
 

 

Overstijgende	
vreugde	

Studies voor Connectgroepen en Stille tijd 
 

 
  



2 

  INHOUDSOPGAVE	
Connectgroep studies Filippenzen 
 

INHOUDSOPGAVE	 2	

INLEIDING:	DE	BRIEF	AAN	DE	FILIPPENZEN	 3	

DEEL	1	|	VREUGDE	IN	MIJN	RELATIES	 7	

DEEL	2	|	VREUGDE	IN	MIJN	OMSTANDIGHEDEN	 10	

DEEL	3	|	VREUGDE	IN	MIJN	HOUDING	 13	

DEEL	4	|	VREUGDE	IN	MIJN	MOGELIJKHEDEN	 16	

DEEL	5	|	VREUGDE	IN	MIJN	BEDIENING	 19	

DEEL	6	|	VREUGDE	IN	MIJN	VAARDIGHEDEN	 22	

DEEL	7	|	VREUGDE	IN	MIJN	TOEKOMST	 25	

DEEL	8	|	VREUGDE	IN	MIJN	GEDACHTENLEVEN	 28	

DEEL	9	|	VREUGDE	IN	MIJN	FINANCIËN	 31	
 

  



3 

  INLEIDING:	DE	BRIEF	AAN	DE	
FILIPPENZEN	
“Laat de Heer uw vreugde blijven” 
 

INLEIDING		
Van januari t/m maart 2022 bestuderen we de brief van Paulus aan de Filippenzen in de 
prekenserie ‘Overstijgende vreugde’. De preken zijn terug te beluisteren en zien op ons YouTube 
kanaal: youtube.com/c/clcleeuwarden 

DE	BRIEF	AAN	DE	FILIPPENZEN	
Er is grote overeenstemming dat Paulus de brief aan de Filippenzen heeft geschreven. Hij kent deze 
gemeente goed en heeft de gemeente daar gesticht tijdens zijn 2e zendingsreis. Het is interessant 
om hierover te lezen in Handelingen 16:11-40. Paulus heeft altijd een goede relatie met de 
gemeente gehad, die op haar beurt tot grote steun is geweest voor Paulus. In ieder geval tijdens 
zijn 3e zendingsreis is hij er weer geweest, zie Handelingen 20:1,6. 

De volgende 5 kenmerken van de brief en achtergrondinformatie helpen om het geheel van de 
brief beter te begrijpen en ieder afzonderlijk deel goed uit te leggen. Ze zijn beluisteren in de preek 
van Jelmer Woudstra op zondag 2 januari 2022. 

1.	De	stad:	een	strategische	stad	om	Europa	te	bereiken.	

Filippi was in de tijd dat Paulus er kwam, ongeveer in het jaar 52, een belangrijke en welvarende 
stad. Het was de districtshoofdstad van Macedonië en lag in de breuk van een heuvelrug die 
Europa en Azië van elkaar scheidt. Aan de hoofdweg, de grote oost-west-handelsroute, die de 
Ignatiusroute werd genoemd, precies tussen de twee werelddelen in. In 356 v.Chr. nam koning 
Filippus van Macedonië (de vader van Alexander de Grote) deze stad in. Hij breidde haar uit en gaf 
er een nieuwe naam aan: Filippi. De Romeinen veroverden de stad in 168 v.Chr. De latere keizer 
Augustus maakte in 42 v.Chr. van Filippi een Romeinse kolonie en militaire voorpost. De inwoners 
werden voortaan als Romeinse burgers beschouwd en kregen dezelfde voorrechten als de 
inwoners van Rome zelf. 

De ligging van Filippi maakte dat het van strategisch belang was voor de verdere verspreiding van 
het evangelie. Het was de poort naar Europa. Toen Paulus tijdens de 2e zendingsreis samen met 
zijn reisgenoten door de Heilige Geest werd tegengehouden om naar Bitynië in Azië te gaan en 
daarna een droom kreeg van een man uit Macedonië die hem smeekte om te komen, trokken ze 
naar Filippi (Handelingen 16:11-12). 

In Filippi word voor het eerst het evangelie in Europa gedeeld. Daar, op een strategisch belangrijke 
plek, ontstaat de eerste kerk in ons werelddeel. Voor ons vandaag is het nog steeds belangrijk om 
na te denken over strategisch de juiste keuzes om het evangelie te brengen op nieuwe plekken en 
in de levens van nieuwe mensen. 
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2.	De	mensen:	een	kleurrijke	dwarsdoorsnede	van	de	samenleving.	

Mensen met de grootst mogelijke verscheidenheid aan nationaliteit, ras, kleur, geslacht, 
achtergrond, cultuur, tradities en levenservaringen komen bij elkaar in één kerk. Van begin af aan 
zie je dat in Filippi (Handelingen 16:11-40). 

Waarschijnlijk was de Joodse gemeenschap in Filippi klein. Zo klein, dat op sabbat niet de vereiste 
tien mannen verzameld konden worden om een dienst in een synagoge te kunnen organiseren. 
Daarom gaat Paulus naar een gebedsgroep van Joodse vrouwen, waar de zakenvrouw Lydia deel 
van is. Zij komt tot geloof en laat zich met haar hele huis – familieleden en waarschijnlijk slaven – 
dopen. 

De volgende persoon waarover we lezen en die de kracht van Gods Koninkrijk ervaart, is een jonge 
slavin. Zij had niet de burgerrechten van andere inwoners in Filippi en iedereen keek op haar neer.  

De derde persoon die tot geloof komt is een Romeinse gevangenisbewaarder uit de gegoede 
middenklasse. Paulus en Silas belanden in de gevangenis, omdat de eigenaren van de slavin 
ontzettend kwaad zijn dat ze hun inkomsten kwijt zijn. Ze veranderen die gevangenis in een plaats 
van aanbidding – over ‘overstijgende vreugde’ gesproken! – waarop God een aardbeving 
veroorzaakt die ervoor zorgt dat alle ketens verbreken en deuren opengaan. De 
gevangenisbewaarder wist: als er ook maar één gevangene ontsnapt, krijg ik de doodstraf! Maar 
Paulus en Silas en alle andere gevangenen zijn er nog en leiden hem tot Jezus. 

Een Joodse zakenvrouw, een uitgebuite slavin en een Romeinse gevangenisbewaarder vormen met 
elkaar een bijzondere dwarsdoorsnede van de samenleving. Nicky Gumbel zegt daarover treffend: 
“Drie verschillende nationaliteiten en drie verschillende lagen van de bevolking gaven blijk van het 
alles omarmende geloof dat Jezus Christus had gebracht.” 

3.	De	inhoud:	een	warme,	persoonlijke,	dankbare	brief.	

Als je Filippenzen doorleest, dan valt meteen de toon van de brief op. Paulus spreekt, net als in al 
zijn brieven, echt wel een paar zaken aan waar verandering nodig is. Het is echter minder aanwezig 
en veel meer op de voorgrond staat de bemoediging, dankbaarheid en vreugde. Paulus is meerdere 
malen financieel en door persoonlijke bezoeken en hulp geholpen door de gemeente en hiervoor 
uit hij zijn diepe dankbaarheid. 

Polycarpus, een christelijke bisschop en martelaar uit de beginperiode van de kerk, vertelde dat 
Paulus overal ter wereld opschepte over de Filippenzen. Hoe mooi is dat? Zouden wij ook niet 
vaker op deze manier over elkaar kunnen spreken en onze dankbaarheid naar en vreugde over 
elkaar kunnen uiten? 

Zo’n hart voor onze eigen gemeente en de gemeente van Jezus in heel onze stad, land en wereld, 
kan alleen gevormd worden als we dagelijks de tijd nemen om te danken en bidden: Ik dank mijn 
God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 
omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 
(Filippenzen 1:3-5) NBV21 

4.	De	vreugde:	vanuit	gevangenschap	een	overvloed	aan	vreugde.	

De Filippenzenbrief is één van de zogenaamde ‘gevangenisbrieven’. De brieven aan de Efeziërs, 
Kolossenzen, Filemon en de Filippenzen zijn geschreven vanuit de gevangenis. Er zijn hele goede 
argumenten dat dit Rome was, waar Paulus in huisarrest zat. Er zijn ook aannemelijke argumenten 
dat het vanuit de gevangenis in Efeze was. Belangrijkste is dat Paulus niet vrij was, ten onrechte 
was beschuldigd, altijd werd bewaakt, voor zijn dagelijkse onderhoud afhankelijk was van anderen 
en niet kon doen wat hij het liefst deed: reizen naar nieuwe plekken en bezoeken van gemeenten 
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die hij eerder had gesticht. Omstandigheden die niet zo vanzelfsprekend leiden tot een 
Filippenzenbrief. En toch: dit is de Paulus die middenin de nacht in een donker hol, met zijn handen 
en voeten in een blok vastgezet, uitbarst in lofprijs en aanbidding! Zo’n 11 jaar later is hij dat niet 
verloren en schrijft hij vanuit de gevangenis een brief die overloopt van vreugde. In totaal 16 keer 
komt het woord ‘vreugde’ voor in deze brief. 

Dit gaat niet om oppervlakkige blijdschap. Deze vreugde is niet onrealistisch en naïef. Het is niet zo 
dat je nooit bedroefd, angstig, boos mag zijn. De vreugde waarmee Paulus zich verheugt, komt diep 
vanbinnen. Blijdschap of vreugde in al zijn volheid is alleen in Christus te vinden. We komen alleen 
tot ‘overstijgende vreugde’ als we steeds weer binnen laten komen Wie Jezus is, omdat alles wordt 
overtroffen door het kennen van Jezus. 

5.	De	verhoudingen:	iedereen	is	gelijkwaardig	en	een	dienaar	van	de	ander.	

Paulus begint zijn brief als volgt: Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle 
heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 
(Filippenzen 1:1) NBV21 

Hij schrijft niet: de heilige Paulus aan de dienaren van God in Filippi. Hij schrijft: de dienaar Paulus 
aan de heiligen in Filippi. Natuurlijk is er sprake van leiderschap in een gemeente, die worden zelfs 
– als laatste, maar toch – specifiek benoemd. Maar leiders mogen nooit ‘heersers’ of ‘overheersers’ 
worden. Niet iedereen is gelijk in die zin dat er verantwoordelijke functies en 
verantwoordelijkheden zijn, maar iedereen is 100% gelijkwaardig. Iedere gelovige is geroepen om 
een dienaar te zijn. Iedereen heeft alle anderen nodig. 

Ik dank mijn God... vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
(Filippenzen 1:3,5) HSV Voor het woord ‘gemeenschap’ staat er ‘koinonia’ in het Grieks, een 
belangrijk woord in de woordenschat van Paulus. We denken dan vaak aan ontmoeting, gebed 
voor elkaar, samen zingen. Allemaal super belangrijk, maar het woord heeft ook een hele 
praktische, zelfs financiële betekenis. In de wereld van Paulus werd dit woord gewoonlijk gebruikt 
voor een zakenrelatie, waarin alle betrokkenen zouden delen in het werk en de financiële 
verantwoordelijkheden. De Filippenzen zijn dus ‘partners in het evangelie’ en ‘partners in de 
genade’. Iedereen die deel uitmaakt van onze gemeente is een partner die deelt in het werk om 
het evangelie bekend te maken, die financiële verantwoordelijkheid neemt, die zich inspant om de 
gemeente op te bouwen. 

De grondhouding van dienstbaarheid is belangrijk om als gemeente een eenheid te kunnen zijn en 
blijven. De eenheid in de gemeente werd bedreigd door onenigheid tussen twee vrouwelijke 
leiders. Daarom wil Paulus de gemeente eraan herinneren: waar Christus als voorbeeld van 
nederigheid en dienstbaarheid wordt genomen, is een eensgezinde opstelling en het eensgezind 
nastreven van dezelfde doeleinden mogelijk. 

DE	S.O.A.P.	METHODE	
We maken voor deze Connectgroepstudies gebruik van de S.O.A.P. methode. Het is een manier van 
ontdekkend Bijbellezen, waarbij de Bijbel centraal staat en je samen je best doet die goed te lezen, 
begrijpen en toe te passen in je dagelijkse leven. Je kunt dit overigens ook erg goed gebruiken voor 
je persoonlijke tijd met God! In iedere studie zie je de volgende onderdelen terugkomen. 

S	–	Schrift	

Maak tijd voor het lezen van de Bijbel. Lees de Bijbel regelmatig. En doe dat niet ‘hap-snap’, maar 
lees door Bijbelboeken. Tijdens deze serie zoomen we steeds in op een passage uit de brief van 
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Paulus aan de Filippezen. Het is behulpzaam om aan het begin van de serie een keer de brief 
helemaal door te lezen. Het gaat niet om de details, maar lees er rustig doorheen, zodat je een 
beeld krijgt van de hele brief. In ongeveer 15-20 minuten kun je de hele brief in één keer 
doorlezen. Ben je niet zo’n lezer? Via bijvoorbeeld de YouVersion Bijbelapp kun je de brief in 
meerdere vertalingen beluisteren. Ter voorbereiding op een Connectgroep-avond is helpend om 
eerst het Bijbelgedeelte te hebben gelezen en de preek over het Bijbelgedeelte te beluisteren. 

O	–	Observatie	

Lees (met elkaar) goed wat er staat. Onderstreep, leg verbindingen, zoek kernwoorden, laat de 
Bijbel zeggen wat het wil zeggen. Om hierbij te helpen, vind je bij iedere studie het Bijbelgedeelte 
in de vertalingen van de NBV21 (links) en de Herziene Statenvertaling, afgekort met HSV (rechts). 

Nadat je goed hebt gelezen, kun je eventueel gebruikmaken van studiebijbels, bijbelstudieboeken, 
commentaren, etc. om je te helpen te begrijpen wat er staat. Ook zonder die hulpmiddelen is het 
belangrijk om met elkaar te spreken over de betekenis, voordat je op verantwoorde manier de stap 
naar de toepassing kunt maken. 

A	–	Applicatie	

Pas toe wat de Bijbel zegt. De kortste weg naar de toepassing zijn de vragen: wat zegt God en wat 
ga ik daarmee doen? In het materiaal vind je toepassingsvragen om je te helpen wat je leert in de 
dagelijkse praktijk van je leven toe te passen. 

P	–	Prayer	oftewel	Bidden	

Bedankt God voor Zijn Woord en bid om de hulp van de Heilige Geest in en door jou heen om toe 
te passen wat je hebt gelezen en daar de andere leden van je Connectgroep bij te helpen. 

SAMENSTELLING	STUDIES	
Dit boekwerk met een inleiding op de brief en de studie-vragen zijn samengesteld door Nicolas van 
Amerom en Jelmer Woudstra. 

De volgende boeken hebben we gebruikt bij het opstellen van de vragen: 

1. Hylke Britstra, Age Romkes, Johannes Woudstra, Samen de Bijbel ontdekken: handboek voor 
bijbelstudie en bijbelkring 

2. Nicky Gumbel, Een leven dat zin heeft: hoe je, als christen, kunt volhouden 
3. Tom Wright, Paulus voor iedereen: gevangenisbrieven 
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  DEEL	1	|	VREUGDE	IN	MIJN	
RELATIES	
Filippenzen 1:1-11 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus denkt met grote liefde en vreugde aan de gelovigen in Filippi en hij schrijft als een 
betrokken vader aan zijn kinderen dat hij altijd voor hen blijft danken en bidden. De kracht van God 
waardoor ze tot geloof zijn gekomen geeft vertrouwen dat Hij hen als nieuwe schepping tot 
volmaaktheid zal brengen op de dag dat Jezus terugkomt. Liefde is meer dan alleen emotie en 
genegenheid, het heeft ook te maken met inzicht en fijngevoeligheid, kennis en wijsheid. Deze 
liefde die bestaat in ware liefde voor God en ware liefde voor elkaar, leidt tot moreel 
onderscheidingsvermogen. Het leidt ook tot de zichtbare vrucht van goed leven (rechtvaardigheid), 
dankzij Jezus. 

IJSBREKER	
Laat iedereen voor zichzelf teruggaan naar het moment dat je Jezus hebt aangenomen als je 
Redder en besloot om je leven met en voor Hem te gaan leven. Deel met elkaar dat moment: hoe 
kwam je tot de beslissing? Wat ervoer je op dat moment van God? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 1:1-11, in één keer door. Je vindt de tekst in twee 
vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie.  

OBSERVATIE	
1. Lees met elkaar Handelingen 16:11-40. Hoe weet Paulus dat het God is die ‘dit goede werk bij u 

begonnen is’? 
2. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
3. Wat leren we hier over het hart van Paulus voor de gemeente die hij heeft gesticht? 
4. Wat betekent het dat liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint? 
5. Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Paulus heeft het over de ‘gemeenschap aan het Evangelie’, waar hij het woord koinonia 

gebruikt. Je kunt het vertalen met gemeenschap en ook (zakelijk) partnerschap. Hoe kun jij 
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zowel een broer/zus als een partner zijn van je medegelovigen? Waar zetten jullie je dan voor 
in? 

2. Hoe ziet jouw gebedsleven eruit? Voor wie zou jij vandaag willen danken en bidden? Wanneer 
en hoe heb jij de kracht van het gebed van anderen ervaren? 

3. Hoe kan de vrucht van gerechtigheid de komende week/weken groeien in jouw leven? 

PRAYER	
Jezus, dank U voor deze brief die we de komende maanden samen gaan bestuderen. Open ons hart 
en ons verstand, zodat we Uw Woord beter gaan begrijpen en leren toepassen in het leven van 
alledag. Dank U dat het Uw werk is waardoor wij geloven en leidt ons iedere dag op de weg van het 
geloof. We bidden dat onze liefde zal groeien in inzicht en fijngevoeligheid, zodat we iedere dag 
zullen kiezen voor relaties en activiteiten die van wezenlijk belang zijn. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FILIPPENZEN	1:1-11	
 
_____ - onderstreep wat Paulus over zichzelf zegt. 

O – omcirkel 1 of meerdere kernwoorden in dit gedeelte. Wat is de betekenis van dit woord/deze woorden? 

 

1 Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, 

die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u allen 

bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt 

bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat 

Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is 

op de dag van Christus Jezus. 

7 Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U 

hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en 

de waarheid van het evangelie verdedig. 8 God kan getuigen dat ik naar u allen 

verlang met de genegenheid van Christus Jezus. 

9 Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10 zodat u 

kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus 

zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u 

dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. 

 

1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in 

Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 2 genade zij u en 

vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 3 Ik dank mijn God, 

telkens wanneer ik aan u denk 4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd 

met blijdschap 5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag 

af tot nu toe. 6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 

voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 7 Het is immers voor mij terecht 

dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van 

mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging 

van het Evangelie. 8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, 

met de innige gevoelens van Jezus Christus. 9 En dit bid ik dat uw liefde nog 

steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt 

onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te 

geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die 

door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 

 

 



  DEEL	2	|	VREUGDE	IN	MIJN	
OMSTANDIGHEDEN	
Filippenzen 1:12-30 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus was tevreden, verheugd zelfs, in zijn situatie van gevangenschap. Het bracht hem in 
gelegenheid om het Evangelie te delen met mensen in het centrum van de macht van de 
toenmalige wereld. Hij weet dat er ook mensen zijn die het evangelie verkondigen vanuit 
verkeerde motieven, maar ook dan is hij blij dat Jezus wordt verkondigd: Wie Hij is en hoe Hij 
verlossing en zin aan het leven geeft. Paulus beschouwde sterven als pure winst, maar dat 
betekende niet dat het leven waardeloos is. Integendeel, zijn leven had door Jezus de diepste zin 
gekregen. Hij spoort de Filippenzen aan om net als hij hun leven aan Jezus te geven, ook als dat 
betekent dat ze dezelfde strijd te leveren hebben als hijzelf. 

IJSBREKER	
Denk even aan de laatste week of 2 weken: waar werd jij blij van? Wat verheugde jou? Het mag 
van alles zijn. Laat iedereen dit in een paar zinnen delen met de groep. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 1:12-30, in één keer door. Je vindt de tekst in 
twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie.  

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdracht op het werkblad. 
2. Wat leren we in 1:12-30 over vreugde? 
3. Hoe kijkt Paulus naar zijn gevangenschap? 
4. Wat vertelt Paulus ons over zijn kijk op het leven? 
5. Hoe ziet ‘blijven leven in overeenstemming met het evangelie’ (vers 27) eruit vanuit de tekst 

die erop volgt? 
6. Het Bijbelgedeelte is verdeeld in 3 delen. Hoe zijn deze verschillende delen verbonden? 

APPLICATIE	
1. Paulus zat gevangen. Het kan huisarrest zijn in Rome of erbarmelijke gevangenis in Efeze. We 

weten het niet precies, maar hij was niet vrij. Toch ziet Paulus de hand van God en de kansen 
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voor het Evangelie in zijn situatie. Heb jij je weleens in een moeilijke, voor het oog uitzichtloze 
situatie bevonden? Wat was jouw perspectief op de situatie in het moment zelf? Wat heb jij 
nodig om in moeilijke omstandigheden met God de kansen te zien? 

2. Paul Schneider was voorganger in een gemeente in Berlijn. Hitler liet hem gevangenzetten, 
omdat hij predikte tegen het fascisme. Daardoor heeft hij zijn vrouw en zijn twee jaar oude 
baby nooit meer teruggezien. Ondanks alle folteringen, martelingen en uiteindelijk z’n 
executie, bleef hij vanuit Dachau brieven schrijven aan zijn vrouw, die overliepen van 
blijdschap. Steeds weer schreef hij: ‘Ik ben zo gelukkig’ en ‘Ik ben zo dankbaar naar de Heer’. 
Hij leefde voor Christus en daarom had hij niets te verliezen. (bron: David Pawson, Sleutels tot 
de Bijbel) 
Probeer je in te leven in de vrouw van Paul Schneider: hoe zou jij zijn brieven ontvangen? En: in 
hoeverre zou jij de brieven kunnen schrijven die Paul Schneider schreef? Leg uit. 

3. Welke stap wil jij de komende week zetten om meer te leven in overeenstemming met het 
evangelie? 

PRAYER	
Heer, ik dank U voor het voorbeeld dat Paulus ons heeft laten. Wilt U ons helpen om in alle 
omstandigheden ons te verheugen in U en niet alleen te kijken naar het probleem, maar ook naar 
de kansen die het mij biedt om Uw liefde te laten zien en delen. Leer mij om 100% te leven voor U, 
zodat ik niets te verliezen heb. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FILIPPENZEN	1:12-30	
 

O – omcirkel meerdere kernwoorden (je kunt natuurlijk variëren met onderstrepen, vierkant, etc. om verschillende woorden te markeren) in dit gedeelte. Wat is de 
betekenis van dit woord/deze woorden?

12 U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het 

evangelie wordt verspreid. 13 Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen 

duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14 Bovendien durven de meeste 

broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben 

gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15 Sommigen doen dat 

weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 

16 Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17 De 

eersten daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de 

veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. 

18 Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of 

oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 

omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn 

redding leidt. 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te 

schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus ook bij alles 

wat ik nu meemaak zal worden geëerd, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21 Want voor mij 

is leven Christus en sterven winst. 22 Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch 

weet ik niet wat ik zou kiezen. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik 

ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24 anderzijds is het meer in 

uw belang dat ik blijf leven. 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u 

behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26 Wanneer ik bij u 

terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen. 

27 Hier gaat het om: blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik 

kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom over u kan horen, dat u één van geest bent en 

eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. 28 Laat u op geen enkele manier door uw 

tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God: voor hen 

dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. 29 Aan u is de genade geschonken niet alleen 

in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden. 30 U voert dezelfde strijd die u mij 

vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. 

12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van 

het Evangelie heeft gediend, 13 zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend 

is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil, 14 en dat het merendeel van de 

broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog 

overvloediger onbevreesd te durven spreken. 15 Sommigen prediken weliswaar Christus uit 

afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. 16 De eersten verkondigen 

Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap 

verdrukking toe te voegen, 17 maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot 

verdediging van het Evangelie aangesteld ben. 18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op 

allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover 

verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. 

19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van 

de Geest van Jezus Christus, 20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in 

geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, 

Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door 

de dood. 21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 22 Maar blijf 

ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet 

ik niet. 23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij 

Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, 24 maar in het vlees te blijven is 

noodzakelijker voor u. 25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal 

blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, 26 opdat uw roemen in Christus Jezus 

overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. 

27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik 

afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind 

strijdt door het geloof in het Evangelie, 28 en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat 

aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u 

van zaligheid, en dat van God uit. 29 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, 30 omdat u dezelfde strijd 

hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

  



  DEEL	3	|	VREUGDE	IN	MIJN	
HOUDING	
Filippenzen 2:1-11 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus is dankbaar voor de prachtige gemeente in Filippi, maar heeft nog wel wat zorgen over de 
eenheid (zie Filippenzen 4:2). Hij maakt duidelijk dat alle voorwaarden – of ingrediënten – voor 
eenheid al aanwezig zijn in de gemeente dankzij Jezus en spoort hen daarom aan om daadwerkelijk 
eensgezind te zijn. Daarvoor is een nederige houding nodig en moeten ze nee zeggen tegen 
geldingsdrang (rivaliteit) en eigenwaan. Nederigheid betekent niet wat we minder over onszelf 
denken, maar dat we minder aan onszelf denken. We leren deze houding door te kijken naar Jezus 
en Hem te aanbidden. 

IJSBREKER	
We komen vandaag een aanbiddingslied tegen in de Bijbeltekst. Laat iedereen in 30 seconden 
delen wat zijn/haar favoriete aanbiddingslied is en waarom. Zo heb je ook een mooie playlist van 
liederen voor je Connectgroep! 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 2:1-11, in één keer door. Je vindt de tekst in twee 
vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Onder de hoofdgedachte staat een definitie van nederigheid. Bespreek met elkaar hoe jullie 

nederigheid omschrijven. 
3. Beschrijf op basis van de tekst de weg die Jezus is gegaan. 

APPLICATIE	
1. Wanneer hebben jullie de voorwaarden voor eenheid in jullie eigen leven toegepast en 

ervaren? Welke voorbeelden zien jullie in de gemeente? 
2. “De weg naar boven loopt onderlangs. Ons hoogste ambitie is dienstbaarheid.” Ieder mens 

heeft te maken met trots. Hoe zie jij dat in jouw leven? En hoe ben jij ermee bezig om te 
groeien naar ‘de gezindheid van Jezus’? 
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3. Waar of voor wie wil jij deze week een extra stap in dienstbaarheid zetten? 

PRAYER	
Jezus, dank U wel dat U uw gelijkheid aan God niet als een springplank naar eer hebt gebruikt, 
maar dat U mens bent geworden en de vernederende dood aan het kruis bent gestorven, zodat wij 
kunnen leven. We prijzen U en aanbidden U met de woorden van Filippenzen 2:6-11. Help ons om 
uw manier van denken, uw mentaliteit, uw houding aan te nemen en dienstbaar te zijn naar alle 
mensen.  

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	2:1-11	
 
_____ - Wat heeft de gemeente ontvangen ‘in Christus’ en geef hier met elkaar eigen woorden aan. 

           - Waarmee maken de Filippenzen Paulus volmaakt gelukkig? Wat betekenen de woorden van Paulus hierover? 

O - Wat zijn de tegenovergestelde houdingen aan nederigheid die Paulus aanspreekt en hoe is trots daarvan de kern? 

 

1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u 

zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2 maak 

mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, 

één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 

nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen 

voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die 

Christus Jezus had. 6 Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak 

op aan God gelijk te zijn, 7 maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte 

aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8 

heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 

kruis. 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die 

elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, 

in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus 

Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

 

 

1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, 

als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en 

ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind 

bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 3 Doe niets uit 

eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor 

wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 

5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, terwijl 

Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk 

te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens 

bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, 

ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 

Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich 

zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de 

aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot 

heerlijkheid van God de Vader.

 



  DEEL	4	|	VREUGDE	IN	MIJN	
MOGELIJKHEDEN	
Filippenzen 2:12-18 
 

HOOFDGEDACHTE	
Na het prachtige aanbiddingslied over Jezus, legt Paulus concreet uit hoe wij het voorbeeld van 
Jezus moeten naleven. Het ‘bewerken’ van redding betekent niet dat we toch onze redding moeten 
verdienen, maar dat we verantwoordelijkheid nemen om onze gekregen vrijheid echt uit te leven. 
Het is een enorme steun dat God hiertoe werkzaam is in onze wil en ons handelen. Paulus 
inspireert ons om het leven van Jezus te laten zien, een teken van Gods nieuwe leven te zijn in de 
wereld. Zijn eigen voorbeeld moedigt ons aan ons in te spannen voor onze kerk en mede-gelovigen. 

IJSBREKER	
Wie is voor jou een voorbeeld? Laat een aantal mensen of de hele groep vertellen wie een 
voorbeeld voor hen is of is geweest en wat hem of haar tot een voorbeeld maakte. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 2:12-18, in één keer door. Je vindt de tekst in 
twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie.  

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Welke reden schrijft Paulus dat hem ‘vol vreugde’ (vers 17) maakt?  
3. Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Wat betekent het voor jou dat je je redding uitleeft/naleeft met ‘vrees en beven’? 
2. In vers 14 staat een ‘simpele’ opdracht. Op welke manier wordt onze kerk en de wereldwijde 

Kerk veranderd als we hiernaar gaan leven? 
3. In welke opzichten behoren wij op een fundamenteel andere manier te leven dan gangbaar is 

in de maatschappij? 
4. Paulus gebruikt 2 beelden voor hoe we moeten omgaan met onze verantwoordelijkheid voor 

de kerk en medegelovigen. ‘Ingespannen’ komt uit de atletiek en heeft te maken met de 
trainingsarbeid. ‘Als offer uitgegoten’ doet denken aan (heidense) offerrituelen. Paulus is niet 
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bezig met ‘wat kan ik eruit halen’, maar geeft zichzelf volledig voor de gemeente. Wat kun jij 
hiervan leren? In welke mate herken je dit in je eigen leven?  

PRAYER	
Jezus, help mij om Uw voorbeeld na te volgen, zodat mijn redding niet alleen belangrijk is voor mijn 
toekomst, maar mijn leven vandaag verandert. Ik wil met mijn leven, mijn talenten en mijn daden 
U eren, Uw licht en leven laten zien in deze wereld en mijn gemeente dienen en opbouwen. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	2:12-18	
 
! – Zet een uitroepteken bij woorden of uitdrukkingen waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn en bespreek met elkaar wat ze betekenen. 

? – Zet een vraagteken bij woorden of zinnen die je niet begrijpt. Deel dit met elkaar en bespreek wat het allemaal betekent. 

O – omcirkel één woord of zin dat jou het meest bemoedigt en deel dit met de groep. 

 

12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u 

was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, 

en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als 

het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. 14 Doe alles zonder 

morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke 

kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, 

waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het 

woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me 

niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. 17 Zelfs al zou 

mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u 

brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u 

allen. 18 Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. 

12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen 

zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw 

eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel het 

willen als het werken, naar Zijn welbehagen. 14 Doe alle dingen zonder morren 

en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van 

God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u 

schijnt als lichten in de wereld, 16 door vast te houden aan het Woord van het 

leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb 

hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. 17 Maar al word ik ook 

als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik 

verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. 18 En u verblijdt zich ook daarover; 

verblijd u dan met mij.

 

 



  DEEL	5	|	VREUGDE	IN	MIJN	
BEDIENING	
Filippenzen 2:19-30 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus werkte nooit alleen. Er was een hele groep mensen die hem bijstond, die met hem 
meewerkte, die met hem mee reisde. Dit is het ingrediënt van teamwerk! Zijn kracht was het 
samenstellen van teams. Hij koos mensen uit met wie hij de wereld op de kop zette. In 20 jaar tijd 
heeft hij door samen te werken met uitmuntende teams een ongelofelijke prestatie geleverd.  

Door Gods genade is het evangelie doorgebroken in de heidense wereld. Het feit dat hij 
betrouwbare en kundige mensen om zich heen had verzameld, maakte zijn werk aangenaam en 
vreugdevol. Er waren twee mensen die een belangrijke rol vervulde in het volbrengen van zijn 
missie: Timoteüs en Epafroditus. 

Wat rooft mensen van hun vreugde in hun werk of in hun bediening in de kerk? Een klimaat waarin 
met ellebogen gewerkt wordt. Een sfeer van competitie en afgunst. Paulus prijst zijn medewerkers 
in de gemeente. Hij leert de gemeente om betrouwbare mensen, die hun leven op het spel zetten 
voor het evangelie, te eren en respecteren. Hij moedigt ons aan om een teamspeler te zijn en om 
onszelf te omringen met betrouwbare medewerkers zoals een Timotheüs en Epafrodites. 

De wereld komt niet alleen vooruit door de geweldige duw van zijn helden, maar vooral door de 
kleine zetjes van trouwe mensen achter de schermen. Jezelf investeren in het leven van anderen in 
team verband vernietigt je individualiteit niet, maar wijdt deze toe aan een hoger doel en maakt je 
tot een beter persoon, omdat je deel uitmaakt van iets dat groter is dan jezelf. Je zult nooit ten 
volle tot ontplooiing komen als je je mogelijkheden voor jezelf houdt. Als je niet bereid bent om te 
investeren, om je leven uit te gieten, in het belang van anderen! 

IJSBREKER	
Welke taak heb jij gedaan of doe je op dit moment in de gemeente? Laat een paar mensen 
vertellen waarom ze dat doen en 1 voorbeeld geven waar ze blij van werden tijdens het uitoefenen 
van hun bediening. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 2:19-30, in één keer door. Je vindt de tekst in 
twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 
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OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Jullie hebben vanuit de tekst opgeschreven wat de tekst zegt over de dienstbaarheid van 

Timotheüs en Epafroditus. Bespreek met elkaar de betekenis van de woorden en uitdrukkingen 
die Paulus gebruikt. 

3. Hoe sluiten de voorbeelden van Timotheüs en Epafroditus aan bij Filippenzen 2:5-11? 

APPLICATIE	
1. Wat zijn de sleutelwoorden die Paulus gebruikt om het karakter van betrouwbare 

medewerkers te beschrijven?  
2. Wat voor effect had het ondersteunende werk van Epafrodites op het gemoed van Paulus, 

buiten het feit om dat het hem vreugde gaf? 
3. Welke mensen zouden in jouw team of werkomgeving meer waardering kunnen krijgen? 
4. Hoe zou jij kunnen groeien in het geven van complimenten aan de mensen met wie je werkt en 

positief kunnen beïnvloeden? 
5. Wiens leven is rijker geworden door jouw investering? Wat voor erfenis wil je achterlaten als je 

deze planeet verlaat? 

GEBED	
Heer, dank U dat ik een teamspeler mag zijn en niet als een einzelgänger in de bediening hoef te 
staan. Leer mij om de mensen met wie ik werk te waarderen. Help mij om creatief te zijn in het 
geven van complimenten. En geef me de kracht om de belangen van anderen en van U voor ogen 
te blijven houden en het grotere geheel te blijven zien.  

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	2:19-30	
 

Schrijf in kernwoorden op wat deze passage ons leert over de manier waarop Timotheüs en Epafroditus dienstbaar zijn aan de gemeente. 
 

Timotheüs: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Epafroditus: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19 In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan 

sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. 20 Er is buiten mij 

niemand die zich zo oprecht om u bekommert als hij, 21 want alle anderen 

streven hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22 U weet dat 

hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor 

het evangelie heeft ingezet. 23 Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is 

wat er met me zal gebeuren. 24 De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook 

spoedig kan komen. 25 Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is 

mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij namens u 

bijgestaan in mijn nood. 26 Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien. Hij 

maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. 27 Hij was 

inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En 

niet alleen over hem, ook over mij: Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. 28 

Ik stuur hem nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem 

terugziet en heb ik minder zorgen. 29 Verwelkom hem vol vreugde als iemand die 

in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere; 30 hij heeft immers 

door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven 

op het spel gezet om de hulp te geven die u mij niet kon bieden. 

19 En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat 

ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. 20 Want ik heb niemand 

van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. 21 Want zij 

zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. 22 En u kent zijn 

beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het Evangelie, zoals een kind met 

zijn vader. 23 Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan 

overzien. 24 Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. 25 Ik 

heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, 

medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, 26 

omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u 

gehoord had dat hij ziek was. 27 Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de 

dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar 

ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. 28 Daarom heb ik 

hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en 

ik minder droevig ben. 29 Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en 

houd zulke mensen in ere. 30 Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij 

de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan 

uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak.

 



  DEEL	6	|	VREUGDE	IN	MIJN	
VAARDIGHEDEN	
Filippenzen 3:1-11 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus versterkt opnieuw het thema ‘vreugde’ in de opening: verblijd u in de Here! Hij wil de 
gemeente – en ons – beschermen tegen bedreigingen van die vreugde. Het idee dat we 
gerechtigheid kunnen verdienen door afkomst, prestaties en tradities is zo’n bedreiging.  

Elke keer als iemand zegt: “Jezus +  de wet + rituelen/besnijdenis, is een voorwaarde om Christen 
te zijn,” dan weet je dat je op moet letten. Goede werken, de morele wetgeving van God, bepaalde 
rituelen zijn wel goed, maar geen voorwaarde om Christen te worden. Ze zijn er een uitvloeisel 
van! Hij gebruikt ironisch een woordspeling om aan te geven wat ze in feite doen. Ze besnijden 
niet, maar verminken de boel. Let dus op wie jij bent en kunt worden in Christus. Dan kun je net als 
Paulus al die dingen waarop je je vertrouwen stelde – zoals opleiding, afkomst, traditie, prestaties 
en uiterlijke vormen om je te bewijzen – dingen die je vroeger als winst zag, nu als verlies zien. Er 
zijn altijd mensen die daar meer op vertrouwen dan wat Jezus heeft gedaan en proberen andere 
mensen hierin mee te nemen. Laat je niet misleiden!  

Er is maar één weg tot rechtvaardiging, één manier waarop we recht en gerechtvaardigd voor God 
kunnen staan en dat is door Jezus. Ons verheugen in de Heer betekent dat we Jezus prijzen en 
aanbidden om Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Het gaat niet om ons en wat wij bereikt hebben. 

IJSBREKER	
Neem eens een kijkje in elkaars ‘prijzenkast’. Wat hebben jullie vroeger of recent gewonnen? Hoe 
kijk je terug op die prestaties en wat betekenen ze nu voor je? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 3:1-11, in één keer door. Je vindt de tekst in twee 
vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Wat is het verband tussen ‘verblijd u in de Here’ en de waarschuwingen die erop volgen? 
3. Jullie hebben vanuit de tekst aangegeven wat Paulus als verlies en winst beschouwt. Probeer 

de betekenis hiervan te doorgronden door er eigen woorden aan te geven.  
4. Hoe ziet ‘kennen van Christus’ eruit? 
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APPLICATIE	
1. Welke mensen beschrijft Paulus in 3:2? Waarom ergert Paulus zich zo aan deze mensen? Ken jij 

voorbeelden in je eigen leven? 
2. Vraag je af welke dingen jouw ontwikkeling in de weg staan. Waar is je vertrouwen op 

gebaseerd? Ligt de focus op het grootmaken van jezelf of op het grootmaken van Jezus? Is het 
gevuld met eerzucht en gemakzucht of met genade en passie? 

3. John Stott schreef: “Uiteindelijk zijn er maar twee motieven die ons kunnen beheersen, en tot 
die twee kunnen alle andere motieven teruggebracht worden. De ene is het zoeken van onze 
eigen eer, de andere richt zich op Gods eer.” Bespreek hoe jullie elkaar kunnen helpen om jullie 
ambitie volledig op Jezus te richten. 

4. Ben je aan het stichten of aan het stoken? Verbinden of verdelen? Welke schijnzekerheden zijn 
een valkuil voor jou? Besluit om slechts 1 ding te doen: Jezus kennen, vrijheid ervaren en 
verschil uitmaken door de kracht eenheid met de Heilige Geest in deze wereld. 

5. Hoe ervaar jij de kracht van de opstanding in jouw leven? 

PRAYER	
Dank U Jezus dat ik mijn rechtvaardigheid niet hoef te verdienen, maar dat ik het mag ontvangen. 
Wilt U mij helpen om dat ten volle te aanvaarden, daarnaar te leven en het aan de mensen om mij 
heen bekend te maken. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	3:1-11	
 
_____ - Onderstreep wat voor Paulus vroeger winst was, maar wat hij nu als verlies beschouwt. 

           - Zet een vierkant of omcirkel wat volgens jou de kernzin(nen) van het gedeelte van vandaag zijn. 

 

1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb 

er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven; ik doe het voor uw eigen 

bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die 

versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn: wij verrichten onze dienst 

door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst 

en prestaties, 4 hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen 

menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 Ik werd besneden toen ik acht 

dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben 

een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër, 6 ik heb de 

gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet 

voorschrijft was er op mij niets aan te merken. 7 Maar wat voor mij winst was, 

ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles 

beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van 

Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen 

is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen 9 en één met Hem zijn – niet 

dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de 

rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond 

van geloof. 10 Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te 

ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11 

in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. 

1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven 

is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. 2 Let op de honden, let op de 

slechte arbeiders, let op de versnijdenis. 3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die 

God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees 

vertrouwen. 4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als 

iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: 5 

besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, 

een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, 6 wat ijver 

betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de 

wet is, onberispelijk. 7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil 

als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de 

voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat 

alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus 

mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit 

de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit 

God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van 

Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood 

gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.



  DEEL	7	|	VREUGDE	IN	MIJN	
TOEKOMST	
Filippenzen 3:12-21 
 

HOOFDGEDACHTE	
Paulus deelt 5 principes om vreugdevol richting de toekomst te gaan. We zullen op aarde niet 
volmaakt op Jezus gaan lijken, maar dat is geen excuus om lui te worden met betrekking tot onze 
geestelijke groei. Gods plan is niet perfectie, maar wel vooruitgang. Daarom doet Paulus doet zijn 
uiterste best, hij jaagt ernaar, als een atleet voor zijn/haar sport om Jezus helemaal te kennen door 
de kracht van zijn opstanding te ervaren. We moeten ook het verleden achter ons laten. Leven in 
het verleden – of het nu het koesteren van vroegere prestaties is of mokken over vroegere 
‘nederlagen’ – weerhoudt ons om moedig de toekomst tegemoet te gaan.  

Op hetzelfde moment dat Paulus bewust zijn verleden loslaat of achter zich laat, richt hij zijn 
aandacht volledig op de toekomst. Hij gaat recht op zijn doel af: “de hemelse prijs waartoe God in 
Christus Jezus roept.” Opnieuw heeft Paulus het over de manier waarop we denken. Waar zijn onze 
gedachten op gericht? Waar ligt de focus van ons denken? Paulus vraagt ons om onze aandacht en 
energie te richten op geestelijke groei, op meer en meer gelijkheid aan Jezus. Daarvoor hebben we 
goede voorbeelden nodig en moeten we oppassen voor slechte ‘voorbeelden’.  

IJSBREKER	
Geef elkaar een compliment! Laat iedereen van de persoon die rechts van hem/haar zit één 
eigenschap noemen waarin je Jezus herkent en die persoon een voorbeeld is voor jou. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 3:12-21, in één keer door. Je vindt de tekst in 
twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Wat is het doel van Paulus’ leven? Wat motiveert hem dat doel te blijven najagen? 
3. Wat is de ‘ingeslagen weg’ (vers 16) waar Paulus het over heeft? 
4. Hoe zou je de volwassenheid van een christen omschrijven, als je kijkt naar wat Paulus 

daarover zegt, zowel in het gedeelte van vandaag als eerder in Filippenzen? 
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APPLICATIE	
1. Gods plan is niet perfectie, maar wel vooruitgang. Wat betekenen deze woorden in jouw 

leven? Hoe streef jij naar vooruitgang in je geestelijke groei? Wat houdt je hierin tegen? 
2. Wat is het hoogste doel in jouw leven? Welke plaats heeft ‘de hemelse prijs’ hierin en hoe 

kunnen jullie helpen om voor diezelfde prijs te gaan? 
3. Paulus spreekt over zijn tranen. Waar huilt hij over? Waarover huil jij? 
4. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. Hoe beïnvloedt dat de manier waarop jij in het leven 

staat? 

PRAYER	
Dank U Heer dat ik mijn leven mag richten op de hoogste prijs dankzij de kracht van de opstanding 
in mijn leven. Wilt U mij helpen om niet lui te worden in mijn geestelijke groei, maar mijzelf als een 
atleet toe te wijden aan geestelijke groei. Ik bid dat U mij voorbeelden in mijn leven geeft om na te 
volgen en dat ik zelf een voorbeeld voor anderen zal zijn. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	3:12-21	
 
O - Paulus vertelt ons drie zaken over de toekomst in dit gedeelte. Omcirkel ze alle drie in de tekst. 

________ - Paulus noemt zichzelf een voorbeeld. Wat zijn dan de 5 kenmerken van slechte voorbeelden die hij geeft? Onderstreep deze 5 kenmerken. 

 

12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste 

best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is 

zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht 

op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. 15 Hierop 

moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt 

anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder geval, 

laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 

17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het 

voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs 

met tranen in mijn ogen: Velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en 

gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid 

en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20 Maar wij hebben ons 

burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus 

Christus. 21 Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, 

zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. 

12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het 

ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, 

ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat 

achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de 

roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij dan, voor zover 

wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind 

bent, ook dat zal God u openbaren. 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij 

naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. 

17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die 

zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen – ik heb dikwijls 

met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als 

vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun god is de 

buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 20 Ons 

burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 

namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, 

zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de 

werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

 

 



  DEEL	8	|	VREUGDE	IN	MIJN	
GEDACHTENLEVEN	
Filippenzen 4:1-9 
 

HOOFDGEDACHTE	
Juist omdat de Filippenzen uitzien naar de komst van Christus (einde hoofdstuk 3), roept Paulus 
hen op standvastig te blijven in de Here. ‘In de Here’ betekent dat alleen een diepe verbondenheid 
met Jezus ervoor kan zorgen dat ze blijven uitzien naar de komst van Jezus, niet toegeven aan 
dwaalleringen en zich kunnen houden aan de aansporingen in de verzen 2 t/m 9. De aansporingen 
hebben betrekking op het ervaren van boosheid en angst. De eerste leidt tot conflict en 
verdeeldheid, de tweede tot innerlijke onrust en wanhoop.  

Vandaag de dag ervaren we dit net zo goed als de Filippenzen 2.000 jaar geleden. Daarom zijn de 
vier instructies van Paulus ontzettend relevant. Ten eerste, weiger om je ergens zorgen over te 
maken! Ten tweede, bespreek alles heel persoonlijk met God. Als iets een reden is om je zorgen 
over te maken, is het zeker een reden om over te bidden! Ten derde, wees God dankbaar onder 
(dus niet: voor!) alles. En tot slot: focus je gedachten op goede, rechtvaardige en positieve dingen. 
Als je deze principes omzet in daden en deze daden het patroon van je leven worden, dan zal de 
vrede van God die alle verstand te boven gaat je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

IJSBREKER	
Wat bevindt zich ‘vooraan’ in jouw gedachten? Laat iedereen 10 seconden stil zijn om daarna de 
vraag te beantwoorden: waar denk jij als eerste aan? Voor zover iemand dat wil en zich er 
comfortabel bij voelt, laat iedereen met de groep delen waar de gedachten vol van zijn. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 4:1-9, in één keer door. Je vindt de tekst in twee 
vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 

OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. Welke reden(en) geeft de tekst voor het grote belang van eenheid binnen de kerk? 
3. Hoe zou je de beloften uit de tekst in eigen woorden omschrijven? 
4. Vers 5 eindigt met ‘De Heer is nabij’. Waarom staat die zin juist daar? Wat is het verband met 

de rest van het vers? 
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APPLICATIE	
1. Hoe kunnen we ‘standvastig in de Heer’ blijven? 
2. Paulus spreekt Euodia en Syntyche aan. Lees nog eens met elkaar Filippenzen 2:1-4. Hoe 

zouden deze woorden Euodia en Syntyche hebben geholpen? Is er vandaag een situatie waarin 
je die woorden kunt toepassen en hoe zou jij dat doen? 

3. Waar maak jij je op dit moment zorgen over en welke praktische adviezen geeft Paulus om hier 
op een goede manier mee om te gaan? 

4. “Wat we denken is belangrijker dan wat we zijn en wat we bezitten.” (Nicky Gumbel) Waarom? 
5. Sta met elkaar stil bij de beloften in vers 7 en 9. Hoe heb jij de vrede van God ervaren in 

moeilijke omstandigheden? 

PRAYER	
God, ik dank U dat U een God van vrede bent. Ik bid om Uw vrede in mijn relaties, mijn familie, 
mijn gemeente, mijn klas, mijn werk en ik bid om Uw vrede in mijn gedachten. Ik dank U voor uw 
liefde, trouw en redding en ik wil de volgende verlangens met U delen... Wilt U mij helpen om mijn 
gedachten te richten op goede, rechtvaardige en positieve dingen. Dank U wel voor Uw vrede. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	4:1-9	
 
_____ - Hoe moeten we volgens Paulus reageren op bezorgdheid? 

O - waar vind je het woord ‘vrede’ en wat leren we uit de tekst over ‘de vrede van God’ en de ‘God van de vrede’? 

(   ) - zet haakjes om de beloften die je in de tekst vindt. Welke beloften ontdekken jullie in de tekst? 

 

1 Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die 

mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 

2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. 3 En u, 

trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het 

evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de 

namen in het boek van het leven staan. 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat 

iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets 

bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank 

Hem in uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 

uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

8 Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, 

rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is 

en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb 

verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. 

1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en 

kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! 2 Ik roep Euodia en ik roep 

Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn 

oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in 

het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de 

namen in het boek des levens staan. 4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het 

opnieuw: Verblijd u. 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is 

nabij. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden 

en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die 

alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 

Jezus. 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, 

al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er 

iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en 

gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

 

 



  DEEL	9	|	VREUGDE	IN	MIJN	
FINANCIËN	
Filippenzen 4:10-23 
 

HOOFDGEDACHTE	
Aan het eind van de Filippenzenbrief kunnen we wel zeggen: Paulus was als een thermostaat! Een 
thermometer verandert niets aan de omgeving, het registreert alleen maar de temperatuur. Het 
gaat altijd op en neer. Paulus was een thermostaat. In plaats van geestelijke en mentale ups-en-
downs als de omstandigheden veranderden, zette hij door, recht op zijn doel af, en bleef hij 
standvastig. Hij was niet het slachtoffer van omstandigheden, maar overwinnaar over zijn 
omstandigheden. Met de woorden in het gedeelte van vandaag: ik ben tevreden in alle 
omstandigheden, ik kan alles aan, ik heb alles. Paulus hoeft niet gepamperd te worden om 
tevreden te zijn. Hij vond zijn tevredenheid in de geestelijke zegeningen die Jezus hem overvloedig 
had gegeven, ook in het onderwerp aan het eind van de brief: financiën. 

We hebben Jezus’ kracht net zo goed nodig om bestand te zijn tegen armoede als rijkdom. Voor 
iedereen is dit waar: er valt een geweldige last van je af als je leert tevreden te zijn. Niet 
zelfgenoegzaam, maar Jezus-genoegzaam! 

We mogen genieten van rijkdom, maar we moeten er niet aan vast zitten en het claimen als een 
recht. Laten we tevreden zijn met wat we hebben en net als de Filippenzen – die echt niet rijk 
waren – zeggen: waar kunnen wij geven? Wie heeft onze hulp nodig? Kan ik zo leven dat mijn 
tevredenheid niet afhangt van meer hebben, maar meer geven zodra de gelegenheid zich 
voordoet? 

Financieel geven doet onze hemelse ‘bankrekening’ groeien. De geestelijke schat van de 
Filippenzen groeide, omdat zij deelgenoot waren in alle resultaten en vruchten van Paulus’ 
prediking door hun financiële steun. Zij ervaren daar nu al de zegen van en zullen daar bovendien 
in de toekomst, bij Jezus’ komst voor beloond worden. Watchman Nee zei het zo: “Onze rijkdom 
wordt niet berekend naar onze inkomsten, maar naar onze uitgaven.” 

IJSBREKER	
Deel met elkaar: wat is het belangrijkste wat je de afgelopen maanden hebt geleerd? Kun je een 
situatie of omstandigheid delen waarin je één geleerd principe uit de Filippenzenbrief hebt gebruikt 
en hoe heeft het je geholpen? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 4:10-23, in één keer door. Je vindt de tekst in 
twee vertalingen op het werkblad bij dit hoofdstuk. Tip voor de gespreksleider: print het uit, zodat 
iedereen het in handen heeft en actief kan meelezen en meedoen met de observatie. 
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OBSERVATIE	
1. Volg de observatie- en verklaringsopdrachten op het werkblad. 
2. “Ik ben tegen alles bestand.” Wat bedoelt Paulus hier precies met ‘alles’? 
3. Wat is het geheim van Paulus’ tevredenheid? 
4. Hoe reageert God op onze vrijgevigheid? 
5. In vers 20 staat een prachtige lofprijzing. Wat motiveert Paulus om uit te barsten in 

aanbidding? 

APPLICATIE	
1. Ken jij iemand in wiens moeilijkheden je zou kunnen delen? Heb je dat weleens gedaan? 
2. Paulus beschrijft een financiële achtbaan van overvloed en gebrek, rijkdom en armoede. In 

hoeverre herken jij dit in je eigen leven? Hoe kun jij net als Paulus in alle (financiële) 
omstandigheden zeggen: ik ben tevreden? 

3. Op welke manier dagen Paulus’ woorden in Filippenzen 4:10-20 jou uit? 
4. Paulus zegt: “God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt”. 

Veel Engelse commentaren zeggen hierover: “God will provide for all our needs, not all our 
greeds!” Hoe verandert deze uitspraak jouw verlangens en gebeden? 

PRAYER	
Jezus, ik bid dat ik door Uw kracht een tevreden, dankbaar mens zal zijn. Leer mij om net als 
Paulus, die in de gevangenis zat, te kunnen zeggen: ik ben tevreden, ik kan alles aan, ik heb alles. 
Dank U voor iedereen die mij heeft geholpen in mijn leven en ik bid dat ik zelf zal betekenen wat de 
Filippenzen voor Paulus hebben betekend. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 



FILIPPENZEN	4:10-23	
 
_____ - Onderstreep of markeer op een andere manier de kernwoorden van dit bijbelgedeelte. Hoe zou je deze kernwoorden in eigen woorden omschrijven? 

 

10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt 
kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te 
laten zien. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle 
omstandigheden tevreden te zijn. 12 Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar 
ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: 
overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13 Ik ben tegen alles bestand door Hem 
die mij kracht geeft. 14 Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te 
delen. 15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met 
de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die 
gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer 
dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17 Niet dat het mij om uw 
gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18 
Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij 
aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een 
geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19 Mijn God zal uit de overvloed 
van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. 
20 Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 

21 Groet alle heiligen, die één zijn met Christus Jezus. De broeders en zusters die 
bij mij zijn, laten u groeten. 22 Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst 
van de keizer staan. 23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. 

10 En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk 
weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de 
gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, 
want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. 12 
En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te 
hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in 
honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle 
dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. 14 Toch hebt u er goed aan 
gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. 15 En ook u, Filippenzen, weet dat 
in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele 
gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u 
alleen. 16 Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd 
voor wat ik nodig had. 17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op 
uw rekening toeneemt. 18 Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik 
ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door 
u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk 
voor God. 19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van 
alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 20 Onze God en Vader 
nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. 22 Al 
de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. 23 De genade 
van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

 

 


