God voltooit zijn werk!
Liturgiesuggesties:
Gezang 360:1 en 2
Gezang 360:3
Leefregels: Filippenzen 2:12-18
Psalm 25:2
Inleiding Bijbellezing
Bijbellezing: Filippenzen 1:1-11
Opwekking 689
Verkondiging: God voltooit zijn werk!
Hemelhoog 517:1, 2, 3 en 4 (Aan uw tafel – Sela)
Formulier viering avondmaal
Liedboek 2013: 340b (geloofsbelijdenis)
Na delen brood: Bijbellezing Filippenzen 1:7 (genade)
Psalm 103:4 (NPB)
Na delen wijn: Bijbellezing Filippenzen 1:3 (liefde)
Psalm 103:3 (NPB)
Na collecte: Liedboek 2013: 425
Bij deze preek hoort een PowerPoint.
In de tekst van de preek is een muisklik met vet aangegeven.
***
Inleiding Bijbellezing:
Hemelvaart mochten we vieren.
Christus Jezus neemt zijn plaats in in de hemel.
Pinksteren is geweest.
De drieënige God zendt de Heilige Geest naar de aarde.
Het werk moet immers doorgaan.
Twaalf apostelen / Twaalf zendelingen gaan twee aan twee op pad.
Zij verkondigen overal waar de Geest van Christus hen brengt … het evangelie.
En hoe bijzonder: als dertiende apostel roept Christus Jezus een zekere Saulus uit
Tarsen.
Het wordt zijn taak om de niet-Joden / de heidenen te bekeren tot het christelijk
geloof.
Saulus uit Tarsen, we kennen hem onder zijn nieuwe naam als … Paulus.
In Filippi, broeders en zusters, jongens en meiden, komt het evangelie aan land in
Europa.
Paulus is op zijn 2e succesvolle zendingsreis in Asia – Turkije helemaal niet van plan
om over te steken naar Europa.
Maar dan krijgt hij ’s nachts een visioen.
Hij ziet een man - die hij herkent als een Griek - die hem toeroept: “Steek over en
help ons!” (Hand. 16:9)
Samen met Silas gaat Paulus op zoek naar een schip dat hen naar Europa kan
brengen.
En zo komen zij aan in Filippi, een Romeinse kolonie, een welvarende stad.
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Er wonen veel gepensioneerde soldaten uit de Romeinse legioenen in Filippi.
Die kregen als een soort van pensioen ergens in het grote Romeinse Rijk een stukje
grond waar ze hun oude dag konden doorbrengen.
Het heerlijke klimaat en de vrijstelling van belastingen maakte het aantrekkelijk om je
in Filippi te vestigen.
Filippi was – in die tijd - dus een stad waar veel veteranen woonden.
Het boek Handelingen beschrijft ons hoe het Paulus en Silas in Filippi is vergaan
(Hand. 16).
Lydia en anderen komen hier tot geloof.
Paulus en Silas worden in de gevangenis gezet.
Ondanks alle tegenwerking wordt in Filippi een huisgemeente gesticht.
Aan deze gemeente schrijft de apostel Paulus jaren later – hij is op dat moment als
gevangene in Rome – zijn brief.
De brief aan de gemeente van Filippi.
We lezen daar vanmorgen uit.
Het begin van de brief: vers 1-11.
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
broeders en zusters, jongens en meiden,
‘We willen een toren net zo hoog als die in Groningen!’
Toen de stad Leeuwarden in de 15e eeuw ontstond … werd er meteen actie
ondernomen om een grote kerk te bouwen.
Een basiliek, op de terp Oldehove ter ere van Sint Vitus.
En de toren van de kerk … die moest net zo hoog worden als de Martinitoren in
Groningen.
Nou we kennen het eindresultaat.
De kerk en de toren kwamen er … na veel tegenslag, gezwoeg en geploeter.
Maar onze Oldehove had eigenlijk drie keer zo hoog moeten worden.
Bouwmeester Jacob van Aken had geen rekening gehouden met de Friese klei.
Daar bouw je anders op dan op stevige, rotsachtige bouwgrond.
Onze Oldehove – hoe mooi ook en hoe scheef - … het is en blijft een onvoltooid
werk.
Zo zou ik nog wel meer voorbeelden kunnen noemen van dingen die nooit af zijn
gekomen::
- Het onvoltooide kasteel van Almere, bijvoorbeeld.
- Of de symfonie in b-mineur van Franz Schubert – bij muziekliefhebbers bekend
als de ‘Unvollendete’ (De Onvoltooide).
Er is – jammer genoeg - veel werk van mensen dat nooit af, dat nooit voltooid is
geworden.
Kijk daarvoor ook maar eens naar je eigen leven.
Je maakt je plannen … je gezin, je werk, je hobby, je studie.
Je gaat er helemaal voor.
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Je inzet is maximaal.
Maar je gezin valt – hoe pijnlijk en verdrietig ook – uit elkaar.
Ruzie, scheiding, of een veel te vroege dood van je partner.
Je werk … de klus die je graag had willen afmaken wordt je door een fusie van het
bedrijf of door een jongere collega uit handen genomen.
Je hobby: een ernstige sportblessure maak een einde aan je gedroomde
sportcarrière.
Je studie: met veel enthousiasme ben je er aan begonnen maar op de een of andere
manier paste het niet bij jou.
Veel van onze plannen, veel van ons werk komt nooit en te nimmer af.
Veel van wat we gedacht hadden te kunnen … het komt nooit tot een voltooiing.
En dat is best wel pijnlijk, verdrietig, beangstigend.
Soms wordt je er moedeloos en zelfs depressief van.
Gelukkig heeft er één keer, broeders en zusters, jongens en meiden, op aarde
geklonken:
‘Het werk is af! Het is voltooid! Het is volbracht!’
Je begrijpt … dat was toen aan het kruis van Golgota, Gods eigen Zoon, zijn werk op
aarde voltooide.
Een werk … dat God Zélf in Hem was begonnen.
Een goed werk, dat God – in Hem – tot het einde toe heeft volbracht.

*
God voltooit zijn werk!
Dat is het thema voor de preek op deze avondmaalszondag.
God voltooit zijn werk.
1.
Bij wie?
2.
En wanneer?
Ad 1. Bij wie voltooit God zijn werk?
Broeders en zusters, jongens en meiden, God voltooit zijn werk … bij mensen die
zonder Christus Jezus en zijn dood aan het kruis niet kunnen leven.
Of wil je het anders gezegd: God voltooit zijn werk bij mensen die vanmorgen - van
harte - het avondmaal willen vieren.
“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal
voltooien op de dag van Christus Jezus.”
In Filippi is God een goed werk begonnen.
Paulus mocht er het rijke evangelie verkondigen.
Mensen kwamen tot geloof.
God heeft hen uit de wereld getrokken en hen een plaats in zijn gemeente gegeven.
En de verkondiging van het evangelie … dat had iets uitgewerkt in hun leven.
Neem nu Lydia, bijvoorbeeld.
Een schatrijke handelaarster in kostbare stoffen.
God opent haar hart … door wat Paulus haar en anderen over Jezus vertelt.
Ze gaat geloven dat Christus Jezus ook voor haar zonden is gestorven.
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Voortaan zal zij een vooraanstaande plaats innemen in de gemeente van Filippi.
Of neem nu die gevangenbewaarder …
Hij komt tot geloof in Christus Jezus en laat zich diezelfde nacht nog met zijn hele
gezin dopen.
Of kijk nou vanmorgen eens naar jezelf?
Kijk nou eens met gelovige ogen naar je eigen leven.
God is ook bij u en bij jou begonnen.
De verkondiging van het evangelie heeft toch iets uitgewerkt in je leven.
Je bent tot staan gebracht.
Je bent een volgeling van Christus Jezus geworden?
(Je bent – zoals ze in de Wijngaard zeggen – Koninklijk gaan leven.)
Dat is Góds werk in je leven.
Dat is het wonder van zíjn genade.
Van zijn verkiezende liefde.
God is begonnen in je leven.
En wat Hij begonnen is … zet Hij ook voort, maakt Hij ook af, brengt Hij tot voltooiing.
Dat horen we aan het begin van iedere kerkdienst weer.
Als een belofte vanuit de hemel:
‘Hij laat niet los, het werk dat zijn hand is begonnen.’
Daar mogen we op vertrouwen.
Dwars tegen alle moeite en zorg van het leven heen.
Want er kunnen zich een hoop nare dingen voordoen:
Zorgen, ziekte, een gebroken relatie, geen werk, een diep donker gat, een
hemel die gesloten lijkt …
Wat is het, broeders en zusters, jongens en meiden, dan – ondanks alle verdrietige
dingen – een geweldige troost (als ik dat oude woord mag gebruiken) dat je door het
geloof mag weten:
Ondanks alles … God maakt zijn goede werk in mijn leven af!
Hij komt met mij, met mijn leven dáár uit, … waar Hij met me uit wil komen.
Bij zíjn doel. Bij zíjn bestemming.
[Tussen haakjes: Paulus gebruikt hier hetzelfde werkwoord ‘voltooien’ als Jezus’
kruiswoord op Goede Vrijdag: ‘Het is volbracht!’]
Waarom doet God dat?
Waarom voltooit God zijn goede werk in uw en jouw en mijn leven?
Omdat Christus Jezus naar deze aarde is gekomen.
Omdat Hij met zijn leven ons heeft vrijgekocht van de zonde.
Hij heeft door mijn schuld bij God … een dikke rode streep gezet … met zijn bloed.
Daarom, en daarom alleen … brengt God … uw, jouw en mijn leven bij zijn doel, bij
zijn bestemming.
En, jongens en meiden, misschien gaat een avondmaalspreek wat langs je heen...
Ook in jullie leven voltooit God zijn werk!
Hij is toch ook in jouw leven begonnen?
Dat je in een christelijk gezin geboren en opgegroeid bent.
Dat je gedoopt bent en dat je vanmorgen in de kerk zit … dat is daar het bewijs van.
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Dat goede werk … eens zal het ook in jouw leven door God tot zijn bestemming, tot
zijn doel worden gebracht!
*
Ad 2. Nu dan, … wanneer voltooit God zijn werk in ons? (3x)
Dat is het tweede van vanmorgen.
“Op de dag van Christus Jezus!”
Op de dag van Christus Jezus voltooit God zijn werk bij ons.
God zal het nooit zover laten komen dat die dag in het water valt.
“Ik ben ervan overtuigd” – schrijft Paulus.
Er is bij de apostel geen enkele twijfel.
God voltooit zijn werk … op de dag van Christus Jezus!
Als Paulus ziet hoezeer de broeders en zusters in Filippi door het evangelie
gegrepen zijn … is hij vol vertrouwen dat zij die grote finale ook zullen meemaken.
Want dat is immers een belofte van God!
Allen die door het evangelie van Christus Jezus zijn gegrepen en zich daardoor laten
beheersen …. zullen op die dag stralen als sterren aan de hemel.
Broeders en zusters, jongens en meiden, met het oog op de dag van Christus Jezus
is God een goed werk bij u en jou en mij begonnen.
En in vers 10 en 11 schrijft Paulus hoe het zal zijn op die dag:
“Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten
van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.”
Hoor je het goed: zuiver en onberispelijk zul je zijn.
Niets is er op je aan te merken.
Een wit kleed bedekt je zonden.
Een kroon – als teken van de overwinning – zul je dragen.
Je onvoltooide werken op aarde … ze zullen stralen omdat de liefde je drijfveer was.
Wanneer die dag zal aanbreken?
Die dag van Christus Jezus?
Er zijn mensen die geprobeerd hebben die dag uit te rekenen.
De dag dat Christus Jezus als Overwinnaar terug zal komen naar deze aarde.
Alle pogingen zijn tot nu toe gestrand.
Wat we wel kunnen doen … is tot die dag komt … samen het avondmaal vieren.
Als een voorproef van de dag dat we mogen aanzitten aan de feestelijke maaltijd van
onze Heer en Redder Christus Jezus.
Ik moest denken aan die 150 mensen die een paar weken geleden samen met onze
koning en koningin mochten eten en drinken.
Straks zullen we met Koning Jezus aan tafel mogen zitten om met Hem het brood en
de wijn te delen.
Brood en wijn … als tekenen dat Hij zijn werk - voor ons en in onze plaats - heeft
voltooid.
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Brood en wijn als tekenen van de vergeving van onze zonden en van ons nieuwe
koninklijke leven door zijn Woord en door zijn Geest.
Broeders en zusters, jongens en meiden, God voltooit zijn werk.
Het goede werk, ook bij u en bij jou en bij mij.
Dwars door moeite, zorg, verdriet, twijfel en kleingeloof heen.
Hij brengt het tot zijn doel, tot zijn bestemming.
Kijk maar naar Christus Jezus.
Kijk maar naar het kruis waaraan Hij stierf.
Wij mogen – door een echt geloof – deel hebben aan zijn voltooid verzoenend werk.
In brood en wijn … het teken.
Straks in alle heerlijkheid.
God voltooit zijn werk!
Op de dag van Christus Jezus!
Ook bij u en bij jou en bij mij!
Amen.
***
Na ronddelen brood: Filippenzen 1 vers 7
“Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart.
U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu
gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.”
Het is broeders en zusters, jongens en meiden, klein begonnen, daar in Filippi.
Voor het eerst werkt Paulus in Europa.
Zijn weg is daar niet over rozen gegaan.
Hij heeft – samen met Silas – zelfs in de gevangenis van Filippi gezeten.
Maar na de eerste zorgen en moeilijkheden is daar een gemeente ontstaan.
Er bestond dan ook een bijzondere band tussen Paulus en deze gemeente.
Ook nu Paulus opnieuw in gevangenschap is.
We nemen aan dat dit in Rome is.
Hij had zich immers als een goed Romeins burger – ten aanzien van zijn verdediging
– op de keizer beroepen.
“U allen ligt me na aan het hart.”
Zo innig is de band tussen de apostel en zijn broers en zussen in Filippi.
Ze leefden mee met zijn lijden voor het evangelie.
Ze steunden hem bij zijn werk als apostel … met gebed en met geld.
“U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is …”
Genade.
Dat betekent dat God je goedgunstig is gezind.
Dat betekent dat God het beste met je voor heeft.
Als dat ergens blijkt, broeders en zusters,dan is dat vanmorgen hier aan de tafel.
Ook wij hebben deel … ook wij mogen genieten van Gods goedheid en
barmhartigheid, van zijn genade.
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Onverdiend, dat wel.
Maar geschonken … uit genade alleen.
***
Na ronddelen wijn: Filippenzen 1 vers 9
“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u
kunt onderscheiden waarop het aankomt.”
Het is opvallend, broeders en zusters, jongens en meiden, hoeveel Paulus voor de
gemeenten die hij gesticht heeft … bidt.
Blijkbaar was dat ook nodig.
Het waren immers … jonge gemeenten.
Ik bedoel daarmee: de leden van die eerste gemeenten waren nog niet zo lang
geleden tot geloof in Christus Jezus gekomen.
Ze moesten nog heel wat leren op de school van Gods genade.
Ze moesten – net als een jong plantje – opgroeien tot volwassenheid.
En die gemeente … dat moest nog een prachtig bed vol met bloeiende planten
worden.
Daarom is gebed zo nodig.
Gebed … om liefde!
Want waar de liefde niet meer de leden van de gemeente kan bereiken … sterven
die leden af.
Liefde: “En ik bid dat uw liefde blijft groeien …”
Wie denkt er dan niet aan de liefde van Christus Jezus?
Zijn liefde is de bron, de inspiratie-bron voor onze liefde!
Als je veel van Christus’ liefde in je leven hebt ervaren, ga je ook veel liefde aan
anderen geven.
Vandaag vieren we samen met elkaar het avondmaal.
De liefde ván Christus en de liefde vóór Christus bindt ons aan elkaar.
Laten we – juist in deze tijd van liefdeloosheid in de wereld om ons heen – voor
elkaar en voor onze gemeente … bidden dat de liefde blijft groeien … “door inzicht
en fijnzinnigheid, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt.”
In de wereld en in onze gemeente.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 18 juni 2017
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen/gebruikt. !
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