wees. Maar hy weet dat sy broers en susters hom
nog nodig het — en daarom glo hy tog dat die Here
hom sal spaar.

FL 1:21 : 'N BRIEF AAN
EUROPA SE EERSTE
GEMEENTE [9]

#

No. E191
"want om te lewe, is vir my Christus ..." (Fl 1:21)
r. Martyn Lloyd-Jones sê in 'n preek oor v.21:
"W e stand here face to face with one of the
sublim est and greatest statem ents ever
m ade, even by this m ighty Apostle of our Lord and
Saviour Jesus Christ." Dis slegs 9 woorde in die
Grieks, m aar hoe kom m ens by die bodem daarvan
uit?
Kom ons kyk nou na die eerste helfte van v.21.

D

Inleiding
# In hierdie brief stel Paulus die Filippense in hulle
bekom m ernis oor hom gerus.
Ja, sê hy, hy is wel in die tronk en het inderdaad
deur baie beproewinge gegaan, m aar die Here het
in Sy soewereiniteit alles gebruik om Hom self te
verheerlik. Anders as wat m ens sou verwag, het dit
selfs gelei tot 'n wyere uitdra van die evangelie
(v.18). W at sy toekom s betref, is hy heeltem al
onseker: hy m ag vrygelaat word, m aar hy m ag ook
tereggestel word. Uiteindelik m aak dit nie veel saak
nie. Al wat saak m aak is dat Christus verheerlik sal
word. Solank dít gebeur, is dit vir hom om 't ewe of
hy leef en of hy sterf (v.23) — want die lewe is vir
hom Christus en die sterwe is wins. Daarom m oet
die Filippense hulle nie te veel oor hom bekom m er
nie.
In v.22-26 openbaar die apostel iets van sy
hartsgesteldheid. As dit van hom afgehang het, sou
hy verkies het om heen te gaan en by Christus te
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'n Nadere kyk na v.21a is betekenisvol:

*
Paulus se uitspraak begin m et "want", en is
daarom 'n voortsetting en verduideliking van die
voorafgaande. Hy sê dus: Christus sal "groot
gem aak ... word in m y liggaam " (v.20, OAV) ... want
om te lewe, is vir m y Christus, en ..."
*
In die Grieks lê die klem op die woorde "vir
m y". Christus word dus nie in elke m ens se lewe
sonderm eer verheerlik nie; dit gebeur net as die
lewe vir jou Christus is.
*
Die uitdrukking, "om te lewe", dui op
voortgaande handeling. Paulus praat dus nie net van
'n opinie of filosofie oor die lewe nie, hy praat van 'n
manier van lewe.
# W at presies bedoel die apostel m et hierdie
kernagtige stelling wat so ontsaglik baie om vat?
Miskien sal dit help as ons die vraag in twee m eer
spesifieke vrae opbreek: Eerstens, wat bedoel hy as
hy oor sy m anier van lewe praat? Tweedens, wat
bedoel hy as hy sê dat dit Christus is?

Die lewe is vir my Christus
# W at is die lewe? W aarom leef ek? Hieroor net
eers drie algem ene opm erkings:
*
Eerstens, baie, baie m ense dink natuurlik
nooit oor die betekenis van die lewe nie. Hulle het
hierdie verbysterende gawe van bestaan ontvang,
van persoonlikheid, van individualiteit, van syn (soos
die filosowe sê) — en hulle verwonder hulle nooit
daaroor nie! Hulle gaan m aar net van dag tot dag
aan — soos diere. Hulle dryf bloot voort soos
kurkproppe op die see.
*

Tweedens beskryf 1Jh 2:16 wat die lewe vir
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die m eeste m ense is: "... die begeerlikheid van die
vlees en die begeerlikheid van die oë en die
grootsheid van die lewe ..." (OAV). Hierdie 3 dinge
laat die aarde vir Jan en allem an draai:
Vir som m ige gaan die lewe oor die laere drifte
van die vlees. W ine, women and song!, is hulle
m otto. H ulle is die Epikureërs, m et as
lewensfilosofie: Laat ons eet en drink, want m ôre
sterf ons. Hulle is hedoniste wat deur elke week se
werk wroeg om só genoeg geld vir naweke te
verdien. Hulle is adrenalienslawe, en die summum
bonum kan enigiets wees van 'n kan wyn tot 'n 4x4.
Vir andere gaan die lewe oor die sogenaam de
m ooi en verhewe dinge: m enswaardigheid (en dierewaardigheid!), welwillendheid, offervaardigheid; die
kuns, die akadem ie, die wetenskap, die om gewing,
ens., ens. En natuurlik is al hierdie dinge
prysenswaardig. Maar as daar m eer van die
geskapene gem aak word as van die Skepper, word
dit afgodery.
En vir nog ander gaan die lewe oor status en
m ag. Am bisie, bevordering, m eer besittings, nog
toekennings! Dis wat vir hulle alles die m oeite werd
m aak. En om dit te bereik, sal hulle niks of niem and
ontsien nie. Besigheid is besigheid!, is hulle leuse;
All is fair in love and war!, hul m otto.
*
Derdens, vir derm iljoene is godsdiens hulle
lewe. Hierdie tyd op die onderm aanse is gegee, sê
hulle, om na God toe op te klim — teen die leer van
m oralism e en serem onies en sakram ente. Mens
m oet jouself aanvaarbaar m aak vir jou Skepper; jy
m oet 'n beter hiernam aals beding.
# Vra m ens egter vir Paulus, W at is die lewe?
W aaroor gaan dit vir jou?, antwoord hy kort en
kragtig, beslis en sonder huiwering: Christus!
Om die volle im plikasie van die apostel se
antwoord te verstaan, m oet ons vra: waarin kom die
lewe tot uitdrukking, hoe word dit beleef?
Die antwoord het ten m inste drie kante:
*
'n Mens se lewe kom tot uitdrukking in wat jy
dink en glo, in jou gedagtes en oortuigings. Die
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m iddelpunt van Paulus se oortuigings was Christus
en Christus se werk — Sý koninkryk, Sý evangelie,
Sý gem eente, Sý eer. Dit neem m aar weer en weer
die apostel se gedagtes in beslag. As hy loop en
peins, is dit Christus; as hy m et vriende gesels, is dit
Christus; as hy skryf, is dit Christus.
* 'n Mens se lewe kom tot uitdrukking in wat jy
voel, in jou emosies. Oor niks of niem and het Paulus
intenser belewinge gehad as oor Christus, Sy faam
en Sy saak nie. Om die Here te behaag en te
verheerlik, was die hartstog van sy lewe. Om Hom
steeds inniger te ken, was sy verlange dag na dag.
* 'n Mens se lewe kom tot uitdrukking in wat jy
doen, in jou elke dag se aktiwiteite, in die prioriteite
wat jy najaag. Ook hierin was Christus vir Paulus in
die m iddelpunt. Dis vir Hóm wat hy hom ingespan
het, vir W ie hy elke greintjie energie aangewend het.
Dis vir die verbreiding van Sý evangelie wat hy alles
gegee het en geen swaarkry ontsien het nie.
# Dink vir 'n oom blik na oor Paulus se lewe. Dan
besef jy dat sy belydenis in v.21 waarlik die
werklikheid van sy hele bestaan was.

Die lewe is vir my Christus
# W at is van 'n m ens waar as Christus vir jou die
lewe is. Hoe het Paulus dit beleef? Hoe ervaar alle
ware Christene dit deur die eeue?

vryheid — dan bly die Here Jesus Christus steeds
jou vreugde, sin en sekuriteit. Trouens, des te m eer.
*
Christus is die bron van jou lewe. Hy is die
wingerdstok en jy die loot (Jh 15). Jy leef nie m eer
nie, m aar Christus leef in jou (Gl 2:20). Dis waarom
die apostel in Fl 3:10 kan sê dat dit sy am bisie is om
te leef vanuit die krag van Christus se opstanding.
Miljoene ken dit as 'n ervaringswerklikheid. Lees
m aar die biografieë van God se begenadigdes.
*
Christus is die gerigtheid van jou lewe. Om
Hóm te ken, die verbreiding van Sý evangelie, die
welsyn van Sý gem eente, die bevordering van Sý
eer — dit is die dryfveer, m otief en am bisie van jou
hele bestaan. Dis wat Paulus in Rm 14:8 bedoel: "As
ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons
sterwe, sterf ons tot eer van die Here . O f ons dan
lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here."
Andersom gestel, neem Christus weg, en die
lewe word vir jou die dood. W ant Hy het inderdaad
vir jou die weg, die waarheid, en die lewe geword.
# Dis wat dit beteken om die Here Jesus Christus
lief te hê m et jou hele hart, siel, verstand en al jou
krag. Dis wat 'n persoonlike verhouding m et die
Here beteken. Dit is ware Christenskap!
Christenskap is nie prim êr 'n stel oortuigings of
m orele waardes nie — dis 'n hartstogtelike
verhouding m et 'n Persoon, die Here Jesus Christus!

ons praat, wat werklik die verskil gem aak het. Dis
húlle wat blywende vrug gedra het. Dis deur húlle
wat die Here sy grootse werke gedoen het.
Haal 90% kerkm ense se lewens uit die afgelope
2000 jaar se kerkgeskiedenis, en die kom s van die
koninkryk van God sou net so ver gestaan het soos
vandag. Trouens, sonder hulle was dinge sekerlik
veel verder gevorder. In die Here se saak vaar 'n
Gideonsbende altyd beter!
# Kardinaal belangrik is dit om te onthou dat
die apostel nie hier vir ons 'n bevel gee nie, maar
'n feitestelling maak.
Dit waarvan Paulus hier praat, kan ons nie self
opklits nie. Nee, dis die gevolg van G od se
genadewerk in 'n m ens. Húlle ervaar dit wat deur die
Here in Sy genade aangeraak is.
Hierdie liefde vir die Here is 'n wederliefde. Dis
die liefde van dankbaarheid en verwondering. Dis
die liefde van lewenslange gefassineerdheid en
verknogtheid en toewyding.
Kan ek dan niks doen om dit te ervaar nie? Tog
wel, ja. Doen wat God se W oord sê: gee jouself
opreg en ongekwalifiseerd vir tyd en ewigheid vir die
Here Jesus Christus as groot Profeet, Priester en
Koning. En jy sal ervaar wat tallose m ense deur die
eeue beleef het. Die Here sal gewis deur Sy Gees
Sy liefde in jou hart uitstort. En nooit sal jou lewe
weer dieselfde wees nie.
Nico van der W alt

Wat sê dit vir ons?
* Christus is die onwankelbare sekuriteit van
jou lewe. Die belangrikste van alle vrae — hoe sal
ek eendag regverdig voor m y Maker staan? — is net
nie m eer die allesoorheersende verskrikking van jou
lewe nie. Nou is daar 'n ewige rots onder jou voete.
* Christus is die vreugde en sin van jou lewe.
Christus is vir jou die wysheid wat van God kom , die
geregtigheid, die heiligm aking en die verlossing
(1Kor 1:30-31). Kortom , Hy is jou alles.
Mens kan jou van alles stroop — van jou
besittings, jou waardigheid, jou dierbares en jou

# Hierdie vers gee vir ons miskien die mees
fundamentele lakmoestoets vir outentieke
Christenskap in die ganse Bybel.
Al kan hulle dit nie onder woorde bring nie, weet
alle ware Christene dat hulle proefondervindelik iets
hiervan ken. Daarenteen verstaan 'n nie-Christen
niks hiervan nie — m aar hy weet wél dat dit nie van
hom waar is nie.
Die
getuienis
van
die
sendingen
kerkgeskiedenis is onweerlegbaar: dis die m ense
wie se lewens beheers is deur die dinge waarvan
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*
N ic o v /d W alt o n d e rsk ryf d ie h istoriese, intern a s io n a le e n
reform atoriese 1689 B aptistebelydenis, asook die B elydenis van S ola 5, 'n
assosiasie van G odgesentreerde evangeliese gelowiges in S uider-A frik a.
*
S ubsk ripsies, adresveranderings, k ansellasies en k orrespondensie:
P osbus 2120, M osselbaai, 6500; E : nico.vanderwalt@ reform ed.org.za
T el. 044 696 6526, 082 848 9396.
*
B log: www.e-prek e.blogspot.com (m et heelwat m eer as e-prek e)
*
W ebwerwe: www.reform ed.org.za ; www.sola5.org.za
*
W eek lik s word 'n preek soos hierdie wêreldwyd per e-pos gestuur aan
m ense wat dit persoonlik aangevra het.
*
G een k opiereg. D upliseer gerus. O f stuur elektronies verder.
*
V orige E -prek e is te k ry op die eerste webwerf hierbo.
*
P reek opnam es: E : info@ nunide.org.za ; T : 012-808 3906

#

Hierdie preek is vantevore ook as No.E3 uitgestuur.
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