
God maakt zijn werk af!

Liturgiesuggesties: 
Gezang 360: 1 en 2
Psalm 101: 1 en 2
Psalm 26: 1 (OB)
Psalm 107: 4
Schriftlezing: Filippenzen 1: 3-11
Psalm 138: 4 (OB)
Na verkondiging: Schriftberijming 40: 1, 2 en 3
Tijdens viering avondmaal: Psalm 31: 1, 4, 15 en 17
Gezang 259: 1 en 2

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

God maakt zijn werk af! 
Dat is het thema van héél de Bijbel. 
Kijk maar naar het begin en het eind. 
God begint zijn scheppend werk met een hemel en een aarde. 
Hij brengt zijn scheppend werk tot voltooiing als in Openbaring het nieuw Jeruzalem
op een nieuwe aarde  nederdaalt.

God maakt zijn werk af! 
Dat kun je van óns werk lang niet altijd zeggen. 
Hoeveel werk hebben wij niet moeten laten liggen? 
Het komt niet alleen vandaag niet af. 
Er is veel werk van ons, dat helemaal nooit afkomt. 
Voor velen is dat een probleem. 
Je had zo graag nog zo veel willen doen in je leven, maar 't is er niet van gekomen.
Werk bleef liggen: je kwam er niet aan toe.
Onvoltooid, níet af.
Maar toch mag ons dat niet de moed ontnemen. 
Want slechts één keer heeft er op deze aarde geklonken: 
Het werk is af! Het is volbracht! 
U begrijpt ... dat was, toen aan het kruis van Golgotha, Gods eigen Zoon, zijn werk
op aarde heeft volbracht. 
Een werk ... dat God Zelf in Hem was begonnen. 
Een goed werk, dat God in Hem tot het einde toe heeft volbracht.

*

God maakt zijn werk af! 
Voor wie? Voor wie ... maakt God zijn werk af? 
Broeders en zusters, jongens en meisjes, God maakt zijn werk af ... voor mensen, die
hun schuld, die hun falen hebben leren belijden, maar die pleitend op het volbrachte
werk van de Here Jezus, God bidden om vergeving van hun zonden.
God maakt zijn werk af voor mensen, die zonder Christus Jezus en zijn volbrachte
werk, niet kunnen leven.
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*

"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten, tot den 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.
De verkondiging van het evangelie had iets uitgewerkt in hun leven.
Ga dat nu eens na in je eigen leven? 
De verkondiging van het evangelie heeft toch ook iets in uw en in jouw leven
uitgewerkt? 
Je bent toch gaan geloven in God en in de Here Jezus? 
Je bent toch tot staan gebracht, bekeerd? 
Omkeer, terugkeer. 
Ook dát was Gods werk. 
God begint in je leven. 
Dat is het wonder van zijn genade. 
Van zijn verkiezende liefde. 
Je krijgt daar oog voor in je leven door het geloof. 
Gód begint. 
En wat de HERE begonnen is, zet Hij ook voort en maakt Hij ook af.

Daar mogen we op vertrouwen. 
Dwars tegen alle moeite en zorg van het leven heen. 
Want er kan in je leven heel wat gebeuren. 
Er kunnen zich een hoop nare dingen voordoen: zorgen, ziekte, geen werk, een
gebroken relatie, een diep donker gat, een hemel die gesloten lijkt.
Maar, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat is het dan - ondanks al die
verdrietige dingen - een geweldige troost, als je - door het geloof - mag weten:
Ondanks alles ... God maakt zijn werk in mijn leven af! 
Hij komt met mij, met mijn leven dáár uit, ... waar Hij met me wil uitkomen. 
Bij zijn doel. Bij zijn bestemming.

Dat is ook een geweldig houvast voor je geloofsleven. 
Want kijk maar naar jezelf, vanmorgen. 
Avondmaal. Ja, maar hoe heb je je daar deze week op voorbereid? 
Bent u met uzelf bezig geweest? 
Heb je erover nagedacht wat het avondmaal voor je betekent? 
Een extra geestelijke impuls? 
Een extra stimulans voor je geloof? 
Maar straks aan het einde van de dienst? 
Je verwachtingen waren hoog gespannen. 
Maar het avondmaal is vaak zo gewoon. 
Helemaal niet zo bijzonder. 
Zou het aan mij liggen? Aan m'n geloof?

We zouden zo graag willen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat ons geloof
op een veel grotere hoogte zou zijn. 
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Dat we - als het ware - naar de hemel zouden kunnen opklimmen om daar met God
en zijn engelen het avondmaal te vieren. 
Je kunt het soms hebben - van die momenten - dat je in je aanvechtingen en twijfels
denkt: Geloof ik het nu wel écht, of gelóóf ik het allemaal wel? 
Is m'n geloof wel echt, of is het maar schijn? 
Of - om het met de woorden van onze tekst te zeggen: Is God wel een goed werk in
mij begonnen? 
En als Hij het dan in mij is begonnen, waarom merk ik er dan zo weinig van? 
Als ik m'n fouten en m'n zonden bij langs loop, dan schrik ik van mijzelf, dan kán ik
helemaal geen avondmaal vieren.

Broeders en zusters, jongelui, als de Here God niet in u en jou en mij een goed werk
was begonnen, zouden we dan vanmorgen hier wel in de kerk zitten?
Zouden we dan niet liever in ons warme bed zijn blijven liggen? 
Waar komt dan anders dat verlangen, die begeerte om het brood en de wijn te
ontvangen  vandaan?

Het avondmaal laat ons zien ... dát God zijn werk afmaakt. 
Ook het goede werk dat Hij in u en in jou en in mij is begonnen. 
Hoe je dat weet? Hoe je daar zeker van kunt zijn? 
Als je niet meer van Jezus Christus kunt loskomen in je leven. 
Als de Heiland alles is in je leven. 
Als je - in zo'n week van voorbereiding - wel moet beamen: Nee, zonder U, mijn
Heiland en Verlosser, kan ik niet leven. 
Maar kom toch - in uw genade - mijn klein geloof te hulp!

Als u, broeders en zusters, niet meer zonder de genade van de Here Jezus Christus -
kunt, dan staat de tafel vanmorgen ook voor u gedekt. Dan roept de Here Jezus
Christus ook u: “Mijn genade, mijn goedheid, mijn nabijheid is u genoeg!”

God wil, jongens en meisjes, ook in jullie een goed werk beginnen. 
Dat je gedoopt bent en het teken van zijn verbond draagt, dat je vanmorgen in de
kerk zit en zijn Woord hoort, is daar al een bewijs van. 
Maar dat werk dat eenmaal begonnen is werkt door. 
En eenmaal zal het ook door de HERE worden tot zijn bestemming worden gebracht!

*

"Hiervan toch - zegt Paulus - ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot den dag van Christus Jezus."
Paulus is er van overtuigd - ten volle. 
Er zijn bij hem geen twijfels, zoals ze er vaak bij ons wél zijn. 
God maakt zijn werk af! 
Hij zet het voort ... ten einde toe. 
Tot de dag van Christus Jezus. 
God zal het nooit zover laten komen, dat die dag in het water valt.
En als Paulus ziet hoezeer de Filippenzen 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. 
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Allen die door het evangelie van Christus Jezus gegrepen zijn en zich daardoor laten
beheersen, zullen op die dag stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.

Met het oog op die dag, broeders en zusters, jongens en meisjes, is God in u en jou
en mij een goed werk begonnen. 
Een goed werk - met het oog op een blijde dag, een dag van heil voor hen die met
Christus Jezus leven.
Laten we met het oog op die dag gericht het feest van het avondmaal vieren, als een
voorproef van de dag, waarop we mogen aanzitten aan de feesttafel van onze Here
Jezus Christus, om dan met Hem op een nieuwe aarde ... het brood en de wijn te
eten en te drinken.
Nu nog als de heen wijzing naar het goede werk dat Hij - in onze plaats heeft -
volbracht. 
Brood en wijn ... als het zichtbare bewijs van de volkomen vergeving van al onze
zonden door zijn bloed en de vernieuwing van ons leven door zijn Woord en Geest.

God maakt zijn werk af! 
Ook het werk in uw en jouw en mijn leven. 
Dwars door moeite, zorg, twijfel en kleingeloof heen. 
Hij zet door tot het einde toe. 
Kijk maar ... naar de Here Jezus. 
Kijk maar naar het kruis waaraan Hij stierf. 
Wij mogen - door een echt geloof - deel hebben aan zijn verzoenend werk. 
In brood en wijn ... het teken. 
Straks in heerlijkheid.
God maakt zijn werk af! 
Tot de dag van Christus Jezus. 
Ook voor u en jou en mij!

Amen.

***

Tafel 1 - Filippenzen 1: 7
“Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart
draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en
bevestiging van het evangelie, deel genoten zijt van de mij verleende genade.”

Het is in het klein begonnen, daar in Filippi.
Voor het eerst werkt Paulus in Europa.
Zijn weg ging toen niet over rozen.
Hij heeft - samen met Silas - zelfs in de gevangenis van Filippi gezeten.
Maar na de eerste zorgen en moeilijkheden was daar een gemeente ontstaan.
De leden van die gemeente hadden weliswaar een smalle beurs, maar ze konden het
niet laten om - als het nodig was - Paulus financieel bij te springen.
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.
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“Ik draag u op mijn hart” - schrijft bij aan de gemeenteleden.
Zo innig is de band tussen de apostel en zijn geloofsgenoten.
Zij leefden mee in zijn lijden voor het evangelie.
Zij steunden hem bij zijn werk als apostel ... met gebed en met geld.
Als ‘deelgenoten aan de genade’, die Paulus in zijn apostelschap was verleend.

Genade.
Dat betekent broeders en zusters, jongelui, dat God je goedgunstig is gezind.
Als dat ergens blijkt dan is dat vanmorgen hier aan de tafel.
Ook wij zijn deelgenoten ... ook wij mogen genieten van Gods goedheid en
barmhartigheid.
Onverdiend. Maar geschonken ... uit genade alleen.
(Laten we samen zingen: Psalm 31 vers 1)

***
Tafel 2 - Filippenzen 1: 8
“God toch is mijn getuige, hoe zeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u
allen verlang.”

Paulus gebruikt in dit vers een oudtestamentische eedsformule.
Hij gebruikt die woorden vaker ... in de brief aan de Romeinen, in 2 Corinthiërs en 1
Thessalonicenzen.
Op van die momenten dat het spannend wordt. Dat het er op aankomt.
Als er veel op het spel staat.
Dan wordt God als getuige aangeroepen: “God toch is mijn getuige ...”
Waarvan? Waar is God dan getuige van?
Van het intense verlangen dat Paulus heeft om de gemeenteleden van Filippi weer te
mogen ontmoeten.
Heel sterk zijn die woorden van de apostel.
“Hoe zeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang.”

Ontferming.
In de Bijbel is dat een woord dat heel diep gaat.
Heel diep van binnen. In het diepste van je mens-zijn.
Paulus verbindt die woorden zelfs aan de Here Jezus Christus.
“Met de ontferming van Christus Jezus.”
De evangeliën zijn er, broeders en zusters, jongelui, vol van ... van de ontferming van
Christus Jezus.
Hoe Hij - met ontferming bewogen - Zich verbindt aan het leven van mensen die zijn
hulp nodig hebben.
Ook hier geldt weer ... als ergens die ontferming ergens zichtbaar wordt, dan is dat
vanmorgen aan de tafel met brood en wijn.
Brood en wijn, als tekenen van hoe diep Christus Jezus Zich heeft ontfermd over ons
mensen.
Zijn verlangen om ons te redden.
Door zijn leven voor ons te geven aan een ruwhouten kruis.
Aan zijn ontferming mogen wij ons overgeven.
(Laten we samen zingen: Psalm 31 vers 4)

***
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Tafel 3 - Filippenzen 2: 9
“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en
alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.”

Het is opvallend, broeders en zusters, jongelui, hoeveel Paulus voor de gemeenten
bidt.
Blijkbaar is dat ook nodig. Het waren ... jonge gemeenten.
Ik bedoel daarmee: de leden van die eerste gemeenten waren nog niet zo lang tot
geloof in de Here Jezus Christus 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 moest nog een prachtig bed vol met bloeiende planten worden.
Daarom is gebed zo nodig.
Gebed ... om de liefde!
Want de liefde is als het bloed dat door een lichaam stroomt.
Waar de liefde niet meer leden van de gemeente kan bereiken ... sterven die leden
af.

Liefde: “Dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn ...”
Overvloedig.
Dat is als een glas water dat je onder de kraan houdt en op een zeker moment
stroomt het water over de rand.
Daar bidt Paulus om.
Om liefde, die tot het uiterste gaat, tot over de rand.
Wie denkt er dan niet aan de liefde van de Here Jezus Christus?
Zijn liefde is de bron, de inspiratie-bron voor onze liefde.
Als je veel van zijn liefde in je leven hebt ervaren, ga je ook veel liefde aan anderen
geven.
Vandaag vieren we samen met elkaar het avondmaal.
De liefde van Christus en de liefde voor Christus bindt ons aan elkaar.
Laten we - ook in deze tijd van liefdeloosheid in de wereld om ons heen - voor elkaar
en voor onze gemeente ... bidden de liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn.
(Laten we samen zingen: Psalm 31 vers 15)

***

Tafel 4 - Filippenzen 1: 10 en 11
“Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de
vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.”

Waarom is die overvloedige liefde zo nodig in de gemeente en in je persoonlijk leven
met de Here?
Opdat we rein en onberispelijk zullen zijn tegen de dag van Christus.”
Er is, broeders en zusters, jongelui, geen kant-en-klaar christelijke levensprogramma,
waarin precies staat hoe je moet leven.
Je zult het zelf moeten vinden, van dag tot dag, van stap tot stap.
Hoe?
Door elke dag in je Bijbel te lezen en je goed op de hoogte te stellen van wat er in de
wereld aan de hand is.
Dan blijft je leven niet zonder vrucht.
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Niet, omdat je het zo goed doet.
Niet, omdat je dan geen fouten maakt.
Maar ... omdat God achter je staat.
Omdat God je ‘vervult met de vrucht van zijn gerechtigheid.’
Daardoor zul je ‘rein en onberispelijk zijn’ als de dag van Christus Jezus - de dag van
zijn wederkomst en van het oordeel - aanbreekt.

Gerechtigheid.
Dat is: God rekent je je zonden niet meer toe.
Omdat de Here Jezus Christus zijn leven voor je heeft willen geven aan het kruis van
Golgotha.
Zijn leven in uw, jouw en mijn plaats.
En wij ... vervuld / vol van zijn gerechtigheid.
Gerechtigd om bij God thuis te komen.
Voor eeuwig en altijd.
Om Hem te eren en te prijzen.
(Laten we samen zingen: Psalm 31 vers 17)

ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 25 november 2001

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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