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Tekst: Filippenzen 3, 7 – 9a 
Ochtenddienst / middagdienst 

 

Broeders en zusters,  

 

Morgendienst: 

1. Zingen : Psalm 133 : 1 - 3 

2. Schuldbelijdenis door het zingen van Gezang 157  (NG 80) 

3. Genadeverkondiging en aansluitend zingen van Gezang 162 : 1 en 4 

4. Gebed om zegen over de opening van Gods Woord 

5. Schriftlezing : Filippenzen 3 : 1 - 21 

6. Zingen : Psalm 5 : 9 en 10  (blijdschap voor wie bij God schuilen) 

7. Tekst : Filippenzen 3 : 7 – 9a 

8. Zingen : Psalm 63 : 2 en 3 (Gods liefde als het hoogste goed) 

9. Lezing van de wet 

10. Zingen : Psalm 119 : 1 en 3 

11. Dankzegging en voorbede   

12. Slotzang : Gezang 161 : 1, 3 

 

Middagdienst: 

1. Zingen : Psalm 22 : 12 en 13 

2. Gebed om zegen over de opening van Gods Woord 

3. Schriftlezing : Filippenzen 3 : 1 – 21 

4. Zingen : Psalm 5 : 9 en 10  (blijdschap voor wie bij God schuilen) 

5. Tekst : Filippenzen 3 : 7 – 9a 

6. Zingen : Psalm 63 : 2 en 3 (Gods liefde als het hoogste goed) 

7. Belijdenis van geloof door het zingen van Gezang 179b (Gz 4) 

8. Dankzegging en voorbede 

9. Slotzang : Gezang 161 : 1 en 3 (NG 82) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Bent u blij, broeders en zusters? Zijn jullie blij, jongens en meisjes? “Nou op dit mo-

ment even niet, want het gaat niet lekker op mijn werk.” “Nou op dit moment even niet, 

want mijn gezondheid werkt niet mee.” “Nou op dit moment even niet, want het loopt 

niet zo lekker in mijn huwelijk.” “Jij hebt tenminste nog een huwelijk. Ik wou dat ik dat 

kon zeggen.” Een ander zal misschien zeggen: “Hoe kun je blij zijn als je ziet hoe slecht 

het gaat met de natuur? De zeeën worden leeggevist, het klimaat is op hol geslagen, 

dieren en planten sterven uit.” En hoe zit het dan met God? Bent u blij met Hem? “Ja 

hoor, ik ben blij dat ik in God geloof.” Maar waarom komt dat er een beetje benepen 

uit? “U zegt, dat u blij bent, maar als ik eerlijk kan ik dat niet echt aan u zien. U bent 

hier wel en daar wil ik geen kwaad woord over zeggen. U betaalt ook trouw uw VVB. 

Ook daar zal ik niets kwaads van zeggen. Maar bent u ook blij? Of laat ik het preciezer 

vragen: voelt u zich ook blij? Voelt u vreugde in uw hart? Of is het in uw hart maar een 

beetje een dooie boel? Niet te veel emoties, want we zijn nuchtere Hollanders nietwaar? 

Het staat zelfs in de Bijbel. Paulus schrijft het aan Timotheüs en aan de gemeente van 

Thessalonica.” 

Ja, broeders en zusters, hoe zit het eigenlijk met onze emoties? En hoe verhouden zich 

die tot God en ons geloof? Diverse Psalmen die we vandaag zingen gaan over onze 

vreugde in de Here. Vreugde, blijdschap, je hart dat opspringt. Je hoofd dat maar vol is 

van God. Vol is van het geluk dat God wil geven.  

Ik bedien u vandaag het Woord van God onder het volgende thema: 

De bekering van Paulus tot Christus en zijn gevoel van geluk. 

Wat is geluk voor u? Hoe definieert u geluk? Om een antwoord te krijgen op die vraag, 

moet u voor uzelf nagaan wat u nastreeft in dit leven. Is geluk voor u een mooi huis, 

mooie spullen en een mooie auto? Is geluk voor u er goed uitzien, zodat je veel aan-

dacht krijgt van het andere geslacht? Is geluk voor u dat u een mooie carrière maakt? Is 

geluk voor u dat de mensen tegen u opzien? Wat is voor ú geluk? Wat is voor jou ge-

luk? Het antwoord op die vraag laat zien wat voor u belangrijk is. Waar u waarde aan 

hecht en waar niet. 

Als we spreken over bekering, dan hebben we het vaak over een radicale verandering. 

Het woord radicale is afgeleid van het Latijnse woord radix, dat wortel betekent. En dan 
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moeten we niet zozeer denken aan die oranje groente, of aan wiskunde, maar als wortels 

van planten of bomen. In Gorinchem waar we hebben gewoond, stonden bij ons in de 

buurt enorme kastanjebomen en beuken. Als het stormde, dan zag je de takken van de 

bomen aan alle kanten bewegen. Maar toch viel de boom niet om. Omdat hij door zijn 

wortelgestel vast in de grond verankerd was. Een radicale bekering betekent dus dat je 

als het ware ontworteld wordt. Je wordt als een boom met wortel en al uitgegraven en 

opnieuw geplant. In nieuwe aarde gezet. Op een nieuwe plaats. 

Bekering is dus niet maar dat je bepaalde zonden niet meer doet. Of er in ieder geval 

serieus tegen vecht. Bekering gaat veel dieper. Bekering raakt je hele wezen. Je waarden 

en normen. Bekering is een verandering van je denken. Zoals Paulus daarover schrijft 

aan de gemeente te Rome. Romeinen 12,2 “En wordt niet gelijkvormig aan deze we-

reld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt er-

kennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. Een vernieuwing 

van je denken. Dat betekent dus dat je een andere kijk op de wereld krijgt, op je eigen 

leven krijgt. 

Wat dat in de praktijk betekent zien we prachtig geïllustreerd in onze tekst.  “Wat voor 

mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.” Wat was die 

oude winst van Paulus? Wat was zo waardevol voor hem? En waar was hij zo trots op? 

Dat heeft hij eerder in het hoofdstuk opgesomd? Hij werd besneden op de achtste dag. 

Hij was opgenomen in het verbond dat God met zijn volk Israël had gesloten. Uitermate 

waardevol en kostbaar toch. Vergelijkbaar met de doop van onze kinderen. Hij behoor-

de tot het uitverkoren volk van de God van hemel en aarde. Het volk waar God zijn oog 

op had laten vallen en dat Hij in zijn hart had gesloten. Waar Hij een geschiedenis van 

vele eeuwen mee heeft. En Paulus behoorde ook nog bij het beste deel van het volk. Hij 

behoorde tot de stam van Benjamin. De stammen van Benjamin en Juda vormden het 

tweestammenrijk. Het rijk dat de Here in Jeruzalem in blijven dienen. In tegenstelling 

tot de stammen uit het tienstammenrijk dat God was gaan dienen in de stierkalveren die 

in Dan en Gat opgesteld waren. Verder was hij een geboren Hebreeër. Dat betekent dat 

hij van jongs af aan vertrouwd is gemaakt met de taal van het Oude Testament. In een 

wereld waarin vele Joden over de wereld verstrooid waren, was lang niet iedere Jood 

het Hebreeuws van het Oude Testament meester. Men sprak Grieks of Aramees of La-

tijn. Maar Paulus beheerste het Hebreeuws. Allemaal dingen om trots op te zijn. Dingen 
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waarvoor je de Here ook mag danken.  Want niet ieder mens ontvangt zulke mooie ge-

boortepapieren. Verder kon Paulus daar nog wat eigen verdiensten aan deze mooie lijst 

toevoegen. Zo had hij de wetsopvatting van een Farizeeër. Hij was iemand die de wet 

van God bijzonder serieus nam. Niet alleen wat de leer ervan betreft. Ook wat de nale-

ving ervan betreft. Hij vervulde al zijn religieuze plichten met grote ijver en precisie. 

Als een toegewijd kind van God. En zijn ijver voor de naam van de Here ging zover dat 

hij niet bang was om uit liefde voor de Here vieze handen te maken. Hij heeft zelfs de 

gemeente fanatiek vervolgd. Paulus eindigt in vers 6 met de conclusie dat hij aan wat er 

in de wet over gerechtigheid staat, volledig voldeed. Hij leefde volledig voor de Here. 

Een man die zo ijverig en precies voor de Here leeft, die verdient zeker een plaats in de 

hemel bij God. Daar was hij zelf van overtuigd. Daar waren vele mensen van overtuigd 

en hij werd om zijn ijver en precisie geprezen door de andere Farizeeërs en mensen uit 

het volk. Hij kon met trots rondlopen in Jeruzalem. En dat deed hij ook. Als zijn leven 

zo door zou zijn gegaan, dan had hij vol trots aan het einde van zijn leven kunnen terug-

kijken op zijn bestaan en de mensen zouden hem aangeprezen hebben als een voorbeeld 

om na te volgen. 

Maar al deze op zich prima dingen, want zulke mooie geboortepapieren en zoveel ijver 

voor Gods wet en de zaak van de ijver is toch iets prachtigs, beschouwt Paulus nu als 

verlies. Aan het einde van vers 8 gebruikt hij een nog sterkere uitdrukking. Daar zegt 

hij: “Ik heb alles als afval weggegooid!” Waarom zou Paulus deze dingen als afval 

weggegooid. Dingen die, afgezien van het vervolgen van de gemeente van Jezus Chris-

tus, toch als goed te bestempelen zijn. Het antwoord is, omdat hij iets anders heeft ge-

vonden: namelijk Jezus Christus. En Paulus wil maar één ding: Christus winnen en één 

met hem zijn. In vers 10 werkt Paulus uit wat hij hiermee bedoelt. “Ik wil Christus ken-

nen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem 

gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.” Het 

gebruik van het woordje ‘misschien’ zou de suggestie kunnen wekken, dat Paulus daar 

onzeker over is. ‘Misschien’ zal het gebeuren. In de grondtekst staat het woord er ook 

niet. Paulus drukt zich wel in dit vers heel voorzichtig uit. Maar dat wordt niet ingege-

ven door onzekerheid, maar door verlangen en verwonderend uitzien. “Dat ik daar toch 

mag komen. Dat zou werkelijk onbegrijpelijk fantastisch en heerlijk zijn. Onvoorstel-

baar dat dat mij ten deel zou vallen.” 
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Paulus is hier als de persoon uit de gelijkenis van Mattheus 13,44ff. Die persoon vond 

een schot in een akker. Waarop hij alles verkocht om die akker te kunnen kopen. Of als 

de koopman die op zoek was naar kostbare parels. Die, toen hij de parel vond waar hij 

zo hartstochtelijk naar op zoek was, alles verkocht om die ene parel te kopen. 

Paulus heeft als het ware vele kostbare bezittingen, maar hij gooit ze weg als afval, om-

dat hij Christus heeft gevonden en Christus de schat van zijn leven is. Wat achter hem 

ligt is geschiedenis en niet meer van waarde, maar Christus telt en Hij alleen. Is dit 

nuchter? Is het niet een beetje overdreven om nu al die goede dingen uit het verleden als 

afval weg te doen? Je kunt toch wel een beetje van beide doen. Nee, zegt Paulus. Alles 

wat mij in de weg staat om te groeien in Christus, beschouw ik als afval. En die mooie 

geboortepapieren en mijn eigen verdiensten zorgen er alleen maar voor dat ik niet vol-

ledig in, door en met Jezus Christus leef. Van niets van wat ik heb, wil ik het gevoel 

hebben, dat ik het zelf verdiend heb. Het is alles genade. De liefde en de genade van 

Jezus Christus moet glanzen en stralen. Zoals Paulus dat ook in vers 8 en 9 zegt. “Ik 

wilde Christus winnen en één met Hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid 

omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het 

geloof in Christus.” 

Niet ik, maar Christus moet centraal staan. Niet op mij, maar op Christus moet het licht 

vallen. Dat is nu bekering. Dat is nu werkelijk radicaal. Dat je niet meer jezelf centraal 

zet, maar Christus. Dat je niet meer vindt dat het leven om jou moet draaien, maar dat je 

vindt dat het leven (inclusief uw en jouw leven) om Christus moet draaien. Hij moet 

stralen. Hij moet glanzen. Hij moet eer ontvangen. Als dat gebeurt, dan sta je compleet 

anders in het leven. Dan heb je andere grond onder je voeten. Dan is je denken totaal 

veranderd. Dan is je leven als het ware binnenste buiten gekeerd. En dat je dan vervol-

gens meer en meer gaat strijden tegen de zonde, is een gevolg van die verandering van 

denken. Is het gevolg van het feit dat je een andere geest ademt en andere waarden hebt 

gekregen. Is het gevolg dat je je geluk voortaan in Christus zoekt en niet meer in de 

dingen van deze wereld. U kunt en mag volop genieten van de dingen van dit leven, 

maar niet als ze uw band met Christus in de weg staan. 

En hoe zit het dan verder met blijdschap en bekering? Is er in een leven na bekering nog 

plezier te beleven? Of is het een kwestie van nu maar saai je plichten doen? Jongeren 

willen nog wel eens dat beeld hebben. Nu is het zeker waar dat een christen ook zijn 
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verdriet en worsteling kent. De zonde speelt ook in het leven van een bekeerd mens al-

tijd weer de rol van spelbederver. Als bekeerd mens ontkom je dus niet aan het verdriet 

over je zonden. Maar toch is het niet zo dat Paulus zwoegend en gedeprimeerd door het 

leven gaat. Al heeft hij daar menselijkerwijs gesproken wel reden toe. Want als hij deze 

brief schrijft zit hij in de gevangenis en zijn leven is in gevaar. Maar Paulus zit niet ge-

deprimeerd in een hoekje. Want Christus is zijn vreugde en alles wat Christus hem 

schenkt aan genade, liefde en ontferming. 

In deze brief roept Paulus de gemeente van Filippi op om blij te zijn. In hoofdstuk 4 

vers 4 schrijft hij: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd ver-

heugd. Paulus geeft hier dus aan de gemeente de opdracht om altijd verheugd te zijn. 

Maar is dat wel geestelijk? De Here verheugt zich toch over verslagenen van hart? Ja, 

zeker. Maar niet als we in de verslagenheid blijven hangen. Want God schenkt versla-

genen van hart verlossing en nieuw leven als zij in Christus hun redding zoeken. God 

schenkt zoveel. Hij schenkt ons het kindschap. Hij schenkt ons zijn Zoon. Hij schenkt 

ons eeuwig leven. Hij schenkt ons opstanding uit de dood. Hoe zullen we God dan eren? 

Dan is toch het minste dat we ons verheugen over Christus en zijn gaven. Stel dat u ie-

mand een fantastisch cadeau heb gegeven. Een cadeau waar een heel veel moeite voor 

hebt gedaan. Dat alles om die ander een enorm plezier te doen. En als je dan die ander 

het cadeau geeft en die zegt: “O, dank je.” Dan vraag je je af is hij er wel echt blij mee. 

En dan vraag je het nog maar even: “Vind je het wel mooi?” En die ander zegt dan: “Ja, 

hoor, ik vind het wel mooi. Dank je wel hoor.” Maar het gezicht van die ander licht niet 

op, toont geen blijdschap of enthousiasme. Dat werkt toch als een koude douche. Je 

wilde iemand blij maken, maar die persoon is niet blij. Je voelt eigenlijk een beetje af-

gaan. Heb je je dan zo vergist? Zou de Here zich soms ook niet zo bij ons voelen? Ik 

besef dat ik nu even op menselijk wijze over de Here spreek. Maar toch? Wat zou de 

Here bij ons willen zien, nu Hij ons zo zegent? Dat is toch blijdschap en vreugde. Geen 

oppervlakkige blijdschap, maar de blijdschap waar Paulus over spreekt. De blijdschap 

over het kennen van Christus. “Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft 

immers alles.” 

En als we dan weinig blijdschap kennen over het kennen van Jezus Christus en zijn 

schatten, wat is dan de reden? Er kunnen diverse redenen zijn. Veel verdriet, waardoor 

er voor blijdschap weinig ruimte is. Er kan sprake zijn van depressiviteit. Maar is het 
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soms niet dit? Dat we Christus geen bezit laten nemen van ons hart. Dat we als het ware 

op twee paarden wedden. We willen wel het eeuwige leven, maar we willen niet dat 

Christus heel ons leven beheerst. Of dat we ons niet aan Christus durven over te geven. 

Liever in een soort slachtofferrol blijven zitten vanwege onze zonden. ‘Ik ben het toch 

niet waard, dat Christus in mij zou willen leven’. En daar hebt u gelijk in. Maar dat is 

ook helemaal de bedoeling. Paulus heeft het ook niet over zijn waardigheid. Wat men-

sen als waarde zouden kunnen zien, dat beschouwt hij nu als vuilnis. Want het gaat niet 

om Paulus. Het gaat er om dat Christus genade en liefde schitteren in het feit dat Chris-

tus deze Paulus heeft uitgekozen om in Hem te leven. Alles waarvan u meent dat het u 

waardig maakt om Christus in uw hart te ontvangen, moet u als vuilnis buiten zetten. 

Want het staat de glorie en de eer van Christus in de weg. 

Zet de deuren van uw hart maar open voor Christus. De Heilige Geest wil u daarbij 

graag helpen. En laat Christus toe zonder mitsen en maren. Geloof wat Hij, zijn Vader 

en de Heilige Geest u beloofd hebben bij uw doop. En eer Christus door u te verblijden 

over de liefde en genade van God in Christus. Meer eer kunt u God niet geven dan door 

uw hart te laten vervullen door zijn liefde. Want dan zal de vreugde over wat Hij u geeft 

en heeft gegeven, als een bron van levend water opwellen in uw hart. Zichtbaar worden 

in uw gezicht en ogen. Hoorbaar worden door de woorden die spreekt. Tastbaar worden 

door de daden van liefde die u voor God en uw naasten doet. Laat de Heer uw vreugde 

zijn en blijven. Ik zeg het u nogmaals: wees altijd verheugd in Christus. 

Amen 
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