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7. De brief aan Filadelfia 

 

Lezen: Openbaring 3: 7-13 

Zingen:  Ps. 21: 5+6; Ps. 33: 6+9+10; Ps. 43: 4; Ps. 65: 1; Ps. 72: 1+9+10; Ps. 84: 5; Ps. 118: 7+10;  

  Ps. 133: 1+3; Ps. 138: 1+2. 

 

De brief aan Filadelfia 

Het is wel duidelijk, dat de gemeenten in Klein-Azië totaal verschillend zijn. Dat blijkt wel uit het schrijven van 

Christus. En in onze tijd zal het niet anders zijn. Daarom zijn deze brieven hoogst actueel en mogen wel brengen 

tot zelfonderzoek. Om het schrijven van de hoogste Profeet en Leraar ook ter harte te nemen. 

 

We zien hier een groot verschil tussen hier de gemeente van Filadelfia en de vorige gemeente Sardis. Deze 

laatste was uiterlijk misschien bloeiend, maar innerlijk een dode gemeente. Filadelfia was een krachteloze 

gemeente, maar zij vond haar sterkte in de Heere. Haar levende rijkdom was, dat zij Gods Woord bewaard heeft 

en daarom een van de gelukkigste van de zeven gemeenten. Dan schitteren hier dus de weldaden Gods in de 

geschonken genade. Opmerkelijk is, dat hier geen enkel verwijt opgetekend is en ook geen oproep tot bekering. 

Er is vertroosting voor Filadelfia en ook lof. Daarbij wordt de kroon van eer deze gemeente toegezegd. 

 

Filadelfia lag ten oosten van Sardis in een gebied, dat vaak geteisterd werd door aardbevingen. Haar naam 

betekent broederliefde! Dat is een prachtige naam. Nog meer, indien dit ook van harte wordt uitgeleefd. Want 

waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen. Deze brief is ook zegenrijk en vol troost voor deze in zichzelf 

krachteloze gemeente.  

Er was daar in die stad veel handel en er waren ook vele godsdiensten. Daardoor verschillende tempels, waar 

duizenden samen kwamen. De christelijke gemeente was klein en bijna niet in tel. Maar rijk in het licht van de 

eeuwigheid.  

 

Vers 7 

Christus noemt Zich hier de Heilige en Waarachtige. Dan staat het geschrevene ontwijfelbaar vast en is ook 

heilig. De Koning spreekt hier als het ware met een stem, die trilt van liefde voor deze gemeente. Voor allen, die 

de Heilige vrezen, is er geen schrik maar liefde van en tot Hem, Die Zijn heilig lichaam tot volkomen verzoening 

heeft geofferd. Zo is er zaligheid voor een schare mensen, voor diegenen, die in Hem ook heilig zijn. 

Daarin en daarmee troost Hij de Zijnen. En alle beloften zijn in Hem eeuwig zeker, want Hij is ook de 

Waarachtige. Door Zijn verdiensten is er een eeuwige zaligheid voor Zijn Kerk. Dat is hun rijkdom!  

 

Het is de Heere Jezus Christus Zelf, Die Zijn Kerk brengt in het hemels Jeruzalem. In de stad, waar plaats is 

bereid. Daar zal een ware christen zeker komen, want Christus heeft de poort voor alle christenen geopend. En 

die poort is gesloten voor allen, die in welke gestalte ook, geen ware christen zijn. Die worden door Hem 

buitengesloten, want zij wilden niet, dat Hij Koning over hen zou zijn.  

   

Vers 8 

Dan staat ook hier: “Ik weet uw werken.” Daaraan verbonden: “ Ik heb een geopende deur gegeven.” Christus 

gaat hier de gemeente prijzen. Hoe rijk en verblijdend. Ze zijn verblijd over Zijn werk en over wat Hij hun 

geschonken heeft.  

Een geopende deur. Hier moeten we allereerst denken aan de deur naar boven. De weg naar Gods troon, die 

schittert van genade. Daardoor is er weer gemeenschap mogelijk tussen de Schepper en het gevallen schepsel. 

Dat alles in en door Christus alleen. Dat gaf blijdschap in die gemeente. 

 

Hier wordt ook de deur bedoeld, waardoor de gemeente anderen mag leiden. Hier heeft de Koning van de Kerk 

een rijke belofte gegeven voor alle arbeid in de gemeente. Soms lijkt alle werk zinloos en zonder enige vrucht.  

In het oude testament klagen Gods knechten reeds: “Wie heeft onze prediking geloofd?” Toch rust er zegen op 

de prediking! En daarbij ook op alle werk in de gemeente en ook in de opvoeding van kinderen door hun ouders. 

Er mag wel nieuw leven worden opgemerkt als daar het wonder plaats vindt, dat: “Deze en die in Sion geboren 

is” Het werk isvan de Heere, maar Hij gebruikt daartoe middelen en geeft daarover Zijn zegen. Dat wonder is 

dan ook niet tegen te houden, zelfs niet door de duivelse geesten. 

  HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND 
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  HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND 

 

Deze gemeente was klein. Voelde zich ook vaak krachteloos in zichzelf. Toch zijn ze groot en daarbij machtig! 

En dat leven mag er zijn doordat er een band was met het Woord Gods. Om zich daaraan vast te klampen en zo 

te strijden voor de eer des Heeren, de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Zwak in zichzelf, maar machtig in de 

Heere. 

 

Wat een gelukkig volk daar in Filadelfia! Leven in de laagte en levend in en door de Levensvorst. En het is 

Israëls God, Die krachten gaf en nog wil geven. Die de gemeente ook vastgehouden heeft, waardoor zij Gods 

naam niet verloochend hebben. Ook niet in tegenspoed, tegenstand en druk.  

 

Vers 9 

De Heere gaf veel genade. Er was een geopende deur . “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, 

dergenen, die zeggen, dat zij joden zijn en zijn het niet.” 

Ook hier had de christelijke gemeente veel te lijden van de godsdienst. Blijkbaar vooral hier van de joodse 

godsdienst. Aangrijpend wat hier staat. De joodse godsdienst wordt een synagoge van de satan genoemd. En dan 

daarin, dat zij de ware en beloofde Christus hebben verworpen en aan het kruis hebben gebracht en ook de 

Heilige Geest hebben bedroefd. Daarin vijanden van vrije genade. En zo ook vijanden van de christelijke 

gemeente.  

 

Godverheerlijkend is dan vooral wat van de gemeente wordt geschreven. Zij hebben het Woord Gods bewaard 

en er woonde in hun midden liefde. Dat wil de Heere verder gebruiken tot Zijn eer, want Hij geeft de gemeente 

sommigen van die vijanden, de joden. Het is zeker enkel Gods welbehagen, maar ook als een beloning op de 

trouw van de gemeente. Want waar liefde woont, gebiedt Hij de zegen en daar wordt Zijn heil verkregen. Er zal 

bekering plaats vinden en dat zal openbaar komen daarin, dat joden zullen komen en aanbidden en bekennen, dat 

de Heere de gemeente, die eerst veracht en gehaat werd, liefheeft. En die liefde ook bij de joden, want zij 

smaken Gods liefde en gaan elkaar liefhebben. 

Getrokken met liefdekoorden en gewillig gemaakt om bij dat volk te behoren, waar die liefde tot God gevonden 

wordt. Een zwakke gemeente, maar zij heeft een almachtige Koning. Zo kunnen vijanden tot vrienden worden 

gemaakt.   

 

Vers 10 

Ook de gemeente zelf krijgt een troostvol woord van hun Koning. Troostvol om de toekomst verder in te gaan en 

daarop te vertrouwen. In deze tekst staat een heerlijke belofte. Zij hadden het Woord bewaard en daarmee 

gestreden. Dat kan zwaar worden, want er kunnen verzoekingen komen. Telkens wordt het door de Kerk en 

Gods kinderen bevonden, dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw. Zoekend wie hij zal kunnen 

verslinden. Dan heeft men geen kracht en moed in zichzelf. Maar in de Heere! 

 

Dat betekent niet, dat Hij bewaart voor verzoekingen. Hij zal bewaren in verzoekingen! De nood kan groot zijn 

en de aanvallen velen, maar de Kerk van Christus zal niet omkomen.  Hij zal met haar zijn en Hij weet ook wat 

nodig is, daar Hij in alles verzocht is geweest. En medelijden kan hebben met alle zwakheden. Dan kan de nood 

zelfs wereldwijd gevonden worden en daardoor geen uitzicht in zichzelf bij Gods Kerk. Hier dan daarbij ook een 

troostwoord, dat de verhoogde Koning laag naar de Zijnen ziet en nabij allen is. 

 

Vers 11 

De gemeente heeft wel waakzaam te zijn en ook volhardend. Uitziende naar de zorg van Christus, de 

ondersteuning en nabijheid van Hem. En niet een slapend leven, maar een verlangen naar Hem, Die zal 

wederkomen. Zo te blijven bij het Woord des Heeren, want dan zal de gemeente in waarheid gelukkig zijn.  

 

Vers 12 

Deze brief eindigt dan met nog een belofte, die tegelijk ook een aansporing is. In Zijn kracht te mogen strijden 

tegen de duivel, de wereld en het eigen zondige vlees zal een heerlijke overwinning geven. Ze zijn strijdend met 

kleine kracht, maar dit zwakke volk zal van grote betekenis blijken te zijn in het Koninkrijk der hemelen. Vaak 

veracht, vaak gevallen ook, veracht in de wereld en misschien ook vaak door de godsdienst. Bewaard echter tot 

de volkomen zaligheid. Zij zullen zijn een steunpilaar in de gemeente Gods, die er zal zijn tot in eeuwigheid. 

 

Dan worden nog drie schatten genoemd, Die de Heere Jezus Christus aan deze gemeente schenkt.  Zij krijgen de 

naam van de Vader, de naam van Sions kinderen en de naam van hun Koning. Telkens in het Woord des Heeren 
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komen we die namen tegen. En dat zowel in het nieuwe als ook in het oude testament. Het betekent samengevat, 

dat zij eeuwig het eigendom zijn van een drieënig God en in Zijn heerlijkheid zullen delen. 

  

Vers 13 

Dan is hier de oproep, die als een refrein aan het eind van elke brief klinkt wel aangrijpend en sprekend. Om te 

mogen verstaan wat de rijkdom van allen is, die de Heere ootmoedig vrezen. Dat te verstaan is het werk van de 

Heilige Geest. Met de bede tot Hem eindigen we dan de bijbelstudie over deze brief. 

 

Gespreksvragen 

Vraag 1 

De Heere Jezus Christus toont Zich hier als Sleuteldrager. Wat betekent dit voor Zijn Kerk op aarde. Ook nu dus. 

Betrek hierbij Zondag 31 van de H.C. !  Functioneert dit in uw gemeente? 

 

Vraag 2 

Zien we hier ook het bevel tot zending en evangelisatie? Vanuit de daar gevonden broederliefde! En vooral 

ziende en biddend om de nabijheid hierin van De Koning van de Kerk Zelf. 

 

Vraag 3 

Is er veel broederliefde in uw gemeente? Hoe kunnen we de onderlinge liefde bevorderen? 

 

Vraag 4 

We lezen van Maria, dat zij alles in haar hart bewaarde wat over haar Kind gezegd was. Dat ook overleggende. 

Zie Lukas 1: 19. Mag u dat ook doen? Is dit gemis geen oorzaak van veel nood? En tot zegen als dit er wel is? 

Dan is de  kerkgang en ook een vereniging belangrijk. 

En ook persoonlijke bijbelstudie!  

 

Vraag 5   

In het eerste nachtgezicht van Zacharia ( Zach. 1: 7-17 ) lezen we van mirtestruiken. Een beeld van de kerk. Die 

groeien in de laagte. Wel een troost in dat nachtgezicht. De Heere is nabij. In deze brief staat dit ook.  Dit leven 

is samengevat: “Het woord verwachten, op de Heere hopen en van gebed tot gebed voortgaan!” Is dat uw leven? 

 

Aantekeningen: 

  

  

 


