
  
 

 
 

Filippenzen 3:10, 11. 
 

(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de 
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig 
wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.  

 
  
Met dit tekstwoord raakt Paulus de bedoeling van de woorden van Jezus uit 
Johannes 6:22 en volgend waarin nadrukkelijk het thema 'Jezus als het brood 
des levens' naar voren komt. Het thema van het Hem eten en drinken. Het 
thema dat het skandalon, de aanstoot in en van het christelijk geloven raakt en 
laat zien. Het thema dat tenslotte menigeen doet afhaken en ook is samen te 
vatten in de woorden 'sterven om te leven'. Hier raak je de betekenis van het in 
Hem zijn én blijven. Het gaat om een bewuste keuze en dat niet voor één keer, 
maar elke dag opnieuw. Of zoals dat vroeger wel werd uitgedrukt: dagelijkse 
bekering. Immers, daarbij gaat het om niet meer mijn IK maar Christus. De wet 
van de graankorrel. 
 
Voor Paulus was en is het christen-zijn wat hij in de gekozen tekstverzen 
uitdrukt. Hij besefte dat het 'Hem kennen' - en daarmee 'de kracht van zijn 
opstanding' - reëel werd en wordt in de gemeenschap aan… zijn lijden. In het… 
aan zijn dood gelijkvormig worden. Hoe tegengesteld aan het mens zijn. De 
diepste drijfveer in ons mensen, let wel in en voor de gevallen mens is: IK 
voorop. Eén streven: Hem gelijk zijn, dan wel worden. De gevallen mens is 
behept met de dwaze, door de duisternis ingefluisterde illusie dat hij een god is 
in het diepst van zijn gedachten. Niets blijkt echter minder waar. Overal daar 
waar vanuit die gedachte wordt geleefd, loopt het stuk, eindigt het in de dood - 
de straf op de zondeval. 
 
De Here Jezus Christus liet in zijn spreken over zichzelf als het Brood des 
levens weten dat Hij, zoals Selwyn Hughes opmerkt, niet slechts een figuur is 
in een heilig boek, of iemand waar mensen zich om heen vergaderen om 
theologisch te discussiëren. Evenmin is Hij iemand die zich een geloofspositie 
verwierf, of die zich presenteerde om als een voorbeeld te volgen of als groot 
leraar geëerd te worden. Nee, Hij maakte klip en klaar duidelijk dat Hij wilde dat 
we Hem volkomen zouden 'innemen', in de zin van één worden met Hem - 
gevangen door Hem. Hij alles! Dan en dan alleen zou ik kunnen zijn wie Hij mij 
gedacht had te zijn. Dan en dan alleen zou ik passen in de woorden van Efeze 
1:4 die mij terugplaatsen in de gedachte en wil van God vóór de grondlegging 
der wereld. Toen gedacht en gewild voor Christus. Hij wil dat ons leven 
onlosmakelijk met Hem verbonden is en blijft en… waarachtig blijkt te zijn 
straks bij zijn wederkomst. 
 
Ben ik zo met Hem verbonden? Ken ik de diepe hunkering die er in de woorden 
van Paulus doorklinkt? De hunkering die bij hem uitloopt in de woorden: dat ik 
zou mogen komen tot de opstanding tussen de doden uit? Woorden die alles te 
maken hebben met het doel van ons geschapen zijn: bestemd voor de troon! 
Maar, wat een aanstoot!, dat blijkt enkel daar het verlangen, waar gestorven is 
en wordt aan het eigen ik. In Christus alleen, Hij alleen! Ja?  
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


