De kerk van de eindtijd is “lauw”
wat betekent dit?
Samenstelling door M.V. Update 15-4-2018

Laodicea1 is de 7de en laatste kerk in de reeks van profetische gemeenten/kerken van Openbaring 23 2. Ze staat profetisch voor de dwaalstromingen van de eindtijd - en dat is onze tijd.
“En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, de oorsprong van Gods schepping: 15 Ik ken uw werken, dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u
lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u
zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet
niet, dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Daarom
raad Ik u aan, dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt,
en witte kleding, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik
liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan
de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem
binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij. 21 Wie overwint, zal Ik
geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij gezet
heb met Mijn Vader op Zijn troon. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot
de gemeenten zegt” (Openbaring 3:14-22).
Zoals in de zeven brieven (Openbaring 2-3) elke toestand voortkwam uit de vorige, zo is Laodicéa
voortgekomen uit de vorige, de Filadelfiakerk. Deze is nu van warm naar lauw overgegaan. Het
gaat om de ernstige, lauwe walgelijkheid van de belijdende Kerk van de eindtijd, die de onze is.

Een gelijkenis met water is deze: vroeger (en tot op recente tijd) werden hete en koude waterstromen gebruikt voor medische doeleinden (zoals wisselbaden). Wanneer de twee (heet en koud) ech1

De stad Laodicea werd gesticht door Antiochus II, een Seleucidische koning die regeerde tussen 261-246 vC. Het
werd genaamd naar zijn vrouw Laodice, die later haar liefde en dankbaarheid toonde door hem te vergiftigen.
Het woord Laodicea is gevormd uit twee delen: 1. laos: volk, en 2. dikazo: persoonlijke opinie of een decreet, b.v. een
uitspraak door een rechter). Laodicea kan dus zowel volksopinie als volksberechting betekenen. Het gaat om zoiets als
democratie, iets wat toegespitst is op menselijke zelfzuchtige en ongoddelijke verlangens. Men maakt dan wetten die
mensen goed vinden in plaats van wat God zegt. De opinie en macht van het volk gaat al snel over in opinie en macht
over het volk. Menselijke wetten leiden tot slavernij. Enkel Gods wet kan “de de wet der vrijheid” genoemd worden (Jk
2:12).
2
Zie “Het tijdperk van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf
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ter gecombineerd werden (lauw), was die therapie waardeloos. Jezus spreekt tot een kerk wiens
werken geen waarde meer hebben - werken die niet in Christus gedaan waren; zie Efeziërs 2:10:
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”).
De Heer walgde van een kerk die zei dat ze van Hem was, maar die geen werken deed als expressie
van Hem. Zij stonden de Heer niet toe onder hen te werken, en daarom spreekt Hij enkel nog tot
enkelingen onder hen (Openbaring 3:20).
Naast de al veel langer durende diepgaande verwording van de Roomse kerk en het Protestantisme,
is, opmerkelijk genoeg, uit de Filadelfia-beweging een slappe, lauwe, verworden gemeenschap ontstaan. Velen die zich vandaag als ‘Evangelisch’ en ‘Bijbelgetrouw’ aandienen, maken hun aanspraken tot een leugen. Ook zijn er uit Filadelfia vele pretentieuze bewegingen voortgekomen, zoals
adventisten, mormonen, Jehovah-getuigen, pinkster- en charismaten (de hele ‘charismanie’), oecumenischen, postmodernen, mystici, occulten, enz. Wat in Filadelfia warm was, is in Laodicéa lauw
geworden, in de betekenis van misselijk makend, nutteloos en waardeloos, zodat de Heer zegt dat
Hij hen zal uitspuwen3. Élke groepering die uit de negentiende-eeuwse Filadelfia-beweging is
voortgekomen dient zich - hoe “Bijbelgetrouw” zij zich nog steeds vinden - dan ook af te vragen in
hoeverre in haar de lauwe en walgelijke geest van Laodicéa werkzaam is geworden. De beoordeling
van de Heer is alvast vernietigend!
Tot Filadelfia werd gezegd: “houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen” (3:11).
Er is dus iets te verliezen, want evenals na Efeze elke volgende Gemeente profetisch gesproken uit
de vorige ontstaat, zo ontstaat vanuit Filadelfia het misselijk makende, waardeloze Laodicéa. Geestelijke walgelijkheid en hoogmoed is het kenmerk van haar waardeloze verschijning. Zij zegt: “Ik
ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek”. Is dat niet hét kenmerk van de hedendaagse stromingen die uit het 19de eeuwse Filadelfia zijn voortgekomen?
Tegen Laodicea wordt gezegd dat het hele systeem als zodanig door de Heer zal uitgebraakt worden
(3:16). De Heer kan dus niet meer tot het systeem komen maar enkel nog tot getrouwe enkelingen.
De Heer staat reeds “buiten” (3:20), maar individuele personen worden opgeroepen zich te bekeren.
Dit is profetisch de laatste opmerkelijke toestand in de geschiedenis van de christelijke Kerk op
aarde. Was er in Thyatira en Sardis nog een getrouw overblijfsel dat door de Heer bemoedigd
wordt, dan is daar in Laodicéa geen spoor van te vinden. Wel roept de Heer nog eenmaal op om
zich te bekeren, maar Hij staat buiten, vóór de deur. Voor Filadelfia is er geen woord van bestraffing, maar voor Laodicéa is de beoordeling een en al negatief.
De Heer stelt zich voor als de Amen: de vervulling van Gods beloften; de getrouwe en waarachtige
Getuige: de openbaarder van Gods verborgenheden, temidden van bijna 2000 jaar ontrouwe christenheid; de oorsprong4 van Gods schepping: van zowel de oude (Jh 1:3, 10; Ko 1:16-18; Hb 1:2) als
van de nieuwe schepping (2 Korinthiërs 5:17; Galaten 6:15; Efeziërs 2:10; Jakobus 1:18; Openbaring 21:1, 5; Openbaring 22:13).
Uit het “warme” Filadelfia is nu het lauwe, walgelijk geworden Laodicea voortgekomen, in de laatste dagen. Toch menen zij rijk te zijn - hun kennis, gebruiken, en veelal ook wonderen, tekenen,
genezingen, ervaringen, enz. zijn voor de mens erg waardevol - maar ze beseffen niet dat de Heer
daar is weggegaan en buiten staat (vers 20). Hun systeem zal de Heer uit zijn mond braken, want
onbetwistbaar staat daar letterlijk “Ik zal u braken [Gr. emeó] uit mijn mond”. Vergelijk dit met de
vermaning van Romeinen 11:225 aan de belijdende christenheid.
Individueel is er echter nog steeds gelegenheid om zich te bekeren, want de Heer raad aan om het
volgende van Hem te kopen: 1. “goud, gelouterd door het vuur”, 2. “witte kleding” en 3. “ogen3

Letterlijk staat er: “braken uit mijn mond”, Grieks: emesai [van emeó: braken] ek tou stomatos mou (Op 3:16).
De Herziene Statenvertaling vertaalt hier terecht met “oorsprong” (Gr. archè: begin, oorsprong; (het) beginnen; oorzaak, reden, principe; leiding, regering; overheid ... Prisma G/N).
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Romeinen 11:22: “Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over hen, die gevallen
zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij afgehouwen worden”.
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zalf”. Dit betekent 1. Geestvervuld leven en beproefd geloof (1 Petrus 1:7) in plaats van menselijke
waarden, 2. Gods gerechtigheid en praktische heiligheid in plaats van eigen gerechtigheid, en 3.
vervulling met de Heilige Geest voor geestelijk onderscheidingsvermogen in plaats van eigendunkelijke kennis.
In genade voegt de Heer daaraan toe: “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan
ijverig en bekeer u” (3:19). Laodicea is de laatste fase vóór de opname van de Gemeente en de
Heer werkt nog steeds opdat vele lauwe, misselijk makende christenen tot Hem zouden terugkeren.
Als een enkeling (“iemand”) zijn stem hoort en de deur opent, zal de Heer bij hem binnenkomen en
op dit late uur gemeenschap (“avondmaal”) hebben.
Er zullen nog gelovigen trouw gebleven zijn ondanks het slechte klimaat waarin ze zich bevinden.
Dat zullen de overwinnaars zijn - zij die de deur van hun hart voor Hem hebben opengedaan. De
beloning voor deze overwinnaars is dat zij net zo als de anderen met Hem op Christus’ troon zullen
zitten (3:21).
Een ernstige broeder schreef me onlangs het volgende:
“Wij dienen [vandaag, in de Laodiceaanse tijd; M.V.] alles en iedereen die Jezus’ naam vernoemt als een broeder te beschouwen. Wanneer ik aan mensen duidelijk maak dat ik bijvoorbeeld een katholiek niet wil en niet kan aannemen als medebroeder, dan ontploffen ze bijna.
Iedereen dien je met ‘zoetzemig gezwets’ te benaderen, want dat wordt tegenwoordig liefde genoemd. Misschien met het gros van de (naam)christenen, maar niet met deze jongen. Want daar
weiger ik permanent aan mee te doen”.
Het is tot de enkelingen in Laodicea dat Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand
Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij
met Mij” (Openbaring 3:20) … Laat u, als enkeling, de Heer Jezus binnenkomen?
Lees verder:
- Het tijdperk van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf
- Bespreking van het laatste bijbelboek, Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
- Komt de Heer terug na 2 profetische “dagen”? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2000jaar.pdf
- Twee dagen in Samaria: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf
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