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Genade zij u en vrede van God …

vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Filippenzen 1:2

Natuurlijk had Paulus zijn brief ook kunnen beginnen met ‘hallo’ of ‘beste Filippenzen’. Maar dat is
zo gewoontjes. En hij stuurt geen kattebelletje over
een niemendalletje naar een goede vriend. Hij
schrijft als dienstknecht van Christus aan ‘al de
heiligen in Filippi’. Die relatie bepaalt de inhoud
van de brief. En dat mag doorklinken in de groet.
Hiermee herinnert Paulus de lezers eraan wie de
bron is van al het goede. Hij heeft deze mensen
zelf geleerd wat de genade van God inhoudt … en
wat het betekent om vrede met God te hebben. Hij
wenst hun toe dat ze dat ook in de praktijk zullen
ervaren – ongeacht de omstandigheden waarin ze
verkeren.
Ik wens u niet gewoon een ‘gelukkig nieuwjaar’,
maar dat u in 2021 dezelfde genade en vrede zult
mogen ontvangen. Daarvan wordt u tenslotte buitengewoon gelukkig!

 Filippenzen 1:1-2; Handelingen 16:11-15
 Gezang 1:1
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Met reikhalzend verlangen (1)
Wat een leuk woord: reikhalzend, en je kunt ook
reikhalzen, je nek lang maken en je hoofd opheffen
om zo ver mogelijk te kunnen zien. Daarvan sprak
de Here Jezus in het onderricht over zijn terugkeer
in macht en heerlijkheid: ‘… richt u op en heft uw
hoofden omhoog, want uw verlossing is dichtbij’.
Dat woord reikhalzen doet mij denken aan Prinsjesdag. (...) De vakanties zijn voorbij, de scholen
zijn al begonnen en nu gaat ons Parlement ook aan
de slag. Een nieuw vergaderjaar begint en de
goede voornemens zijn heel precies op een rijtje
gezet in de Troonrede, die de koning namens het
kabinet gaat voorlezen. De meeste plannen zijn al
uitgelekt en de kranten hebben al uit de school
geklapt. Dat is nou jammer, want zo is de spanning er al een beetje af. Voor de meeste mensen
maakt dat niet veel uit. Het gaat hun niet zozeer
over de inhoud van de Troonrede. Het parlement
kan weer een jaar zijn gang gaan en wat er besloten wordt horen ze wel. Nee, deze opening van het
parlementaire jaar is in werkelijkheid het feest van
de monarchie. Het gaat om de koninklijke rijtour
met de muziek, de rijtuigen en de paarden, maar
het gaat vooral om de koning en de koningin. Die
laten zich in statiekleding bewonderen en liefst in
een koets van goud en omringd door prachtig uitgedoste hovelingen. 

(wordt vervolgd)
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zaterdag 2 januari

… die in u een goed werk is begonnen …
Filippenzen 1:6
‘Wie a zegt, moet ook b zeggen.’ Als je ergens aan
begonnen bent, moet je niet zomaar opgeven. Dat
zou jammer zijn van alle moeite die je ervoor
gedaan hebt.
De christenen in Filippi hebben volgens Paulus
een goede start gemaakt. Vanaf het moment dat ze
zich bekeerden, hebben ze laten zien dat ze hun
leven in dienst van Christus wilden stellen. Ze
hebben met hun vrijwillige bijdragen het werk van
Paulus ondersteund. En op het moment dat Paulus
deze brief schrijft, zijn ze blijkbaar nog net zo
enthousiast. Volgens Paulus is dat aan God te danken: Hij houdt niet van half werk. Hij zal niet rusten voordat Hij zijn kinderen volmaakt heeft.
Krijgt Hij ook de kans om u van a tot z te vernieuwen? Hij heeft al zoveel in u geïnvesteerd. Zonde
als dat verloren gaat …

 Filippenzen 1:3-6; Handelingen 16:16-18
 Psalm 119:1
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Met reikhalzend verlangen (2)
Enthousiaste aanhangers van ons koningshuis
gaan al vroeg naar Den Haag om een mooi plaatsje
langs de route van het koningspaar in te nemen.
De vrouwen dragen oranje hoeden, sjaals of oranje
jurken. De mannen hebben oranje petjes en shirts
en de kinderen zwaaien met toeters en vlaggetjes.
De vrolijke stemming zindert door de rijen (...)
Daar klinkt de muziek, de stoet zet zich in beweging en dan begint het reikhalzen. Stoere vaders
nemen de kleinsten op de schouders en moeders
hebben een kind op de arm. Alle hoofden gaan
naar één kant: daar verschijnt straks de koets met
het koningspaar. ‘Oranje boven’ klinkt het blij.
Zulke optochten waren in de oude wereld ook al
geliefd. Zeker in Rome. In zijn strijdwagen trok de
overwinnaar door versierde straten, onder een
ereboog en langs het jubelende volk. Plaquettes
van veroverde steden werden meegevoerd en een
hele stoet krijgsgevangenen sjokte achter de zegekar van de imperator. Het gebeurde dat achter de
overwinnaar op dezelfde strijdwagen een slaaf
stond, die boven het rumoer uitroep: ‘Gedenk dat
gij een mens zijt’. Die vermaning was bedoeld om
de overwinnaar op zijn beurt in toom te houden.
Hij mocht zich eens verbeelden dat hij een god
was, machtiger dan de keizer.

(wordt vervolgd)
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zondag 3 januari

… dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge
zijn …
Filippenzen 1:9
Kun je ooit genoeg van iemand houden? Laat ik
maar voor mezelf spreken: ik doe natuurlijk mijn
best, maar zelfs tegenover de mensen die me het
meest dierbaar zijn, kom ik nog zo veel tekort …
Volgens Paulus kan er ook aan de liefde van de
Filippenzen nog wel het een en ander verbeteren.
Ondanks alle genegenheid die ze hem al hebben
getoond. Zelfs tijdens zijn gevangenschap – Paulus
schrijft deze brief waarschijnlijk vanuit Rome,
waar hij onder huisarrest staat – kan hij op hen
rekenen. Maar het ontbreekt blijkbaar nog aan
inzicht en fijngevoeligheid. Die zullen ze nodig
hebben om nog beter te begrijpen hoe ze hun liefde
kunnen tonen aan hun medemensen. Als u in de
gelegenheid bent, kunt u vandaag misschien nog
een extra portie liefde halen uit de verkondiging
van het evangelie. God geeft ons meer dan genoeg!

 Filippenzen 1:7-11; Handelingen 16:19-24
 Gezang 62:4
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Met reikhalzend verlangen (3)
De apostel heeft mogelijk een dergelijk gebeuren
in gedachten gehad. Maar dan niet in een straat of
een stad, maar wereldwijd en eeuwenlang. Hij
koestert een groots visioen: de schepping wacht
met reikhalzend verlangen. Niet alleen de kerk,
maar de schepping! Dat is de hele aardse werkelijkheid: de planten en de bomen, de vogels en de
vissen, de dieren en de mensen. Het heil heeft een
persoonlijke, maar ook een universele dimensie.
Waar wacht de schepping dan op? Naar wie ziet
alles en iedereen zo verlangend uit? Waar denken
de mensen aan, ook als ze het niet onder woorden
brengen? De bomen zijn wachters bij uitstek. Ze
houden het eeuwen vol, maar wat is de zin van
hun wacht?
‘Met reikhalzend verlangen wacht de schepping
op het openbaar worden der zonen Gods.’(Rom.
8:19; NBG’51)
De HSV heeft: ‘Met reikhalzend verlangen immers
verwacht de schepping het openbaar worden van
de kinderen van God.’ Het woord kinderen omvat
allen. Vrouwen worden niet buitengesloten. Dat
bedoelde de apostel ook niet. Dat er toch echt
zonen in de grondtekst staat, zullen we maar toeschrijven aan de patriarchale cultuur waarin hij
leefde.

(wordt vervolgd)
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maandag 4 januari

… tot bevordering van de evangelieprediking …
Filippenzen 1:12
Paulus voelt zich een bevoorrecht mens. Hij staat
weliswaar onder arrest, maar zijn gevangenschap
heeft hem een unieke ingang gegeven aan het hof
van de keizer. Hij heeft tegenover invloedrijke
Romeinen het evangelie kunnen verkondigen – hij
stond immers terecht vanwege zijn geloof. Dat hij
dat ongestoord kon doen, zonder dat de keizer
hem een kopje kleiner maakte, was een opsteker
voor andere gelovigen. Het gaf hun de moed om
zelf ook te getuigen van Christus.
Vergeleken met de moeilijke omstandigheden
waaronder sommige christenen leven, is het voor
ons toch heel gemakkelijk om gelovig te zijn? Dat zij
hun geloof volhouden, ondanks vervolging en discriminatie, helpt dat misschien om vrijmoediger te
spreken over uw geloof wanneer u daar de gelegenheid voor krijgt? Het evangelie is het waard om
overal en door iedereen gehoord te worden!
 Filippenzen 1:12-14; Handelingen 16:25-28
 Gezang 481:2

029 Kruimkens 2021.indd 9

20-07-2020 11:3

Met reikhalzend verlangen (4)
Een kind van God zijn – dat is toch het mooiste wat
een gelovige over zichzelf kan zeggen: ik ben een
kind van God. Daar word je blij van en vooral
dankbaar. Heerlijk. God de Vader heeft een kinderrijk gezin, een wereldgezin. Er zitten zonen en
dochters uit alle volken aan zijn tafel. Toch heeft
Hij maar één eigen Zoon en die was er al voor de
schepping begon. Zo dikwijls de Vader naar zijn
enige Zoon keek, zo zag Hij al die later binnen
komende kinderen al om Hem heen. Voor er één
mens op aarde rondliep, sloot Hij Israël en de
gemeente al in zijn hart. Maar ook de dieren en de
planten hebben zijn liefde. Er is geen schepsel dat
kan zeggen: God houdt niet van mij. Zelfs het
kleinste visje in de zee wordt door zijn Schepper
niet vergeten.
Waarom staat er dan niet ‘de schepping wacht op
het openbaar worden van God of van Christus’?
Ja, dat zou heerlijk zijn. Dan zou de hele mensheid
gelovig zijn en dan zouden dieren en planten het
ook goed hebben. Zo is het dus niet. Voor veel
mensen bestaat de onzichtbare wereld van God
niet eens en daarom verwacht men ook geen openbaring van God, geen hulp en geen toekomst.
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In elk geval … wordt Christus verkondigd …
Filippenzen 1:18
Het resultaat telt. Paulus wijst de Filippenzen erop
dat er evangelisten zijn die uit onzuivere motieven
het evangelie verkondigen. Mensen die het doen om
er zelf beter van te worden; kerkleiders die Paulus
als onwelkome concurrentie zien en zich daarom
tegen hem afzetten. Ongetwijfeld gebeurt dat tegenwoordig nog steeds: dat voorgangers of kerkelijke
gemeentes afgeven op elkaar. Alsof het een wedstrijdje is wie de meeste kerkgangers binnen krijgt,
wie de meeste inkomsten vergaart, de meest succesvolle programma’s heeft. Dominees zijn ook maar
mensen … Paulus wil wel kwijt dat hij daar moeite
mee heeft. Maar als door de inzet van die ‘concullega’s’ mensen tot bekering komen, vindt hij het allemaal best. Het gaat er tenslotte om dat mensen gered
worden, niet om wie dat voor elkaar gekregen heeft.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat zulk concurrentiedenken niet thuishoort in een kerk.
 Filippenzen 1:15-18; Handelingen 16:29-34
 Psalm 134:1
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Met reikhalzend verlangen (5)
Van de gelovigen zegt de apostel dat zij Gods
Geest als eerste gave, als voorschot, hebben ontvangen. Ze weten meer en ze hebben meer dan de
overige schepselen. ‘Ze zijn er zeker van dat het
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard
zal worden.’ Daar zien gelovigen naar uit en omdat
wachten lang kan duren zuchten ze ook weleens.
Samen met de hele schepping. Gods kinderen zijn
immers ook aan de vergankelijkheid onderworpen.
Toch is het bestaan van de mensen die zonder
geloof leven, buiten Israël en de kerk, niet zonder
God en zelfs niet zonder verlangen naar de heerlijkheid die Hij beloofd heeft. Ze kunnen er alleen
geen naam aan geven. Alle schepselen weten van
hun Maker en op de bodem van vele harten leeft
een onuitgesproken verlangen naar het verloren
paradijs. Er is een onhoorbaar zuchten dat soms
aanwast tot een roepen in nood. De hele schepping
is in barensnood. Machteloosheid en activisme
strijden om de voorrang. Zoals het nu in de wereld
toegaat kan het niet blijven. Diersoorten verdwijnen geruisloos, ijsberen verdrinken, olifanten worden met machinegeweren afgeslacht, bossen
branden, akkers verdrogen en eilanden lopen
onder.
(wordt vervolgd)

029 Kruimkens 2021.indd 12

20-07-2020 11:3

