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Positief denken is: denken 
dat iets waar is omdat 

jij erin gelooft. Positief 
geloven is: in iets geloven 

omdat het waar is 
(want het staat in de bijbel).

Wie wij zijn in Christus (3)

God brengt de wil zover en 
geeft deze zoveel kracht, 

dat hij als een goede 
boom vruchten van goede 

werken kan voortbrengen. 
-DL III/IV,11- 

Positief denken is helemaal in: als je 
zegt ‘ik kan het’, dan kun je het ook. 
Motivatie-goeroes leren ons om de 
kracht in onszelf te ontdekken en te 
gebruiken. De woorden van Paulus 
hebben ook een hoog positief gehalte. 
Een preek daarover kan garant staan 
voor een ‘Hour of Power’. Maar Pau-
lus gelooft niet in eigen kunnen. Hij 
gelooft in Christus, Gods kracht. Alles 
kan ik, in Hem die mij kracht geeft, Chris-
tus!

Alles
Het ‘alle dingen’ staat in het Grieks 
voorop. Het is een directe verwijzing 
naar vers 12 waar Paulus spreekt over 
alle vormen van overvloed en gebrek 
die hij kent in zijn leven. ‘Alles’ gaat 
niet over dingen die we zelf graag 
willen (afvallen, uit onze rolstoel stap-
pen, een examen halen) maar over 
wat God graag wil met onze levens. 
Op het gebied van de heiliging, het 
toegroeien naar Christus, zijn wij tot 
alles in staat! Zie ook Johannes 15 vers 
5: ‘Zonder Mij kunt u niets!’ Door geen 
enkele levensomstandigheid hoeven 
we ons eronder te laten krijgen.

Ik
Het gaat hier niet om passiviteit: alles 
maar aan God overlaten. We worden 
geroepen om in eigen verantwoorde-
lijkheid stappen te zetten en keuzes 
te maken. Onze eigen wil wordt in 
beweging gezet door de Geest (DL III/
IV, 11). Dit bijbelwoord in Filippenzen 
4 (en andere bijbelwoorden zoals: Ps. 
18:30,33; Ps. 15:2; Ps. 68:36; Ps. 84:8; 
Marc. 8:23; Marc. 10:27; Rom. 8:37; 2 
Kor 3:5; Efe. 1:19; 3:16,20; Kol. 1:11) 
leert ons om ons niet te wentelen 
in zelfmedelijden en om ons niet te 
focussen op onze eigen (vleselijke) 
zwakheid. Aangeraakt en geleid door 
de Geest van Christus is op het gebied 
van de heiliging van ons leven alles 
mogelijk. 

In Hem
De uitdrukking ‘in Christus’ is in de 
brieven van Paulus buitengewoon 
belangrijk. Alleen al in Filippenzen 4 
komt het zeven keer voor (verzen 1, 
2, 4, 7, 13, 19, 21). Het is juist ook in 
deze brief dat Paulus getuigt van zijn 
radicaal en totaal gegrepen zijn door 
Christus (3:7-14). Verder straalt er in 
deze brief, ongetwijfeld juist vanwege 
het gegrepen zijn door Christus, een 
diepe blijdschap (1:4,18,25; 2:2,17-
18,28-29; 3,1; 4:1,4,10). ‘In Christus’ 
heeft te maken met ‘verbondenheid 
met Christus’, de ‘eenheid met Chris-
tus’ en de ‘sfeer van Christus’. De 
kracht om alles te kunnen, die we in 
Hem vinden, zal dan ook de kenmer-
ken vertonen van zijn karakter (lief-
devol, geduldig, trouw) en zijn doelen 
(gehoorzaamheid aan en eer voor de 
Vader).

De Geest
Het ‘in Christus zijn’ is een werk van 
de Geest. Waar mensen in Christus 
kracht vinden om alles te kunnen, 
weet je zeker: Gods Geest werkt. Hij is 
de Schepper van deze werkelijkheid: 
dat wij in Jezus zijn en dat Jezus in 
ons is (Joh. 15:1-8; Rom. 8:9-11; Gal. 
2:20; Gal. 5:22-23).

Kracht en zwakheid
Christenen mogen in Christus krach-
tige mensen zijn. Geen ‘loosers’ maar 
‘winners’. Christus geeft ons namelijk 
kracht. Maar we kunnen nog een stap 
verder gaan: Christus IS onze kracht in 
eigen Persoon, want Hij wordt ‘Gods 
kracht’ genoemd (1 Kor. 1:24). Als we 
bidden om kracht van God, bidden we 
dus om Christus die in ons wil wonen 
en werken! Maar hoe zit het dan met 
de zwakheid waarover de bijbel ook 
spreekt? ‘In zwakheid wordt des Heren 
kracht volbracht’ (Psalm 27:7 berijmd) 
en ‘de kracht openbaart zich eerst 
ten volle in zwakheid’ (2 Kor. 12:9). 
Het gaat erom dat wij erkennen dat 
we uit onszelf niets kunnen, dat we 

loslaten, dat we ons overgeven, dat 
we de controle over ons leven willen 
verliezen. Pas als we zo zwak durven 
zijn, zullen we de kracht van Christus 
gaan ervaren.

Praktisch
1. De kracht voor de strijd: voor wie 
tegen zonde wil vechten, geldt in 
Christus nooit meer: ‘Ik kan het niet’. 
Zondag 17 (door zijn kracht opgewekt 
tot een nieuw leven) en Zondag 52 
antwoord 127 (sterken door de kracht 
van de Heilige Geest, altijd krachtig 
tegenstand bieden)
2. De kracht in het gebed: de ‘metho-
de’ om de kracht van Jezus te leren 
kennen is volgens de bijbel het gebed: 
‘Het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel, doordat er kracht aan 
verleend wordt’ (Jak. 5:16).
3. De kracht van het kruis: de kracht 
van Christus heeft een unieke vorm: 
die van het kruis. ‘Het woord van het 
kruis is voor wie behouden worden 
een kracht van God’ (1 Kor. 1:18).

Bijbellezen
Op deze Bronwater vindt u heel veel 
bijbelteksten die gaan over Gods 
kracht voor ons en in ons. En er is 
maar één manier om Christus’ kracht 
te leren kennen en ervaren: door 
erover te lezen in Gods Woord en erin 
te geloven door de werking van de 
Heilige Geest. Dus: lees en lees en lees, 
en geloof in de kracht van Christus die 
door het geloof in u is!

Gebed
‘Jezus Christus, in U kan ik alles wat 
God van mijn vraagt, door uw Geest. 
Amen.’

Het zou bijzonder 
onbarmhartig zijn van 

God als Hij iets van ons 
zou vragen, wat wij niet 

zouden kunnen.


