
 

 
 
 
 

 

Brieven aan de bruid – aflevering 1 
“Hoe Jezus ons helpt om te overwinnen in moeilijke tijden” 

Introductie 
 
Introductie tot Openbaring 
Het allesomvattende thema van het boek Openbaring is: ________________________ 
Het boek Openbaring – en deze boodschap - bestaat uit 3 delen: 

1. Hoofdstuk 1: ‘Jezus is Heer’ 

2. Hoofdstuk 2-3: ‘Jezus is Heer van de kerk’ 

3. Hoofdstuk 4-22: ‘Jezus is Heer van de aarde en de toekomst’ 

 
Hoofdstuk 1: Jezus is Heer 
Wat zegt Jezus over zichzelf? 
‘...en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van 
de koningen der aarde’ Op. 1:5 (NBG) 
 
Wat zegt Jezus over ons? 
‘Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt...’  Op.1:6 
(NBG) 

• De rol van een priester namens Jezus is: 
_____________________________________ 

• De rol van een koning namens Jezus is: _____________________________________ 

 
Hoofdstuk 2-3: Jezus is Heer van de kerk - zie de komende lessen 2-8 van ‘Brieven 
aan de bruid’ 
 
Hoofdstuk 4-22: Jezus is Heer van de aarde en de toekomst 
Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Op. 5:2 (NBG) 

• De 7 zegels, bazuinen en schalen staan symbool voor ____________________ over 
het onrecht op de aarde. 

Ween niet, want de leeuw uit de stam Juda heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 
zegels te openen. Op. 5:5 NBG 

• Alleen Jezus is waardig om te oordelen, want hij is _______________________ 

‘Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene 
plaatsen.’ Mat. 24:7 (HSV)  
In de grondtekst staat ‘loimoi’: ___________________________ (ontbreekt in NBG-
vertaling!) 



 

 
 
 
 

 

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 
begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie ongehoorzaam zijn? 1 Pet. 4:17 
(NBG) 

 Het oordeel begint bij __________________ 
 

 De _________________________________ zijn hier een voorbeeld van. 

 
‘Ik doop u met water tot bekering, maar Hij die na mij komt is sterker dan ik; die zal u dopen 
met de Heilige Geest en met vuur... Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur’.                      
Mat 3:11 (NBG) 

 We zullen allemaal _________________________________ worden! 

 
‘En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon 
gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.’ Op. 6:2 (NBG) 

 Dit is de overwinning van ____________________waarin _________________wordt 
geopenbaard (Rom. 1:17). 
 

 _________________gaat vooraf aan Zijn rechtvaardige oordeel 
 
 
De heerlijke toekomst van de bruid, de kerk van Jezus Christus is: ______________________ 
 
‘En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is’. Op. 21:2 (NBG) 
 

 de stad = de bruid = _______________ 
 

 de bruid wordt verenigd met _______________  
 

 de heilige stad wordt bewoond door ________________ 
 

 


