
Het leven is voor mij Christus

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. (Filippenzen 1:21)

Leven en sterven, twee dingen die uitermate belangrijk zijn voor ieder mens. 
Als eerste wordt het leven genoemd en als tweede het sterven. Dat is ook de juiste volgorde.
Het leven gaat voorop. Daar moet ook als eerste over nagedacht worden. Hoe is ons leven? 
Waar draait het in ons leven om? Wat is voor ons echt het belangrijkste? 
De apostel Paulus hoeft daar niet lang over na te denken. Zijn antwoord is kort en krachtig: Het leven 
is voor mij Christus. Christus bepaalt de inhoud van zijn leven. Zijn leven is met Christus gevuld. 
Christus beheerst zijn leven. In Galaten 2:20 zegt hij zelfs: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. 
Het is bij hem niet meer ik en nog eens ik, maar Christus. Christus bepaalt heel zijn denken, doen en 
laten. Paulus wil zich helemaal door Christus en Zijn Woord laten leiden. Hij is een echte volgeling van
Christus geworden. Van een felle christenvervolger is hij nu een trouwe discipel van Christus.

Na een bijzondere ontmoeting met Jezus Christus dicht bij Damascus is Paulus echt tot bekering en 
geloof in Jezus Christus gekomen en predikte hij meteen Christus, dat Hij de Zoon van God is (Hand. 
9:20). Heel zijn verdere leven heeft hij Christus gepredikt als de enige, ware Redder. Een 
hartstochtelijk verlangen en vurige liefde was er bij hem dat de mensen zalig zouden worden door in 
Christus te geloven. Laten de mensen niet langer voor zichzelf leven in egoïsme en hun eigen 
begeerten volgen, maar dat ze voor Christus zullen leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Dat is 
immers het echte, goede leven. 

Zeggen wij ook met Paulus: Het leven is voor mij Christus? Ja, ik leef in geloofsverbondenheid met 
Christus. Alles wat ik echt nodig heb in mijn leven, ontvang ik van Christus. In Hem heb ik vergeving 
van al mijn zonden en het nieuwe leven waarin ik met vreugde in Zijn liefde mag wandelen. 
Mijn diepste verlangen is dat Christus grootgemaakt wordt, zoals Paulus dat ook heel sterk verlangde. 
In vers 20 zegt hij dan ook dat Christus nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door 
het leven is of door de dood. In leven en sterven wil hij Christus grootmaken. 
Dat is het grote doel voor Paulus geworden. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. 
Als wij er echt op uit zijn om Christus groot te maken in leven en sterven, dan kunnen we alles rustig 
onder ogen zien en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

Paulus zit nu zelf in de gevangenis en weet niet of hij nog weer de vrijheid zal terugkrijgen. Hij kan ter 
dood veroordeeld worden. Hij houdt met beide rekening. Als hij nu de martelaarsdood zal moeten 
sterven, dan zal hij direct bij Christus, zijn Heere en Heiland, mogen zijn. Het bij Christus mogen zijn in
de eeuwige heerlijkheid, dat is voor hem verreweg het beste. Maar hij verlangt er ook naar om de 
gemeente nog te blijven dienen. Wat de Heere bij hem doet, is goed. Hij kan alles in Gods hand 
overgeven. Als Christus maar groot gemaakt wordt in leven en sterven. Dat is voor hem het 
belangrijkste. 
Het sterven zal in ieder geval geen verlies betekenen maar grote winst. Hij krijgt de eeuwige zaligheid.
Hij zal dan verlost zijn om de Heere in volkomen liefde te aanbidden. Wat een heerlijke toekomst! 
En dat geldt voor allen die met Christus verbonden zijn in geloof en liefde. Als Christus ons leven is, 
zal ons sterven een thuiskomen zijn bij Hem in het huis van de Vader.
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