De “Verdrukkingen van Christus”
in Kolossenzen 1:24
Hoe kon Paulus vervullen wat overblijft van de
verdrukkingen van Christus?
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/col1_24.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de
verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente”
– Kolossenzen 1:24.
Dit vers spreekt niet van Christus’ lijden dat plaatsvond op het kruis, als betaling voor onze zonden.
Er is niets incompleets aan het verzoenende werk van onze Heer ten voordele van ons. Hij betaalde
de volle prijs, zoals aangegeven in zijn overwinnende roep: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30).
Elke gelovige kan ten volle rusten is dat wonderlijke volbrachte werk. Niets kan eraan toegevoegd
of afgenomen worden. Het was exact wat nodig was om ons te redden van onze zonden en van de
eeuwige hel.
De Heer Jezus leed verdrukkingen doorheen Zijn aardse bediening. Hij vertelde Zijn volgelingen
dat zij dezelfde behandeling zouden krijgen:
“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft … Herinner u het woord dat Ik u
gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen … Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet
kennen Die Mij gezonden heeft” (Johannes 15:18-21).
“En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam … De discipel staat niet boven de
meester en de slaaf niet boven zijn heer” (Mattheüs 10:22-24).
Toen onze Heer op aarde was werd de vervolging vooral op Hem gericht. Nadat de Heer deze aarde
verliet werd de vervolging gericht op Zijn volgelingen, namelijk zij die leden waren van het lichaam
van Christus.
Een van de grootste lessen die Paulus ooit leerde werd hem geleerd op de weg naar Damascus toen
Jezus tot hem zei: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” (Handelingen 9:4). Saulus vervolgde gelovigen, leden van het lichaam van Christus. En nu vertelde Jezus aan Saulus dat hij Jezus Christus
vervolgde. Hoe kon hij daarmee Jezus Christus vervolgen? Paulus leerde dat wanneer het lichaam
lijdt, het Hoofd dat voelt. Wanneer de Kerk lijdt en wordt vervolgd dan deelt Christus in dit lijden.
Hij voelt elke pijn, elk leed, elke kwelling van zijn geliefde gelovigen. Paulus vergat deze waarheid
nooit.
Toen Jezus op aarde was, werd Hij verdrukt en leed Hij op zovele manieren. Nu dat Hij weggegaan
is van de aarde, heeft de Kerk, Zijn geliefd lichaam en bruid, Zijn plaats ingenomen, en wij vullen
aan of completeren de verdrukkingen van Christus als Zijn vertegenwoordigers op aarde. God kent
al deze verdrukkingen, elk leed, op voorhand. Wij zijn bestemd voor deze verdrukkingen:
“Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat
wij hiertoe bestemd zijn” (1 Thessalonicenzen 3:3).
“Want Ik zal hem [Saulus] laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam” (Handelingen 9:16).
“En zij [Paulus en Barnabas] versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof
te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan”
(Handelingen 14:22).
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“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar
ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij
hoort” (Filippenzen 1:29-30).
Verdrukkingen maken deel uit van Gods plan voor onze levens. God weet er alles van, en Hij telt ze
niet louter als onze verdrukkingen maar als de Zijne. Hij deelt samen met ons in onze verdrukkingen. Hij lijdt met ons mee. In zekere zin zijn Christus’ verdrukkingen niet compleet totdat ze zijn
ervaren door Zijn Kerk, overeenkomstig Zijn wil, voor Zijn heerlijkheid.
Moge dit ons helpen onze verdrukkingen in het belang van Christus in een heel nieuw licht te zien!

Lees over lijden in het algemeen : http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm
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