
Filipenzen 1:29
Want aan u is de genade verleend, voor Christus,

niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden…

U leest het goed. Paulus plaatst niet alleen geloven, maar nota bene ook lijden onder de noemer genade. Dan wel
het lijden voor Christus.

Geloven onder de noemer van genade, daar kun je je zeker wat bij voorstellen. Wie Jezus Christus als dé grote
liefde in het leven heeft gevonden en bewust voor Hem heeft gekozen, kent en beseft toch maar al te goed de
waarheid en de realiteit van het woord van Jezus in Johannes 15:16: [n]iet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen
– genade! Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat  niet  uit  uzelf: het is een gave van God
(Ef. 2:8).

Jezus vervolgt de net aangehaalde woorden uit Johannes 15:16 met: opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen
en uw vrucht zou blijven. Ofwel, het christen zijn (= van Christus zijn) betekent leven voor en vanuit Hem -
vruchtdragen. En de praktijk toont aan, dat wie dat wil - vruchtdragen, Jezus uitdragen, Hem leven -
onherroepelijk geconfronteerd zal worden met… l ij d e n. Zoals Gods Woord zelf al door de pen van Paulus
stelt: [t]rouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden (2 Tim. 3:12).
Horen we dat goed? A l l e n, niemand uitgezonderd.

Je gaat immers sowieso onherroepelijk botsen met het alledaagse leven waarop het christenleven zo veel en zo
vaak haaks staat. Zelfs van de kant van medechristenen, die het ‘om der wille van’ (de lieve vrede, den brode,
eigen belang en noem maar op) niet zo nauw nemen met God en zijn gebod, zijn Woord, zal wie wel Christus wil
leven het zwaar te verduren krijgen. Is dat niet wat velen tegenwoordig steeds vaker meemaken?

Het is nu juist dit lijden, dat ons verbindt met Christus. Werd Hij tenslotte niet gekruisigd omdat Hij - met het
oog op ons - recht en gerechtigheid leefde, de wil van de Vader?

Hoe triest dat tegenwoordig steeds meer christenen menen dat het christen zijn wordt gekenmerkt door het enkel
leven op de bergtop en dus daarom dan ook meewarig (neer)kijken op wie door de dalen trekken. Toch is volgens
Gods Woord het lijden het waarmerk van oprecht geloof!

Kent u het lijden als verleende genade?  Als je nee zegt tegen de wereld en het naamchristendom zul je het
ervaren. Wie Jezus  ECHT wil volgen, doet er goed aan de kosten te berekenen. Wil je het Lam volgen via
Gethsemané, naar Golgotha en zo op naar de troon? De keuze is aan ons persoonlijk. Leven van genade of straks
vallen in ongenade.

Gebed
Vader hoe moeilijk om lijden als genade te zien en toch is dat wat Uw Woord laat weten. Geef dat ons oog
voortdurend gericht is op de gang van Uw Zoon, en wel zó dat we zien dat alleen via kruis en graf de weg
uitloopt in opstanding. Het gaat tegen alles voor ons in: leven door te sterven, lijden genade. Leer ons dan ook
Uw lijden recht betrachten. En breng ons ertoe om met heel ons hart te zingen: Als ik het wond're kruis
aanschouw, waar Christus stierf, die 't al volbracht, dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw en 't rijkst gewin slechts
schade acht. Uit genade en om Jezus wil. Amen.
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