
 

 
 
 
 

 

Brieven aan de Bruid – aflevering 2 
"Hoe Jezus ons stimuleert tot een overwinnend leven" 

1e brief: “Terug naar het hart” 
 

Vraag: Wat staat op de éérste plaats in jouw leven?________________________________ 
 
Openbaring 2:1-7 
1 De Heer zei tegen Johannes: "Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij die 
de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die wandelt tussen de zeven gouden 
kandelaren:  
2 Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet hoe hard jullie werken en hoe goed jullie 
volhouden. En Ik weet ook dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen. Ik weet dat jullie 
hebben onderzocht of de mensen die zeggen dat ze boodschappers van God zijn, dat ook 
werkelijk waren. En jullie hebben ontdekt dat het leugenaars zijn.  
3 Ik weet dat jullie het heel erg moeilijk hebben omdat jullie in Mij geloven. Maar jullie 
hebben volgehouden en hebben niet opgegeven.  
4 Maar er is ook iets aan jullie wat Ik níet goed vind: jullie houden niet meer zo veel van Mij 
als eerst. (jullie hebben je eerste liefde verloren) 
5 Kijk eens hoe diep jullie daardoor zijn gevallen. Jullie moeten veranderen en weer dezelfde 
dingen gaan doen als in het begin. Maar als jullie niet veranderen, zal Ik komen en jullie 
kandelaar van zijn plaats weghalen.  
6 Maar Ik vind het wél heel goed van jullie, dat jullie haten wat de Nikolaïten doen. Want de 
dingen die zij doen, haat Ik ook.  
7 Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
Als je overwint, zal Ik je te eten geven van de levensboom die in het paradijs van God staat."  
 
 
Hoe houd ik nummer één op de eerste plaats? 
 
1.   ________________ naar Jezus  
 
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand 
houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt, spreekt aldus:…’  Op. 2:1 (GNB) 
 
‘Luister dus (zorgvuldig), Israël, en houd je hier ijverig aan. Dan zal het goed met jullie 
gaan…’ Deut.6:3 (BB) 
 
  



 

 
 
 
 

 

2.   ________________ je niet achter __________________________ 
 
‘Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet hoe hard jullie werken en hoe goed jullie volhouden. 
En Ik weet ook dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen. Ik weet dat jullie hebben 
onderzocht of de mensen die zeggen dat ze boodschappers van God zijn, dat ook werkelijk 
waren. En jullie hebben ontdekt dat het leugenaars zijn. Ik weet dat jullie het heel erg 
moeilijk hebben omdat jullie in Mij geloven. Maar jullie hebben volgehouden en hebben niet 
opgegeven.’  vers 2-3 
 
Hoe staat jouw persoonlijke relatie met Jezus ervoor?  
Mijn 3 stappen… 
 
Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.  
Vers 5 (HSV) 
 

1. B_________________ (herinner je) 
 
Hoe lang is het geleden dat je héél dicht bij het hart van Jezus was? 
 
Daarom moeten we ons des te steviger vastklampen aan wat we gehoord hebben; 
anders toch drijven we af...  Hebr.2:1 (Can) 
 
 

2. B _________________ (keer om) 
 
 
 

3. B _________________opnieuw op het pad van je _________________. 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

 

Verwerkingsvragen: 
 
Hoe zie jij je wandel met Jezus voor je in de komende tijd? 
 
Welke dingen, die Jezus je schreef in deze brief, raakten jou het meest? 
 
Welke dingen zou jij Jezus willen schrijven? 
 
 
 
 


