
Zondag 10 december 2017 - To live is Christ and to die is gain 
 - Ps. Asien Kurniadi - 
 
De Filipenzen brief:


De laatste brief die Paulus schreef. Hij zat in de gevangenis.
•
16 keer staat er in: “Verheug je”, ondanks dat Paulus in de gevangenis zat. •
Hij kan juist zijn lezers gerust stellen, i.p.v. dat hij om hulp vraagt… 




Filipenzen 1: 20-24 •

Het motto van Paulus is: “Om te leven is voor Christus!”
◦
Het is de hoop van Paulus dat Christus verheerlijkt wordt in alles wat ◦
hem overkomt, of hij nu in de gevangenis zit of niet, in leven of in dood.




Er is een man, Nick Vujicic, zonder armen zonder benen. Hij is de zoon van 
een voorganger. Hij had heel veel gebeden om een wonder, maar er gebeurde 
niets. Uiteindelijk begreep hij dat hij Christus moet verheerlijken ondanks de 
omstandigheden. Dat het niet om zichzelf gaat, maar om Christus. 



Met dit motto is er geen angst voor de dood. 


In de ondergrondse kerk van China hebben ze niet altijd een bijbel, maar ze •
leren bijbelverzen van buiten. Velen hebben ook al in de gevangenis gezeten 
om Christus wil… 

Als je sterft, zal je juist Christus zien van aangezicht tot aangezicht… 
•



Getuigenis van de schoonvader en moeder van Ps. Asien.




Filipenzen 1:22 •
Tijdens het leven kan je vrucht dragen. 
◦

In je bediening
‣
Door mensen die tot bekering komen
‣
… 
‣
Niet voor je zelf, maar voor God vrucht dragen
‣



Besluit: “Leven voor Christus” = 


Christus verheerlijken in dood of leven (Filipenzen 1: 21)
•
Geen angst voor de dood
•
Vrucht dragen tijdens je leven
•



Filipenzen 3: 7-8 •

In vergelijking met Christus kennen, is de rest als vuilnis (of uitwerpselen ◦



in de oorspronkelijke taal).

Leer om los te laten. Alles is voor en tot Christus.
◦



Mattheüs 13:44
•

Zoals het vinden van een grote schat waarvoor je alles verkoopt om dat ◦
stuk land te kopen, zo moet je ook alles loslaten om Christus te vinden.




Verhaal van John Harper in de Titanic.


Hij predikte het evangelie aan de mensen die het wilden horen. 
•
Spreuken 11: 30 
•







 


