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Gebed om groei  Filippenzen 1,9-11 
Leven met God… dat gééft Hij ons 
als we in Christus geloven. En dat 
leven met God is bedoeld om 
vruchtbaar te zijn.  
 
Leven en groei hebben we van a tot z 
aan God te danken. Toch… maakt 
het verschil wat hoe wij omgaan met 
wat God ons in handen geeft (ons 
leven en mogelijkheden), zodat ons 
leven vruchten zal dragen voor God. 
Vandaar een gebed om groei. 
 
Voor een gemeente waarin God werkt 
Paulus had een heel diepe band met 
de gemeente in Filippi. Allereerst 
geloven ze allebei persoonlijk in het 
evangelie. Maar dat betekent ook 
dat je jezelf geeft voor de 
verkondiging van het evangelie. En 
dat hebben de Filippenzen ook 
gedaan. Ze zijn vanaf het eerste 
moment betrokken geweest bij de 
verkondiging van het evangelie.  
 
Als Paulus aan de Filippenzen denkt, 
wordt hij blij en dankbaar.  Hij prijst de 
gemeente van Filippi niet de hemel in, 
maar hij dankt God omdat Gods werk 
in de gemeente zichtbaar werd. De 
vruchten die hij ontdekt, kan hij maar 
op één manier uitleggen: Gods werk 
zal doorgaan.  
 
Voor een gemeente die onderweg is 
naar de dag van Christus 
Paulus noemt in zijn gebed de dag 
dat Jezus Christus terugkomt. Daar is 
iedereen naar onderweg. Maar de 
gemeente van Christus lééft voor die 
dag. Want dan zal iedereen voor 
Jezus buigen en Hem eer moeten 
bewijzen. Dan zullen we Hem 
ontmoeten en Hem vereren met ‘de 
vruchten die Hij in ons leven wilde 
laten groeien’.  
 
Op die dag richt Paulus zich als hij met 
alle dankbaarheid ook voor de 
Filippenzen bidt. En Hij vraagt God 
dan om zijn kinderen in Filippi steeds 
meer te laten groeien in liefde.  

op weg naar het avondmaal 

Als wij avondmaal vieren verkondigen 
wij ‘de dood van de Heer totdat Hij 
komt’ (1 Korintiërs 11,26). Door 
avondmaal te vieren belijden wij het 
geloof en uiten wij onze 
verbondenheid met de Heer Jezus. 
We vieren het avondmaal door te 
gedenken wat Hij heeft gedaan én 
door ons vol verwachting te richten 
op zijn terugkomst. 

  
maandag, 1 Kronieken 29,9-20 
Hier worden benodigdheden bijeen gebracht voor de bouw van 
Gods huis. Twee dingen vallen in ieder geval op: 1. het volk bracht 
zijn gaven met vreugde van ganser harte (vers 9) en 2. het zijn 
gaven die ze eerst van God hebben gekregen (vers 16). Als God 
jouw hart beproeft (vers 17), vindt Hij dan ook oprechtheid om 
God te geven wat tot eer van Hem is? 

dinsdag, Maleachi 3,6-12 
De profeet herinnert het volk van God aan zijn 
verantwoordelijkheid om te voorzien in wat er voor de 
tempeldienst nodig is. Onachtzaamheid op dit gebied is een 
ernstige zonde, die gelijkstaat met het bestelen (of bedriegen) van 
God. Wat is jouw reactie op Gods ‘uitdaging’ om Hem op de 
proef te stellen door wél te doen wat nodig is voor de dienst aan 
Hem? Dan belooft Hij namelijk overvloedig te zegenen. 

woensdag, 2 Johannes 
Liefde, dankbaarheid én de oproep om trouw te blijven vormen 
de inhoud van deze brief. Liefde tot God en liefde tot elkaar, door 
Christus. Wat heeft voor jou vooral nadruk? Liefde, dankbaarheid 
of de oproep om trouw te blijven?  

donderdag, Psalm 138 
De psalm eindigt met het gebed ‘laat het werk van uw handen 
niet los!’ Hoe zeker of onzeker klinkt dit gebed in deze psalm? En 
hoe zeker of onzeker bedoel jij het als je dit gebed bidt? 

Vrijdag, Handelingen 1,1-11 
Wanneer Jezus’ terugkomt weten we niet. Maar wat ons als zijn 
volgelingen tot die dag te doen staat is ons beslist bekend: door 
de kracht van de Heilige Geest getuigen van Jezus, tot aan de 
uiteinden van de aarde. Door het avondmaal herinnert Jezus ons 
daar opnieuw aan. 

zaterdag, Filippenzen 4,1-9 
‘De Heer is nabij’ betekent dat de Heer Jezus onderweg is, zijn 
komst aanstaande. Dát is de reden om dankbaar en blij te zijn, om 
God te zoeken met alles wat ons bezighoudt en zijn vrede te 
verwachten. In het besef dat de Heer nabij is mogen we 
avondmaal vieren. 

De gemeente 
 
Ik geloof één heilige, wereldwijde,  
christelijke kerk, 
de gemeenschap van alle gelovigen.  
 
Met David zeg ik: 

In het midden der gemeente  
zal ik U lofzingen! 
 
Met Jezus: 

Ik bid U, Vader,  
dat zij allen één zijn 
opdat de wereld gelove. 
 
Met Lucas: 

Zij bleven volharden  
bij het onderwijs van de apostelen 
en de gemeenschap,  
het breken van het brood  
en de gebeden. 
 
Met Paulus: 

Door één Geest  
zijn wij allen  
tot één lichaam gedoopt. 
 
Met Johannes:  

Wie een oor heeft die hore  
wat de Geest  
tot de gemeenten zegt.  Jaap Zijlstra 


