
 

 
 
 
 

 

Brieven aan de bruid – aflevering 3 
“Hoe Jezus ons helpt om te overwinnen in moeilijke tijden” 

De 2e brief: Jezus’ brief aan Smyrna – de geestelijk rijke bruid 

En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood 
geweest is en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en 
de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des 
satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in 
de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.  Wie een oor heeft, 
die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen 
schade lijden. 

Openbaring 2:8-11 NBG 

 

De gemeente in Smyrna was levend en rijk in God 

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet uw 
verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, ...Op. 2:8 

 Als christen hoef je niet bang te zijn voor de dood want Jezus heeft de dood 
_____________ 

Als wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Rom. 8:16 

 Fysieke en mentale verdrukking opent een deur naar ______________________ 
 

De gemeente in Smyrna wist wat zij geloofde 

Ik weet .... de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een 
synagoge des satans. Op. 2:9 

 Laster = blasfemie = het lasteren van geloofsopvattingen 
• Joodse religie: je wordt gered door ______________________ 

• Christelijk geloof: je wordt gered door _______________________  

 

  



 

 
 
 
 

 

Zelfs gevangenschap en de dood hoeft de gemeente niet te scheiden van Christus 

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de 
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Op. 2:10 

• Verzoeking: om Jezus af te zweren en de keizer te ______________________ 

• Trouw zijn tot de dood: ________________ i.p.v. de keizer aanbidden 

• De kroon deze levens: God heeft iets beters voor ons dan de aardse ‘kroon van 
Smyrna’ (de Acropolis) 

 

Waarom laat God verdrukking toe? 

 Als God verdrukking toelaat in ons leven, dan is dat een beproeving van __________ 
van ons geloof (I Pet. 1:7) 

 De duivel is overwonnen en hij heeft slechts nog _____________ (‘tien dagen’, v. 10) 
 

Hoe kun je verdrukking doorstaan? 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  
Rom. 8: 37 NBG 
 

1. Door met Jezus de Overwinnaar ___________________ te blijven 

2. Door te weten __________________in Hem: meer dan overwinnaar!  

 

Gods belofte aan de gemeente 

Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden (v. 11) 

 Wie overwint, zal leven, ook al is hij gestorven (Op. 2:11, Joh. 11:25)  
 Wie overwint, zal wonen in de stad met gouden straten (Op. 21:21) 

 

Verwerkingsvragen:  

- Heb jij wel eens verdrukking meegemaakt? Hoe was dat? 
- Jezus zegt: ‘wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult’. Wat maakte dat 

Polycarpus niet bang was voor het lijden?  
- Wat is er nodig om sterker uit de verdrukking tevoorschijn te komen? 

 


