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“Hem te kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood 

gelijkvormig worden.” 

Filippensen 3: 10: “Opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, 

Zijn dood gelijkvormig wordende; vs. 11; “of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding uit de 

doden.” 

Willibrord vertaling: “Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van Zijn opstanding gewaarworden en de 

gemeenschap met Zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in Zijn sterven vs. 11. Om eens te mogen 

komen tot de wederopstanding uit de doden.” 

1. Leerschool van zachtmoedigheid 

Weten jullie het nog? Kleed je met ootmoedigheid/zachtmoedigheid.  Draag je dat kleed al? Ben je al 

zachtmoedig en nederig. Altijd en overal in alle omstandigheden? “Leert van Mij, want (dat) Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart.” Op deze leerschool van Jezus moeten we als gelovigen 7 dagen per week 

zitten om het te leren. We raken nooit uitgeleerd om de gezindheid van Messias Jesjoea te leren.  

Hebben jullie, wij al vorderingen gemaakt? Hier komt de toets.  

“EEN ZACHTMOEDIG MENS WORDT NOOIT GEERGERD EN EEN NEDERIG MENS GEEFT NOOIT ERGERNIS.” 

Echte volgelingen van Jezus zijn hieraan herkenbaar. Met minder kunnen/mogen we het niet doen. Ik las: 

Beoefen nederigheid, dat is het meest krachtige wapen om de duivel te overwinnen, omdat hij  niet weet 

hoe hij het overwinnen moet en ook niet hoe hij er zich ertegen verdedigen moet.” 

Verloochen jezelf in kleine dingen, om de grootste verloochening te leren, de zelfverloochening. Toon je 

ootmoed in je woorden, je gebaren en activiteiten. 

Vandaag zal het gaan over het jagen naar het gelijkvormig zijn aan Messias Jesjoea. “Opdat ik Hem kenne, 

de kracht van Zijn opstanding, één met Zijn lijden en lijkend op Hem in Zijn sterven.”….”om eens te mogen 

komen tot het uit de doden opstaan.” Zoals ook Jezus!  

 

2. Filippensen 

Paulus heeft op zijn tweede zendingsreis gemeente te Filippi gesticht. Brief uit gevangenschap, hopend nog 

weer in Filippi te komen (2:24), maar mogelijkheid van marteldood te sterven is niet uitgesloten (2:17) 

Gelovigen hadden P. liefdeoffer gestuurd, Paulus dankt daarvoor. Het moet ons ook een zorg zijn, de 

vervolgde gelovigen, het verachte Joodse volk. We hebben de brief aan Filippencen en ook het onderwijs te 

danken aan… de Filippensen zelf die Paulus niet vergaten toen die in de gevangenis zat.  

Hoewel P kon zeggen: “Ik vermag alle dingen (vernedering, overvloed honger te lijden, gebrek te hebben) 

door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap 

gehad hebt.” Zij realiseerden zich wel, dat P steun nodig had. Als enige gemeente staat er in vs 15, hebben 

ze in Paulus moeilijkheden gedeeld. “Uw gemeente is de enige geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden 

en tekorten….mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u mij heeft gebracht, ze zijn een 

geurig en aangenaam offer, dat God behaagt.” 

Het onderwijs van vandaag. …Hem meer te kennen, de gemeenschap van Zijn lijden, zijn dood gelijkvormig 

wordend, te danken aan bewogenheid van Filippensen, die niet onverschillig, ongevoelig waren t.o. van het 

lijden. Laten wij ons realiseren dat wij rijker kunnen worden in het kennen van de Jesjoea Hamasjiach door 

de ervaringen van broeders en zusters in verdrukking. De handen die geboeid zijn kunnen heel goed 

zegenen! In martelaren kunnen we een sterk en bewogen besef van de tegenwoordigheid van Christus zien 

en ervaren. 

3. Thema; Toewijding (streven naar volmaaktheid) 

Thema “Te leven is voor mij Christus”; In deze brief Zijn namen en titels 49x genoemd; Messias, Messias 
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Jesjoea, Jesjoea, Adon JEsjoea, Adon 7x 7, bijbelse getal voor volmaaktheid. Thema, blijdschap 5x, verblijdt 

u 11x, of gemeenschap (7x in Evangelie, in genade, van de Geest, aan Zijn lijden, in verdrukking, in uitgaven 

en ontvangst, van de dienst aan de heiligen (2 Kor.8:4 slaat op christenen in Macedonië)  

Hoofdthema toewijding of streven naar volmaaktheid: Ik las ergens: Toewijding aan Jezus is de sterkste 

band tussen mensenharten. Wil je meer band ervaren met je medebroeders en zusters hier….wijd je meer 

toe aan Jesjoea.  

In deze brief niet gesproken over zonde  en schuld. Onze ogen worden gericht op de Messias. We zijn als 

renners in de renbaan. We lopen met volharding de wedloop die vóór ons is, terwijl wij Hem gelijkvorming 

trachten te worden. Geroepen als Gods atleten. Geen tijd verliezend met achterom kijkend, maar 

inspannend zich richtend op het eindpunt, de eindstreep en de prijs!!! 

 

4. Alleen door geloof 

P had verontrustend nieuws bereikt. Een groep Joodse gelovigen, Judaisten genoemd, die Paulus overal 

leek te volgen, hamerden er ook bij de Filippensen op: Je moet besneden zijn anders ben je niet behouden. 

Terwijl  er officieel al lang een besluit genomen was in de gemeente van de Heer in Jeruzalem met 

betrekking tot dit punt. Geen besnijdenis. De Heilige Geest is gegeven zonder enige werken, zonder 

besnijdenis. Het zonder zonden is geen kwestie van doen, dan zou je namelijk kunnen roemen in iets dat je 

gedaan hebt. Nee, rechtvaardig ben je alleen door geloof. Ten diepste door het geloof * VAN Jejsoea. Mijn 

rechtvaardigheid is uit het geloof VAN Jezus, staat er letterlijk. God houdt met eerbied gezegd geen 

kasboek bij met een inkomsten en uitgaven bladzijde. Het beste wat wij zijn of najagen is helemaal NIETS IN 

VERGELIJKING MET WAT GOD VRAAGT. En met wat God schenkt in het geloof van Christus. ER is maar één 

manier om zonder zonden, van de schuld af te komen. Namelijk aanvaarden/geloven de rechtvaardigheid 

die uit God is….door geloof. Dat te geloven, maakt van zonden vrij.  

5. Alles verlies 

Paulus kon zeggen; Alles houd ik voor vuilnis, als het erom gaat om Hem te winnen. Zelfs alle winstpunten 

in de boekhouding, alles wat hij op de credit post had staan en dat was nogal een indrukwekkende lijst met 

voordelen, heeft hij omwille van de MESSIAS verplaatst naar de debitzijde. Allemaal verlies. Het telt 

allemaal niet mee als voor God geldende gerechtigheid. Hoe groot de voordelen ook zijn, geweldige 

voorrechten, besneden op de 8ste dag, van Israëls geslacht, van de stam Benjamin, een geboren en getogen 

Hebreeër, op het stuk van de Tora een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de 

rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk. Vergelijkbaar met de voorrechten zoals Paulus ze ook 

opsomt in Romeinen 9: 4 en 5, zoals ze gelden voor alle nakomelingen van Abraham. Het zoonschap, de 

heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst, de beloften, de vaderen. Met als hoogtepunt; UIT HEN 

IS WAT HET VLEES BETREFT, DE MESSIAS, DIE GOD IS OVER ALLES, GEZEGEND TOT IN EEUWIGHEID.” 

6.  Alles overtreffend 

Toen P Hem ontmoette, Hem in de ogen keek, Toen wilde hij graag alles loslaten. Om mijn Heere Jesjoea te 

kennen, dat gaat mij boven alles. Voor Hem heb ik alles prijsgegeven en wil ik alles loslaten.  

Vs. 8 Sterker nog, (ja gewisselijk) zegt Paulus, alles beschouw ik als verlies. Alles schade/verlies achten. Ja P 

drukt hiermee uit: ook zijn positie (een Romeins burger uit de hogere klasse in Tarsus) zijn toekomst als 

hoge, geëerde Wetsgeleerde, zijn veilig woonplaats in Tarsus, zijn geleerdheid alles, wordt zover 

overtroffen door het kennen van Jesjoea Hamasjiach. Alles is verlies in vergelijking met het ‘alles 

overtreffende’ (= huperechon in Grieks) kennen van Hem. Hem wil ik meer kennen, als ik mijn doel wil 

bereiken, de prijs wil halen waar ik voor geroepen ben, dan moet ik helemaal worden zoals Hij. Dan moet ik 

Hem kennen, en delen in Zijn lijden. 
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7. Drang om Hem te kennen 

Ja ik ook? Jij ook? Wil je al je vrome grondjes loslaten, al je voordelen die je hebt in opvoeding, afkomst, 

familie, gelovige ouders. Ik ga je niets uithanden nemen vanmorgen. Ik ga jullie alleen maar Jesjoea 

hamasjiach aan prijzen. Dat Hij Zich zo aan jullie zal laten zien, dat je ook zegt; alles houd ik voor vuilnis als 

ik Hem maar mag winnen; Zie je ook je mooie auto, al je boeken, films, je goede baan, je positie, het geld 

dat je bezitten als weerzinwekkend vuilnis?  Waar je vanaf wil, blij dat de vuilnisophaaldienst voorbij komt. 

Wie Christus wil winnen moet elke gebondenheid aan aardse bezittingen verliezen. Jullie reageren toc h 

niet zoals die mensen in Gardara; Ga weg van ons, het kost ons teveel. Een man was bevrijd van 

demonen…..maar de kudde met zwijnen, hun hele bezit,het brood voor henzelf en hun kinderen verloren. 

Ja, hoe reageert jij als door Jezus komst in je leven, je je huis, je bankrekening en je baan zou kosten. 

Zeggen we toch? “Ik wil de Messias meer kennen, en meer de kracht van Zijn opstanding merken, ik wil, ik 

ben bereid gemeenschap met Zijn lijden te hebben. Ik wil steeds meer op Hem lijken in Zijn sterven, om 

eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden…….! Ja voor Hem wil ik alles verliezen. Nee ik 

heb het nog niet bereikt, Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als 

ik ben door Jesjoea Hamasjiach. Nee, nogmaals ik beeld me niet in er al te zijn. Zoals zovelen doen en 

denken, geloof in de Heere Jezus en alles komt goed. Spreek in tongen en je bent er. Doe dit, ga daarin 

staan en je hebt het.  Ga naar zus en zo conferentie en laat je de handen opleggen en je hebt het.  

Hebben jullie ook zo’n drang Hem te kennen. Willen jullie schade lijden om het geweldige meerdere kennis, 

met je hart niet met je hoofd, je hersens alleen, van Jesjoea hamasjiach? Wil je Hem meer kennen door 

meer met Hem om te gaan, meer met Hem te praten, meer te weten van Zijn gedachten, van Zijn manier 

van doen, meer van Zijn lijden te begrijpen, meer mee te lijden, Zijn dood te begrijpen, met Hem ook bereid 

te sterven. Zo wil ik voortaan leven in gemeenschap met Hem. Hem meer te kennen, Hem meer in de ogen 

te kijken, Hem kennen!! En de kracht van Zijn opstanding, door ook meer de gemeenschap van Zijn lijden te 

proeven, te willen ondergaan, ja zelfs Zijn dood gelijkvormig te willen zijn. Zo leer ik Hem meer kennen en 

kan ik rekenen op…. de wederopstanding uit de doden. Daar jaag ik na, er is een prijs te behalen. Dan 

beginnen we Hem te kennen. En als je Hem zo beter leert kennen, willen we net als P Hem nog graag zoveel 

meer kennen. Zeg dan ook met Paulus:  Omwille van de Messias heb ik alles prijsgegeven, wil ik alles 

opgeven. Ik wil Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem 

gelijk worden in Zijn dood. Deze drie horen bij elkaar, kracht ervaren, delen in lijden, gelijk aan Zijn dood.  

8. Kracht van Zijn opstanding;  

Ik wil Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding. Dat willen wij graag, daar hebben we het veel over; 

kracht willen we. Wij beginnen echter achteraan.We willen kracht, maar zonder kruis.. Vandaag zal je 

geleerd worden; Wil je meer Zijn kracht ervaren, dan moet je ook gemeenschap aan Zijn lijden kennen. Wat 

is werkelijke kracht?…macht om lief te hebben, om geduldig en rustig te zijn, om onschuldig te lijden en om 

goed te doen aan degene die jou kwaad doen.” Een communistische officier vertelde een christen terwijl hij 

hem sloeg: “Ik ben almachtig, zoals jij denkt dat jouw God is, Ik kan je doden.”De Christen antwoordde; “de 

kracht is helemaal aan mijn kant. Ik kan u liefhebben, terwijl u mij ten dode toe afranselt.” Zo is Gods 

opstandingskracht…gereflecteerd in de diepe rust van gelovigen,die het leren om lief te hebben, terwijl ze 

verworpen worden zonder enige troost.  

 

9. Vb. Mary Khoury Damour  

In Libanon, dorp overvallen door fanatieke moslims, één doel, iedereen met geweld tot Islam bekeren. 

Mary, 17 jaar, en haar ouders één keus; “Als je geen moslim wordt, schieten we je neer.” Ze wist dat Jezus 

voor dezelfde keuze stond: “Geef je plan om zondaren te redden op, anders word je gekruisigd. Hij verkoos 

het kruis. Mary antwoordde: “Ik ben als Christen gedoopt, en Zijn Woord kwam tot mij; “Verloochen 

jegeloof niet.” Ik wil  Hem gehoorzamen. Ga je gang en schiet. Een jonge man deed dat en liet haar dood 
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achter. Twee dagenlater kwam het Rode Kruis in haar dorp. Mary, als enige van haar gezin, werd levend 

aangetroffen, maar de kogel had haar ruggemerg gebroken. Ze was nu verlamd. Haar verlamde armen 

waren uitgestrekt en bij haar ellebogen gebroken, wat doet denken aan Christus bij Zijn kruisiging.  

De woorden van de Heere kwamen tot haar. Ze wist wat ze doen moest me de handicap in haar 

leven.”Iedereen heeft een roeping.” “Ik kan nooit trouwen of enig fysiek werk doen. Dus wil ik mijn leven 

offeren voor moslims, zoals degene die mijn vaders keel doorsneed, die mijn moeder dood stak, terwijl hij 

haar vervloekte en die mij probeerde te doden. Mijn leven zal een gebed voor hen zijn. (Zulke gebeden 

hebben het communisme verpletterd en zij zullen ook de moslims tot de Zoon van God brengen) Er is een 

uitspraak van Therese van Lisieux:”Lijden dat met blijdschap gedragen wordt voor anderen brengt meer 

mensen tot bekering dan preken.” Mary voorbeeld in 15-jarige burgeroorlog, 1000 gedood, 3000 gewond, 

300.000 vluchtten ook zendelingen, die bij kudden hadden moeten blijven. Lucien Accad, dir Bijbel 

genootschap bleef, buren gedood, granaat in eigen huis, één oor doof. Goed genoeg om Woord te 

verspreiden. “Elke dag komen mensen tot geloof.” 

 

10. Delen in lijden van Joodse volk 

Hem kennen in de gemeenschap (= communiën in het Grieks)van Zijn lijden. Hoe doen we dat ? Delen in 

Zijn lijden, delen in de gemeenschap aan Zijn lijden. Willen we dat? Of gaan we dat steeds uit de weg? 

Afgelopen zondag de aflevering gezien van NPS;  Hoe de Joden uit Nederland verdwenen? Waar waren wij 

als christenen toen? ¾ van de Joden weggevoerd, onder begeleiding van Nederlandse politie, in 

Nederlandse treinen met Nederlandse machinisten. We waren toch wel stekeblind. Ik denk; We stonden te 

ver van de Joden af, wij waren nu Gods volk en…We kenden Christus niet in de gemeenschap met Zijn 

lijden. We waren zijn dood niet gelijkvormig. De Joden, broedervolk van Jesjoea de Jood, werden onder 

onze ogen vandaag weggeplukt en weggevoerd en vermoord.  Waarom zagen wij niet wat Mozes wel zag in 

Egypte; in Hebreën 11: 25 en 26, Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, 

….achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte,…. Want hij 

zag op de vergelding van het loon. 

Mozes zag toen de Israëlieten werden behandeld als slaven, zijn Messias behandeld worden als slaaf. Liever 

met het volk de smaad van de Messias lijden dan voordeel genieten aan Farao’s hof. Mozes was net een 

Paulus; Hem te kennen, delen in Zijn lijden, delen in Zijn dood wilde Mozes ook al. En hij hield vol als zag hij 

de Onzienlijke.  

Kijken wij ook zo naar het Joodse volk, of zijn ze alleen voorwerp van onze jacht op succesjes om mensen te 

bekeren? Zien we in het volk de Messias. Want Hij is de VERVULLER VAN DE BELOFTEN.  De Ja en Amen. 

God vervult de BELOFTEN aan Zijn volk. Wie is daar de AANWEZIGE? De strijd is tegen God, tegen Zijn 

gezalfde hoor. Zijn wij bereid mee te lijden nu het beloofde dreigt te worden afgenomen. Nu ze weer als de 

boosdoeners, de agressors worden neergezet. Dat was ook Hitlers devies; Vermoord de Joden, want ze 

willen ons vermoorden. 

 

11. Delen in lijden van vervolgde gemeente 

Lieve broeders en zusters, Hoe doen we dat nog meer? Delen in Zijn lijden, delen in de gemeenschap aan 

Zijn lijden? Ik leg dit uit a.d.h.v. gedicht van Radu Gyn uit Roemeense gevangenis 

“” Vannacht kwam Jezus mijn cel binnen. Wat  Christus bedroefd en ook groot. Hij stond bij mijn bed en zei: 

“Leg je handen op mijn wonden.” Op zijn enkels waren de lidtekens en roest alsof Hij eens ketenen 

gedragen had. Ik kwam onder mijn grijze deken omhoog: “Heere, vanwaar, uit welke tijd komt U?” Jezus 

legde Zijn vinger op Zijn mond en gebaarde dat ik stil moest zijn. Toen ik wakker werd rook het stro naar 

rozen. Maar Jezus was er niet meer. Ik riep door de tralies: “waar  bent U, Heere?” Toen zag ik in mijn eigen 

handen de merktekens van de spijkers.”  
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We hebben het niet goed gedaan. We hebben niet voldoende beseft dat alle gelovigen op deze wereld die 

lijden om Jesjoea’s wil, wij gemeenschap in hun lijden moeten kennen. Dat we willen delen in hun lijden 

omdat het het lijden is van HET LICHAAM VAN JESJOEA. De ondergrondse, lijdende kerk draagt in haar 

lichaam de littekens van Christus. Wie haar zegent, zegent Hem. Wie haar helpt helpt Hem. Wie van haar 

leert, leert van Hem. Laten we leren van hen, die de wereld overwonnen hebben. Misschien bidden we wel 

dagelijks voor hen, dat is fijn. Maar er moet meer gepraktiseerd worden. Er zijn gelovigen die zich hiervoor 

inzetten. Zij kunnen ons hierbij helpen. Vanaf vandaag  stel ik me voor gaan we ook praktisch mee lijden. 

Door ons in hen te verdiepen, hen te schrijven. Voor hen op te komen. D.m.v. Open doors, Hulp Vervolgde 

Christenen.  

Mijn diepste overtuiging geworden, willen we meer de kracht van Jesjoea’s opstanding ervaren, en willen 

we komen tot de UITopstanding (daarover later meer) uit de doden, dan moeten we Zijn lijden aanvaarden 

en bereid zijn gelijkvormig met Hem in de dood te zijn. Veel te veel beïnvloed door welvaartsevangelie; een 

opwekking die komt. Bereid je voor op vervolging. Hem kennen in de gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn 

dood gelijkvormig wordenden. Zij, die zeggen dat het christen-zijn voorspoed, gezondheid en welzijn 

betekent, verkondigen een ander evangelie, dat geen evangelie is (Gal.1:6,7) 

 

12. Vb.Francis Vishky 

Rcihard  Wurmbrand, een bekeerde Jood, zat 14 jaar in martelgevangenis in Roemenië. Hij beschrijft dat hij 

gevangen zat samen met Francis Vishky, leider van chr. Organisatie in Roemenië. Hij zat 22 jaar in 

gevangenis, omdat communisten zijn preken niet aanstonden. Toen ze kwamen om hem te arresteren 

lazen ze psalm 23:4,5 aan tafel. “Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad 

vrezen, want Gij zijt bij mij…..  Zonder te kloppen stonden 3 officieren van de geheime politie binnen. “Dit is 

een huiszoeking” En hoewel ze wisten dat vader gevangen gezet zou worden, at het gezin rustig verder. De 

politie verbaasde zich dat het hun nog smaakte en ze zo rustig bleven. 

Later zei Visky, dat ze deze psalm door de omstandigheden beter begrepen dan ooit: “ God heeft niet 

beloofd dat Zijn kinderen niet door een dal van de schaduw van de dood zouden gaan, daar dat ze in dat dal 

geen kwaad behoefden te vrezen.  

“Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders”  V.”op die tafel staat niet altijd 

wat we wensen; Hij kan ons lijden opdienen, beproevingen deportatie, gevangenis en zelfs een 

gewelddadige dood…..” De Joden werd bevolen het hele Paaslam te eten, met hoofd,de poten, en de 

ingewanden . De ingewanden smaakten echt niet lekker en de poten hadden niet veel vlees. We moeten 

alles aanvaarden wat Jezus ons geven wil, dat wat aangenaam voor ons is, maar ook de doornenkroon.” 

Zijn vrouw en 7 kinderen waren gedeporteerd naar afgelegen plaats, waar het moeilijk was aan brood en 

water te komen. Francis Vishky kreeg uit de hemel een  rust en kalmte. Hij kende Jesjoea in de 

gemeenschap in zijn lijden. 

 

13. Judassen 

Niet allen waren helden, 100.000den werden verraders, waren te zwak om weerstand te bieden, en 

werden Judassen onder het communisme. Om hun eigen hachje te redden, verraadden ze anderen. 

Hoevelen zwichtten om zich te laten gebruiken als folteraars en onmenselijke bewakers.  Anderen werden 

stromannen voor de communisten: Officiële kerkleiders van bijvoorbeeld  de baptisten schreven instructies 

aan hun kerk, waarin ze schreven wat de communisten graag wilden; niet bezighouden met 

zendingsactiviteiten, dopen beperken enz. 

De verleiding om het geloof te verlaten is in de gevangenis altijd aanwezig. De duivel fluisters; “Huil toch 

met de wolven mee, en het lijden zal ophouden. Maar de christen wil niet dat het lijden ophoudt, als dat 

ten koste gaat van zijn geloof;  
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Weet je wat P schrijft…dat hij een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden heeft om Christus’wil (2 Kor.12;10) 

 

14. Vb. Jue Han Ding; zingen…. onze lichte verdrukking 

Richard Wurmbrand vertelde hoe hij John Jue Han Ding ontmoet. Chinese dominee die naar Tibet ging om 

Ev te verkondigen. Communisten namen hem gevangen, hij zat 20 jaar. “Iemand zoals hij heb ik nog nooit 

eerder ontmoet’ Mijn kennis van toewijding en heiligheid werd vergroot door zien van zijn stralend gezicht, 

het horen van de hemelse muziek die uit zijn mond kwam, toen ik zijn verhaal leerde kennen; “ martelingen 

niet te beschrijven. Vb. handen op de rug, emmer menselijke uitwerpselen over zijn hoofd, dagenlang zo 

gelaten, kon zich niet schoon maken. Kreeg eten, als hond oplikken, tussen vuile lippen door, maar 

verloochende geloof niet, weigerde misdaden te bekennen, die hij niet gedaan had. Toen, cel met 

menselijke uitwerpselen, met vele criminelen opgesloten, ze stikten bijna. Tegen criminelen werd gezegd; 

Jullie blijven hier, alleen als jullie hem dwingen toe te geven mogen jullie hieruit. Om te overleven werd 

John Jue Han Ding om het hardst gemarteld. Toen hij zover was met zijn verhaal ging John Jue Han Ding van 

vertellen over op zingen, met een prachtige stem en een gezicht vol verrukking: “Want onze lichte 

verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 

heerlijkheid, dewijl wij niet aanmerken,de dingen die men ziet, maar de  dingen die men niet ziet. Want de 

dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig.” (2 Kor.4:17-18)  

Wat kan voor ons een lichte beproeving al zwaar lijken, en wat was deze beproeving, die wij als de zwaarste 

beschouwen licht voor hem. Wij zien een leven een heilige door de diepste diepte van lijden gaan en de 

hoogste punt van innerlijke vrede bereiken. Hij kende de gemeenschap van zijn lijden en was Jezus dood 

gelijkvormig. 

Alles overhebben voor God en Zijn gemeente, en Zijn volk en Hem tot het einde toe te volgen is meer dan 

geluk, het is gelukzaligheid.  

 

15. Schuldig t.o. folteraars 

Gemeenschap aan  Kennen wij Hem al zo in gemeenschap aan Zijn lijden dat we voorbereid zijn op 

vervolging?  Vb. man, kinderen voor ogen, toch volhouden) 

Kunnen wij het lijden dragen met geduld, overgave aan God en liefde?  Er waren martelaren, die hun 

folteraars, die hen beledigden en mishandelden, vergeving  vroegen dat ze geen betere christenen geweest 

waren; Een gelovige schreef eens: “De eerste vijf jaren leed ik als een onschuldige in de gevangenis. Toen ik 

het twintigste jaar bereikte, realiseerde ik me mijn schuld. Iedereen is schuldig die minder dan een zon is en 

minder dan het beeld van Christus.”  

 

16. Vb. Trofim Dimitrov 

Laten we niet denken dat al die gemartelde gelovigen door wonderen gered werden, net als de drie 

vrienden van Daniël in de vurige oven. Dat gebeurt inderdaad. In Bulgarije in de gevangenis in Belene was 

een kuil vol hongerige honden. Gevangenen werden er naakt ingegooid als ze de gevangenisregels 

overtraden. Toen broeder Trofim Dimitrov naar de plaats gebracht werd, bad hij voor zijn vijanden die hem 

in de kuil wierpen. Ze wierpen hem in de kuil. Gelijk hoorden ze een groot gejank uit de kuil. Toen de 

officieren in de put keken zagen ze br Dimitrov geknield in gebed. De honden waren in paniek en sprongen 

al blaffend tegen de wanden op om zichzelf te redden van de vreemde kracht die van Dimitrov uitging. 

Wurmbrand schrijft; het blijft Gods geheim, waarom hij voor sommigen zulke wonderen doet, terwijl 

anderen de bittere beker tot het einde moeten leeg drinken. Afschuwelijke dingen hebben met christenen 

plaatsgevonden onder communisme, in SU, in Cuba, China, NoordKorea. 



7 
 

 

We moeten in gebed identificeren met de martelaren, vooral ook met hen die zwak zijn en niet liefdevol en 

rein kunnen blijven tot het einde….zelfs de edelste martelaar voor Christus heeft troost nodig, bemoediging 

en een gewillige vriend, die zijn zonden bedekken wil. En zelfs de minste onder ons kan hierin behulpzaam 

zijn. 

17. Vb. Ivan Horev; afrikan-ka 

Ivan Horev stierf in de gevangenis voor Christus.( Zijn zoon Nikolai was ook twintig jaar in de gevangenis.) 

Duurde wat te lang voordat Ivan in houding stond voor een officier die de cel binnenkwam. Daarvoor werd 

hij gestraft met 100 dagen eenzame opsluiting, terwijl hij slechts om de dag te eten kreeg. Hierna werd een 

andere foltering op hem toegepast: Afrikan-ka; met beide voeten in een kist, waar slechts ruimte was om te 

staan. Op de grond een hoeveelheid pyramides met scherpe kanten. Als hij zijn voeten beschermde wil, kon 

hij alleen maar doen door op zijn hielen of op zijn tenen te gaan staan. Beide posities waren ondragelijk 

pijnlijk. Horev viel flauw. Toen hij weer tot bewustzijn kwam, herinnerde hij zich dat hij in een heel mooie 

plaats was geweest, waar hem werd geleerd: “Keer nooit je gezicht in woede af van je folteraars. Jezus, de 

Meester, wendde Zijn gezicht niet af van hen, die hem bespuwden. Kijk naar je vijanden met dezelfde liefde 

als een bruid kijkt naar haar bruidegom.” Horev kende de gemeenschap aan Jezus lijden. 

18. Heldhaftig leven 

Wat het offer van het leven niet waard is, is geen Godsdienst. Mijn/jouw verlangen om een de Heere Jezus 

te kennen, kan leiden tot verworpenheid en zware verliezen. Het is de bedoeling dat wij Hem navolgen in 

toewijding aan God en in liefde tot onze naaste. Wie dit gebod houdt, is door Hem geliefd. “Hij die mijn 

geboden heeft en ze bewaart,die is het , die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader geliefd 

worden en Ik zal hem liefhebben, Joh.14:21. Leidt een HELDHAFTIG christelijk leven. Eén van de namen van 

Jesjoea is El GIBOR,= HELDHAFTIGE GOD. 

 

19. Beelddragers 

In de gevangenis leren onze broeders en zusters beelddragers van Christus, de Man van Smarten, te 

worden. Wat ze allemaal niet hebben doorstaan, ze bleven oprecht en trouw. 

Wij moeten in onze moeilijkheden hun voorbeeld navolgen en besluiten om over de woorden van onze 

mond en de overleggingen van ons hart te waken, opdat zij aanvaardbaar zijn in de ogen van Hem, Die ons 

liefheeft en zich voor ons heeft overgegeven. Broeder Michael Ershov heeft om geloof 43 jaar in 

Sowjetgevangenis doorgebracht. Kleine liefdes doven, grote verdiepen. In die jaren brandde zijn liefde voor 

Christus steeds feller, terwijl hij de kruisweg liep. Hij had lief zoals in het Hebr. Staat ‘met al je krachten’ 

Bekol meodcha = met al je zeer veel. 

20. Een oud advies uit 14de eeuw:  

Als je aangevallen wordt, verdraag het, als je slecht behandeld wordt, wees geduldig, als je bespot wordt, 

vergeef, als de dingen die jou toebehoren worden weggenomen, weest dankbaar. Zo’n levenshouding is 

Jezus gelijk. Jezus accepteerde alles, slaag, bespotting, dood aan het kruis. Er volgde een glorieuze 

opstanding. Die zal er voor ons ook zijn, als we in alle omstandigheden, zelfs in de meest krankzinnige (dat 

gebeurde met gelovigen, opgesloten in krankzinnigen inrichtingen, met toediening van dope, van drugs of 

het slaan op het hoofd werden sommigen krankzinnig) MOGE GOD VERHEERLIJKT WORDEN. 

21. Wens van Richard Wurmbrand 

Christenen kennen slechts één verdriet, niet geheiligd te zijn. Zij hebben één lijden, niet genoeg te delen in 

het lijden van Christus en in dat van de medemensen. Als hun kinderen verdriet overkomt, omdat zij de 

juiste levenshouding hebben dan verheugen de Christenen zich en zien het  als zegeningen. Ik schrijf deze 

dingen als ouder, grootouder en over-grootouder, nadat ik mijn hart grondig doorzocht om te weten wat ik 
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voor mijn kinderen en kleinkinderen wil: Ik wens hen ‘de gemeenschap aan het lijden van Christus, dat zij 

één gemaakt worden met zijn dood’,  opdat ‘ zij mogen komen tot de opstanding uit de doden  

 

22.Geen kruis weigeren 

 De Hoogste heiligheid is om nooit iets voor jezelf te vragen en nooit een kruis te weigeren waar God je 

mee eert, om dan het leven eenvoudig te aanvaarden zoals het komt…Het doek vecht niet met zijn schilder. 

De schilder is vrij om erop te schilderen; hetzij een bedelaar of een koning.  Een heilige is iemand die niets 

te betekenen heeft, door wie God schijnt met Zijn kracht om te volharden, te hopen en om de ergste 

mensen lief te hebben.” Een moordenaar kan een toekomstige apostel worden, of een zedeloze vrouw een 

Magdalena.  

23. Moed 

Vb. Sabbatvierder Boian van Ploiesti, kwam op dezelfde dag vrij als RW. Com. Officier: Wat ga je nu doen?” 

Antw. “Ik ga mijn christelijk werk weer beginnen, met of zonder uw toestemming, precies daar waar ik 

opgehouden ben toen u mij arresteerde. “ 

Hij hield woord. Na verloop van tijd verscheen hij weer in de rechtszaal. De rechter vroeg hem: Gelooft u 

dat Jezus terug zal komen en zijn vijanden zal vernietigen?  

“Hij zal zeker komen” “Zal Hij mij ook vernietigen?” “Ik kan u zonder enige twijfel verzekeren dat u net als 

de anderen vernietigd zult worden, als u zich niet bekeert.”” 

“Hebt u er spijt van illegaal gepreekt te hebben?’ “waarom hebt u van die dwaze wetten die verbieden wat 

aangenaam is voor de Heere?  Als u ze toepast, zal God u daarvoor straffen hier en in de eeuwigheid.” Hij 

werd tot 8 jaar cel veroordeeld, hij had er al drie achter zich. Een uitstekend voedsel voor anderen. Een 

voorbeeld van moed, door naar hen te kijken, door op te zien naar Jezus die hen geïnspireerd heeft, doen 

we de nieuwe mens aan…..we moeten een nieuw slag christenen worden, die gemakzucht vermijden. 

24. Practisch: 

Wie gaat ons bij de hand nemen om aktief, (kinderen van) martelaren te helpen? 

Opendoors lezen, kaarten kopen, akties ondernemen.  

Elke samenkomst concreet namen voor Gods aangezicht brengen. 

Leer Bijbelteksten uit je hoofd, elke sjabbatavond om de beurt opzeggen! 

 

25. Advies van Richard Wurmbrand:  

Zing elke morgen een lied, lees een gedeelte uit de Bijbel, bid, wees stil en luister naar wat God je te zeggen 

heeft voor die dag en ga er dan op uit om zijn geboden uit te voeren. Al zijn geboden zijn in één regel 

samen te vatten; wees een navolger van Jezus en van de beste mensen, zelfs als dit lijden inhoudt en 

mogelijk zelfs de dood. 

 

Toevoegingen en noot: 

- Dostojevski, de grootste Russische schrijver: Ik geloof dat er niets lieflijker, dieper, sympathieker of 

volmaakter is dan Jezus…in de wereld bestaat slechts één persoon met absolute schoonheid Christus.) 

 

- Het leven is te kort om het  in bekrompenheid te leven. Je moet je horizon verruimen door de vreugde en 

het verdriet van je medemens te willen delen en door gemeenschap te hebben met verheerlijkt 

 

-Een Lutherse dominee Traugot Hahn, door communisten in Letland in 1919 vermoord zei: Hoger 

christendom begint alleen daar waar martelaarschap en opofferingsgezindheid begint. Er is geen redding 

zonder opoffering, leven is zelfverloochening.)e heiligen en met God. )  
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- Humor:  Kerk in brand 

Ergens brandde een kerk af. Atheïst onder toeschouwers. Voorganger;”Toen de kerk in goede staat 

verkeerde hebt u hem niet bezocht, Maar nu hij in brand staat, komt u.”De atheïst antwoordde: “” Als uw 

kerk in brand stond zou ik regelmatig komen.” 

- Op de basisschool 

Lijden brengt sommigen tot wanhoop, zelfmoord. “Waarom stuurt de almachtige God lijden of laat het 

toe?” “Zeg tegen jezelf: ‘Ik zit nog op de basisschool, als ik van de universiteit van het christelijk leven zal 

afstuderen, zal ik Zijn wegen beter begrijpen en zullen twijfels ophouden te bestaan.” 

*Het geloof VAN Jesjoea 

Opdat ik Hem kenne, ik wil Hem meer kennen. Helemaal één met Hem. Zoals P in Galaten 2:20 zegt: Niet 

meer ik, Wim Verwoerd, leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu nog in het vlees leef en dat doe ik, net 

als ieder hier. Dat leef ik door het geloof VAN de Zoon van God Hij had altijd gemeenschap met de Vader, 

daar houd ik mij aan vast. 

Hij heeft nooit getwijfeld, daar vind ik houvast 

Hij was altijd trouw, goeddoende, genezend, helend, troosten, daar houd ik ook aan vast 

Hij dreigde nooit, als ze Hem sloegen, spuugden, bespotten, aanvielen, daar rust ik ook in 

Hij heeft nooit de wet overtreden, daar steun ik ook op. Zo wil ik voortaan leven in gemeenschap met Hem. 

Hem meer te kennen, Hem meer in de ogen te kijken, Hem kennen!! En de kracht van Zijn opstanding, door 

ook meer de gemeenschap van Zijn lijden te proeven, te willen ondergaan, ja zelfs Zijn dood gelijkvormig te 

willen zijn. Zo leer ik Hem meer kennen en kan ik rekenen op…. de wederopstanding uit de doden. Daar 

jaag ik na, er is een prijs te behalen. 


