref nie. Die optrede van Christus, soos Hy Homself in 2:8
identifiseer, sluit expressis verbis aan by die beloftes. D aar is dus ’n inhoudelike same
hang tussen die selfidentifikasie en die beloftes.
4.2 Algemene gevolgtrekkings
Die besondere sam ehang wat daar tussen die selfidentifikasie en die res van die perikoop 2:8-11 bestaan, im pliseer dat die Boodskap as geheel nie geldig g einterpreteer
kan word tensy die sam ehang tussen die selfidentifikasie en die res van die Boodskap
verdiskonteer word nie. D eur verdere navorsing moet vasgestel word tot w atter mate
dieselfde .samehange by die ander Boodskappe in O penbaring 2 en 3 bestaan.
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