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2 Kor. 4:10 

 

We hebben vroeger allemaal wel 

eens op een wip gezeten. Als u 

omlaag ging, ging de ander om-

hoog en als u omhoog ging, ging 

de ander omlaag.  

 

We kunnen zeggen, dat dit de 

wetmatigheid  van een wip is. 

 

Zo kunnen we ook spreken over 

een belofte aan de ene kant en 

de voorwaarde aan de andere 

kant. 

 

Sommige christenen denken, dat 

zij de  beloften zonder voor-

waarden kunnen verkrijgen.   

 

Maar dat is ongeveer hetzelfde 

als naar een supermarkt gaan en 

je winkelwagen vol laden met 

boodschappen en dan zonder be-

talen de winkel uit willen gaan. 

 

Dat zal geen enkele filiaalchef 

accepteren. "Ik wil winkelen, 

maar niets betalen".  "Ik wil een 

auto kopen, maar het mag niets 

kosten." 

 

Zo is het ook met de vervulling 

van een belofte.  Wij willen al-

lemaal graag als christenen, dat 

het leven van Jezus in ons te 

zien zal zijn.  Dat anderen Jezus 

in ons zullen zien.  

 

Wel, dat is mogelijk maar wel 

als wij de voorwaarde vervullen. 

 

We gaan naar 2 Cor. 4:10 en dat 

is tevens onze kerntekst die we 

uit het hoofd gaan leren: 

 

Wij dragen altijd het sterven van 

de Heere Jezus in het lichaam 

mee, opdat ook het leven van Je-

zus in ons lichaam openbaar 

wordt. 

 

De voorwaarde is: het sterven 

van Jezus in het lichaam omdra-

gen en de belofte is: dan zal ook 

het leven van Jezus zich in ons 

lichaam openbaren. 

 

En als wij dat altijd doen, dan 

zal ook altijd het leven van Je-

zus zich in ons lichaam openba-

ren.   

 

Er staat niet dat ik het "sterven 

van Izaäk" in mijn lichaam moet 
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omdragen, maar "het sterven 

van de Heere Jezus."  

 

De Staten Vertaling zegt: 

 

Altijd de doding van den Heere 

Jezus in het lichaam omdragen-

de, opdat ook  het leven van Je-

zus in ons lichaam zou geopen-

baard worden. 

 

Wat is dat?  Het sterven, of de 

doding van de Here Jezus. 

 

Omdat Jezus het vlees had aan-

genomen van Adam ná de zon-

deval – immers, Hij is uit het 

geslacht van David, uit  Maria 

geboren naar het vlees, kon Hij 

op gelijke wijze als wij verzocht 

worden. 

 

En doordat Hij Zichzelf elke dag 

verloochende, bracht Hij onze 

oude mens in de dood. 

 

Lucas 9:23 

Hij zei tegen allen: Als iemand 

achter Mij wil komen, moet hij 

zichzelf verloochenen, zijn kruis 

dagelijks opnemen en Mij vol-

gen. 

 

 

Omdat Jezus onze oude mens 

volledig in de dood bracht, 

wordt deze doding "de doding 

van de Heere Jezus" oftewel ge-

noemd. 

 

Wanneer wij deze doding altijd 

in ons lichaam omdragen, wordt 

ook altijd het leven van de Hee-

re  Jezus in ons lichaam geopen-

baard. 

 

We gaan nog een tekst verder in 

de 2e Korinthe brief hoofdstuk 4 

namelijk vers 11 en 12: 

 

Want wij die leven, worden 

voortdurend aan de dood over-

gegeven om Jezus' wil, opdat 

ook het leven van Jezus open-

baar wordt in ons sterfelijk 

vlees.  

 

Zo ervoeren Paulus en zijn me-

dewerkers het.  Er was altijd iets 

om in de dood te geven.  Zo is 

het ook met ons.   

 

Ook als wij op vakantie gaan, 

nemen we toch onszelf mee 

maar verloochenen wij onszelf, 

dan hebben wij een fijne vakan-

tie.  Dan wordt het zo, als in 

vers 12 staat:  
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Zo is dan de dood werkzaam in 

ons, maar het leven in u. 

 

En als we het allemaal zo heb-

ben, dan werkt in ons allemaal 

enerzijds de dood en anderzijds 

het leven.  Hoe goed en fijn 

wordt een vakantie dan. 

 

En dan gaat vers 13a verder met 

de woorden:  

 

Maar omdat wij dezelfde Geest 

van het geloof hebben. 

 

Ja, we hebben de Geest van het 

geloof ontvangen. Want uit ons-

zelf zijn wij onmachtig om zo'n 

leven te leven maar we ver-

wachten het ook niet van onszelf 

maar door het geloof ontvangen 

wij kracht. 

 

We herhalen nog even onze 

kernteksten: 

 

2 Cor. 4:10 

Wij dragen altijd het sterven van 

de Heere Jezus in het lichaam 

mee, opdat ook het leven van Je-

zus in ons lichaam openbaar 

wordt. 

 

Lucas 9:23 

Hij zei tegen allen: Als iemand 

achter Mij wil komen, moet hij 

zichzelf verloochenen, zijn kruis 

dagelijks opnemen en Mij vol-

gen. 

 

En wat zal ons daarbij mogen 

begeleiden, zoals in Prediker 

8:15 staat? 

 

Daarom prees ik de blijdschap, 

omdat de mens niets beters heeft 

onder de zon dan te eten, te 

drinken en zich te verblijden.   

 

Dat zal hem immers vergezellen 

bij zijn zwoegen, de dagen van 

zijn leven die God hem geeft on-

der de zon.  

 

 

 

 


