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Bidden 1

Bidden In De Geest
Is dit wel nuchter?
We beginnen vandaag hier op Facebook weer eens met een nieuwe serie studies.
Dit keer draait het om ons gebedsleven. Je hoort mensen praten over het bidden in
de Geest. Dat is dan meestal ook nog behoorlijk behangen met ongrijpbare, totaal
niet verstandelijk verklaarbare, voorstellingen. Toch kom je deze uitdrukking ‘Bidden
in de Geest’ wel tegen in het nuchtere Woord van God, de Bijbel.
Efeze 6: 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid
in de Geest, …
Een Unieke Bijbeltekst
Het is een unieke Bijbeltekst want nergens anders in de Bijbel kom je verder deze
oproep tegen. Dat maakt het op zich niet veel simpeler om het wat begrijpelijker te
omschrijven. Maar toch kom je wel een gebed tegen in de Bijbel, die in verband
wordt gebracht met de Geest.
Galaten 4: 6 Jullie zijn zonen, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze
harten, die roept: Abba, Vader.
Paulus noemt de gelovigen hier zonen. In de daaraan voorafgaande verzen had hij
uitgelegd dat ze dit recht om zoon te zijn ontvangen hebben doordat Christus hen
vrijgekocht had.
Galaten 4: 4 – 5 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon
uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de
wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
De Geest Van De Zoon
Bij die zonen is de Geest van Gods Zoon in het hart aanwezig en die roept: Abba,
Vader. Bij bidden hebben we misschien een devote voorstelling, maar hier wordt het
door Paulus simpel ‘roepen’ genoemd. We kennen nog iemand in de Bijbel die dit
riep.
Markus 14: 36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van
Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Christus maakte van Zijn hart geen moordkuil. Daarmee bedoel ik dat Hij echt alles
met zijn Vader besprak. Dat mogen wij ook doen.
Filippenzen 4: 6 laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging
bekend worden bij God.
Alles mogen we bekend maken aan God. Dat is bidden. Maar bidden in de Geest is
net zoiets als dat de Geest van de Zoon van God zelf roept: Abba, Vader. We zagen
dat als de Zoon zelf zo bidt Hij de uitkomst in handen van Vader laat: ‘Uw wil zal
geschieden’.
Verschil tussen Kind En Zoon
Het verschil tussen bidden en bidden in de Geest is dus hetzelfde verschil dat er ligt
tussen het zeuren van kinderen en het verzoek van een volwassen zoon.
Ooit een kind in de supermarkt horen verzoeken: ‘Mamma, ik wil een mars, maar niet
mijn wil, maar de uwe geschiedde.’? Het volk Israël zeurde in de woestijn als de
‘kinderen’ Israëls. Toen zij in Galaten vier vrijgekocht waren, was daar een verzoek,
zoals zonen die doen.

Als Paulus in Efeze 6 aan het eind van zijn opsomming van de wapenrusting van
God aankomt bij het laatste wapen, het gebed, roept hij ons op om in de Geest te
bidden. In tegenstelling tot het zweverig imago dat deze uitdrukking heeft roept
Paulus ons dus op om als volwassen zonen te bidden. Dat houdt dus in dat we ons
gezonde verstand er goed bij houden. Bovendien houdt het in dat we de uitkomst in
de handen van God laten.
‘Niet mijn wil, maar de Uwe’.

Bidden 2

Waarom Bidden?
Ik heb jouw gebed heel hard nodig en jij hebt weer mijn gebed heel hard nodig.
Waarom hebben we dat zo hard nodig? We zitten zo vaak te modderen met de
praktijk van ons christen zijn. Wat hebben we het soms moeilijk met bepaalde
broeders of zusters die ons pijn hebben gedaan. Wat hebben we het soms moeilijk
met de omstandigheden. Misschien dat je denkt omdat het allemaal niet zo lekker
gaat in dit leven. ‘Omdat ik tegenslag heb. Omdat ik geen baan meer heb. Omdat ik
ziek ben.’ Dan merken we dat Paulus hier met iets heel anders aan komt.
We hebben het gebed zo hard nodig om echt te groeien in Gods genade. Daarom
lezen we nu één van die gebeden van Paulus. Prachtig voorbeeld van hoe we voor
elkaar mogen bidden.
Filippensen 1: 3 Ik dank mijn God, zo vaak als ik aan jullie denk;
Gedenken
Paulus begint dit gedeelte zoals Hij de meeste brieven begint met een gebed. Een
letterlijke vertaling is hier: "Ik dank mijn God voor al mijn herinneringen aan jullie".
Paulus denkt niet aan hen en krijgt zelfmedelijden omdat hij in de gevangenis zit. Hij
had geen beschadigde emoties om wat hij meegemaakt had. Waarom? Genade! Hij
zag op de rijkdommen, die hij in Christus bezat.
Allen
In zijn gebed denkt hij dan terug aan jullie ‘allen’. Dat woordje ‘allen’ staat er niet bij.
De vertaler dacht misschien dat Paulus dat woordje ‘allen’ toch wel heel vaak in dit
gedeelte naar voren bracht. Hij dacht: ‘laat ik het in mijn weergave maar beperken tot
een enkele keer’. Maar in dit gedeelte overstroomt dit woordje ‘allen’ als het ware de
hele tekst. Het is ervan doordrenkt. Dat kenmerkt dit gedeelte. Paulus sluit in zijn
bidden geen enkele gelovige uit. Hij kijkt, als het ware, over de grenzen heen.
Vaak als wij in ons bidden denken aan de gelovigen, dan denken we aan ons
groepje, maar Paulus denkt aan jullie allemaal . Hij betrekt elke gelovige in zijn
gebed. Wij zijn wellicht aan het bidden voor deze en gene en dan komen we ineens
in onze herinneringen aan bij dat ettertje van een broeder, die ons toch elke keer
weer dwarszit. Of we denken ineens aan die zanik van een zuster, die maar niet kan
ophouden met alles telkens weer op te rakelen. Paulus denkt hier in zijn gebed aan
‘allen’. Een andere mogelijke vertaling is: "Voor al jullie herinneringen aan mij", alsof
hij heen wijst naar hun zorg voor hem. Ook dat is een reden voor zijn gebed.
Danken Vanwege De Genade
Is Paulus hier aan het vleien? Nee. Paulus en deze gelovigen pasten onafscheidelijk
bij elkaar. Ze waren deelgenoten van Zijn genade, Vers 7.
We zullen zien in dit gedeelte dat de genade in het leven van Paulus overstroomt.
Paulus putte uit de bron die in Christus te vinden is. Dat is de bron van genade! Daar
waar genade werkt wordt er met heel andere ogen gekeken naar die etter, dat
vervelende broertje. Dat is een broertje ‘in Christus’. Die zuster, die altijd weer wat
anders heeft aan te merken. Dat is een zuster ‘in Christus’. Als je put uit die bron van
genade kijk je met heel andere ogen. Je bent dan zo dankbaar voor die genade, die
je zelf gevonden hebt in Christus. Je bent je dan bewust dat God naar je kijkt en
zegt: ‘Ik zie Mijn Zoon in jou’. Wat een dankbaarheid als die genade als een bron in

je leven aanwezig is. Dan ben je ook dankbaar dat diezelfde genade werkt in die
ander. Je weet dan dat als God naar die etter kijkt, dat God dan zegt: ‘Ik zie Mijn
Zoon in hem’.
Genade Die Werkt
Dat is de genade, zoals die werkt in het leven van Paulus. Paulus denkt aan de
broeders en zusters en roept het uit: ‘Ik dank mijn God zo vaak als ik jullie allen in
herinnering breng’. Dat kan je niet zelf. Paulus kon dat ook niet zelf. Dat is genade,
die werkt!
Paulus spreekt de broeders en zusters in warme bewoordingen toe. We hoeven ons
niet achter onze volksaard te verschuilen. Levend in die genade mogen we in ons
hart laten kijken. Paulus doet dat op een nuchtere, niet sentimentele wijze.

Bidden 3

Bidden Voor Allen
Filippensen 1: 4 In al mijn gebeden bid ik telkens voor jullie allemaal met blijdschap,
“Blijdschap” (Chara) een kenmerkend woord in deze brief. Verbonden aan
‘charis’=genade
Verblijden (Chairo) ook kenmerkend. Ook verbonden aan ‘charis’=genade
Philippenzen 4:4 Verblijd je altijd in de Heer! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!
Met Blijdschap
Paulus schrijft dat hij in al zijn gebeden telkens voor jullie allen (daar heb je het weer:
‘allen’) met blijdschap bidt. Dat was geen verplichting voor Paulus. Paulus ligt daar
op zijn knieën en bidt met blijdschap. Met dat woord ‘blijdschap’ is deze brief
helemaal doordrenkt. Het wordt wel eens de brief van blijdschap genoemd. Machtelt
en ik hebben die hippietijd meegemaakt. Toen was Machtelt net tot geloof gekomen.
Als we in die tijd door het vondelpark liepen en iemand tegenkwamen die het dan
weer even niet zag zitten, dan riepen we “Filippenzen 4 vers 4, veel plezier”. Daar
staat: ‘Wees altijd blij in de Heer, Opnieuw zeg ik: wees blij.’ Maar dat betekent niet
dat je zo’n ‘Big Smile’ van oor tot oor op je gezicht moet toveren. Willen we weten
wat het wel is dan moeten we in de grondtekst gaan kijken.
Genade En Blijdschap
Ons woord ‘genade’ is in het Grieks ‘charis’. Het Griekse woord voor die blijdschap is
‘chara’ en dat is van dat vorige woord voor ‘genade’ afgeleid. Eigenlijk roept Paulus
ons dus op om vol van genade te zijn. Als ik dit eenmaal doorheb, dan heb ik daar
toch wel enorm veel voordeel van voor mijn eigen praktisch leven. Stel dat ik me
moet inspannen om blij te zijn en dat dan ook nog eens ‘ten allen tijde’, oftewel altijd.
Dat wordt toch een verschrikkelijke, onmogelijke opdracht?! Dat zou betekenen dat
we een leven van onhaalbaar zwoegen en zweten hebben. Maar als ik nu zie dat ik
opgeroepen wordt om vol van genade te zijn in Christus dan word ik naar de bron
van genade doorverwezen, die ik in de opgestane Christus mag vinden. Als die bron
van genade nu ook in je gebedsleven werkt en je dan door die ogen kijkt naar je
broeders en zusters dan werkt dat echt iets heel anders uit. ‘Ik bid telkens voor jullie
allemaal met blijdschap’. Waarom? Wat ziet hij dan bij hen?
Filippensen 1: 5 Wegens jullie deelhebben aan de prediking van het evangelie, van
de eerste dag af tot nu toe.
Deelhebben - 'koinonia' Heel letterlijk: gemeenschap.
Aan. - Eis Letterlijk: tot in
Prediking van het Evangelie - euag'gelion, goede berichten.
Tot - achris, Letterlijk: tot aan.
Gemeenschap
Hier schrijft Paulus er direct achter wat hij bij hen ziet: ‘Vanwege jullie deelhebben
aan het evangelie’. Nou heb ik in mijn Bijbel ‘de prediking van’ al tussen haakjes
geplaatst want dat staat wel in de vertaling, maar dat is meer een hartenwens van de
vertaler, lijkt mij zo. Het staat er in het geheel niet in de grondtekst. Die uitdrukking
‘deelhebben’ is voor mijn gevoel toch ook wel erg vrijblijvend. Hier wordt het Griekse
woord ‘koinonia’ in de grondtekst gebruikt. De betekenis van dit woord is

‘gemeenschap’. Dat heeft een veel verstrekkender betekenis dan dat we er maar een
beetje deel aan hebben. Waar hebben we dan gemeenschap mee? Hier zegt Paulus
heel letterlijk weergegeven: ‘We hebben gemeenschap tot in het evangelie’. Nu wordt
dat woord ‘gemeenschap’ te pas en te onpas gebruikt in de evangelische wereld.
Ongepast?
Ik zag laatst nog op de televisie dat er een reporter was in een evangelische kring,
die de vraag stelde: ‘wat doen jullie nu na de dienst?’ Toen antwoordde een vrouw:
‘we hebben dan samen koffie drinken en dan hebben we ook nog gemeenschap met
elkaar.’ Je zag het gezicht van die verslaggever vertrekken van ‘wat hebben we nou?’
Eigenlijk bedoelde ze dat ze gewoon na afloop nog samen wat met elkaar praten
over van alles en nog wat.
Als we het woord ‘koinonia’ echt goed bekijken was de gevolgtrekking van die
verslaggever nog niet eens zo gek. Dat wat wij onder een seksuele relatie verstaan
zit ook wel degelijk in dat woord. De bron van het woord is namelijk de ‘koitus’, wat
inderdaad slaat op de geslachtsdaad.
Als Paulus spreekt over ‘koinonia’ doelt hij natuurlijk niet op dat lichamelijk aspect,
maar het meest intieme zit er wel degelijk in. Het gaat hier namelijk over de geestelijk
meest intieme relatie die we kunnen hebben, maar dan de meest intieme relatie tot in
het blijde nieuws. Dit woordje ‘gemeenschap’ komen we nog een keertje tegen in dit
hoofdstuk.
Gemeenschap Aan Genade
Filippenzen 1: 7 deelgenoten van de mij verleende genade
Hier gaat het over het deelhebben aan mijn genade, schrijft Paulus. Ook hier heb ik
weer iets tussen haakjes moeten zetten, want in de vertaling lezen we ‘de mij
verleende genade’. Dat hele woordje ‘verleende’ staat weer niet in de grondtekst. Het
gaat dus letterlijk over Paulus genade. Hij is de dienaar geworden van de genade. Hij
heeft de volle reikwijdte van de genade aan ons bekend gemaakt. Alles wat wij in
Christus ontvangen hebben is aan Paulus toevertrouwd. Paulus heeft dat bekend
gemaakt in zijn brieven. Wij mogen daaruit putten. Die genade die God aan Paulus
heeft toevertrouwd is onze basis. Wij hebben daar gemeenschap mee. Hier zie je
hoe ver die intieme relatie werkt want wij zijn volkomen één gemaakt met die genade
die Paulus mocht verkondigen. Daarom is het dat we gemeenschap hebben, oftewel
volkomen één gemaakt zijn met het blijde nieuws, het evangelie. Daarmee zijn we
weer terug bij onze uitgangstekst.
Vanzelfsprekend
Als je nou zo naar elkaar kijkt in de wetenschap van ‘jij hebt gemeenschap aan dat
blijde nieuws en jij hebt dat ook, de genade daar heb je helemaal deel aan. Dat is
jouw bron. Dat is datgene waar jij uit put’, als we zo naar elkaar kijken, dan is het
toch logisch dat we ook voor elkaar op de knieën zijn? Dat is nou precies wat Paulus
hier opschrijft: ‘Daarom bid ik voor jullie.’ Hij schrijft dat hij voor hen allen bid omdat
zij gemeenschap hebben tot in dat blijde nieuws.
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Bidden Met Zekerheid
Filippensen 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Paulus begint deze tekst met het woordje “Hiervan”. Dit is een terugverwijzing en
een heenwijzing. Dan is Paulus ook nog “Ten volle overtuigd”. Een vollere zekerheid
kan je toch niet indenken?
Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen
noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God, welke is in Christus Jezus.
2Timotheus 1:12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor
niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd
dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
Paulus heeft absolute zekerheid dat God machtig in staat is om wat God nou juist
aan Paulus heeft toevertrouwd Zelf te bewaren tot aan die dag. Dat woordje “Tot” is
namelijk “achris” in het Grieks. Dat is letterlijk: “tot aan”.
Van Toen Tot Nu
Filippensen 1: 5 Wegens jullie gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag
af tot nu toe.
Gisteren lazen we in de hier weer geciteerde tekst dat die gemeenschap aan dat
blijde nieuws is vanaf de eerste dag tot nu toe. Die constructie ‘van toen tot nu’ kom
je ook in dit vers weer tegen. ‘Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in jullie
een goed werk is begonnen dit ten einde toe zal voortzetten tot op de dag van
Christus Jezus.’ Het is dezelfde constructie ‘van toen tot dan’.
Voortzetten Of Beëindigen
Ik heb een hele tijd zitten worstelen op dat woord ‘voortzetten’, dat Paulus hier
gebruikt in verband met het werk dat Christus zal voortzetten. Waarom? Nou, toen ik
in de grondtekst ging kijken welk woord daar gebruikt wordt, dan wordt het op alle
ander plaatsen vertaald met ‘voleindigen’ of ‘beëindigen’. Als ik nu in mijn gewone
werk iets voortzet of ik beëindig nou juist dat werk dan kan je wel zeggen dat daar
twee totaal verschillende handelingen worden uitgevoerd. Het één is letterlijk het
totaal tegenovergestelde van het ander. Het gebruik hier van dit woord kwam ik echt
niet uit.
Ik heb er behoorlijk wat theorieën op los gelaten. Ik wilde weten wat het nu op deze
plek letterlijk betekende. Samen met Machtelt heb ik er behoorlijk over
gediscussieerd wanneer ik weer dacht hier toch iets in te zien. Waarom gebruikt
Paulus hier nu een woord dat letterlijk ‘beëindigen’ betekent terwijl de hele zin van
begin tot het eind een voortgang aangeeft? God is een werk in ons allemaal
begonnen, Hij is gestart met een werk. Hij heeft jou één gemaakt met de Persoon
van Christus Jezus. Hij heeft jou mee opgewekt met Christus in Zijn opstanding. Hij
heeft jou mee doen zitten in de hemelse met de opgestane Heer. Hij heeft jou het
leven gegeven in Christus. Genade is jouw deel geworden. Dat werk gaat door tot op
de dag van Christus Jezus. Tot op het moment dat Christus hier op aarde Zijn plaats

zal innemen zal dat genadewerk van God in jou zich voortzetten. Het gaat dus door
tot op dat moment, maar Gods Geest gebruikt hier niet per ongeluk dit woord dat
letterlijk de betekenis heeft van ‘beëindigen’.
De Finishing Touch
Het is alsof God in deze tekst tegen jou en mij zegt: ‘Ik ben mijn genadewerk in jou
begonnen, maar nu ben Ik bezig dat werk in jou te voleindigen.’ God is als het ware
bezig met de finishing touch. Dat vind ik een hele bemoediging, een hele
vertroosting.
Dat genadewerk aan jou en mij gaat door en eindigt tot op de dag van Christus. We
kijken uit naar de dag van Christus en we roepen uit: ‘O Heer, wanneer zult U
komen? Wanneer zal het plaatsvinden? Wanneer zal het eindelijk zover zijn?’ God
zegt: ‘Ik leg de laatste hand aan Mijn werk, de laatste puzzelstukjes van je nieuwe
leven zet Ik in elkaar. Ik kom zo!’. Wij zeggen: ‘O Heer, het is zo moeilijk Heer, ik
maak zoveel strijd door’. De Heer zegt: ‘Ik kom zo, het duurt niet lang meer.’ Paulus
spreekt in 2 Corinthe 4: 17 over de lichte last van verdrukking van maar een ogenblik
die een alles ver te boven gaand gewicht van heerlijkheid bewerkt. Het is maar een
last voor een ogenblik. Maar wat een toekomst hebben we! We mogen uitzien naar
een alles ver te boven gaande heerlijkheid. We zien uit naar de komst van de Heer
Jezus. Die last, die strijd, die moeite, ja we maken het door. We kunnen dan soms
gewoon echt niet meer verder. Maar toch, de Heer zegt: ‘Het is nog maar even, Ik
kom zo en ondertussen maak Ik het genadewerk in jou af. Ik ben bezig met jou, Ik
voleindig het totdat het helemaal volmaakt is’. Het is zo’n troost voor mij geworden
toen ik ging proeven wat hier staat.
Absoluut Zeker
Paulus zegt hier: ‘Hiervan ben ik ten volle overtuigd’. Dat zijn die typische
uitdrukkingen van Paulus. Hij is niet een beetje overtuigd. Hij is ten volle overtuigd
dat God dat werk zal beëindigen tot op de dag van Christus. We hoeven daar dus
helemaal niet aan te twijfelen. De Heer komt! Hij komt spoedig!
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In Genade Eén
Filippensen 1: 7 Zo van jullie allemaal te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf,
omdat ik jullie op het hart draag, omdat jullie allemaal, zowel bij mijn gevangenschap
als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij
verleende genade.
“Zo van jullie te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf.” Letterlijk: “Het is immers
terecht (of gerechtvaardigd) dat ik dit van jullie allemaal denk”.
“Omdat (ik jullie) op mijn (het) hart draag” – Het hart = de hele mens
“Deelgenoten van de mij verleende genade” – Letterlijk: Gemeenschap aan mijn
genade
“Gevangenschap”. – Letterlijk: Boei
“Verdediging” – van het evangelie, niet van zijn juridische zaak
“Bevestiging” – Letterlijk: Bekrachtiging
Terecht Zo Denken
‘Zo van jullie allemaal te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf’, staat er dan in
onze vertaling. Dit is weer echt een puur slechte vertaling van de grondtekst. Het
heeft de klank van: ‘Ik denk er zus over en jij denkt er zo over. Ja, voor mij spreekt
het vanzelf, maar jij kan er weer anders over denken.’ In de Telosvertaling is het
anders en beter vertaald. Daar lees je dat Paulus schrijft: ‘Het is terecht dat ik zo
over jullie allen denk.’ De betekenis is dat het gerechtvaardigd is om zo over jullie
allen te denken. Waarom is dat dan gerechtvaardigd? Omdat het werk van Christus
in jullie is begonnen, omdat jullie gemeenschap hebben gekregen aan dat evangelie,
omdat jullie gemeenschap hebben gekregen aan die genade. Dus: Als ik zo over
jullie allen denk is dat volkomen terecht, het is volkomen gerechtvaardigd. Dat zegt
Paulus. Als je zo denkt over het werk van Christus, over het blijde nieuws, over die
rijkdommen van genade, dan is er volkomen rust. Vandaar dat het dan ook volkomen
terecht is om zo over jullie allen te denken. Mensen, zo kan ik ook over jullie allemaal
nadenken omdat jullie allemaal voorwerpen zijn van die genade.
Met Je Hele Persoon Aan De Ander Verbonden
Daarna zegt Paulus: ‘omdat ik jullie allemaal op mijn hart draag’. Het werkwoord hier
kan je wederzijds maken omdat de persoonlijke voornaamwoorden ‘jullie’ en ‘mijn’ er
eigenlijk helemaal niet staan. Het kan dus evengoed vertaald worden met: ‘omdat
jullie mij op je hart dragen.’ Nou hebben wij heel vaak een sentimenteel idee over de
betekenis van het hart. Je kent dat liedje wel: ‘Mijn hart klopt alleen maar voor jou…..’
Wij verstaan onder ons hart heel vaak onze emoties, alles wat ik voel. Zo denken we
dat Paulus gevoel naar deze gelovigen uit gaat. Dat komt door ons Nederlands
taalgebruik, zo kleuren we de betekenis van het hart in. Als je in het Midden Oosten
komt en de gebruiken en uitdrukkingen daar kent, dan weet je dat met het hart de
hele persoon bedoeld wordt. Wil je daar spreken over je emoties of je gevoelens dan
moet je wat lager in het lichaam afdalen. Daar spreken ze over de ingewanden als ze
het gevoel bedoelen. Nou kennen wij dat ook wel want als je verliefd bent dan zeg je
dat je vlinders in je buik hebt. Ook bij ons zitten die vlinders dan niet in je hart. Dan
tinkelt en tinkelt het zo in je buik. Dat zijn de ingewanden. Later in dit hoofdstuk
komen we die ingewanden ook tegen, maar dan zijn het niet de ingewanden van
Paulus. Paulus spreekt dan niet over zijn eigen gevoel dat in hem werkt.

Het Logische Gevolg Van Genade
Paulus draagt hen allen op zijn hart. Het gewicht ligt dus op zijn hele persoon. Dat is
ook een logisch gevolg van het genadewerk van Christus in ons. Waar wij allen
onlosmakelijk verbonden zijn aan de opgestane Christus, zijn we ook onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Dat is wat Paulus hier eigenlijk uitdrukt als hij zegt dat hij de
andere gelovigen op zijn hart draagt. Ze zijn zo intiem, zo één geworden. Vandaar
dat het ook logisch is dat hij zo overtuigd over hen denkt. Door het werk van Christus
Jezus, door de gemeenschap aan het blijde nieuws, door de gemeenschap aan de
genade hebben we logischerwijs ook gemeenschap met elkaar. Jij draagt mij op je
hart. Ik draag jou op mijn hart. We zijn zo intiem aan elkaar verbonden dat het
vanzelfsprekend is om zo over jullie allemaal te denken, want ik draag jullie op mijn
hart.
Kenmerken Van Echte Gemeenschap
Dan schrijft Paulus: ‘Omdat jullie allemaal, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn
verdediging en bevestiging van het evangelie.’ Kijk, hier zie je heel praktisch
uitkomen dat ze deelgenoten zijn. Dit is nou kenmerkend voor die gemeenschap.
Paulus gaat dan verder: ‘dat jullie deelgenoten zijn van mijn genade.’ Ook hier heb ik
weer het woordje ‘verleende’ tussen haakjes gezet. De vertalers hebben
eigenhandig, zonder dat daar in de grondtekst enige aanleiding toe is, dat woordje
‘verleende’ tussen geplaatst. Dat is misschien ook niet zo verwonderlijk als je voor
mogelijk houdt dat ze wellicht niet doorhadden dat ‘genade’ naar niemand anders
verwijst dan naar Christus. Christus is jouw leven geworden. Hij is aan het werk tot
op de dag dat Hijzelf op aarde verschijnt. Dat houdt dat woordje ‘genade’ in.
Gevolgen Van Het Niet Praktisch Kennen Van Genade
Maar als je dat niet door hebt, dan kijk je heel anders naar die tekst en dan zie je dat
Paulus hier spreekt over zijn gevangenschap en over zijn verdediging. Dus
concludeer je dat Paulus daar wel in die gevangenis zat en deze gelovigen zich daar
dan helemaal één mee gemaakt hebben. Die gelovigen zagen hoe God Paulus
bijstond in de gevangenis, dat denk je dan te lezen in die uitdrukking ‘verleende
genade’ en daar hebben die gelovigen zich dan één mee gemaakt. Zover kom je dus
als je die genade, dat Christus jouw leven geworden is, niet herkent. Dan moet je er
ook wel een draai aan geven.
Ach Arme Gevangenbewaarder
Nu is het zonder meer waar dat, omdat ze door genade één geworden zijn, die
gevangenschap daar ook in betrokken is. Paulus zat daar in die gevangenis dit
gebed daar op te schrijven. Hij zat daar te schrijven en breekt dan uit in de jubel: ‘Ik
dank mijn God!’ Ik denk dat die gevangenbewaarder soms wel eens kriegel werd
door die heftige Paulus. Wat hier met gevangenschap vertaald staat, daar staat in de
grondtekst heel simpel ‘een boei’. Paulus zat dus heel letterlijk geboeid vast aan die
gevangenbewaarder.
Dan zit Paulus het ene moment rustig te schrijven met die schrijvende hand vast aan
die gevangenbewaarder en dan springt hij opeens op en juicht met de handen in de
lucht ‘Ik dank mijn God’. En daar gaat die gevangenbewaarder ook met zijn hand de
lucht in. Ja, daar zal wel eens een pittig woordje over gesproken zijn.
Het Hof Bereikt Met Blij Nieuws

Toch lees je in de volgende verzen dat het hele hof van de keizer bereikt is met het
evangelie. Ze hebben dus wel degelijk iets gezien in dat leven van Paulus wat ook
doorwerkte. Dat is ook genade. Dat is heel simpel het werk dat God zelf in Paulus
heeft uitgewerkt. Daar, aan die genade, daar hebben deze gelovigen ook deel aan.
Gemeenschap Met Gevangenen
Voor ons is het ook niet zoiets van ‘een zware opdracht’ om voor de gevangenen te
bidden alsof we mee gevangen zijn. Als we ons bewust zijn van de eenheid die de
genade werkt weten we dat we mee gevangen zijn. Dat is nou precies de essentie
van dat woord ‘gemeenschap’, de verbondenheid die we in Christus bezitten. We zijn
verbonden aan de gevangenen. Dat is ook een facet wat de genade uitwerkt. Het is
vanzelfsprekend dat we meevoelen. Het is geen opdracht. Als het een opdracht was
zou ik het nou juist helemaal niet kunnen. Ik zou er misschien niet eens bij stilstaan
dat wanneer er een karikatuur van Mohammed wordt gemaakt, wat dan helaas als
eerste ook nog eens in een christelijke krant geplaatst wordt, dat die moslims dan
gelijk de kerken in brand gaan steken en de christenen gaan vervolgen. Ik zou er
zelfs waarschijnlijk helemaal aan voorbij gaan als dit een opdracht was, als ik me er
dus voor moest inspannen. Maar wanneer we de genade van Christus hebben leren
kennen en we daardoor bewust zijn dat we verbonden zijn met die andere
christenen, dan voel je het als het ware aan den lijve. Dat is genade, die werkt.

Bidden 6

Genade Werkt Christus Gevoelens In Jou
Filippenzen 1: 8 God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus
Jezus naar jullie allemaal verlang.
“De ontferming”. – Letterlijk: “De ingewanden”, wijst op het gevoel, de emotie
“Verlang” – Hunker, haken naar
Hunkeren
Paulus zegt dan: ‘God is mijn getuige hoezeer ik met de ontferming van Christus
naar jullie allen verlang.’ Hier staat vertaald dat woordje verlangen. Nou kent feitelijk
het hele Nieuwe Testament dat woordje ‘verlangen’ niet in de grondtekst. Het Grieks
op zich kent dat woord wel, maar het wordt niet in het Nieuwe Testament gebruikt.
Hier in deze tekst wordt nog een extra toevoeging voor dat Griekse woord voor
verlangen geplakt. Letterlijk zegt Paulus dat hij naar deze gelovigen ‘hunkert’. Het is
een heel intens verlangen wat Paulus hier uitdrukt. Dat is het gevolg wanneer je die
eenheid die het resultaat is van Gods werkende genade in gemeenschap bewust
wordt. Als die genade zo krachtig werkt in je leven wordt je je bewust van het feit hoe
sterk je met elkaar verbonden bent. ‘Ik hunker naar jullie’, zegt Paulus als het ware,
‘Ik haak ernaar’.
Waar Komt Die Hunkering Uit Voort?
Uit de ontferming van Christus. In het vorige hoofdstuk had ik al iets over die
ingewanden geschreven, nou hier lees je over de ingewanden. Letterlijk staat hier: ‘Ik
hunker naar jullie met de ingewanden van Christus.’ Dat is het logische resultaat van
het werk van de genade. Dan worden we ons bewust dat we één gemaakt zijn met
Christus. Mijn eigen emotie is dan eigenlijk ondergeschikt. Het is de emotie, de
liefde, de drijfveer van Christus zelf die dan werkt in je eigen persoon. Zou mijn eigen
liefde of emotie de drijfveer van mijn handelen zijn, dan is het toch eigenlijk ook
logisch als je burn-out raakt. Dan is het vanzelfsprekend als je eraan onderdoor gaat.
Zo 200 % inzetten kan je toch niet volhouden? Maar genade is relaxed, dat is
ontspannen. Je mag er gegarandeerd op rekenen dat Christus het werk doet in je
leven als je terugvalt op die genade. Dat stond er toch? Het werk dat Christus
begonnen is, dat zal Hij voleindigen!
‘Ik hunker met de ontferming van Christus Jezus naar jullie allen.’
Filippensen 1: 9 En dit bid ik, dat jullie liefde nog steeds meer overvloedig zal mogen
zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid
“Bid” – Nu de inhoud van het gebed
“Liefde” – Agapè = de onvoorwaardelijke liefde
“Meer” – twee keer hetzelfde woord: Meer meer
“Overvloedig” – Blijft altijd maar doorgaan
“Helder inzicht” – Letterlijk: Kennis van boven
Overvloeiende Liefde
Dan schrijft Paulus dat de liefde steeds meer overvloedig mag worden. Hier komt
Paulus bij het onderwerp waar hij voor bidt. Hij zegt absoluut niet dat er helemaal
geen liefde bij hen gevonden wordt. Hij gaat er absoluut van uit dat er wel degelijk
liefde bij hen is. En wat voor liefde?! Het woord dat Paulus hier gebruikt betekent het

onzelfzuchtig liefhebben van de ander. Het is niet een liefde omdat de ander die
liefde ook beantwoordt. Het is de liefde waarbij je put uit de overvloeiende bron van
liefde. Het is de ‘agapè’ liefde. Dat woord gebruikt Paulus hier. Die bron is hier bij
allen. Die bron heb jij ook voorhanden omdat jij één gemaakt bent met Christus. Die
onzelfzuchtige liefde is Christus zelf in jou.
Het Niagara Effect
Paulus is hier op zijn knieën omdat hij graag het Niagara effect in hen wil uitwerken.
Paulus wil dolgraag zien dat die bron van Gods liefde, die wij in Christus bezitten, in
ons overvloeit. Paulus zegt dat hier letterlijk: ‘dat het overvloedig mag worden.’ Nee,
dat is niet voldoende voor Paulus. Hij wil ‘dat het meer overvloedig mag worden.’
Letterlijk staat er zelfs: ‘dat het meer en meer overvloedig mag worden.’ Dat woordje
‘meer’ staat hier eigenlijk twee maal in de uitspraak van Paulus. ‘Meer en meer, geeft
ons de Heer. Hij geeft overvloedig zegen telkens weer.’ Dat is weer zo’n mooi lied uit
de zestiger jaren. Ja, die het alleen van Hem verwacht geeft Hij overvloedig zegen
telkens weer. ‘Meer en meer overvloedig’.
Een Netelig Voorbeeld Van Overvloeien
Je hebt waarschijnlijk wel een idee wat overvloeien is. Het is zoals dat meisje dat
door de leraar gesnapt werd toen ze met een vriendinnetje achter in de klas snoepjes
zat te eten. Die leraar loopt naar de meisjes toe om te zeggen dat dit niet kan en dan
fluistert het meisje tegen die leraar: ‘Wilt u er misschien ook wat van, meneer?’ Hij
kijkt om zich heen. De anderen zijn vlijtig het huiswerk aan het maken en die meiden
die knipogen al naar elkaar. Okay, daar gaat het zakje. Ze strooien het op zijn hand
uit en ze blijven door strooien totdat het over de hele vloer van de klas verspreid ligt.
Die man met een boei van een kop. Jazeker, dat vloeide dan ook echt over. Zo
overvloeiend stort God zijn liefde in jou en mij uit.
Bidt Voor Overvloeiende Liefde
We mogen bidden voor elkaar, zoals Paulus dat hier deed voor deze gelovigen. We
mogen bidden dat die liefde meer en meer mag overvloeien bij allen. We kunnen dat
goed gebruiken want, laten we wel wezen, we hebben best wel eens moeite met zo’n
ettertje van een broeder of die zanik van een zuster. We hebben moeite met hen
omdat we ons oog niet richten op die ‘agapè’ liefde, die in ons hart is uitgestort. We
zijn ons zo vaak niet bewust van die genade die het leven van Christus in ons wil
openbaren. Dat is de liefde van Christus, die naar allen uitgaat.
Inzicht En Fijngevoeligheid
‘Dat jullie liefde steeds meer overvloedig mag zijn in een helder inzicht en alle
fijngevoeligheid.’ Er wordt veel gesproken over dat helder inzicht en over dat
onderscheiden waarop het aankomt. De vraag is echter: hoe gaan we met elkaar om
als we al die waarheden, die we in de Bijbel ontdekt hebben, met elkaar delen. Het
antwoord is: ‘in alle fijngevoeligheid’. Als dat helder inzicht betekent dat je alle kennis
op de rit hebt en je wrijft dat de ander onder de neus. ‘jij moet dat nu ook zo zien!’ Als
ik zo met mijn inzichten omga, dan ga ik voorbij aan het echte heldere inzicht. Dat
wordt hier namelijk ‘de kennis, die van boven is’ genoemd. Die kennis werkt
fijngevoeligheid uit. Zo had Christus gevoel voor de mensen waar Hij mee omging.
Christus werkt dat ook in jou, ook in mij. Hij wil dat de liefde steeds meer overvloedig
wordt. Wat werkt dat uit? Dat komt in het volgende en tevens laatste hoofdstuk in
deze serie over het gebedsleven aan de beurt.

Bidden 7

De Vrucht Van Genade
Filippensen 1: 10 Om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zullen jullie rein
en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,
“Om te” – letterlijk: tot in
“Onderscheiden” – ‘dokimos’ betekent beproeven
De beproefden oftewel de Dokimos
In de Oudheid waren er geen banken zoals wij die tegenwoordig kennen, en er was
geen papiergeld. Alle geld was van metaal gemaakt, verhit tot het vloeibaar was,
gegoten in vormen en afgekoeld. Als de munten afgekoeld waren, moesten de
randen glad gemaakt worden. De munten waren betrekkelijk zacht en de mensen
slepen ze dus af. In een enkele eeuw werden er in Athene twintig wetten afgekondigd
om een einde te maken aan de praktijk van het "snoeien" van munten. Maar
sommige geldwisselaars waren rechtschapen en wilden geen namaakgeld
aanpakken. Zij waren mannen van eer die alleen geld van het goede gewicht in
omloop brachten. Zulke mensen noemde men "dokimos" of "beproefd".
“Waarop het aankomt” – Letterlijk: : "Om te beproeven de dingen die verschillen".
“Dan zullen jullie zijn”. – Het eindresultaat
“Rein”. – Letterlijk: Onvermengd
Het marmeren kunstwerk
Als, in Paulus dagen, een beeldhouwer, die het niet zo nauw nam, iets te diep in het
marmer had gebeiteld, vulde hij het gat met was om zijn fout te verbloemen. Op die
manier kon hij de kopers om de tuin leiden want het leek net allemaal marmer. Maar
als de zon begon te schijnen stond hij mooi in zijn hemd. De hete zon liet de was
smelten en de eigenaar merkte (te laat) dat zijn pronkstuk niet uit één materiaal
vervaardigd was. Dus verstandige kopers schreven in die tijd in hun contract dat ze
een marmer kunststuk zonder was kochten. Ze eisten een rein stukje vakmanschap.
“Onberispelijk”. Letterlijk: Geen oorzaak tot een val
“Tegen de dag van Christus”. Letterlijk: Tot in de dag van Christus
De Vrucht Krijgen We Mee
‘Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.’ Letterlijk staat
hier: ‘tot in de dag van Christus.’ Waar het werk van Christus in ons dus gaat tot op
de dag van Christus is wat hier beschreven wordt als ‘rein en onberispelijk zijn’ een
zaak dat gaat tot in de dag van Christus. Dat rein en onberispelijk zijn wordt
meegenomen de dag van Christus in. De vrucht wat genade werkt in je leven neem
je dus mee tot in de dag van Christus.
De Les Van De Kleine Haai
Hoe vaak hoor je niet de oproep dat we rein en onberispelijk moeten zijn. Hier zegt
Paulus, nee, het is het eindresultaat van wat genade uitwerkt in je leven. Als je een
pasgeboren haai in de oceaan vangt en in het aquarium stopt, dan denk je dat zo’n
kleine aquarium na verloop van tijd wel uit zijn voegen zal barsten. Dat past na een

zekere tijd toch niet meer? Maar een jaar later als die haai feitelijk groot hoort te zijn
zwemt nog steeds dat kleine haaitje in dat aquarium rond met zijn begrenzingen
onder, boven, rechts en links, voor en achter, want hij kan er niet uit. Zo hebben ook
wij met onze regels en wetten onze grenzen getrokken. We hebben onze afmetingen
gemaakt. We horen rein te zijn, we horen zus en we horen zo. We zijn ingehokt en
blijven klein. Dit duurt totdat die haai uit het aquarium gehaald wordt en weer
teruggeworpen wordt in de oceaan. Hij heeft dan de vrijheid om te zwemmen en dat
onbegrensd te doen. Zo is het ook bij ons. Als we uit onze eigengemaakte grenzen
gehaald worden en in de oceaan van Gods onbegrensde genade geworpen worden
dan groeit die vrucht van genade.
Nooit Meer Terug!
We zijn ook daadwerkelijk in die genade geworpen! Laten we dus niet meer terug
gaan in dat aquarium van wetten en regels. Daar groei je echt niet van. Die haai in
de oceaan wordt weer een volwaardige haai. In het aquarium bleef hij dat
zielepootje. Als wij dus denken: ‘dit willen wij voor de Heer doen, dat willen we voor
de Heer doen, zus willen we voor de Heer doen, zo willen we voor de Heer doen,’
dan hebben we niets begrepen van de praktische kant van ons christenleven. Dan
hebben we ons in dat aquarium laten stoppen terwijl God ons vrij gemaakt heeft. We
mogen in die genade staan. Laten we zo voor elkaar bidden dat die groei in ons
leven door de kennis van de Persoon van Christus alleen voortgang mag hebben.
Laten we ons ernaar uitstrekken dat die groei steeds meer overvloedig openbaar
mag komen in jouw en mijn leven.
Filippensen 1: 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus
is, tot eer en prijs van God.
“Vervuld” Letterlijk: “helemaal vol gemaakt”. Hetzelfde woord in de volgende bekende
teksten:
Efeze 3:19 opdat jullie vervuld worden tot al de volheid Gods
Colosse 2:10 Jullie zijn in Hem volmaakt,
Volheid Dankzij Genade Alleen
Wat een heerlijk werk van God in jouw en mijn leven. Christus Jezus, de opgestane
Heer, wil en kan openbaar komen in ons leven. God heeft er alles aan gedaan en
ons praktisch leven kan gevuld worden door die grote bron van Gods genade.
Onderlinge liefde die overvloeit met alle fijngevoeligheid, het kan een feit zijn dankzij
genade alleen.
Blootsvoets De Schoenenfabriek Kennen
Een vakantieganger komt aan bij zijn hotel. Als hij naar binnenstapt ontdekt hij dat de
portier blote voeten heeft, de vrouw die hem inschrijft heeft ook al geen schoenen
aan en verder alle gasten en personeel lopen blootsvoets rond. In het restaurant
vraagt hij een gast, die aan een ander tafeltje zit: “Ik zie dat je geen schoenen draagt.
Ben je onbekend met het bestaan van schoenen?” “Natuurlijk weet ik wel dat er
schoenen zijn”, antwoordt de man vriendelijk. “Waarom draag je ze dan niet”, vraagt
de gast. “O, dus dat is de vraag. Waarom draag ik geen schoenen?’
Na het ontbijt loopt de gast het hotel uit, de sneeuw in. Maar ook daar was iedereen,
die hij zag blootsvoets. Nieuwsgierig vroeg hij aan een voorbijganger: “Weten jullie
niet dat schoenen je voeten kunnen beschermen tegen de kou?’ De vrouw
antwoordde: “Tuurlijk kennen we de geweldige kwaliteiten van schoenen. Kijk, zie je

dat grote gebouw? Dat is een schoenenfabriek. Man, we zijn er zo trots op dat dit
bedrijf hier bij ons is neergezet. Elke week komen we daar bij elkaar om naar de
bedrijfsleider te komen luisteren als hij ons vertelt hoe geweldig schoenen wel zijn”.
“Maar waarom draag je ze dan niet”, vroeg de gast aanhoudend. “O, dus dat is de
vraag. Waarom draag ik geen schoenen?’
Plaatje Van Leven Zonder Genade
Wat lijkt dat toch sprekend op ons christelijk gedrag hè? We weten van de genade en
wie de bron van die genade is. We komen samen om er prachtige liederen over te
zingen en uitleg over te krijgen. Maar we stappen naar buiten en het leed en het
verdriet in deze wereld trotseren we in eigen kracht. We proberen de onderlinge
liefde met onze inspanning te verwerkelijken. Het genot en dus ook het resultaat van
die overlopende bron van genade lijken we niet te kennen. Wat is Paulus antwoord
hierop. Dat is zijn gebed voor ons als gelovigen. Is dit ook niet het belangrijke
onderwerp voor ons gebed? Een mooie eindconclusie van deze serie studies over
het gebedsleven.

