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Het Woord van God
Het Woord van God te bezitten is een voorrecht van onmetelijke waarde.
‘God, Die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,
heeft aan het einde van deze dagen tot ons gesproken in *de+ Zoon’ (Hebr. 1:1).
Door Zijn Woord openbaart God ons Wie Hij is, wat Zijn voornemens en welke Zijn gedachten
zijn. Wat zouden wij weten van wat wij zijn, van Wie God is en van wat ons wacht, als wij het
Woord niet hadden? Door dat Woord hebben wij het heil gevonden. Door dat Woord, ‘het
Woord der waarheid’, zijn wij wedergeboren, opdat wij als eerstelingen van Gods schepselen
zouden zijn’ (Jak. 1:18).
Wat is nu echter de uitwerking van het Woord op ons leven? Het Woord is levend en krachtig, en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het werkt in op de ziel. Het brengt ons niet uitsluitend
gedachten en indrukken, maar het dringt tot het binnenste van ons bestaan door, teneinde ons
in de tegenwoordigheid te brengen van de heilige God, in Zijn licht (Hebr. 4:12-13).
Adam is hiervan het eerste voorbeeld. Toen hij tegen God had gezondigd, riep God hem om hem
vóór Zich te brengen in het licht van Zijn heiligheid. Daarom wordt het Woord met een zwaard
vergeleken, dat aan het licht brengt hetgeen binnen in ons verborgen is. Maar als het Woord ons
God in Zijn reinheid openbaart, dan zoekt het natuurlijke hart zich van de scherpe snede af te
keren. We zien dat zo duidelijk bij Agrippa, die onmiddellijk als hij de snede voelt, uitroept: ‘U
zou mij bijna *d.i. ‘met weinig woorden’ of ‘in weinig tijd’+ bewegen een Christen te worden’
(Hand. 26:28). Maar als er dan maar ‘weinig’ nodig is om een Christen te worden, dan is er toch
wel ‘alles’ aan gelegen het niet te worden! Agrippa voelde immers wel wat voor hem de
gevolgen zouden zijn, als hij het Woord had aangenomen. Wat is er echter geworden van deze
man, die de profeten geloofde, maar wiens hart niet gegrepen was en die het Woord verwierp?
Als het zwaard door niets wordt belemmerd om door te dringen in het hart, dan vindt men geluk
en zegen. Levi, de tollenaar, is er een voorbeeld van. Zittende bij het tolhuis hoort hij de stem
van de Zoon van God, die diep in zijn hart doordringt. Onmiddellijk staat hij op en volgt hij de
Heer Jezus (Mark. 2).
Saulus van Tarsen is een tweede, niet minder duidelijk voorbeeld. Saulus is een lasteraar en een
vervolger van de Gemeente, maar als het woord uit de hemel hem bereikt: ‘Saul, Saul, waarom
vervolgt u Mij?’ (Hand. 9:4), dan is zijn geweten geraakt en de uitwerking van dit woord wordt in
zijn hele leven op een wonderbare wijze gezien.
Het Woord van God moet ook aan ons die geloven, telkens weer gebracht worden, want we
moeten steeds weer gebracht worden in de tegenwoordigheid van God, opdat wij onszelf in Zijn
licht zouden leren kennen in onze zwakheden en krachteloosheid. Toen Job het woord van God
had vernomen, zag hij zijn ellende en erkende hij wat hem tegengehouden had de
tegenwoordigheid van God te genieten. Als de vaas helemaal leeg is, kan God haar vullen, en Hij
doet dit zo graag. Hij vult haar dan met Zijn schatten, die blijvend zijn. Na het ‘berouw in stof en
as’ van Job voor God, genoot hij veel grotere zegeningen dan tevoren.
Laten we onszelf afvragen wat het Woord ons leren wil. Laten we de waarheden eruit putten,
die werkelijkheden voor ons moeten zijn. Laten we het Woord toelaten op ons hart en geweten
in te laten werken. Soms zal het ons pijn doen, maar dan alleen om ons beter te maken. God wil
ons met goederen vervullen.
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De Christen heeft het Woord als zwaard te gebruiken om ermee te strijden, zoals de Heer Jezus
Zelf deed in de woestijn tegenover satan. Maar hij heeft eveneens dit zwaard nodig om het op
zichzelf toe te passen.
In Openbaring 19 gaat een scherp, tweesnijdend zwaard uit de mond van de Heer. Hij gebruikt
het dáár om te oordelen. Nú, in de dag van het heil, brengt Hij door Zijn Woord heil en zegen,
want het Woord spreekt naast heiligheid ook van genade en verlossing.
Wie nu dat Woord niet aanneemt tot behoudenis, zal het later tot zijn veroordeling horen en
erdoor verteerd worden. Voor mensen kunnen we onze gevoelens verbergen. Het Woord van
God ontdekt echter alles; het stelt alles in het volle licht. ‘Maar alle dingen zijn naakt en geopend
voor de ogen van Hem, met Wie wij te doen hebben’ (Hebr. 4:13). Het Woord wordt hier
verwisseld met God Zelf.
In dat licht, in Gods licht, zien wij wie we zijn. Maar dat niet alleen. We zien bij dat licht óók, dat
God Zijn Zoon gegeven heeft voor ons, opdat wij niet verloren zouden gaan, maar gered zouden
worden van de toekomende toorn en deel zouden krijgen aan het eeuwige leven.
Dat het Woord van de Heer in zijn volle kracht mag inwerken op onze harten!
Schrijver onbekend.

