
 

 
 
 
 

 

BRIEVEN AAN DE BRUID-Aflevering 6 
"Hoe Jezus ons stimuleert tot een overwinnend leven" 

6e Brief: Hoe komt geloof weer tot leven? 
 
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: Hij die de zeven geesten van God en de zeven 
sterren heeft, spreekt aldus: Ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. 
Word wakker en herstel wat nog over is en dreigt te sterven. Want het is Mij gebleken dat uw 
daden niet volwaardig zijn in de ogen van mijn God. 
Bedenk hoe u de boodschap ontvangen en gehoord hebt; houd daaraan vast en keer terug van 
deze weg. Als u niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, op een uur dat u niet kent, en zal 
Ik u overvallen. Maar enkelen van u in Sardes hebben hun kleren niet bevlekt. Zij zullen met Mij 
in het wit gekleed gaan, want zij zijn het waard. 
Wie overwint, zal zo in het wit gekleed worden. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek 
van de levenden. Nee, Ik zal voor mijn Vader en zijn engelen verklaren dat hij bij Mij hoort. Wie 
oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeenten te zeggen heeft.’ 
Openbaring 3:1-6 (GNB) 
 
Gedraagt ge u slap, als het u goed gaat, Dan schieten in moeilijke tijden uw krachten te kort. 
Spreuken 24:10 (Can) 
 
Spreuken 24:30-34 leert ons een belangrijke les…  

Ik liep eens langs de akker van een lui, onverstandig mens. Ik kwam langs zijn wijngaard. Hij 
stond vol met doornstruiken en onkruid. De muur er omheen was ingestort. Toen ik dat zag, 
wist ik wat ik daarvan kon leren: Als je steeds zegt: ‘Nog even slapen, nog even doezelen, nog 
even lekker liggen met mijn handen achter mijn hoofd,’ komt je armoede eraan, zo snel als een 
hardloper. Gebrek overvalt je zo plotseling als een rover. 
 
Goed nieuws…! Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij ons niet aan ons lot over laat… Hij zegt: 
“Wakker worden!” De brief, is een interventie uit liefde! 
“overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker…” Op. 3:1 
(NBV) 
 
  



 

 
 
 
 

 

Drie gebeden voor opwekking van je geloof: 
 
1. Heer, help me om de …………………………………..tussen ……………………... en wie ik bedoeld 

ben te zijn………………………………..! 
 

Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; 
overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker… Op.3:1 
(NBV) 

 

Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor 
Zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige… Op.1:4 (NBV) 
 

Midden voor de troon…zag ik een Lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het 
had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele 
wereld zijn uitgestuurd. Op.5:6 (NBV) 

 
Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat, weet ook alleen de 
Geest van God wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar 
de Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. 1Kor. 2:11-12 
(HB) 
 

In Zijn rechterhand had Hij zeven sterren… Op.1:16 (NBV) 
 

…wordt vervuld met de Heilige Geest… Ef. 5:18   
 

Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen 
Ef. 5:14 (NBV) 

 
2. Heer, help me om de ………………………………………… en het geloof …………………………………! 
 

Word wakker en herstel (versterk) wat nog over is en dreigt te sterven. Want het is Mij 
gebleken dat uw daden niet volwaardig zijn in de ogen van mijn God. Bedenk hoe u de 
boodschap ontvangen en gehoord hebt; houd daaraan vast en keer terug van deze weg. 
Op. 3:2-3 (GNB) 
 
Hoe kan ik de kloof dichten?   

 
 Ik word ……………………………………………….. 

 

 Word wakker… 
 

Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet 
valt.” 1Kor.10:12 (NBV)  

 
  



 

 
 
 
 

 

 Ik ……………………………… wat er wél is 
 

…herstel (versterk) wat nog over is en dreigt te sterven... 
 

Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Jak. 3:5 
 

 Daarom zeg ik je nogmaals, het vuur aan te wakkeren van de gave die God je 
geschonken heeft… 2 Tim.1:6 

 
 Ik ……………………………. wat ik ontvangen heb en houd daaraan vast 

 
Bedenk hoe u de boodschap ontvangen en gehoord hebt; houd daaraan vast en keer 
terug van deze weg.  

 

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen 
zich baan met geweld (bi’azo) en geweldenaars (bias’tes) grijpen ernaar … Mat.11:12   

 

Sterke mensen GRIJPEN er krachtig naar… en krijgen Gods krachtige wind in de zeilen… 
 
3. Heer, ik ………………voor een leven ……………………………………………….! 
 

Maar enkelen van u in Sardes hebben hun kleren niet bevlekt. Zij zullen met Mij in het wit 
gekleed gaan, want zij zijn het waard. Wie overwint, zal zo in het wit gekleed worden. Ik 
zal zijn naam niet schrappen uit het boek van de levenden. Nee, Ik zal voor mijn Vader en 
zijn engelen verklaren dat hij bij Mij hoort. Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de 
Geest aan de gemeenten te zeggen heeft.’ Op. 3:4-6 GNB 

 

Jezus zegt: Wie overwint, zal zo -met Mij- in het wit gekleed gaan. 
 

Hoe worden feilbare mensen herkenbaar als overwinnaars? 
 

En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord 
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Openbaring 
12:11 

 
Feitelijk is de basis voor een overwinnend leven:  
 Het ……………. van het Lam 
 Het ……………. van ons getuigenis 
 ……………. voor Christus boven alles 

 


