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Gij hebt Mijn Woord bewaard
Openbaring 3:8
Er was kleine kracht in de gemeente te Filadelfia. Maar er is geen grote kracht nodig om tot verheerlijking
van de Heer een getuigenis af te leggen. Als wij maar getrouw zijn, dan doet het er niet toe of onze kracht
klein is of groot.
‘Ik weet uw werken’, zegt de Heilige, de Waarachtige. Heerlijk bewustzijn dat, al is er kleine kracht, er
toch werken kunnen zijn die wij misschien zelf niet kunnen zien, maar die het oog niet ontgaan van Hem
Die alles weet.
De Heer Jezus kon zeggen toen Hij hier op aarde wandelde: ‘Uw Woord heb Ik verborgen in Mijn hart’
(verg. Ps. 119:11a). En dit heerlijke kenmerk wordt door de Heilige en Waarachtige gevonden bij de
Zijnen te Filadelfia. De gelovigen in die gemeente hadden hetzelfde kenmerk dat de Heer Jezus
kenmerkte; ze bewaarden het Woord van God in hun hart.
Wat ons in deze gemeente van Filadelfia voorgesteld wordt, is de getrouwheid van de gelovigen in de
laatste dagen, juist als de verschrikkelijkste ontwikkeling van het kwaad in de Gemeente aanwezig is. God
is zo goed om Zijn zwak en arm volk te helpen. Hij opent de deur, want het heeft zelf kleine kracht. Maar
Hij kan hen toch gebruiken, want ze zijn tot een getuigenis te midden van het verval. Ze bewaren Zijn
Woord en verloochenen Zijn Naam niet.
‘Gij hebt Mijn Woord bewaard’.
Dat is een bijzonder woord voor onze dagen, voor de laatste dagen. Het was ook het bijzondere kenmerk
van getrouwheid in Filadelfia.
Wat betekent het: Zijn Woord bewaren?
Is het de Bijbel in ons huis hebben en opbergen in onze kast? Is het de Bijbel gezag toekennen als Gods
onfeilbaar Woord, maar hem niet lezen en beleven? We weten wel beter. Het is een verwerken in ons
hart van dat wat God tot ons zegt. Het is niet een schijn van godsvrucht hebben, zonder kracht, maar een
bewaren van Zijn Woord in ons binnenste, zodat door de kracht daarvan de ware godsvrucht wordt
beoefend.
De apostel Paulus schreef aan Timotheüs dat er in de laatste dagen zware tijden zouden zijn (2 Tim. 3:1).
En welk middel gaf hij zijn zoon Timotheüs tegen dit kwaad? Het geschreven Woord van God!
‘Maar gij, blijf in wat gij geleerd hebt en waarvan gij volkomen overtuigd zijt, daar gij weet van wie gij het
hebt geleerd, en omdat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot
behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle Schrift is van God ingegeven...’(2
Tim. 3:14-16a).
De zekerheid voor Timotheüs zou niet bestaan in uitwendige macht of in wonderen. Ook niet in een
krachtige openbaring van de Gemeente. Nee, het geschreven Woord van God zou zijn steun zijn. Dit was
natuurlijk voor Timotheüs allereerst het Oude Testament, maar óók alles wat hij van de apostelen gehoord
had, die het door de ingeving van de Heilige Geest ontvangen hadden en dat nu voor ons het geschreven
Woord is. Hem werd dus niet gezegd: ‘Gij hebt kracht! Houdt u gereed voor de strijd!’ Nee, hij werd eraan
herinnerd dat hij moest blijven bij hetgeen hij geleerd had; Gods Woord moest hij bewaren.
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Dat Woord moest voor Timotheüs absoluut gezag hebben. Hij moest het aannemen als door God
gegeven. En nu moest hij dit bewaren; dat was de enige waarborg in de komende kwade dagen.
Hoe is het met ons? Bewaren wij het Woord van God? ‘Gij hebt Mijn Woord bewaard’. Het is het Woord
van Hem! In de bewaring daarvan ligt al ons zielenheil, ligt ook door genade al onze zekerheid. Het
bewaren ervan in een tijd waarin velen proberen het Woord ter zijde te zetten, wordt door God
gezegend.
Als er in onszelf kleine kracht is kan er een ontvouwing van innerlijke kracht zijn!
Dat die bij ons gevonden mag worden! Het bewaren van het Woord is daartoe het middel. Maar ik
herhaal: niet het uitwendige bewaren alléén. Nee, het innerlijke bewaren, is kostbaar voor God en tot
zegen voor onszelf!
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