
 

 
 
 
 

 

Brieven aan de Bruid – Aflevering 4  
"Hoe Jezus ons stimuleert tot een overwinnend leven" 

3e Brief: Hoe doorbreken we verwarring? 
 
Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt Hij die het scherpe, 
tweesnijdende zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent 
mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, 
mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele 
dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe 
hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan 
eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast 
aan de leer van de Nikolaïeten.  
Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met 
het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje 
waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”  
Openbaring 2:12-17 
 
HOE DOORBREKEN WE VERWARRING? 
 
 Wat kun je doen als je in verwarring bent over de waarheid?  
 Wat kun je doen als je in verwarring bent over het uitleven van de waarheid … en het 

opstaan voor de waarheid?  
 
I. H_______________ DE AUTORITEIT VAN ____________________________ 
 
Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft.. (v.12) 
 
In Zijn rechterhand hield Hij zeven sterren; uit Zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard en Zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon.  Op.1:16 (HB) 
 
U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het 
woord van God. Ef. 6:17 (HB) 
 
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het 
dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de 
opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Heb. 4:12 (NBV) 
 
  



 

 
 
 
 

 

II. H_______________ HET GEVAAR VAN _______________________________ 
 
Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven 
en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, 
werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen 
houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val 
moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 
Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 
(V.13-15) 
 
III. H_______________ EEN ZUIVERE WANDEL ___________________________ 
 
Jezus zegt: Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal 
ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. (v.16) 
 
Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze 
Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, hoewel hij niets 
weet, maar een ziekelijke belangstelling heeft voor twistvragen en bekvechterij. Het resultaat 
hiervan is: afgunst, onenigheid, lasterpraat, achterdocht en eindeloze discussies tussen 
mensen met een verwarde geest, die van de waarheid verstoken zijn… 1Tim 6:3-5 (Wv95) 
 
Hoe ga je om met mensen die een afwijkende leer verkondigen? 
Wees als een vader of een moeder… 
 
Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals 
de Heer dat wil. Efe. 6:4   
 
Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de 
gemeente verwijderen… Titus 3:10 (NBV) 
 
 
IV. H_______________ JEZELF AAN ____________________________________ 
 
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van 
het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die 
niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” (v.17) 
 
Verborgen manna: 
 
Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.  Ik (Jezus) ben 
het levende brood (manna) dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal 
hij eeuwig leven. Joh.6:49&51 
 



 

 
 
 
 

 

Witte steen: 
 

1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 

 
 
Verwerkingsvragen: 
 
Zijn er zaken die bij jou verwarring teweegbrengen? 
 
Hoe kun jij andere mensen, uit de gemeente, betrekken in het vinden van de weg uit 
verwarring? 
 
Jezus maakt zich bekend als de veilige en onwankelbare Rots waarop wij mogen bouwen. 
Hoe ziet dat er uit, in jouw dagelijkse leven, te midden van verwarrende omstandigheden? 
 
 
 


