
 

 
 
 
 

 

Brieven aan de Bruid – Aflevering 5  
"Hoe Jezus ons stimuleert tot een overwinnend leven" 

5e Brief: Jezus’ brief aan Tyatira – de tolerante bruid (Op. 2:18-28) 
 
1.  Jezus’ compliment 
18 En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als 
een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons:  
 
19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste 
werken, die meer zijn dan de eerste. 
 
Hoe kun je de vrucht in je leven laten groeien? Door: 

 ‘werken en liefde’ 
 ‘geloof en dienstbetoon’ 
 ‘volharding’ 

 
Volharding leidt tot: 

 ...............................(Rom. 5:4) en ................................(2 Pet. 1:6) 
 
2.  Jezus’ correctie: tolerantie in de gemeente 
20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, 
en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.  
 
Vraag: herken je ook deze verleidingen in je eigen leven? (I Joh. 2:15-17): 

 je eigen ........ doen,  
 alles voor ........... willen,  
 .................... willen lijken 

 
21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar 
hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik 
in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. 23 En haar kinderen1 zal Ik 
de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten 
doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.  
 
24 Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij 
zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. 25 Maar wat 
gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 
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3.  Jezus’ belofte voor overwinnaars 
26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over 
de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij 
verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,  
28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. 
Deze belofte slaat op de periode na de ....................................... (Op. 19:15 en Op. 20:4) 
 


