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W
de basis

Wat is vóór alles belangrijk? Wat vormt de basis, de rode 
lijn voor een christelijke levenswandel? De volgende twee 
overdenkingen geven daarop een antwoord.

Allereerst is dat de Persoon en het werk van de Heere Jezus 
Christus. Door Zijn komst, offer en overwinning op de 
dood kunnen we pas heilig leven voor Gods aangezicht. 
Dat wijst op de absurditeit van het christendom en de 
bijbehorende ethiek die de profeet Zacharia tot uitdruk-
king brengt met de woorden: ‘Niet door kracht, noch door 
geweld, maar door Mijn Geest’ (4:6).

Het tweede is dat het kwade door het goede wordt over-
wonnen. Niet alleen gaan veel boeken en films over de 
strijd tussen goed en kwaad. Het is in het echte leven 
niet anders. In het groot is het de strijd tussen God en 
Zijn sluwe tegenstander: de duivel. En in het klein is het 
dezelfde strijd, het gevecht in ons persoonlijk bestaan 
tussen goed (God) en kwaad (duivel). Paulus schrijft in 
zijn brief aan de Romeinen dat het kwade door het goede 
wordt overwonnen. Dat is al gebeurd in het groot door 
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het werk van Christus. Maar de strijd woedt nog voort in 
onze persoonlijke levens. Wie uit liefde, dankbaarheid en 
verantwoordelijkheid zoekt naar een christelijke levens-
houding vindt hier een belangrijk uitgangspunt: Doe goed. 
Zo wordt het kwaad overwonnen. Maar wel in combinatie 
met het eerste punt: Op grond van het volbrachte werk 
van de Heiland.
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De mens 
aller tijden

‘Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus 

Jezus was, Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof 

geacht heeft Gode evengelijk te zijn, maar heeft Zich-

zelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aan-

genomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden.’

Filippenzen 2:5-7

Het is ongetwijfeld een van de belangrijkste momenten van 
de wereldgeschiedenis: de komst van God in het menselijk 
vlees. Rozig, kwetsbaar en afhankelijk van Zijn ouders, net 
als alle pasgeborenen. Jezus identificeert Zich met ons, een 
onbevattelijke gedachte.

Met de kribbe van Bethlehem in gedachten wordt extra 
duidelijk hoe hoog wij het leven hebben te waarderen. Niet 
alleen als iets wat geschapen is, een genadig geschenk. Maar 
ook omdat Christus op deze aarde leefde in de gestalte van 
een mens. Hij nam het mens-zijn als Zijn gereedschap om 
zo het heil te bewerken voor goddeloze mensen.

Politici, filosofen, kunstenaars en bevlogen wereldverbe-
teraars spannen zich in om de wereld een stukje mooier te 
maken. Maar uiteindelijk gebeurt dat via de weg van de 
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geboorte van een klein kind. Van Gods Zoon, Die zo de 
mensheid heil en verlossing brengt – het is de absurditeit 
van het christendom. Door Hem overwint het goede het 
kwade, wint het leven het van de dood.

Dat Jezus Christus mens is geworden, betekent ook dat 
Hij ons is voorgegaan in de moeilijke dingen die we in 
ons leven kunnen tegenkomen. Als Degene Die Zich met 
ons heeft geïdentificeerd, begrijpt Hij ons als geen ander 
wanneer we ons leven bij Hem neerleggen. Onze zonden, 
schuldgevoelens, tekortkomingen, maar ook blijde din-
gen mogen we met Hem delen, leggen in Zijn doorboorde 
handen.

Tegelijk is Hij toonbeeld van een christelijk leven: in 
nauwe verbondenheid aan Zijn Vader sprak Hij in waarheid 
en liefde en deed Hij het goede. In ontferming was Hij over 
de mensen om Hem heen bewogen en zorgde Hij voor hen.

Zo mogen we worden als Hij.
Zijn als Christus.

Lezen: Filippenzen 2:1-11


