God maakt Zijn werk af
Lees: Filippenzen 1: 1-6
Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in
Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen; genade
en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik
telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het
evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
God maakt zijn werk af
Dat is het thema van héél de Bijbel. God die begint met het scheppen van hemel en
aarde, voltooit zijn werk als in de Openbaring van Johannes het nieuwe Jeruzalem
uit de hemel op een vernieuwde aarde nederdaalt.
Ons werk
Dat kun je van ons werk lang niet altijd zeggen. Hoeveel werk moeten wij niet laten
liggen. Het komt niet alleen vandaag niet af ... er is veel werk dat echter nooit afkomt. Voor velen kan dat een probleem zijn: je had zo graag nog zo veel willen doen
in je leven, maar het komt er niet meer van. Werk blijft liggen: onvoltooid, niet af. Het
zou je kunnen ontmoedigen.
Het is volbracht!
Toch klonken op aarde eens deze woorden: Het is volbracht! Het werk is af! Op
Goede Vrijdag, vanaf het kruis van Golgotha. Gods eigen Zoon heeft zijn werk op
aarde volbracht. Een werk dat God Zelf in Hem was begonnen. Een goed werk,
verlossend werk.
Voor wie?
Voor mensen, die hun schuld, hun verlorenheid hebben leren belijden. Maar die
tegelijkertijd - schuilend onder het kruis van Golgotha - bidden om vergeving van hun
zonden. Voor mensen, die zonder God en zijn volbrachte werk niet kunnen leven!
Vragen
1.
Hoe kun je weten dat God in u/jou een goed werk is begonnen?
2.

Hoe kun je 'bevrijd' worden van de moedeloosheid dat veel van wat u/jij bent
begonnen, nooit zal afkomen?

3.

Wanneer zal God zijn werk op aarde - in mensen en in zijn kerk - af
maken/voltooien?
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