
Leven voor Hém  

 

2 Kor. 5:15: 

 

"Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer (voor) zichzelven zou-

den leven, maar Dien (voor Hem), Die voor hen gestorven én opgewekt is."  

 

Enige tijd geleden (2010) stond een enquête in een ochtendkrant. Het ging over zaken, die in-

houd aan het leven geven en de gestelde vraag was: "Wat zijn voor u de belangrijkste waarden in 

uw leven?". De resultaten waren opmerkelijk: 

 

Op nr. 1 stond:  vrijheid 

nr. 2 was:  een partner 

nr. 3 was:  een gezond leven  

nr. 4 was:  een goed gesprek 

op 5 stond:   het gezin 

nr. 6 was:  hulpvaardigheid 

en nr. 7 was:  vrienden 

 

Op de 15e plaats stond: 'God', gevolgd door winkelen (16), feesten (17), genotmiddelen (18) en 

meditatie of gebed (nr. 19).  

 

Nu is vrijheid een groot goed in deze wereld, maar de meesten zullen wel niet de vrijheid door 

geloof in Christus bedoeld hebben. Pas op de 15e plaats staat God en het is daarbij nog maar de 

vraag welke god/God men bedoelt en in hoeverre men Hem persoonlijk kent. 

 

Als christen kun je je ook afvragen wat de zin en het doel van ons leven is. De Bijbel geeft ant-

woord. Vanuit de bovenstaande tekst kun je dit beknopt weergeven met: "leven voor Hem". Als 

kind van God mogen we ons leven toewijden aan de Here Jezus Christus, Die voor ons stierf en 

is opgestaan.  

 

Het voorbeeld van de Here Jezus is het meest duidelijk. De Heiland zei Zelf: "Mijn spijs is, dat 

Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng" (Joh. 4:34). In Zijn 

'Hogepriesterlijk gebed' bad de Heer:  

 

"Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt 

om te doen." (Joh. 17:4) 

 

Hierin mogen wij ook navolgers van Christus zijn: de wil en het werk van God doen; Hem ver-

heerlijken.  

 

Rom. 6:10 zegt over Jezus Christus: "En dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode (voor God)". Dit voor-

beeld van onze Heer mogen wij navolgen. We zijn door het geloof levendgemaakt met Christus 

en mogen ons lichaam stellen tot een Gode welgevallige offerande. Door de verandering van ons 

denken (via Gods Woord) leren we Zijn wil verstaan (Rom. 12:1,2).  

 



Petrus verwoordt het zo:  

 

"Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd 

die overig is in het vlees, te leven." (1Petr. 4:2) 

 

Dan gaat het om een leven tot Gods eer. 

 

Ook het voorbeeld van de apostel Paulus is leerzaam. Hij zegt:  

 

"Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn 

loop(baan) met blijdschap mag volbrengen en de dienst, welken ik van de Heere Jezus 

ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods." (Hand. 20:24)  

 

Paulus' verlangen was om Christus groot te maken in zijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij 

door de dood (Fil. 1:20). Hij zegt vervolgens zeer kernachtig: "Het leven is (voor) mij: Christus 

..." (Fil. 1:21). Deze apostel spoort ons aan om zijn navolgers te zijn in onze wandel met de Heer 

(Fil. 3:17), zoals hijzelf een navolger van Christus is geweest (1Kor. 11:1). Hij schrijft: "Want 

gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam" (1Kor. 6:20). 

 

Samengevat – Kol. 3:17:  

 

"Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Je-

zus, dankende God en de Vader door Hem."  

 

LEVEN  

 

God heeft Zijn Zoon gezonden, opdat wij zouden leven dóór Hem. 

Jezus is de Zaligmaker der wereld. Voortgebracht is nieuw leven uít Hem.  

Wie in de Zoon gelooft, ontvangt het eeuwige leven vàn Hem.  

Door genade verbonden met Christus, hebben wij het leven ín Hem.   

De Here Jezus stierf voor onze zonden. Hij leeft en wij leven mét Hem.   

Wij zijn levendgemaakt met Christus en wij mogen nu leven vóór Hem.   

Wandelend door geloof in Gods Woord,  toegewijd zij ons leven ààn Hem.   

Wij zien verlangend uit naar Zijn komst, want wij zullen tezamen leven mét Hem.  


