Jos Douma, 21 juni 2009
Filippenzen 2:9-11

DE KONING TE RIJK MET
DE HEER VAN JE LEVEN!
[Belijdenisdienst Geert Douma]
Filippenzen 2:6-11 is een hymne, een
nieuwtestamentische Psalm, een
opwekkingslied! En die moet je zingen!
Maar je kunt een lied dieper zingen als je
er meer over weet. Zo is het ook met
bijvoorbeeld een schilderij: je kunt er zo
ook al van genieten, maar als je er uitleg
bij krijgt, zie je nog veel meer mooie
dingen en kun je er nog intenser van
genieten. Dit lied van Paulus past mooi
op deze dag van geloofsbelijdenis omdat
het er gaat over ‘de knieën buigen’ en
‘belijden’. Dat gebeurt vandaag, maar
hopelijk niet alleen door Geert - door
ons allemaal!
Gezindheid van Christus
Boven dit opwekkingslied van Paulus
staat (vers 5): ‘Laat onder u de
gezindheid heersen
die Christus Jezus had.’ Dat gaat over de
manier van denken en kijken, van doen
en voelen van Jezus. Hij waste de voeten
van zijn leerlingen (Joh. 13): dat is
typisch Jezus! De ondertitel van zijn
Hyves-pagina zou luiden: ‘Always in
touch with your enemies’ (altijd in
contact met je vijanden). Hij zou het
opnemen voor de gepeste klasgenoot, hij
zou afstappen op de vieze zwerver waar
anderen met een boogje omheen lopen.
Het gaat om een ‘way of life’.

armoede, werd van heer een slaaf, hij
vernederde zich in een leven van
volkomen gehoorzaamheid aan zijn
Vader. Dat is het kruis van Jezus. En
daar kunnen we niet op een afstandje
naar kijken. Hij ging aan het kruis
vanwege onze zonden en gebrokenheid:
‘Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken’ (Jes.
53:5). En hij zegt tegelijk: ‘Wie achter mij
aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en mij volgen’ (Mat. 16:24). Bij een leven
met Jezus hoort ook echt dat je je, net
als hij, klein maakt, je dienstbaar opstelt,
de minste wilt zijn. Zó laat je Jezus zien
aan de mensen, want hij is koning, maar
wel een unieke: ‘Vrees niet, Sion, je
koning is in aantocht, en hij zit op een
ezelsveulen’ (Joh. 12:15).
De laatste wordt de eerste
Als het opwekkingslied van Paulus
verder gaat, wordt er een geestelijke wet
in het koninkrijk van God zichtbaar (via
dat woordje ‘daarom’ in vers 9): als je je
klein maakt zal God je groot maken, als
je de laatste durft te zijn zal God je de
eerste maken, als je veel vrucht wilt
dragen moet je eerst in de grond gestopt
worden als een graankorrel, als je de
diepte van de durft op te zul je glorie
ontvangen! Zo is het gegaan in het leven
van Jezus, zo gaat het in het leven van
zijn volgelingen.

Niemand kan ooit zeggen:
‘Jezus is de Heer,’ behalve
door toedoen van de heilige
Geest.
1 Korintiërs 12:3

Hyper
In het tweede deel van Paulus’
opwekkingslied gaat het over God die
Jezus verhoogt: heel hoog (‘hyper’,
buiten proporties)! De allerhoogste en
allerbelangrijkste is voor Jezus: hij is
HEER! In ons leven kunnen we allerlei
namen hoog houden omdat ze heel
belangrijk zijn: het zijn je helden
(voetballers, schrijvers, coaches, leiders,
leraren enz.). Maar het gaat erom dat
Jezus je Held is, dat je met hem - en hem
alleen - de koning te rijk bent. Op
Geerts Hyves: ‘Helden: Jezus!’ God kan
het niet verdragen als Jezus maar één
van de vele namen is die in ons leven
belangrijk zijn. Hij moet de allergrootste
naam hebben: hij is machtig, hij is
krachtig, hij is prachtig!

Groei in de genade en in de
kennis van onze Heer en
redder Jezus Christus. Hem
komt de eer toe, nu en in
eeuwigheid. Amen.
2 Petrus 3:18

Hoog verheven
Wat God hier over Jezus zegt gaat alle
perken te buiten: de hoogste eer die in
het Oude Testament alleen aan de
HEER (Jahweh) toekwam, wordt hier
aan Jezus toegekend: ‘Voor mij zal elke
knie zich buigen en elke tong zal bij mij

Klein worden
Het opwekkingslied bestaat uit twee
delen. In het eerste deel (vers 6-8) wordt
Jezus geëerd omdat hij zich klein heeft
gemaakt. Hij ruilde de hemel in voor de
aarde, liet rijkdom achter en koos voor

zweren. ‘Alleen bij de HEER,’ zal men
zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te
vinden’’ (Jes. 45:23-24). Nadat Jezus
eerst zelf volkomen gehoorzaam is
geweest aan de Vader, zegt God nu:
erken allemaal Jezus als Heer!
Knielen: het gaat erom dat alle
schepselen (elke creatie) hun knieën
buigen voor Jezus. Alleen hem komt die
eer toe, dat we met onze lichamen tot
uitdrukking brengen dat we ons klein
maken in de grootse aanwezigheid van
Jezus.
Belijden: het gaat erom dat je met je
mond, met de woorden die je spreekt,
Jezus groot maakt. Het kan niet van
binnen blijven (daar begint het wel), het
moet naar buiten: roep het uit, laat het
horen!
Gehoorzamen: Heer zeggen betekent
dat je Jezus wilt gehoorzamen, omdat je
zijn eigendom bent geworden. Hij mag
het voor het zeggen hebben in al je
gedachten, gevoelens, beslissingen.
Vader
Dat is trouwens ook precies wat we
nodig hebben: iemand aan wie we ons
vol vertrouwen kunnen onderwerpen
omdat hij alles voor ons heeft over
gehad (in gehoorzaamheid aan de Vader)
en omdat hij het beste met ons voor
heeft: ons brengen in de omhelzing van
de Vader!

Voor een geloofsgesprek…
1.
2.

3.

4.
5.

Lees Filippenzen 2:1-11. Welk vers
spreekt je het meest aan?
Bespreek een aantal kenmerken
van de gezindheid van Christus
(zie ook vers 1-4). Heb jij de
gezindheid van Christus?
Herken je deze geestelijk wet:
eerst klein worden om zo groot te
worden in Gods ogen, vrucht
dragen door moeite heen?
Buig jij je knieën wel eens voor
Jezus?
Wat zijn de momenten dat je Jezus
met je tong belijdt als Heer?

