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Broeders en zusters, 

  

1. Zingen: Psalm 34 : 1 

2. Lezing van de wet 

3. Zingen: Gezang 156 : 1 – 4  (NG 79) 

4. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

5. Schriftlezing: Filippenzen 4 : 10 - 23 

6. Tekst: Filippenzen 4 : 19 

7. Woordbediening 

8. Zingen: Psalm 62 : 4 en 5 

9. Dankzegging en voorbede 

10. Collecte 

11. Zingen: Psalm 34 : 3 en 4 

12. Lezing formulier 3 

13. Klaarmaken tafel: Lied 360 

14. Tijdens viering :  

Tafel 1:  Gezang 125 : 1 en 2 

Tafel 2:  Gezang 125 : 3 en 4 

Tafel 3:  Gezang 125 : 5 en 6 

Tafel 4:  Gezang 111 

15. Slotzang: Psalm 103 : 1, 3 4 en 5 

 



 2 

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

klein, 

‘Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden 

heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond 

worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een 

rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel 

water te drinken geeft alleen omdat hij een leerling van mij is, Ik verzeker jullie: die zal 

zeker beloond worden.’ Zo spreekt onze Heer Christus Jezus in Mattheüs 10,40 en 

verder. Hij zegt die tot de leerlingen die Hij op pad stuurt om het Koninkrijk van de 

hemel te verkondigen in de steden en dorpen van Israël. Wie voor de leerlingen zal 

zorgen als ze onderweg zijn die taak te vervullen, die zal beloond worden door niemand 

minder dan door God zelf. 

De kans is groot dat Paulus deze woorden in zijn gedachten had toen Hij de woorden 

van onze tekst opschreef in zijn brief aan de Filippenzen. Want dit was precies de 

situatie waar het om ging. Paulus zit in de verdrukking. Waarschijnlijk heeft hij deze 

brief geschreven toen hij in Rome gevangen zat. Hij beseft dat de kans groot is dat hij 

binnenkort zal moeten sterven. Hij is dankbaar. Dankbaar voor het meeleven en de zorg 

die hij van de broeders en zusters uit Filippi ontvangt. Want deze hadden iemand uit 

hun midden, namelijk Epafroditus, naar Paulus gestuurd om zo goed mogelijk voor de 

apostel te zorgen. Ongetwijfeld had Epafroditus geld meegekregen uit de gemeente om 

in het levensonderhoud van Paulus en zichzelf te kunnen voorzien. Paulus is hier heel 

blij. Voor zichzelf. Maar dat niet in de eerste plaats. Maar hij is vooral blij om de 

gemeente zelf. Want zo schrijft hij in vers 17: ‘Niet dat het mij om uw gaven te doen is, 

ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt.’ Het beeld dat dit oproept, 

tot je door laat dringen, dan is dat heel verrassend. Wat je weggeeft met het oog op de 

dienst aan God en met het oog op de opbouw van zijn Koninkrijk, dat geld verdwijnt 

niet. Nee, dat geld breng je als het ware naar een spaarrekening. Een spaarrekening in de 

hemel bij God. Wat de gemeente dus weggeeft ten behoeve van Paulus, dat geld is niet 

weg. Nee, dat schrijft God bij op de rekening van deze gemeente in de hemel. Dat is 

heel letterlijk schatten verzamelen in de hemel. Weggeven op aarde is schatten 

verzamelen in de hemel. Weggeven is dus de beste belegging die je kunt doen. Met 

gegarandeerd rendement. Tegen iedere beursval en recessie bestand. Ook iets om over 
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na te denken als je in gisteren weer veel geld hebt uitgegeven tijdens het stappen en de 

kerk het vandaag moet doen met stuivers en dubbeltjes. Waarmee ik overigens helemaal 

niet wil zeggen dat je niet uit mag gaan of zo. Het gaat om de verhoudingen. 

Het is opvallend dat Paulus in onze tekst niet spreekt over ‘onze God’. Maar over ‘mijn 

God’. Verder zien we dat Paulus zelden doen in zijn brieven. Paulus wil zich hiermee 

ook niet afzetten tegen de broeders en zusters uit Filippi. Maar Paulus is in dienst van 

zijn God. Nu de gemeente in Filippi Paulus steunt, dienen ze daarmee zijn Zender. Zijn 

God. En die God van hem, die natuurlijk ook hun God is, die zal aanvullen wat zij 

tekort hebben. Ja, Paulus zegt het nog sterker. God zal elk  tekort aanvullen. Hij zal uw 

materiële tekorten aanvullen en uw geestelijke. Misschien niet gelijk vandaag. Er zijn 

kinderen van God die in materieel opzicht echt tekort hebben. Die misschien zelfs 

sterven van de honger. Maar ze mogen weten dat God hen niet vergeet. Al lijkt dat 

misschien wel zo. Hij zal ze opnemen in zijn heerlijkheid en rijkdom en ze zullen 

overvloedig hebben. 

Maar ook zeker zal God onze geestelijke tekorten aanvullen. Ons tekort aan liefde. Ons 

tekort aan gehoorzaamheid. God zal ze aanvullen. Als tegenprestatie voor het geld dat 

wij afgedragen hebben voor het Koninkrijk van God? Nee, dat niet. Het is niet zo dat 

wij door onze giften recht zouden krijgen op deze aanvulling van God. Maar als ons hart 

gericht is op God en zijn Koninkrijk. Als wij Gods genade zoeken en pleiten op het 

offer van onze Heer Christus Jezus, dan zal God onze tekorten aanvullen. Mijn tekort 

aan liefde vult Hij aan met de liefde van Christus. Mijn tekort aan trouw vult Hij aan 

met de trouw van Christus. Mijn tekort aan ijver vult hij aan met de ijver van Christus. 

Mijn tekort aan gehoorzaamheid, vult God aan met de gehoorzaamheid van Christus. 

Op Christus Jezus wil Paulus de aandacht vestigen en daarmee eindigt hij deze zin ook 

met zijn Naam: Christus Jezus. En door ons tekort aan te vullen, worden wij 

aanvaardbaar voor God. Ons leven zelf is beneden Gods norm. Maar nu God het aanvult 

door de heerlijkheid van Christus Jezus, mag ik en kan ik voldoen aan de norm van 

God. 

En dat heerlijke feit, dat God onze tekorten aanvult met de heerlijkheid van Christus, 

daarvan ontvangen we vandaag in het brood en de wijn de garantie. In het brood dat we 

ontvangen, ontvangen we de garantie dat we op een dag met Christus aan het 

bruiloftsmaal zullen zitten. In de wijn die we ontvangen, ontvangen we de garantie dat 
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we zullen mogen genieten van een overvloed van heerlijke wijn, zoals de Heer die 

tijdens de bruiloft in Kana liet genieten. Maar boven alles gaat het natuurlijk om de 

geestelijke rijkdom en overvloed die op ons ligt te wachten. Een rijkdom en overvloed 

die onze Heer Christus Jezus door zijn bittere lijden heeft verdiend. Een overvloed die 

zijn Vader aan ons uitdeelt. Nu al in beginsel straks in een overweldigende overvloed. 

Dat schenkt God aan ieder die zijn toevlucht zoekt tot Christus Jezus en die zich 

schatten verzameld in de hemel. 

Amen 
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