Schriftlez.: Matth. 28:1-10, Fil. 3:7-16 Tekst: Fil.
3:10-11 Thema: Verlangen naar meer.
Zingen: Ps. 118:11, 12, Ps. 119:87, Ps. 17:3, 4
(toez. Lidm.), Ps. 84:3, 6, Ps. 108:1, 2, Ps. 21:13
Hoofdpunten van de preek
Wanneer ken je iemand echt? In een persoonlijk
stukje schrijft Paulus over zijn harstocht voor Jezus.
Opdat ik Hem mag kennen…
Voor Paulus draait ‘t leven om Christus en daarom
wil hij Hem meer en meer kennen. In een relatie kan
en wil je nooit zeggen: ‘nu ken ik je genoeg.’ Zelfs
Paulus, kent Christus nog lang niet genoeg.

waardoor je sterft aan de zonde en opstaat als
christen. Een weg met opstaan én vallen. Niet voor
niets verlangt Paulus, ‘n ervaren christen naar meer.
en de gemeenschap met Zijn lijden enz.
Een christen deelt in de weg van Christus,
isolement, verdrukking, haat etc.
Daarom wil Paulus Christus ook meer leren kennen
in ‘de gemeenschap met Zijn lijden…’ hij verlangt
naar de steun, de nabijheid van Christus.
Paulus wil net zoals Christus gehoorzaam zijn tot het
einde (door Zijn dood gelijkvormig te worden). Niet
het kruis, maar wel de gehoorzaamheid tot aan…

Wat is kennen? Meer dan feitenkennis. Het gaat
Paulus om kennis door ervaring, relationeel. Je leert
Wie de Heere is en wat je onder allerlei omstandigheden aan Hem hebt.

De Heere geeft ons middelen om gehoorzaam te
blijven tot het einde, middelen (Woord/ teken) waarin
we gemeenschap met Christus’ lijden/ dood ervaren.

Net zoals in elke relatie, is het geloof nooit klaar. Het
geloof moet gevoed worden en moet worden
bijgehouden. Daarvoor krijg je ook anderen, de
gemeente.

om te komen tot de opstanding van de doden.
Aan het einde van dit persoonlijke stukje klinkt een
diepe zucht: om op de een of andere manier te
komen tot de opstanding uit de doden.

en de kracht van Zijn opstanding
Als je iemand beter leert kennen gebeurt er ook wat
met je zelf. Paulus wil Christus en de kracht van Zijn
opstanding beter leren kennen.

Het einddoel is zo hoog, zo ver… en wat zal het
bijzonder zijn om dat te bereiken.

Christus’ opstanding oefent kracht uit in je leven,
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Daarom vieren wij vandaag Pasen: Christus is
opgestaan, Hij leeft en wij – die geloven – zullen
leven om Hem te kennen zoals wij gekend zijn (1
Kor. 13:12).

