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Beste luisteraar, van harte welkom! 
 

We hebben een begin gemaakt met de Filippenzenbrief. Paulus groet de gemeente in Filippi 

en dankt voor het meeleven. In de brief is te lezen dat Paulus hoopt dat hij binnenkort weer 

naar de gemeente kan komen. Zolang hij er niet is, roept hij de gemeente op om in het 

geloof standvastig te blijven. In hoofdstuk 2 spoort Paulus de gemeente aan om heilig te 

leven. Verder lezen we in dit hoofdstuk dat hij Timotheüs zal sturen, maar Epafroditus zal 

eerst nog gestuurd worden. De Filippenzenbrief wordt gekenmerkt door het woord: 

‘blijdschap’ want in elke hoofdstuk lezen we over ‘blijdschap’ of ‘verblijden’. Dit is bijzonder, 

gezien het feit dat deze brief vanuit de gevangenis is geschreven.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

De brief wordt gekenmerkt door het woord ‘blijdschap’. In Psalm 43:4 berijmd zingen we: 

Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. In deze 

Filippenzenbrief is de HEERE de bron van vreugde en blijdschap. In Psalm 23:3 berijmd 

lezen we ook dat deze blijdschap bij de HEERE vandaan komt: Gij zalft mijn hoofd; Gij doet 
mijn blijdschap groeien. Wat leert dit gedeelte mij over God? De HEERE is de bron van 

vreugde! Deze blijdschap komt voort uit genade. Dan is er vreugde, echte hemelse vreugde, 

naar waarde nooit te danken!  

 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In Filippenzen 2: 14-15 lezen we: Doet alle 
dingen zonder murmureren en tegenspreken; opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, 
kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder 
welke gij schijnt als lichten in de wereld. 
Paulus ziet de christenen in Filippi als lichten. Lichten die schijnen. Maar waar komt dit licht 

vandaan? In Johannes 8:12 lezen we dat de Heere Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld; 
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Gods 

kinderen kunnen als lichten schijnen omdat ze verbonden zijn met hét Licht. Met welk doel? 

Zie Mattheus 5:14 waar de Heere Jezus zegt: Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op 
een berg liggende, kan niet verborgen zijn. De kanttekening leert ons hierbij: ‘omdat zij met 

hun leer anderen verlichten, en ook met hun leven dezelve moeten voorlichten ’. Daarvoor is 

het nodig dat we met Hem, met hét Licht verbonden zijn. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  
Paulus heeft deze brief vanuit de gevangenis geschreven. Paulus heeft meerdere keren 
in de gevangenis gezeten. Toen, maar ook nu komen mensen in de gevangenis vanwege 
persoonlijke overtuigingen. Telkens werden en worden christenen gevangen gezet 
vanwege het belijden van de Naam: Jezus. In veel landen is er een haat tegen 
christenen. Een waar christen is van Christus, en daarom worden christenen gehaat. In 
Johannes 15:18-21 lezen we: Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat 
heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat 
gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de 
wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan 
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord 
bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen 
om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De mens is een hater van God geworden.  



Het is zo noodzakelijk dat we hieraan ontdekt worden. Wat leert dit gedeelte nog meer 
over de mens? Het volgen van de Heere Jezus is kruis dragen. Maar dat is niet erg. Het 
is voor een christen een eer schande en pijn te dragen om Zijn Naam, om het Evangelie 
van Christus. Hij zal Gods kinderen dragen, zelfs door het dal van de schaduw van de 
dood. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? 
Denk bijvoorbeeld aan het kernwoord ‘ootmoed’. Iemand die ootmoedig is wil tegenover 
de naaste de minste zijn. We lezen in Filippenzen 2:3 Doet geen ding door twisting of 
ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan 
zichzelven. Probeer je eens in te beelden hoe de wereld er uit zal zien wanneer deze 
tekst uit Filippenzen bij alle mensen echt praktijk zou zijn: door ootmoedigheid achte de 
een den ander uitnemender dan zichzelven. Hoe zal het gedrag in de supermarkt zijn 
bijvoorbeeld, wanneer met een lange rij een tweede kassa opeens opengaat? door 
ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven? Je onkerkelijke 
medestudent of collega zal moeten toegeven dat de wereld er heel anders uit zou zien 
als deze tekst vanuit Filippenzen praktijk zou zijn. Filippenzen 2:3 is een mooie opstap 
om je onkerkelijke medemens stap voor stap te overtuigen dat de Bijbel waar is. Vanuit 
vers 3 zou je ook vers 4 kunnen aanreiken: Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een 
iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Stel dan de vraag: Hoe zou de wereld 
eruit zien wanneer er meer aan de ander dan aan zichzelf gedacht wordt?  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  
Paulus zit in de gevangenis en in deze brief ligt de nadruk op blijdschap en 
dankbaarheid. In Handelingen 16:25 lezen we over lofzangen in de gevangenis: En 
omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen; en de 
gevangenen hoorden naar hen. We kunnen hieruit leren dat Gods kinderen oprecht 
gelukkig zijn. Romeinen 8:38 en 39 is dan waar in het hart: Want ik ben verzekerd, dat 
noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch 
tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen 
Heere. Of denk bijvoorbeeld aan Habakuk 3:17 en 18: Alhoewel de vijgenboom niet 
bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen 
zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, 
en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; zo zal ik nochtans in den HEERE van 
vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. Ook hier lezen we over 
aardse tegenspoed, en tegelijkertijd een blijdschap in de HEERE. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In Filippenzen 1:8 staat 
geschreven: Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met 
innerlijke bewegingen van Jezus Christus. De kanttekening schrijft zo mooi: ‘Omdat wij 
Jezus Christus tot een gemeenschappelijken Zaligmaker hebben’. Kennen wij dat 
verlangen: hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus 
Christus, omdat de Heere Jezus door genade mijn Zaligmaker is geworden? Ook nu 
kennen Gods kinderen het verlangen naar de ‘gemeenschap der heiligen’, dat is een 
verlangen naar elkaar, om met elkaar over hun Koning en Zaligmaker te spreken. 
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? De Filippenzenbrief houdt ons de 
spiegel voor. Paulus is door het geloof heel nauw met de gemeente van Filippi 
verbonden. In Filippenzen 1:4 en 5 lezen we dat Paulus zegt: Allen tijd in al mijn gebed 
voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het Evangelie, 
van den eersten dag af tot nu toe. Paulus bidt veel voor deze gemeente omdat ze het 



Evangelie niet alleen hebben gehoord, maar ook door het geloof hebben aangenomen. 
Dit vinden we ook terug in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 4: ‘Die dit Evangelie 
niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker 
Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den 
toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd’. We lezen 
verder in vers 6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft, 
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. Paulus bidt enerzijds of het geloof 
in de Heere Jezus sterker mag worden en anderzijds of de gemeente in het geloof mag 
volharden. Gods kinderen die de Heere Jezus hebben mogen omhelzen als persoonlijke 
Zaligmaker hebben nodig dat het geloof sterker wordt zoals het in Kolossenzen 2:7 
staat: Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof.   

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In Filippenzen 1: 21-23 staat geschreven: 
Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.  Maar om te leven in het vlees, 
hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee 
gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat 
is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. Paulus verlangt 

enerzijds om te sterven omdat hij dan bij de Heere Jezus mag zijn. Anderzijds wil hij hier 

nog blijven, om nog dienstbaar te kunnen zijn. Kennen wij als christenen hetzelfde 

verlangen? Om enerzijds voor de HEERE nog dienstbaar te mogen zijn zoals verwoord in 

Psalm 143:10: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn 
God, vat Gij mijn hand? En tegelijkertijd ook gedrongen te worden: hebbende begeerte, om 
ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Misschien 

denk je: ‘Bestaat dit echt dat je verlangt om te sterven?’ Luister maar: Tabitha is 8 jaar. Ze 

heeft van de HEERE een nieuw hart gekregen. Ze ligt ziek op bed. Tabitha voelt dat ze bijna 

gaat sterven. Maar dat vind ze niet erg. Ze wordt juist blij. Ze zegt: ‘Bijna zal ik met Jezus 

zijn! Ik ben aan Hem getrouwd. Hij is mijn Man. Ik ben Zijn bruid. Hij heeft Zichzelf aan mij 

gegeven. Ik zal met Hem voor eeuwig leven!’. Voor dit meisje van 8 jaar geldt Filippenzen 

1:21: Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Voor dit meisje geldt ook 

vers 23: hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is 
zeer verre het beste. 
 

We gaan afronden. In Filippenzen 1:18 lezen we: Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, 
hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik 
zal mij ook verblijden. Paulus is verblijd dat de verkondiging van Christus, ook door 

anderen, ook als ik het niet vanuit een oprecht gemoed, toch doorgaat. Hier klinkt in door: 

Hoe het gebeurt is minder belangrijk, als het maar gebeurt. Als de verkondiging van 

Christus maar doorgaat! Wat kunnen wij hieruit leren? Wanneer je de Heere Jezus hebt 

leren kennen dan wil je ook dat anderen Hem leren kennen. Dan ga je gelegenheden zoeken 

om Zijn Naam bekend te maken. Hoe het gebeurt is dan ook minder belangrijk. De drang is: 

als het maar gebeurt, want: al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, 
ja, zulk een is mijn Vriend. (Hooglied 5:16) 

Ja, dan heb je Artikel 22 van de NGB door genade leren verstaan. 

En dan prijs je Zijn Naam, net als Paulus, ook bij anderen aan… 

 

Met de woorden uit Jakobus: Indien de Heere wil en wij leven zullen, graag tot de volgende 

keer. 


