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Het geheim van
een christenleven
‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’ (Filippenzen 1:21)
Het schijnt dat het blad Linda het meest succesvolle maandblad op de Nederlandse markt is. Het draagt de naam van
een van Nederlands meest bekende televisiepersoonlijkheden: Linda de Mol.
Het geheim van het succes van haar
blad is dat het als motto heeft: als jij
het leuk vindt, is het leuk; doe wat je
wilt. Het is allerminst bevoogdend en
belerend. En dat spreekt aan. Want is
dat niet wat in onze maatschappij ook
geldt? Als je het leuk vindt, is het leuk;
doe wat je wilt. Is dat niet het geheim
van het leven?
Deze boodschap verslaat op dit mo
ment z’n miljoenen. Het lijkt aantrekke
lijk. Het lijkt je ver te brengen. Ja, Linda
de Mol zelf is er het schoolvoorbeeld
van. Zo van: eigenlijk ben ik zoals jij,
maar geluk, talent of wat ook heeft mij
in een andere situatie gebracht en wat
mij overkwam, kan ook jou overkomen.
Rijk, beroemd en succesvol zijn.

Motto
En daar sta je dan als christen. Een
groter contrast met wat Paulus zegt
in de brief aan de Filippenzen, is niet

denkbaar. Tussen de regels door lees je
dat hij het niet gemakkelijk heeft. Hij
zit gevangen. Expliciet zegt hij het ook
in vers 13: Ik ben een gevangene om
Christus’ wil.
Nog erger dus. Hij heeft niets gedaan.
Alleen maar omdat hij gelooft in Chris
tus, zit hij nu gevangen. Nee, zijn situ
atie is allerminst aantrekkelijk. Maar
vanuit de gevangenis heeft hij dus een
brief geschreven. Aan de gemeente in
Filippi. En in die brief brengt hij onder
woorden waar het in een christenleven
om gaat. Paulus spreekt heel anders.
Hij heeft het over Jezus Christus. ‘Het
leven is voor mij Christus en het ster
ven is voor mij winst.’ Dat is zijn motto,
zeg maar. Compleet verschillend. Maar
wel heel diep en voor ons ook veelzeg
gend. Het is het geheim van een chris
tenleven.
En het is niet zonder reden dat Paulus
deze brief heeft geschreven. Hij heeft

er een speciale bedoeling mee. Hij wil
de jonge christenen in Filippi gerust
stellen. Ze maken zich zorgen over hun
broeder en voorganger. Je kunt het je
voorstellen. Ze weten dat hij gevangen
zit. Zijn rechtsproces is in volle gang en
het is nog volstrekt onzeker wat de uit
slag zal zijn. Het is niet alleen denkbeel
dig dat het uitloopt op een doodvonnis,
er is een grote kans dat hij voor de leeu
wen geworpen zal worden.
Daar moeten ze eenvoudig niet aan
denken. Dat is niet alleen verschrikkelijk
voor de persoon zelf, maar het zou ook
een ramp zijn voor de zaak van Christus.
Wat moet er dan terechtkomen van
de verbreiding van het evangelie? En
daarom is Paulus in het begin van deze
brief ook heel persoonlijk. Hij zegt: Het is
niet nodig dat jullie over mij inzitten en
je zorgen maken. Hoe nijpend de situ
atie ook is. Paulus geeft aan: Ik maak me
geen zorgen. Want al is hij dan gebon
den, het Woord van God is niet te bin
den. Dat gaat ondanks alles zijn gang.

Winst
Als Paulus wordt vrijgesproken, be
tekent dat voor hem leven. En leven
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is voor hem: Christus. Leven is voor
hem niet: eten en drinken, niet: geld
verdienen, niet: voor alles genieten en
doen wat je zelf leuk vindt. Nee, leven
is voor hem: Christus. Christus is in zijn
leven het een en het al. Leven betekent
voor Paulus: in alles gericht zijn op
Christus. Dat is de ene mogelijkheid. De
andere mogelijkheid is deze, dat Paulus
ter dood veroordeeld wordt en wordt
geëxecuteerd. En dat, zegt Paulus, is
winst.
En vooral dat laatste valt in onze maat
schappij heel vreemd. In onze cultuur
is één ding duidelijk: je moet proberen
het sterven zo ver mogelijk bij je van
daan te houden. Zo lang mogelijk leven.
Leuke dingen doen. Genieten. Daar gaat
het om in onze welvaartscultuur. En
het sterven past daar niet in. Integen
deel. Sterven betekent dat er een einde
komt aan het genieten. En dat is het
ergste wat er is. Dat je niet meer kunt
genieten. Dat is geen leven meer. Dat je
niet meer kunt doen wat jij wilt.
Ja, we moeten oppassen dat we niet
door dit gedachtegoed geïnfecteerd
worden. Ook als christenen. Och, het
gaat zo gemakkelijk. Want het wordt
ons dagelijks voorgehouden, om de
dood niet te zien als winst, maar als
een schadepost. Ja, de dood is de al
lergrootste schadepost die je kan tref
fen, vooral als je midden in het leven
staat. Wanneer je leven opgaat in eten
en drinken en genieten, is dat ook
werkelijk het geval. Natuurlijk, als je
leeft met het motto: ‘doe wat je leuk
vindt, geniet, leef je uit’, dan maakt de
dood daar een eind aan. Dan is de dood
inderdaad het ergste wat je kan overko
men. Of gewoon domme pech hebben.
Wanneer Christus nu, vandaag, in dit
leven, niet het een en al voor je is, kan
de dood nooit winst zijn. De dood kan
alleen winst zijn, als het leven voor ons
Christus is. Want daaraan kan de dood
geen einde maken.

Geheim
Deze woorden van Paulus brengen het
geheim van een christenleven onder
woorden. Ze gaan diep. Ze reiken ver. Ze
maken het verschil. Ze veroorzaken een
scheiding die door deze wereld loopt.

Tussen mensen aan de ene kant, die
zeggen: Het leven is voor mijzelf en het
sterven is voor mij verlies. En mensen
aan de andere kant die zeggen: Het le
ven is voor mij Christus en het sterven
is voor mij winst.
Maar je moet deze woorden van Paulus
wel goed peilen. Dat je niet denkt dat
er bij hem zoiets is als een doodsver
langen. Dat komt voor: dat het leven zo
moeilijk en zwaar is, dat je alleen nog
maar de dood als uitweg ziet. Maar dat
bedoelt Paulus hier niet. Ook moet je
Paulus niet zien als een bibberend oud
mannetje, die geplaagd wordt door al
lerlei kwalen en aan wie het leven niets
meer te bieden heeft. Ja, misschien dat
ook jij deze woorden van Paulus wel
zo opvat. Vooral als je nog jong bent.
Dan kun je hier niet zo veel mee. Het
sterven is mij winst! Kom op: het leven
lacht mij toe. Dat denk je dan. En toch,
deze woorden van Paulus zijn niet al
leen maar voor oude mensen. Paulus
verlangt ernaar met Christus te zijn.
Niet pas wanneer hij oud en der dagen
zat is geworden. Ook niet in een situ
atie waarin hij lichamelijk is afgetakeld
en een wrak is geworden. Maar in de
volle kracht van zijn leven. Je leest het
ook tussen de regels door.
Paulus bruist van energie. Nee, Paulus
brengt hier het geheim van een chris
tenleven onder woorden. Als je gelooft
in de Here Jezus, dan ben je op Hem
georiënteerd. Dan draait je leven om
Christus.
Maar hoe ziet je leven er dan uit? Wat
betekent het dat je leven Christus is?
Nee, dat betekent niet dat je elk uur,
elke minuut aan Hem denkt, of zo.
Natuurlijk niet. Dan kun je niet je werk
doen. Dan kun je niet je verantwoor
delijkheden die je hebt, uitvoeren. Nee,
het betekent dat je met Hem verbon
den bent. Dat je met Hem rekent. Met
wat Hij gedaan heeft, wat Hij gezegd
heeft. Het betekent dus dat je de Bijbel
leest, dat je tot Hem bidt. Dat je Hem
betrekt in alle keuzes van het leven.
In welke baan kan ik Hem het beste
dienen? Waaraan geef ik mijn geld uit?
Dat je erover nadenkt of Christus daar
ook blij van wordt. En de keus van mijn
levenspartner. Mijn huwelijk. Dat je dan
voor alles rekent met Christus en zijn
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liefde. En de zorgen in mijn leven. De
ziekte die ik te dragen krijg. De ouder
dom die zich aandient. Dat ik dat in zijn
handen leg en erop vertrouw dat het
goed komt, hoe dan ook. En dat ik wil
luisteren naar zijn woorden, zijn gebo
den. Ook als het me niet uitkomt, maar
alleen omdat ik Hem wil volgen. Kijk,
dat betekent het dat je leven Christus
is. Dat je voor alles Hem wilt dienen, als
een kind aan zijn hand wandelt. Dat je
je leven leeft voor Hem.

De kaap
Misschien kent u, ken jij de geschiede
nis van Stormkaap. Dat is het zuidelijk
ste puntje van Afrika. Helemaal aan de
onderkant. Zeelieden waren in vroeger
eeuwen bang om voorbij deze Kaap te
varen. Ze vreesden dat ze schipbreuk
zouden lijden. Nog nooit was een schip
daar veilig langs gekomen, zei men.
Totdat iemand toch de moed had en
een poging waagde. Tot ieders verras
sing ontdekte hij de route naar Indië.
En daarmee ontsloot hij de weg tot
de rijkdom van het Oosten, waarvan
iedereen tot die tijd alleen kon dromen.
Vanaf dat moment werd deze zuidpunt
anders genoemd. Voortaan sprak men
niet meer van Stormkaap. Maar van
Kaap de Goede Hoop.
Zo is het ook met de dood. Geen mens
die van zichzelf eromheen kan. Bij de
kaap van de dood moet iedereen stran
den. Maar sinds Christus die dodelijke
klip gepasseerd is, ligt het anders.

Christus, die zegt: Ik ben de Opstanding
en het Leven. Wie in mij gelooft, zal le
ven, ook al is hij gestorven (Joh. 11:25).
Christus is de klip voorbijgegaan. De
weg daaraan voorbij heeft Hij geopend,
door op te staan uit de dood. Hij staat
aan de andere kant. En Hij wacht al de
zijnen op. Jezus is zelf, zeg maar, Kaap
de Goede Hoop. Met Hem is er een
nieuw perspectief. Er ligt een nieuwe
wereld voor je open. Als je leven Chris
tus is, is dat je verlangen. Die nieuwe
wereld waarin je met Christus zult zijn.
Voor eeuwig bij Hem thuis zijn. Thuis.
In het Vaderhuis waar vele woningen
zijn. Is dat geen winst? Verlost te zijn
van zonde, van ongeloof. Bevrijd van
verleiding en verzoeking. Geen zorgen
meer, geen ziekte, geen depressiviteit,
geen verdriet, geen eenzaamheid. On
gestoord en eeuwig bij Christus zijn.

Tot uw dienst!
Als je dat zo voor je ziet, begrijp je iets
van wat Paulus zegt. Dit is het geheim
van het christenleven. Leven is voor mij
Christus. Als teken daarvan zou je elke
dag kunnen doen wat de hugenoten
in Frankrijk deden. Wanneer ze ’s mor
gens opstonden, was het eerste wat ze
zeiden: ‘A votre service.’ Tot uw dienst,
Heer. Daar gaat het om. Je staat op, je
maakt je klaar voor werk, voor school,
voor vakantie of voor de dag in het al
gemeen en je zegt: ‘Heer, ook deze dag
sta ik in uw dienst.’ In dat licht staat je
leven, als je gelooft in Christus. Als je

Jezus je Heer noemt. Dan doe je niet
meer wat je wilt. Dan streef je niet
meer naar het beste, het mooiste voor
jezelf. Maar dan gaat het erom dat je
Heer blij is. Nee, dat betekent niet dat
een christen nooit plezier heeft. Dat
hij geen leuke dingen doet, niet op va
kantie gaat, niet geniet van het mooie
weer. Natuurlijk wel. Het betekent ook
niet dat je geen doelen mag nastreven
in dit leven. Natuurlijk doe je een op
leiding en probeer je een leuke baan te
vinden.
En toch. Er zit verschil. Uiteindelijk leef
je niet voor jezelf. Maar voor je Heer.
En hoe weet je nu of je dat doet? Of
je dat wérkelijk doet? Nu, dat weet je
wanneer je je diepste wens zou moe
ten omschrijven. Wanneer je de vraag
zou moeten beantwoorden: wat wil
je nu het liefste, het allerliefste, wat
is je droom? Als je leeft voor jezelf, zul
je wellicht antwoorden: mijn droom
is een droomhuis, een luxe villa in Het
Gooi of in Wassenaar. Een ander praat
over een luxe motorjacht of een super
deluxe vakantie op Bali. Weer een an
der zegt te verlangen naar een andere
baan omdat hij meer wil verdienen.
Wat is je droom? Als je leven Christus
is, zoals bij Paulus, zul je een ánder
antwoord geven. Wat is je diepste ver
langen? Dat ik Christus mag zien. Dat ik
Hem mag ontmoeten. Dat mijn leven in
zijn dienst mag staan.
Mijn verlosser, mijn Middelaar. Chris
tus. Hij is het geheim. Het geheim dat
wij als christenen samen delen. In een
wereld die leeft voor zichzelf, die werkt
voor zichzelf, die geniet voor zich
zelf. ‘Laten we eten en drinken, want
morgen sterven wij.’ Wij zeggen, met
Paulus: Leven is voor mij Christus en
sterven is voor mij winst.
De informatie over het blad Linda is geba
seerd op: De Groene Amsterdammer van 28
januari 2015.
De voorbeelden van ‘Stormkaap’ en ‘de hu
genoten’ zijn ontleend aan: M. van Campen,
Kernteksten uit de zendbrief aan de Filippenzen, Houten 2009, resp. p. 32 en 35.
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