Gevoelen
Fil. 2:5:
"Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was."
De gezindheid van onze Heer en Heiland wordt ons ten voorbeeld gesteld. In de volgende
verzen lezen we over Zijn overgave aan de wil van God. Hij gaf Zijn heerlijkheid op om als
Mens, ja, als Dienstknecht de kruisdood te sterven. Dat deed Hij voor u en mij. Voor een ieder, zegt de Schrift: "Eén is voor allen gestorven". De Here Jezus werd overgeleverd om onze
zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
De gehoorzaamheid van Jezus Christus is tot een oorzaak van eeuwige zaligheid voor wie in
Hem gelooft. God heeft Zijn Zoon uit de doden opgewekt, Hem uitermate verhoogd en gesteld aan Zijn rechterhand in de hemel. Daar bidt Hij voor ons (gelovigen) als onze Hogepriester.
De lichamelijke opstanding van Christus uit de doden is de grootste omwenteling in de heilsgeschiedenis. Wie deze opstanding loochent, neemt het hart of de kern van het evangelie weg.
De opstanding staat juist centraal in de prediking van het evangelie.
De opwekking van de Here Jezus uit de doden maakt ons christenen opgewekt.
De opstanding van Christus maakt ontrouwe en religieuze mensen echter opstandig.
De gevolgen van Zijn opstanding voor gelovigen zijn o.a.: Zijn overwinning op de macht van
de duivel; genade, vergeving, onverderfelijk (eeuwig) leven, rechtvaardigheid. Ook wedergeboorte is mogelijk door Zijn overwinning, waardoor wij kunnen wandelen in nieuwheid des
levens en Gode vruchten kunnen dragen, opdat wij zouden leven voor Hém.
Ons inleven in Zijn lijdensweg vinden wij niet eenvoudig. Onze vreugde uiten over Zijn verrijzenis gaat ons al iets beter af. Niettemin mogen wij God, Die de weg tot de zaligheid door
Zijn Zoon bereid heeft, onze dankbaarheid betuigen. We doen dat met onze mond, maar het
beste door heel ons leven te stellen in Zijn dienst en tot Zijn eer. Kol. 3:17:
"Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Here
Jezus, dankende God en de Vader door Hem".
(N)óóit!
Nooit zal ik ten volle kunnen peilen
de smart en smaad, door U ondergaan.
Uw liefde, gegeven voor mijn feilen;
voor de zonden, die ik heb gedaan.
Ooit zal ik volledig kunnen verstaan,
waarom ik vergeving van zonden heb ontvangen
en met onverderf'lijk leven ben aangedaan.
't Antwoord op mijn diepst verlangen.

Nooit zal ik geheel kunnen doorgronden,
Uw verdriet, Uw lijden en Uw pijn.
Uw ellende, Uw doorboorde wonden,
die mij daag'lijks tot zegen zijn.
Ooit zal ik alles mogen doorzien;
eenmaal bij U in 't volle licht.
Als ik U, de Volmaakte, zal zien;
de Zoon van God; een hemels gezicht!
Nooit zal ik volledig kunnen doorleven
Uw verzoekingen; met geduld ondergaan.
Hoe U Zich geheel hebt overgegeven
en mijn schuld totaal hebt voldaan.
Ooit zal ik in volkomenheid mogen leven;
ontworsteld aan zonde, verderf en dood.
Door de God, Die mij nooit zal begeven,
maar mij Zijn trouwe beloften bood.
Nooit zal ik U genoeg kunnen bedanken
voor het werk, dat door U is volbracht.
Maar met mijn staam'lende klanken,
zij U reeds nu mijn dank gebracht.
Ooit zal ik U ten volle kunnen beroemen;
als 'k U aanschouw, U gelijk mag zijn.
U dan "de God der goden" mag noemen;
opgenomen in 't Godd'lijk domein.
Nooit zal ik nu ten diepste beleven
Uw vreugde, Uw opstandingskracht.
Toen U ten derden dage werd gegeven
eeuwig te leven; uit de doden wedergebracht.
Ooit, ... dat klinkt als zo ver weg,
maar 't is naderbij dan men zou achten.
Hij komt, 't is wat Gods Woord mij zegt.
'k Blijf Hem steeds dienend verwachten.

