
 

 
 
 
 

 

BRIEVEN AAN DE BRUID-Aflevering 8 
"Hoe Jezus ons stimuleert tot een overwinnend leven" 

Tijd voor de thermometer… 
 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt (de) Amen, de trouwe en 
betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent 
en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, 
zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. 
U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u 
aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te 
kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw 
ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus 
volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem 
en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat 
de Geest tegen de gemeenten zegt.”’ Op.3:14-22 (NBV) 
 
Tussen de lampen stond Iemand Die er uitzag als de Mensenzoon. Hij droeg  een lang kleed, 
dat tot op Zijn voeten hing en had een gouden band om  Zijn borst.  Zijn haar was zo wit als 
wol, zelfs zo wit als sneeuw en Zijn ogen  schitterden als vuur.  Zijn voeten glansden als 
gesmolten brons en Hij had een stem als een  donderende waterval.  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. Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar 
Hij legde Zijn  rechterhand op mij en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de  laatste. Ik 
ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en  eeuwig; Ik heb de dood en 
het dodenrijk overwonnen. Op.1:13-18 (HB) 
 
 

 
 IJSKOUD?         LAUW?       GLOEIDEND HEET? 

 
WAT IS DE TEMPERATUUR VAN MIJN GEESTELIJK LEVEN? 

 
 



 

 
 
 
 

 

Vier adviezen om je geestelijk leven weer op peil te brengen. 
 

 
 
I. Laat Gods Geest je __________________________________ weer aanwakkeren 
 

Ik weet wat u doet,  hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u 
lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.  Op. 3:15,16 (NBV) 
 
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 
Rom.12:11 (NBV) 

 
 
 
II. Laat Jezus je __________________________ hervormen 
 

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 
ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Op. 3:17 (NBV) 
 
…goud dat door vuur beproefd is: opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring 
van Jezus Christus. 1Pet.1:7 (NBG) 

 
 
 
III. Laat je opnieuw __________________ met Gods _________________  
  

Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte 
kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; 
zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Op. 3:18 (NBV) 
 
En haar (de gemeente) is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne 
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Op.19:8 (Tel) 

 
 
 
IV. Leg je zelfvoldaanheid af en ___________________________________________  
 

Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u kunt zien. Op. 3:18 (HB) 
 
U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en 
geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen… Als dat bij u het geval is, betekent het dat u 
niet zelfvoldaan of onvruchtbaar bent geworden, maar dat u de Here Jezus Christus steeds beter 
leert kennen. Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. 
2 Pet.1:5-9 (HB) 
 
De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het 
verlicht de ogen. Psalm 19:8-9 (NBG) 


