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Fill. 1:12-26 (HSV)
12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veeleer tot bevordering van
het Evangelie heeft gediend,  13 zodat in het hele gerechtsgebouw1) en aan alle overigen
duidelijk is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil 14 a en dat het merendeel
van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen heeft om
overvloediger het Woord onbevreesd te durven spreken.

a - Ef 3:13 - Daarom verzoek ik u met aandrang, de moed niet op te geven bij mijn
verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u..
1 Thess 3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf,
dat wij daartoe bestemd zijn

15 Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit
welwillendheid. 16 De eersten verkondigen wel Christus uit eigenbelang, niet zuiver, met de
bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, 17 maar de laatsten uit liefde,
omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. 18 Wat dan? Toch
wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid;
en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Heengaan of blijven

19 b Want ik weet dat dit mij tot zaligheid2) strekken zal, door uw gebed en de bijstand van de
Geest van Jezus Christus,

b 2 Kor 1:11 - terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond
voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.

20 overeenkomstig mijn vurige verwachting en hoop c dat ik in geen enkel opzicht
beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid d, zoals altijd, Christus ook nu groot
gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.

c Rom. 5:5 - en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten
uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is
d Efez 6:18-20 - 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle
heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,
20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen
optreden, zoals ik behoor te spreken.

                                                          
1 Of: Ceasars’ gerechtshof – vgl Fill 4:22: “U groeten al de heiligen, inzonderheid die aan het
huis des keizers verbonden zijn”

2 Rom. 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.”.
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21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.  22 Maar moet ik
blijven leven in het vlees, dan betekent dit voor mij dat ik vruchtbaar werken kan3); en wat ik
verkiezen zal, weet ik niet. 23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb het verlangen
om heen te gaan en met Christus te zijn e, want dat is verreweg het beste f, 24 maar in het
vlees te blijven is noodzakelijker voor u.

e 2 Kor 5:2,3 – 2,3 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit
de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden
worden.
2 Kor 5:8 maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het
lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.
f  Psalm 16:10, 11 - want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij
uw gunstgenoot de groeve zien. 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor
eeuwig.

25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven4) en bij u allen zal blijven tot uw
vordering en blijdschap van het geloof, 26 opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is
in mij, doordat ik weer bij u ben.

                                                          
3 Zie 1:12, 13 – Paulus kreeg nu de kans om te spreken tot andere mensen; de mensen aan het
hof, de mede-gevangenen, de gevangenbewaarders, etc., etc. en dit spreken of getuigen, zijn
gevangenschap om Christus’ wil, droeg vrucht – let in dit verband ook op eerder aangehaalde
4:22.
4 Reden waarom aan te nemen is dat deze brief tijdens de éérste gevangenschap is geschreven,
en niet de tweede. Met name omdat Paulus zegt dat hij het wéét, er op duidend dat hij dit
inzicht of deze wetenschap van de Here heeft gekregen.
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Redder, Verlosser, Heer
Wie kent de Here Jezus als: Redder, Verlosser, Heer?

redder (dem; redders; redster)
1 iemand die redt

Bij het woord ‘redder’ hebben we vaak niet zoveel moeite ons iets voor te stellen. Zelf denk
ik dan aan het beeld van bijvoorbeeld de reddingsbrigade’s. Stoere mannen die, wanneer ze
bericht krijgen dat er iemand op het punt staat te verdrinken of wanneer een schip in nood is,
uitrukken in de meest wilde storm om de drenkeling of schipbreukelingen te redden.

Wanneer we spreken over de Here Jezus als onze redder, dan hebben we het over God’s Zoon
die naar de aarde kwam om onze zaligmaker te worden door zijn verzoenend sterven én .. de
opstanding uit de doden.

De Here God zegt tot Israël, in het oude testament, meerdere malen dat hij hun redder is Jes

49:26, Jes 60:16. Maar over God wordt, opmerkelijk genoeg, voorzover ik heb kunnen nagaan niet
gesproken als de ‘zaligmaker’ van Israël. Er is maar één tekst in het OT waar gesproken wordt
over de Heere als záligmaker van Israël. Daarvoor moeten we overigens de staten vertaling
gebruiken, want de NBG heeft het vertaald als ‘verlosser’.

Jes 25:6-12
Vers 9, uit de StatenVertaling, zegt het zo:
En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal
ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en
verblijden in Zijn zaligheid.

Wie dit gedeelte leest zal het opvallen: dit kan maar over één persoon gaan! De Here Jezus
Christus! Hij is immers de verwachte zaligmaker van Israël? Israël, onder de wet, hunkerde
naar Hem die hun zálig kon maken. Die hun werkelijk kon redden van de zonde. De wét kon
dit niet; die veroordeelde hen! Paulus zegt het in Rom. 2:12 zo: “Want allen, die zonder wet
gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden”.
En in Rom. 3:20 zegt hij: “dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal
worden, want wet doet zonde kennen.”

Waarom is er een wet? Waarom zijn er wetten in ons land? Vaak zeggen we: “om te
reguleren”. Oftewel om te zorgen dat de zaken ordelijk verlopen. Dat is wel zo, maar er is ook
nog iets anders: de wet die regelt dat ik maar 120 km/u mag rijden op de weg, zorgt namelijk
niet dat ik dat doe. Dat kán die wet niet! Het instellen van een wet, de régel vaststellen, zorgt
er niet voor dat we er naar luisteren, als mensen. We lúisteren pas –meestal dan- wanneer er
aan die wet ook een straf verbonden is. Oftewel: rijdt je te hard, dan krijg je een boete. En
rijdt je meer dan 50 km te hard, dan ben je je rijbewijs kwijt.

Zo was het ook met de wet die Israël kreeg opgelegd; die wét kon er niet voor zorgen dat ze
zich er aan hielden ténzij… er op het overtreden van de wet (zondigen dus) een straf stond,
een maatregel was tegen de overtreders.

Dáárom verlangde óók Israël niet alleen naar een rédder, die hun van de spreekwoordelijke
verdrinking zou redden, maar naar een záligmaker. Iemand die hun zonde, hun
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wetsovertreding, zou wégdoen! Zij verwachtten hem, en nog steeds wácht Israël op Zijn
komst.

Om bij het beeld van de drenkeling te blijven.. als we spreken over een redder die ons van de
verdrinkingsdood redt hebben we het dus over de persoon die ons uit het water sleept. Dan
ben je gered. En dan? Je bent nog steeds diezelfde persoon, en met een beetje pech stap je zo
weer een keer het water in en dreig je op een slechte dag wéér te verdrinken. De redder is het
hier-en-nu.

Paulus sprak in Fillipenzen dan ook niet alleen over het réddende werk van de Here maar over
de Here Jezus als de ZALIGMAKER. Een veel méér omvattend begrip! Redder is dus een
onderdeel er van. Maar de beste vertaling voor het woord of begrip ‘zaligmaker’ is: Verlosser.

Verlosser (dem)

 1 Jezus Christus

Wanneer je in het woordenboek zoekt naar het woord ‘verlosser’ dan staat er in de dikke van
Dale: “Jezus Christus”. De énige betekenis die de van Dale geeft!

Zónder Gods Woord te raadplegen, door gewoon in een woordenboek te kijken,  kan een
mens dus te weten komen wie de Verlosser is.

In het O.T. komen we het woord ‘verlosser’ vaak tegen en in bijna alle bijbelverzen die hier
over spreken zien we dat er maar één is, die de verlosser is. Jesaja schrijft: “De naam van
onze Verlosser is de HERE der heerscharen, de Heilige Israëls” (Jes. 47:4).

Wat doet een verlosser? Denk daarbij aan het beeld van Israël in Egypte. De Here
a. verloste het volk van de slavernij (de redding), van de Egyptische overheersing;
b. Hij bracht ze door de woestijn heen naar een nieuw land: het belóófde land, Israël!

Een verlosser rédt je niet alleen uit je penibele situatie, Hij zorgt er óók voor dat je er niet
weer in terug komt door je ‘naar elders’ te brengen, door je omstandigheden te veranderen.

De Here Jezus heeft ons niet alleen geréd, Hij brengt ons ook naar het beloofde land. Wij zijn
door Hem behouden. Niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor de toekomst; straks
zullen wij mét Hem zijn. En door de verlossing zijn we nu al burgers van dat nieuwe,
beloofde, land:

Fil. 3:20 - “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten”

Het Griekse woorden voor zaligheid duidt op overgave, veiligheid, bewaren, genezing en
gefundeerdheid. Zaligheid is daarmee een veelomvattend woord dat  alle aspecten omvat van
de redding van de gelovige.

Zaligheid, verlossing, omvat drie stadia:

1. de gelovige ís gered van de zondeschuld, dat is: de staat waarin hij was voor de
wedergeboorte;
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2. de gelovige is gered van de overheersing van de zonde (bevrijd van het slavenjuk!), dat is
het nú, ná de wedergeboorte;

3. de gelovige is voor de toekomst behouden, gaat niet meer verloren maar zal Christus
gelijkvormig worden (1 Joh 3:2).

Deze redding is door geloof alleen (Rom. 3:27, 1 Petr 1:5) en is niet iets wat wij zelf door
werken zouden kunnen verdienen. Voor de mens geldt: éérst geloof, de Verlosser aannemen,
dán de werken die daaruit volgen (Efez 2:9, 10). Daarom ook dat de werken van de wet de
mens nooit, nooit en te nimmer, kunnen of konden redden.

Heer (syn.: meester)

1 mannelijk persoon
 2 man van opvoeding en beschaving
 3 gebieder

4 meester

En dan komen we bij de laatste vraag: kent u, jij, de Here Jezus als uw Heer? Je zou toch
bijna denken: wat een rare vraag eigenlijk. Als Hij mijn Redder en Verlosser is, dan is Hij
toch ook mijn Heer? 1 + 1 is toch 2?
Er valt over Fill. 1:12-26 heel veel te zeggen. Er valt heel veel uit te leren. We zouden kunnen
spreken over de leraren die vanuit valse motieven het Evangelie brengen. We zouden kunnen
spreken over Paulus geloofsvertrouwen,.. en nog talloze andere zaken.

Maar,.. Paulus spreekt hier niet over Christus als zijn Heer. Toch? Hij spreekt wel over
Christus als zijn zaligmaker. Maar niet over Christus als zijn Heer. Niet direct. Maar als we
naar de omstandigheden kijken waarin Paulus zich bevond, zegt dit gedeelte wel dégelijk iets
over hoe Paulus de Here Jezus als zijn Heer had geaccepteerd.

Ik wil graag gaan naar een korte levensbeschrijving van Watchman Nee.

Watchman Nee werd geboren op 4 november 1903 in Swatow, China. Zijn moeder
Ho-Ping was bang dat ze alleen maar dochters zou krijgen en bad daarom om een
zoon, die ze ook kreeg. Ze had al twee meisjes. Hoewel ze in die tijd een naamchristen
was bad ze toch om een zoon en beloofde hem terug te geven aan God. Volgens de
traditie noemden ze hem Shu-tsu, hetgeen betekent: hij die doorgaat met het vereren
van de voorouders. Pas in 1925 veranderde hij zijn naam in Watchman (in het Chinees
is dat To-sheng).

Toen hij zes jaar oud was verhuisden de Nee’s terug naar de plaats waar ze
oorspronkelijk vandaan kwamen, Foochow. Toen hij 16 was ging Watchman naar de
Middelbare school in Foochow (die gesponsord werd door een Anglicaans
Zendingsgenootschap) om daar een westers georiënteerde opleiding te krijgen. Dat
was een eerste stap naar het Trinity College dat geleidt werd door voornamelijk Ierse
zendelingen van het Trinity College uit Dublin. Omdat hij briljant was hoefde hij niet
hard te studeren om aan de top van de klas te komen. Hoewel hij meedeed aan de
Christelijke tradities als doop, communie, zondagsschool, enz, had hij niet de Here
Jezus als zijn persoonlijke Redder aangenomen. Hij hield van de wereld en zocht naar
aardse glorie. Hij las romans en ging graag naar de film. Hij schreef artikelen voor
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kranten en met het geld dat hij daarvoor kreeg kocht hij loten. In die tijd was hij
voorzitter van de studenten-vereniging.

Eind februari in het jaar 1920 kwam Mej. Dora Yu naar Foochow, zij was één van de
eerste Chinese evangelisten, om daar een reeks opwekkings-samenkomsten te houden
in de kapel van de Methodisten. Mevrouw Nee, die een oude vriendin was van Dora
Yu, ging er heen en werd gered. Scholieren mochten ook komen en een aantal deden
dat ook. Maar Watchman niet. Hij moest niets van het geloof hebben want hij had zich
een eigen toekomst in het vooruitzicht gesteld waarin hij carrière zou gaan maken.

Zijn moeder nodigde hem uit maar hij ging niet omdat hij haar op dat moment haatte
vanwege een onverdiend pak slaag dat hij gekregen had. In januari was er namelijk
een kostbare vaas gesneuveld en Watchmans moeder was er zeker van dat hij het
gedaan had; dus stelde ze hem bloot aan een vernederend pak slaag. Hoewel ze later er
achter kwam dat hij het niet gedaan had bood ze nooit haar excuses aan.

Nu ze echter gered was ging ze familie-bijeenkomsten houden. Toen ze op de piano
begon te spelen werd ze door de Geest van God er diep van overtuigt dat ze voordat ze
zouden beginnen een openlijke belijdenis moest doen aan haar zoon. Tot ieders
verbazing stond ze op, liep naar Watchman, omarmde hem en riep uit: "Om Jezus wil,
vergeef me alsjeblieft voor het pak slaak dat ik je onverdiend gegeven heb." Dit raakte
hem diep. Nooit had hij gehoord van een Chinese ouder die gezichtsverlies wilde
lijden. Als zijn moeder zo was veranderd dan moest er toch een kracht zitten in de
prediking van deze evangeliste dacht hij. Het christendom moest meer zijn dan alleen
een dogma. Hij ging naar de samenkomst en werd gered.

Wat volged was dat hij een strijd in zijn hart kreeg… want voor hem stond het vast dat
als hij de Here Jezus als Redder zou aannemen hij Hem ook als Heer zou moeten
aannemen. "Ik moest de keuze maken of ik Hem zou gaan dienen als Zijn dienaar;
want als ik Hem als Redder aannam moest ik Hem ook als Heer aannemen en Hem
voor de rest van mijn leven dienen. Ik was pas zeventien en had grote
toekomstplannen. Maar nu moest ik zowel van mijn zonden als van de wereld worden
bevrijdt. Deze twee dingen moesten hand in hand gaan."

Wanneer we nu kijken naar Paulus, en hem daar zo voor ons zien in gevangenschap,
onverdiende gevangenschap, om Christus’ wil.. wordt misschien duidelijk hoe Paulus zijn
Redder en Verlosser diende als Heer.

Het dienen van Christus is niet vrijblijvend.

Wanneer we geloven dat hij onze Redder en Verlosser is, komt er een vervolgstap: hem ook
accepteren als onze Heer. Dat is: accepteren dat vanaf het moment dat wij Hem als Redder en
Verlosser accepteren Hij ook onze MEESTER is. Dat Hij het is die de leiding in ons leven
heeft genomen en wij Hem volgen.

Dit betekent dat de Heere ons in ons leven leiden gaat. Dat Hij het is naar wie wij luisteren, en
niet wij zelf de koers van ons leven bepalen. Het voorbeeld van Watchman Nee maakt dit
duidelijk. Het voorbeeld van vele anderen die ons voorgingen. Het accepteren van Jezus als
Heer is nooit zonder consequenties of vrijblijvend maar het is wel dé beste keuze die een
mens kan maken!
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Rom. 10:9:
“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden”

In Kolossenzen 3:24 zegt Paulus “Gij dient Christus als Heer”. Hij zegt dit als slot op een
uitleg wat dat dienen van Christus als Heer inhoudt; Kol. 3:5-24.

Ik wil graag de vragen herhalen waarmee ik begon, en ik wil u vragen ze in uw hart, voor de
Heere, te beantwoorden….

Kent u de Here Jezus als uw Redder…?
…Kent u de Here Jezus als uw Verlosser…?
…Kent u de Here Jezus als uw Heer…?

(dankgebed)


