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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Deze week mochten we het Bijbelboek Filippenzen uitlezen en een 
beginnetje maken met Maleachi. Wat hebben we gelezen? In Filippenzen lazen we 
verschillende waarschuwingen van Paulus aan het adres van de gemeente te Filippi. Maar 
ook enkele aansporingen, een aantal dankzeggingen, Paulus drukt zijn verbondenheid met 
de gemeente nogmaals uit en groet de gemeente. Ik heb keuzes moeten maken in de 
verwerking van de vragen. Er was zoveel waar wel iets van te zeggen zou zijn. Ik hoop dat 
hetgeen behandeld wordt voldoende helpend en verhelderend is.  
Wat betreft het gedeelte uit Maleachi, dit wordt volgende week bij leven en welzijn 
meegenomen. Wel vind je in de PDF op de app en de website een overzicht van het 
Bijbelboek Maleachi.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Dat Hij in Christus zoveel gegeven heeft dat een zondeworm, een aardsgericht mens door 
genade kan zeggen ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. 
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van 
Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die 
drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.’ (3:7 en 8) Een leven met de Heere is zo’n 
heerlijk leven, al gaat het soms door de diepte, toch geeft God in de Heere Jezus Christus 
zoveel aan Zijn kind dat deze alles wil achterlaten om Jezus wil. Wat zoal? Goede werken om 
de zaligheid te verdienen, afkomst, kerkgenootschap, noem maar op waar we allemaal wel 
niet op kunnen pochen. Gods kind is dat alles kwijtgeraakt waarvan hij of zij aanvankelijk 
dacht God mee te moeten tevredenstellen. Paulus noemt dat hier in onze vertaling ‘drek’, 
het Griekse woord heeft iets in zich van: afval dat alleen nog maar geschikt is om voor de 
honden gegooid te worden. In die tijd waren honden niet zo geliefd als in onze tijd. Het ware 
onreine dieren. Misschien voel je nu iets beter de diepgang van dit woord en de betekenis 
van onze zogenaamde goede werken waarmee wij dachten God tevreden te stellen. En als 
dat alles kwijt is, we noemen dat ook wel sterven aan jezelf, dan wordt Jezus geschonken tot 
eeuwig leven.  
 

De dienst aan de Heere is een liefdedienst, die blijdschap geeft. Maar het gaat dieper, door 
de pen van Paulus horen we de Heere tegen Zijn kinderen zeggen: ‘Verblijdt u in den Heere 
allen tijd, wederom zeg ik u: verblijdt u.’ (4:4) In het boek Filippenzen is blijdschap een 
terugkerend thema. Het bevel tot het verblijden kan altijd gehoorzaamd worden, zelfs te 
midden van strijd, rampspoed, verlies, omdat deze blijdschap, dat verblijden niet afhankelijk 
is van gunstige omstandigheden, maar ze is ‘in den Heere’. Paulus gebruikt hier een 
herhaling om deze waarheid te benadrukken en te onderstrepen. Petrus gebruikt dit thema 
ook in 1 Petrus 4:13 ‘Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo 
verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en 
verheugen.’ Dit lijden om Christus wil, zou blijdschap moeten geven. Wat een les. We zien zo 
vaak en veel op de omstandigheden, maar hier wordt gewezen op Hem die boven de 
omstandigheden staat. Hij is een bron van vreugde te midden van lijden!  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 



Vooral de Joden in de dagen van Paulus en de Farizeeën wel in het bijzonder zochten de 
reden voor hun uitverkiezing in hun afkomst, hun gehoorzaamheid aan de Wet, enz. Paulus 
geeft in 3:4-6 als het ware een inkijkje in zijn manier van denken, zijn overtuiging voor zijn 
bekering. Maar dit gebeurt nu nog zo. Ik noemde het net als zijdelings. We zoeken de 
oorzaak van zaligheid in onszelf. Maar in onszelf vinden we enkel de dood, daarom wordt er 
in het formulier voor het bedienen van de Heilige Doop ook nadrukkelijk gezegd: dat we 
onze zaligheid buiten onszelf moeten zoeken. Daarom werpt Paulus dit verre van zich zoals 
we net al hoorden. Bid de Heere om ontdekkend licht, zodat Hij je leert zien in jouw hart en 
naar leven voor Zijn aangezicht. Wat wil jij aanbrengen? En ik?  
 
Een kind van God is nooit uitgeleerd. We horen Paulus uitroepen ‘opdat ik Hem kenne en de 
kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.’ 
Maar Paulus, je kent de Heere Jezus toch? Hij is toch aan je verschenen? Dat lees je in 1 
Korinthe 15:8. Toch deze uitroep… Waarom? Paulus geeft misschien wel het duidelijkste 
antwoord op deze vraag in 1 Korinthe 13: 9 en 10 ‘Want wij kennen ten dele (…) Doch 
wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is te niet gedaan worden.’ 
Die heerlijke volmaakte kennis die er was voor de zondeval is verloren gegaan en wordt 
slechts ten dele hersteld in Gods kind. Pas in de hemel zal het volmaakt hersteld worden. 
Daarom zegt Paulus ook in 3:12 ‘ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht’! Niet dat er geen 
zekerheid zou zijn, want er bestaat geen geloof zonder zekerheid. De Heere doet geen half 
werk, maar de twijfel die er kan zijn, is in de gelovige. Hoe dan toch deze woorden? Wel, het 
gaat door veel strijd heen naar een door Christus geschonken overwinning! Daar hoor je 
naar jagen, je daarvoor in te spannen. 
 
Wat maken wij als mensen ons veel zorgen. Misschien wel in het bijzonder in deze tijd. Toch, 
de Heere zorgt! Dat was Paulus’ rust. Hoe zorgt de Heere? ‘Weest in geen ding bezorgd, 
maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden 
bij God.’ 4:6 Ah, kijk… een richting wordt ons gewezen waar we heen moeten met onze 
bezorgdheid, onze verlangens. Lees goed, bidden en smeken. Dat laatste is aanhoudend 
bidden. Zoals Psalm 123 dat zegt, ‘totdat Hij ons genadig zij.’ Hoe nog meer? Met 
dankzegging… Ik las ergens dankzegging is een tegengif voor zorgen. Daarom noemt Paulus 
deze drie zaken samen, bidden, smeken en dankzegging. Waarom ben jij nog angstig? 
Waarom ben jij nog bezorgd? Verwacht het niet van mensen. Paulus is hier een voorbeeld 
voor ons. Hij zegt in 4:19 ‘Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in 
heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Door alles wat hij meegemaakt heeft, was dit zijn 
conclusie. Hoe komt het dat het jouw conclusie niet is? Of hoe is het ook jouw conclusie 
geworden?  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Misschien vond je het vreemd dat er in 3:9 stond ‘door het geloof van Christus’? Misschien 
heb je gedacht, hoe wordt iemand gerechtvaardigd (zoek het woord maar op in de 
kernwoordenlijst) door het geloof van een Ander? Het vervolg maakt het duidelijk, het is de 
rechtvaardigheid die uit God komt en door het geloof, gewerkt door Gods Geest, wordt 
geschonken aan een zondaar. 
 
Wat mij verder opvalt is de radicaliteit van de bekering zoals Paulus die beschrijft in 3:14. 1 
doel, 1 prijs, de eeuwige zaligheid. De rest doet er niet toe. ‘vergetende hetgeen dat achter 



is’ hoe mooi, hoe dierbaar ook. Doen we dat? Paulus zegt ‘weest mijn navolgers…’ 3:17 
‘want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, 
dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn;’ 3:18. Dat is aangrijpend! Vijand van het kruis, 
is vijand van genade, van het bloed! Vijand van God. Dat is wat we zijn, zonder Christus. 
Paulus gaat verder. Wat gebeurt er met jou, als je zo bent? Vers 19 ‘welker einde is het 
verderf’ de eeuwige verdoemenis. Vreselijk! Nog meer kenmerken Paulus, ja hoor maar 
eens… ‘welker god is de buik (gemakkelijk en aardsgericht leven), en welker heerlijkheid is in 
hun schande (eer zoeken in wat schandelijk, slecht, zondig is), dewelke aardse dingen 
bedenken (gericht op het hier en nu).’ Laten we onszelf onderzoeken op deze kenmerken. 
 
We vragen wel eens, is het goed dat ik dit of dat doe? Wat is Gods wil? Paulus geeft in 4:8 
een prachtig antwoord. ‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er 
enige lof is, bedenkt datzelve.’ Dat vraagt onderzoek, eerlijkheid, geduld, stil zijn voor de 
Heere, zo je hart onderzoeken, biddend om de leiding van Zijn Geest. Dan komen er 
antwoorden. Misschien niet zoals wij hopen, maar wel zoals God het wil. 
 
Tot slot viel mij iets op in 4:22 ‘Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers 
zijn.’ Gods kinderen in die tijd werkten zelfs aan het hof van een goddeloze keizer. Het Grieks 
geeft zelfs ruimte om te lezen die uit het gezin van de keizer zijn. Laten we daarom nooit 
denken dat de Heere ook niet in ons koningshuis zou kunnen werken. Al zijn ze nog zo 
anders, als is de koningin Rooms Katholiek. 1 woord van de Heere en alles wordt anders! 
Ook laat ons dit zien dat je als christen op een niet-christelijke plek werkzaam kunt zijn. Dit 
zal dan moeten op de wijze zoals Daniël en zijn vrienden in Babel waren, weet je nog van een 
paar weken geleden?  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
De inhoud van Psalm 73:21-28 vertoont overeenkomsten met de wijze waarop Paulus deze 
week sprak over het leven met de Heere. Het alles schade en drek achten om Christus wil 
zien we ook terug bij de discipelen. Jezus zegt: volg Mij! En ze volgen en laten alles achter! 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Mij trof bijzonder hoe Paulus in het leven staat. Hoe leefde hij met de Heere? Wel, hij zegt 
3:20 en 21 ‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve 
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen 
Zichzelven kan onderwerpen.’ Eigenlijk zegt Paulus hier, ik ben burger van een ander 
vaderland, namelijk het Hemelse! Dat bepaalt hoe ik leef, wat ik verwacht en waar ik naar 
uitzie. Straks verlost te zijn van dit lichaam van zonde en dood en een heerlijk lichaam te 
ontvangen, volmaakt geschikt om God in Christus eeuwig te dienen. Wat denk je, hoeveel 
vragen waar we nu mee worstelen krijgen een antwoord in deze wijze van leven? Hoeveel 
keuzes worden dan gelijk al duidelijk?  
 
Een leven met de Heere geeft zoveel, dat de wereld met al haar begeerlijkheid een 
armetierige boel is. Paulus getuigt: ‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.’ Dat is een vrede die hier op aarde met geen 
enkele toestand te vergelijken is. Wie die vrede gesmaakt heeft verlangt naar meer van die 



vrede! Zo zoet, zo heerlijk, zo innig verbonden met Christus, de volle gunst van de Vader te 
genieten, door de Geest toegepast aan je hart. Hersteld als kind van de Vader. Als dat geen 
rijkdom en zaligheid is, wat is het dan wel? 
 
Dan kan je met Paulus zeggen ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.’ 4:13 
Dan kan je het leven aan! Het anker van de hoop is uitgegooid op een onwankelbare rots kan 
ik wel zeggen. Jezus Christus! Mis je dit? Wens je dit? Waarom? Onderzoek jezelf eens? 
Waarom zou je dit willen? Om Hem of om jezelf? Alleen als het je om Hem gaat, dan is het 
goed! Als het om jezelf gaat, om maar niet naar de hel te hoeven, ja, zonder belijdenis van 
zonde en schuld, dan zal je voor eeuwig omkomen. Alleen blijven. Daarom, bid om een 
zegen over het onderwijs dat je afgelopen week hebt mogen ontvangen. 
 
Graag tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen! 
 
 
Maleachi 
De profeet Maleachi moeten we ongeveer plaatsen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ergens 
om en nabij 450 voor Christus is dit boek verschenen.  
 
Een steeds terugkerend thema in de Bijbelboek is het verbond. 
 
Opbouw Bijbelboek 

I. Israël twijfelt over Gods liefde voor haar. (1:1-5) 
II. Het belang van de zuivere godsdienst (1:6 – 2:9) 

a. Onzuiverheid in het offeren bestraft (1:6-14) 
b. Goddeloze handelen van de priesters (2:1-9) 

III. Israëls zonde in de huwelijken 
a. Trouwen met vrouwen die de afgoden dienen (2:10-12) 
b. Geschieden van de Israëlische vrouwen (2:13-16)  

IV. Gods antwoord op de zonde (2:17 – 3:5) 
a. God ‘vermoeit’ door Israëls zonde. (2:17) 
b. Het reinigende werk van de voorloper (3:1-5) 

V. Gods verlangen om te zegenen (3:6-12) 
a. Gods onveranderlijke belofte van vergeving bij het tonen van berouw (3:6-7) 
b. Israël berooft God (3:8-12)  

VI. Het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze (3:13-4:6) 
a. De harde woorden en opstelling van de goddelozen (3:13-15) 
b. Het gedrag van de godvrezenden (3:16-18) 
c. De dag komt! (4:1-6) 

 


