
Filippenzen 2:12

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in
mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met

vreze en beven…
De woorden die Paulus hier spreekt, vragen om serieus te worden genomen. Neem alleen het slot van het gekozen
tekstvers: 'uw behoudenis bewerken met vreze en beven'. Zegt ons dat (nog) iets? Of leven we, zoals vermoedelijk het
gros van de christenheid, aan deze ernst voorbij? Immers, hoe diep ingesleten is inmiddels de gedachte van 'eens
behouden, altijd behouden' - dus, wat kan ons overkomen?

Toch doen begrippen als 'vreze' en 'beven' vermoeden, dat het tenminste goed is bij een en ander eens nader en
zorgvuldig stil te staan. Lijkt hier dan de vraag niet gerechtvaardigd of behoud, het behouden zijn wel zo zeker is?
Moet misschien de evangelische christen toch het geluid vanuit de 'zwaardere hoek' ernstiger nemen: 'och mocht het
eens staan te gebeuren dat…'?
 Een uitspraak van Paulus die hij doet aan het slot van 1 Corinthiërs 9, in vers 27 geeft daaraan naar het schijnt het
nodige gewicht: '…om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden'. Zulke woorden
geven toch te denken, niet waar? De context waarin ze uitgesproken zijn, bevestigt dit. Er kan hier ook gewezen
worden op zijn spreken in Filippenzen 3:12 - daar blijkt hij de ernst die in het gekozen tekstvers naar voren komt op
zijn eigen geloofsleven te betrekken! Petrus drukt een soortgelijke ernst uit in de woorden: Beijvert u daarom des te
meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen (1 Petr.
1:10). Het Grieks geeft  met wat wij in dat vers met 'bevestigen' vertalen zoveel aan als: 'zeker stellen' - stel je
behoudenis zeker. En dat suggereert inderdaad niets minder dan een mogelijk 'kunnen verliezen'!

En dan is het maar net waar je het accent op gaat leggen: op de mogelijkheid van verliezen, of op de oproep er alles
aan te doen je behoud veilig te stellen en dus acht te geven op je verantwoordelijkheid in deze. Paulus, en Petrus en
heel het Woord van God, legt het accent op dat laatste! Let dan eens op waar Paulus in Filippenzen 3:12 het
zwaartepunt legt: '…omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben'. Dát wonder van genade zet hem aan als
'geredde' te l e v e n. Het behoud is - en blijft - in niemand anders te vinden dan in Jezus Christus.

Ieder is en wordt uitgenodigd daartoe zijn naam aan te roepen, te buigen bij het kruis, de deur van het hart open te
doen. Zijn genade aanbod van behoud is dan wis en waarachtig van Zijn kant, maar Hij legt met bijvoorbeeld de
oproep om in Hem te blijven (Joh. 15:1-8) een enorme verantwoordelijkheid aan onze kant. Een
verantwoordelijkheid waarvan wij ons wat vaak niet, dan wel tenminste onvoldoende, bewust schijnen te zijn. Het is
om die reden dat Paulus aan u en aan mij woorden als die van het gekozen tekstwoord spreekt  - wat ga ik er mee
doen? Ons behoud staat op het spel! Volgende keer meer.

Gebed
Hemelse Vader, als we goed luisteren naar het gekozen tekstwoord dan is ‘gehoorzaamheid’ een sleutelwoord als het
gaat om het U dienen met vreze en beven, het bewerken van onze behoudenis. Gehoorzaamheid aan Uw Woord en
Uw geboden. Als er iets is waarin wij, zeker vandaag de dag, te kort schieten dan is het op het punt van handelen en
wandelen naar Uw Woord en geboden. Te vaak willen we ons zelf tot norm zijn en proberen we eigen inzichten en
eigen wegen recht te praten en Uw Woord daarbij aan te passen. Maar helemaal in deze eindtijd laat U in het laatste
Bijbelboek weten, dat het er op aankomt onze behoudenis te bewerken met vreze en beven: wie rein is worde reiner,
wie vuil is worde vuiler. En afdoen of toedoen aan Uw Woorden en geboden kan ons het heil doen verliezen! Ik
behoor aan U toe! Blijf daarom in ons en geef dat wij er alles aan doen om in U te blijven, dat vragen we uit genade
en om Jezus wil. Amen.


