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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

We vieren vandaag en morgen Pasen. Je bent waarschijnlijk met een bepaalde verwach-

ting naar de kerk gekomen. Je hebt iets van een bepaald Paasgevoel. En hoopt dat dat 

door de diensten van vandaag versterkt wordt. Je hoopt dat de preek je onder de indruk 

brengt van het wonder van Pasen. Je hoopt dat je daardoor enthousiast bent voor Jezus. 

Dit zal misschien niet voor iedereen gelden, maar wel voor een deel van u. En daar is op 

zich niets mis mee. Maar toch is het ook goed om de dingen eens om te draaien. Door 

de vraag te stellen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Here Jezus goede paasdagen 

heeft? [Paasdagen voor Jezus] Hebben jullie daar wel eens over nagedacht jongens en 

meisjes? Hoe kan ik met Pasen de Here Jezus blij maken? Om die vraag te kunnen be-

antwoorden moet je natuurlijk eerst schieten dat Pasen is. Dat vieren we vandaag jon-

gens en meisjes? Dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood. Nu kun je denken: dat is 

toch al feest genoeg voor de Here Jezus. En natuurlijk is dat feest voor de Here Jezus. 

Maar nog niet feest genoeg. Om dat te begrijpen, moet je bedenken waarom de Here 

Jezus gestorven is. Waarom moest Hij dood? Wat had Hij verkeerd gedaan? Afgelopen 

vrijdagavond, toen jij waarschijnlijk al in je bed lag, heb ik gepreekt over het sterven 

van de Here Jezus. Wat een heel erg opviel is dat Jezus deed alsof Hij het verdiend had. 

Alsof hij verdiend had dat hij moest sterven. Alsof Hij verdiend had dat mensen lelijk 

tegen hem deden. Alsof Hij verdiend had dat Pilatus zei dat Hij gekruisigd moest wor-

den. Maar Jezus had zelf niets verkeerd gedaan. Toch liet Hij dit gebeuren alsof Hij 

vreselijke misdadiger was. Alsof Hij een heleboel mensen vermoord had. Wat niet zo 

was. Want hij had alleen maar goede dingen gedaan. Goede dingen voor God. Goede 

dingen voor de mensen. Waarom deed Hij dan toch alsof Hij deze straf verdiend had? 

Dat was omdat Hij de schuld voor onze zonden op zich had genomen. 

Een voorbeeld. Als jij je broertje of zusje heel erg heb zitten pesten, dan vindt God dat 

jij straf verdiend. Want God vindt dat heel erg. En God vergeet dat niet zomaar. Dus die 

straf die gaat komen. Maar wat heeft de Here Jezus nu gedaan? Die zegt tegen God: 

“Vader, doe maar net alsof Ik zijn broertje of zusje zo heb zitten pesten. Straf mij 

maar.” En de Here Jezus zegt dat niet alleen deze keer, maar zegt dat elke keer. En niet 

alleen bij jou, maar ook bij mij. En ook als je vader dingen verkeerd doet. Zonden doet. 

En als je moeder zonden doet. Hij zegt dat bij alle mensen. [Jezus’ straf] En de Here 
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Jezus heeft op Goede Vrijdag, de dag dat Hij stierf, de straf gekregen voor al die zonden 

van alle mensen. Ook al eerder in zijn leven heeft Hij die straf gedragen, want Hij heeft 

ook eerder al veel geleden. Maar de laatste dag was wel het ergst. En met Pasen, drie 

dagen later volgens de manier waarop de Joden tellen. Twee dagen later voor hoe wij 

tellen, is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. Hij heeft de straf voor de zonden van alle 

mensen gedragen. En nu is alles goed. Hij heeft de opdracht die Hij van God had gekre-

gen helemaal afgemaakt. Het is Pasen. Hij is opgestaan uit de dood en leeft weer. 

Maar wat zou voor de Heer Jezus het feest nu helemaal af maken? Wat zou Hij het lief-

ste willen? En als je van de Heer Jezus houdt, wil jij dat ook het liefst. Wat is dat? Dat 

is natuurlijk dat je nooit meer zonden doet. En dat is precies wat Paulus wil in onze 

tekst. Als Paulus deze brief aan de broeders en zusters in Filippi schrijft zit hij in de 

gevangenis. En hij weer niet of hij uit de gevangenis zal mogen. Misschien gaan ze hem 

wel doden. Maar daar maakt Paulus zich niet veel zorgen over. Beide is goed. Als hij 

mag blijven leven dan wil de Heer Jezus blijkbaar dat hij op aarde over de Heer Jezus 

blijft vertellen. Als hij mag sterven, dan zit zijn werk er op aarde blijkbaar op. En dan 

mag hij naar de hemel. Mag hij daar bij de Heer Jezus zijn. En dat is het allermooiste. 

[Kracht opstanding ervaren] Maar het belangrijkste voor Paulus is dat hij Christus kent 

en de kracht van de opstanding ervaart. Herkent u dat? Verlangt u daar ook zo naar? Ik 

heb niet het gevoel dat dit bij ons zo sterk leeft als bij Paulus. En dan druk ik me voor-

zichtig uit. Voor Paulus is dit zo belangrijk dat hij alle andere waardevolle dingen in 

zijn leven als afval ziet. Dingen waar hij toch best trots op zou mogen zijn. Of op zijn 

minst dankbaar. Dat hij op de achtste dag besneden is. Dat is toch iets moois. Net zo iets 

als dat wij gedoopt zijn. Dat hij tot het volk Israël behoort. Dus dat je bij de kerk hoort. 

Dat hij Farizeeër is. Misschien te vergelijken met het feit dat je bij je opvoeding de Ge-

reformeerde belijdenis hebt geleerd. Maar Paulus ziet al die dingen als verlies. Afval. 

Want wat betekenen ze nog als je Jezus zelf hebt leren kennen. Zo zegt hij in vers 8. 

‘Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles.’ Dus jongens en 

meisjes, Paulus zegt dat als je de Heer Jezus echt hebt leren kennen dat dat zo mooi is 

dat alle andere dingen bijna onbelangrijk worden. Zoals je dat soms ziet op de verjaar-

dag van een klein kind. Of ook wel bij de verjaardag van een groot kind. Het krijgt al-

lerlei cadeaus. Van opa en oma, van broers en zussen. Maar het krijgt uiteindelijk ook 

een fiets. En zodra het die fiets ziet, bestaan de andere cadeaus niet meer. [De fiets] De 
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jas en schoenen worden aangetrokken, de helm opgezet en de hele dag wordt gefietst. 

De hele week wordt gefietst. Iets anders bestaan er niet. Het is de fiets voor en na. Het 

liefst nam het kind de fiets mee naar zijn bed als het moet slapen. Zo is Paulus vol van 

het kennen van de Heer Jezus. 

Want bij de Heer Jezus heeft hij zoveel liefde gevonden. Hij, de man die de kerk van 

Jezus heeft vervolgd, hij is door Jezus aangenomen. Jezus heeft hem deze zonde verge-

ven. En ook nog heel veel andere zonden. Zoveel genade! Zoveel liefde! En Jezus gaat 

zo ver met zijn liefde. Jezus wil zelfs één met hem zijn. Met hem Paulus. Wat een won-

der! Hij, Paulus is rechtvaardig voor God. Niet omdat hij zo’n brave man is, maar door-

dat Jezus voor zijn zonden is gestorven. Doordat Jezus ook voor hem heeft geleden. 

Paulus is als de man uit die gelijkenis van de Heer Jezus. Die man die in een akker een 

schat had gevonden. Die schat was zoveel waard dat hij alles wat hij had verkocht om 

die akker te kunnen kopen. Waar zou u alles voor verkopen? 

Paulus wil Jezus leren kennen. Kent hij Hem dan nog niet? Ja en nee. Hij kent Jezus en 

weet best veel over Hem. Maar tegelijkertijd ervaart hij dat er altijd meer over Jezus te 

leren is. Dat Jezus altijd nog mooier is, nog groter is en nog grotere liefde heeft, dan hij 

dacht. En is dat niet fantastisch om te ontdekken? Ik mis die enorme gedrevenheid van 

Paulus. Die absolute overgave die hij hier laat zien. Maar ik herken wel wat hij hier 

schrijft: de liefde van de Heer Jezus altijd weer groter dan ik voor mogelijk hield. Wie 

heeft er zoveel geduld met mij als Hij. Zeker als ik bedenk hoe goed Hij mij kent. Want 

alles wat ik denk … weet Hij. Als mijn verlangens … kent Hij. En toch blijft Hij het 

voor mij opnemen bij God. Blijft Hij zijn Geest uitzenden in mijn hart. 

En zo mag ik ook de kracht van zijn opstanding leren kennen. Wat betekent Pasen in 

mijn leven? [Kracht vd opstanding] Pasen in mijn leven betekent dat de dood in mijn 

leven op zijn retour is en er steeds meer nieuw leven in mij zichtbaar wordt. In Bijbel 

wordt dit proces ook wel de wedergeboorte genoemd. De oude mens in mij sterft af. De 

mens die de zonde lief heeft. De mens die vindt dat hij altijd zijn zin moet krijgen. De 

mens die denkt dat alles om hem draait of zou moeten draaien. Maar nog belangrijker is 

dat er een nieuw mens in mij wakker wordt. Dat is ook de beste manier om de oude 

mens te bestrijden. De beste manier om de zonden in je leven te bestrijden is niet zozeer 

tegen de zonden vechten. Het is vooral proberen het goede te doen. [Het goede doen] Je 

kunt God bidden of je niet zo’n hekel mag hebben aan die of die. Maar dan ben je toch 
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vooral bezig met negatieve gevoelens die er niet mogen zijn. Veel beter kun je de HERE 

vragen of je het goede bij die ander mag gaan zien. Of je hart ook open mag gaan voor 

die naaste die toch ook een schepsel van God is. Het is veel motiverender om aan iets 

goeds te werken dan iets kwaads te willen bestrijden. Het is wat dat betreft net als bij de 

aanleg van een tuin. Als je weinig onkruid in je tuin wilt hebben is het veel leuker om je 

tuin vol te planten met mooie bloemen en planten, dan elke twee weken een paar uur 

onkruid weg te halen. 

De Heer Jezus wil aan de wieg staat van een heel nieuw geslacht van mensen. De Heer 

Jezus is niet alleen gestorven om voor onze zonden te betalen. Zijn inzet is dubbel. Hij 

wil ook nieuwe mensen van ons maken. Het gaat Hem om een geestelijk make-over. 

Ergens vergelijkbaar met mensen die op televisie een make-over krijgen. Ze krijgen 

plastische chirurgie. De tandarts komt er soms aan te pas. Ze krijgen een nieuw kapsel. 

Nieuwe make-up en een nieuwe garderobe. Maar als het goed is wordt er ook wat ge-

daan aan hoe de mensen tegen zichzelf aankijken. Als iemand zichzelf een lelijk spook 

vindt en gelooft dat zij niet de moeite waard is, is het effect van al die uiterlijke veran-

deringen snel verdwenen. Zo is het ook met de geestelijke opstanding. Jezus is als het 

ware een nieuwe Adam. En Hij wil de stamvader zijn van een nieuwe geslacht van men-

sen. Een geslacht dat ervan geniet om het goede te doen. En daarom de zonde haat. Bij 

deze geestelijke make-over gebeurt het grootste deel van de verandering in het hart van 

de mens. Hij gaat anders tegen God aankijken. Anders tegen het leven aankijken. Maar 

ook anders tegen zichzelf aankijken. En dat laatste is ook heel belangrijk. Als u ervan 

overtuigd bent dat het nooit wat met u wordt, dan gebeurt er ook niets met u. Maar 

waarom zou u dat geloven? Omdat u al zo vaak uw best hebt gedaan en u toch weer in 

oude fouten viel? Ja, dat kan ik me voorstellen. [Kracht van Jezus’ opstanding] Je moet 

ook niet in je eigen kracht geloven. Maar in de kracht van de opstanding van de Heer 

Jezus. Zijn kracht maakt van ons nieuwe mensen. 

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar was Paulus zich goed van bewust. Hij weet dat 

de oude mens in hem gekruisigd moet worden. Daarom wil hij delen in het lijden van 

Jezus en aan Hem gelijk worden in zijn dood. Dit zijn geen woorden die u vaak in een 

gebed van mij zult horen. ‘God, mag ik delen in het lijden van Jezus en aan Hem gelijk 

worden in zijn dood.’ Toch vraag ik hier geregeld om. [Bereid tot lijden] Als ik vraag 

of ik naar het beeld van de Heer Jezus vernieuwd mag worden. Wil ik op Jezus Christus 
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gaan lijken dan moet er het nodige bij mij worden weggesneden. Ik heb heel wat geeste-

lijke chirurgie nodig. IJdelheid, egoïsme, hebzucht, genotzucht. Ze moeten allemaal 

worden weggesneden. En net als bij echte chirurgie voel je daar pijn bij. Ik kan daar een 

ingewikkeld verhaal bij houden, maar we hebben voorbeelden hiervan in ons midden. 

Wat denkt u van broeder ..die we goed een week geleden hebben begraven. Een man die 

opstandig kon zijn, driftig. Een sterke man die in veel opzichten zichzelf goed kon red-

den. Maar door de ziekte van de afgelopen jaren heeft hij meer dan ooit in zijn leven 

geleerd zijn leven in Gods handen te leggen. Alles van Gods genade te verwachten. Het 

briesend paard moest sneven. Terwijl zijn lichamelijke kracht wegvloeide, groeide de 

kracht van zijn vertrouwen in God. En we hebben dat niet alleen bij hem gezien. Ook bij 

anderen. Ze leden, maar tegelijk groeide hun geloof. Precies zoals God Paulus dat de 

broeders en zusters in Klein-Azië voorhield ‘dat wij pas na veel beproevingen het Ko-

ninkrijk van God binnen kunnen gaan’. God gebruikt het lijden om ons te leren het niet 

van eigen kracht te verwachten. We moeten leren leven uit de kracht van de opstanding 

van de Heer Jezus. Uit het geloof dat Jezus alles heeft volbracht en we leven van zijn 

voltooide werk. Zoals onze Heer heeft geleden om het kwaad te overwinnen, zo moeten 

wij dat ook. 

En zoals dat bij de Here Jezus is uitgelopen op zijn dood, zo zal ook bij ons gebeuren. 

Maar er is wel een belangrijk verschil. Doordat de Heer Jezus voor onze zonden heeft 

betaald met zijn dood, is ons sterven geen betaling meer van de zonden. Maar het is het 

afleggen van het lichaam van de zonde. Het is de operatie waarbij het laatste deel van de 

oude mens werd weggehaald. Een pijnlijk proces. [Geen betaling] Want dat is sterven. 

Maar tegelijkertijd heel bevrijdend. Zoals het sterven voor de Heer Jezus ook pijnlijk 

was, maar tegelijkertijd bevrijdend. En het is iets waar ik echt naar uit kan kijken. Niet 

om te moeten sterven. Maar wel om verlost te zijn van die oude mens. Van dit zondige 

lichaam. 

Paulus eindigt met voorzichtige bewoordingen; ‘in de hoop ook zelf uit de dood op te 

staan.’ Dat kan de vraag oproepen of Paulus daaraan twijfelde. Maar dat is niet het ge-

val. Paulus drukt zich hier zo voorzichtig uit omdat het zo kwetsbaar is. Zo onvoorstel-

baar mooi is. Hij is hier als iemand die een onvoorstelbaar cadeau krijgt en niet kan ge-

loven dat het echt voor hem is. ‘Is dit echt voor mij?’ Dat is wat Paulus hier wil zeggen. 

En is het ook niet iets om je over te verwonderen? [Opstaan uit de dood] Dat we ooit 
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net als Jezus Christus zullen mogen opstaan uit de dood. Dat we daarbij een nieuw li-

chaam ontvangen dat geen zonde kent. Daar kan ik me eigenlijk moeilijk iets bij voor-

stellen, maar zou het wel fantastisch vinden. Een gebroken lichaam wordt begraven en 

een heerlijk lichaam staat op. Een aards lichaam wordt gezaaid en een geestelijk li-

chaam opgewekt. Wie kan er met zijn verstand bij? Maar het is realiteit voor wie gelooft 

dat Jezus op de Paasmorgen is opgestaan uit het graf dat Jozef van Arimathea ooit voor 

zichzelf had laten maken. Het is werkelijkheid voor wie nu al de kracht van Jezus’ op-

standing in zijn leven ervaart. Wie het Paasfeest voor de Heer Jezus compleet wil ma-

ken, kan dan niet beter doen dan door te bidden of de kracht van Jezus’ opstanding 

steeds meer door mag werken in zijn eigen lichaam. 

Amen 
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