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Voorwoord
Het schrijven van een Bijbelcommentaar is een waagstuk. De lezer verwacht
immers dat de schrijver van zo’n boek hem of haar behulpzaam is bij het
bestuderen van het desbetreffende Bijbelboek. Moeilijkheden in de tekst
moeten worden opgehelderd, het verband van woorden en zinnen moet
zichtbaar worden gemaakt. Menigmaal heb ik zelf geconstateerd dat in dit soort
boeken precies de woorden of zinnen die ik graag toegelicht zag, niet besproken
werden. De grote lijnen waren uitstekend aangegeven, maar de uitleg zelf was
niet gedetailleerd genoeg of werd niet onderbouwd. Teleurgesteld legde ik het
boek vervolgens terzijde.
Naar mijn overtuiging moet een Bijbelcommentaar zowel bruikbaar zijn voor
hen die zich verdiepen in de grote lijnen als voor hen die grondiger willen
studeren. Dit verklaart de in dit boek toegepaste methode. De ‘grote letters’
geven de hoofdlijn weer van Paulus’ brief aan de Filippiërs, terwijl deze uitleg in
de ‘kleine letters’ wordt verantwoord. Daar wordt de brief zin voor zin, vaak zelfs
woord voor woord verklaard. Ook de Griekse tekst kan daar niet onbesproken
blijven. De apostel Paulus heeft de brief in die taal geschreven, en uitleg en
vertaling hangen nauw met elkaar samen. Ik ben er bij het schrijven echter van
uitgegaan dat de lezer het Grieks niet machtig is.
Velen voor mij hebben over Paulus’ brief aan de Filippiërs geschreven. Van hun
geschriften, vermeld in de Bibliografie, heb ik dankbaar maar kritisch gebruik
gemaakt.
Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken jegens twee broeders in
Christus, te weten H.P. Medema uit Vaassen en M.J. Arentsen uit Winschoten,
die een eerdere versie van de tekst hebben becommentarieerd. Zij hebben mij
11
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voor menige vergissing en onnauwkeurigheid behoed, en mij tevens door hun
vragen en opbouwende kritiek dikwijls gedwongen een betere formulering
te kiezen. Vanzelfsprekend draag ik zelf de verantwoordelijkheid voor de
definitieve tekst.
Het is mijn wens dat dit boek voor de lezer tot zegen mag zijn. Hoewel ik mij de
beperktheid van mijn inzicht in de Schrift bewust ben, hoop ik dat velen die
mijn boek lezen, mogen merken hoe fascinerend het is zich bezig te houden
met deze unieke brief, die geschreven is door een man die als geen ander heeft
ervaren wat het betekent door Christus gegrepen te zijn (Fp3:12).

Brunssum, najaar 1996
G.H.Kramer
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Afkortingen
Bijbelboeken
Gn
Ex
Lv
Nm
Dt
Jz
Ri
Ru
1 Sm
2 Sm
1 Kn
2 Kn
1 Kr
2 Kr
Ea
Ne
Es
Jb
Ps
Sp
Pr
Hl

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Js
Jr
Kl
Ez
Dn
Hs
Jl
Am
Ob
Jn
Mi
Na
Hk
Zf
Hg
Zc
Ml
Mt
Mk
Lk
Jh
Hd

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen

Rm
1 Ko
2 Ko
Gl
Ef
Fp
Ko
1 Th
2 Th
1 Tm
2 Tm
Tt
Fm
Hb
Jk
1 Pt
2 Pt
1 Jh
2 Jh
3 Jh
Jd
Op

Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippiërs
Kolossers
1 Thessalonikers
2 Thessalonikers
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Voor het Nieuwe Testament is de herziene Voorhoeve-uitgave (1982, Uitgeverij
Medema, Vaassen) gebruikt en voor het Oude Testament de NBG-vertaling
(Editie 1977).
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Bijbelvertalingen en hulpmiddelen
(zie voor nadere aanduiding de Bibliografie)
BT

Bible Treasury, repr. Winschoten 1969, 3d edition

CW

Collected Writings van J.N. Darby,
repr. Winschoten 1971-1972

DKP

Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike, München 1979

JND

Vertaling J.N. Darby

LScJ

A Greek-English Lexicon (zie bibliografie bij Liddel, G.)

LXX

Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament

NBG

NBG-vertaling 1951 NT

OT

Oude Testament

SV

Statenvertaling

TDNT

Theological Dictionary of New Testament
Words (zie bibliografie bij Kittel, G.)

TE

Het Nieuwe Testament, Herziene Voorhoeve Uitgave,
Vaassen 1982 (ook bekend als de Telosvertaling)
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Inleiding

De stad Filippi
Filippi, een stad in het oosten van Macedonië, heette oorspronkelijk ‘Daton’ of
‘Datos’, evenals de vlakte waarin het lag. In de directe omgeving bevond zich
het Pangaiongebergte, dat rijk aan goud en zilver was. Tot 360 v.C. werd de stad
bewoond door Thraciërs. Griekse kolonisten van het eiland Thasos namen het
rond 360 v.C. in bezit en noemden de stad ‘Krènides’, wat ‘bronnen’ betekent –
vanwege de rijkdom aan waterbronnen.
In 356 v.C. werd Krènides bezet door koning Filippus II van Macedonië (de
vader van Alexander de Grote), die de stad opnieuw stichtte en er vervolgens
een garnizoen Macedoniërs legerde. Hij noemde haar naar zichzelf. Dit is de
eerste keer in de Griekse geschiedenis dat een stad naar een mens genoemd
werd. In de wereldgeschiedenis was dit al veel eerder gebeurd; zie Gn4:17.
Vanaf deze herstichting door Filippus II verschenen er in Filippi Macedonische
koningsmunten met het opschrift ‘van Filippus’. Filippi was voor Filippus niet
alleen van belang vanwege de gouden zilverwinning, maar ook vanwege de
strategische ligging: vanuit Filippi kon de weg naar de Hellespont en de Bosporus
onder controle worden gehouden.
Ongeveer twee eeuwen later, na de nederlaag van de Macedonische koning
Perseus tegen de Romeinen in 168 v.C. (slag bij Pydna), hoorde Filippi tot het
‘eerste deel’ (er waren vier van zulke zelfstandige ‘delen’ of deelstaten) van het
door de Romeinen vrij verklaarde gebied Macedonië. Na een opstand in 149
v.C., waarbij een zekere Andriscus – die zich uitgaf voor een zoon van Perseus
– Macedonië onder zijn gezag probeerde te krijgen, hebben de Romeinen het
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hele gebied in 146 v.C. geannexeerd en ingericht als de Romeinse provincie
‘Macedonia’. De indeling in vier ‘delen’ lieten de Romeinen voor administratiefjuridische doeleinden bestaan. De residentie van de provinciestadhouder was
Thessalonika.
In 42 v.C., tijdens de Romeinse burgeroorlogen, was Filippi het strijdtoneel van
twee veldslagen tussen Brutus en Cassius (de moordenaars van Julius Caesar)
aan de ene en Antonius en Octavianus (de latere keizer Augustus) aan de
andere kant. Brutus en Cassius pleegden zelfmoord. Daarna begon Antonius
met de kolonisatie van Filippi. Hij stichtte hier een kolonie voor zijn veteranen.
Toen Octavianus in 31 v.C. Antonius verslagen had en alleenheerser was
geworden, zette hij, inmiddels Augustus (= de Verhevene, of: de Vergroter, nl.
van de welvaart) geheten, de kolonisatie van Filippi voort en liet er nog meer
veteranen wonen. Ook hij noemde de stad naar zichzelf, zij het dat de naam van
Filippus nog hoorbaar bleef: zij heette nu Colonia Iulia Augusta Philippensis.
Op het slagveld bij Filippi werd in 42 v.C. in feite de keizerskroon voor Augustus
gesmeed; daarom heeft Augustus de stad een bevoorrechte positie gegeven
en haar verheven tot een kolonie met stadsrecht: het bestuur van de stad was
zelfstandig, niet onderworpen aan dat van de provinciestadhouder.

Filippi, een kolonie
De Romeinen hadden de gewoonte op strategische plaatsen in de door
hen veroverde en als provincie bestuurde gebieden Romeinse burgers en
oorlogsveteranen te vestigen. Voor deze laatsten diende dit als een soort
pensioenvoorziening, doordat zij in of nabij hun nieuwe woonplaats doorgaans
ook eenstuk grond ontvingen, waarop zij een boerenbedrijfje konden beginnen.
In een kolonie als Filippi woonden twee soorten mensen:
1.

Romeinse burgers uit Italië, die de stad moesten koloniseren;

2.

Romeinse burgers uit de provincie, zoals Paulus en Silas, met dezelfde
rechten als (1), nl.: vrijstelling van geseling, vrijstelling van arrestatie
behalve in ernstige gevallen (zie Hd16:37-39; 22:25), recht op hoger
beroep bij de keizer (Hd25:11v.).
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Bewoners van koloniën behielden dus hun Romeinse burgerrecht. Dit hield
in dat, als zij in Rome aanwezig waren op het moment van stemmingen of
verkiezingen, zij hun stem mochten uitbrengen. De Filippiërs waren trots op
hun stad, op hun banden met Rome en op hun Romeinse cultuur enwetgeving.
Veel inwoners spraken dan ook Latijn. Filippi is wel een reproductie van Rome
genoemd.

Ontstaan van de gemeente in Filippi
In Hd16 wordt beschreven hoe Paulus in Troas ‘s nachts een gezicht kreeg (vs.9).
Een Macedonisch man stond en smeekte hem: ‘Kom over naar Macedonië en
help ons!’ Daaruit maakten Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas op dat God hen
geroepen had om in Macedonië het evangelie te verkondigen. Deze broeders
gingen vervolgens op reis naar Macedonië en kwamen aan in Filippi. Van
deze stad wordt meegedeeld dat zij gesitueerd was in het ‘eerste deel’ (zie
hierboven) van Macedonië, en dat zij een kolonie was (vs.12).
Vaak is geconcludeerd dat het aantal Joden in Filippi gering geweest moet zijn,
aangezien van een synagoge geen sprake is, maar wel van een ‘gebedsplaats’
(vss.13,16) buiten de stad, bij de rivier. Het woord ‘gebedsplaats’ (Gr. proseuchè)
kan echter wel degelijk de aanduiding zijn van een synagoge (zie uitvoerig
Schürer, II 425v., 439v.), al blijft het opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament
dit woord in deze betekenis alleen hier voorkomt, terwijl overal elders (bijv.
in Hd17:1) het gewone woord voor synagoge (Gr. sunagoogè) gebruikt wordt.
In Filippi was op dit moment in ieder geval geen sprake van een reguliere
samenkomst, want daarvoor was de aanwezigheid van minimaal tien mannen
vereist. Er kwamen ter plaatse, althans op dat moment, alleen vrouwen
samen, en tot hen hebben Paulus en zijn medewerkers gesproken. De eerste
bekeerlinge was een purperverkoopster uit Thyatire, genaamd Lydia: ‘De
Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken’
(vs.14). Zij stelde aan de predikers direct haar huis ter beschikking (vs.15).
Paulus heeft kort daarna in Filippi een waarzeggende geest uitgedreven
uit een slavin die hen dagenlang had nageroepen. De reactie van haar
meesters leidde tot onlusten, waardoor Paulus en Silas gegeseld en in de
gevangenis geworpen werden (zie ook 1Th2:2). Daarbij werd door de meesters
van de slavin het Jood-zijn van Paulus en Silas gesteld tegenover het Romeinse
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burgerschap van de Filippiërs – hieruit blijkt dat de Romeinen toen nog
geen onderscheid zagen tussen jodendom en christendom. Beide broeders
hebben op dat moment hun Romeinse burgerschap niet ter sprake gebracht,
mogelijk omdat voor hen als Joden het Jood-zijn belangrijker was dan hun
Romeinse burgerschap. Toen zij in de gevangenis ’s nachts baden en Gods lof
zongen, kwam er een aardbeving die de aanleiding werd tot de bekering van
de gevangenbewaarder (vs.34). Vervolgens werd bekend dat Paulus en Silas
Romeinse burgers waren. Zij hadden daarvan geen melding gemaakt, hoewel
zij daardoor hadden kunnen ontkomen aan lichamelijk lijden, maar spraken er
naderhand wel over om te voorkomen dat men de gelovigen in Filippi voortaan
met misdadigers associeerde. Nu kwam de grove blunder van de magistraten
te Filippi aan het licht: zij hadden, geheel in strijd met de regels, twee Romeinse
burgers onveroordeeld in het openbaar gegeseld en gevangen gezet. Paulus
en Silas werden vervolgens openlijk door de magistraten vrijgelaten – en niet
in het geheim door hun ondergeschikten, zoals eerst de bedoeling was – en
kregen het verzoek Filippi te verlaten.
Zij gingen echter eerst naar Lydia, waar nog een ontmoeting met de broeders
plaatsvond; kennelijk was het huis van Lydia inmiddels het geestelijk centrum
van de gemeente te Filippi geworden (vs.40).

Kolonisten en christenen
Op de bijzondere status van de stad Filippi wordt enkele keren duidelijk
gezinspeeld door Paulus’ woordgebruik in zijn brief aan de plaatselijke
christenen. De apostel, zelf een Romeins burger, spreekt de Filippiërs in Fp4:15
(‘u weet ook zelf, Filippiërs’) met een typisch Latijnse betiteling aan, hoewel
hij zijn brief in het Grieks schrijft (‘Filippèsioi’ in plaats van het verwachte
‘Filippeis’). In 1:27 (‘wandelt waardig het evangelie van Christus’) gebruikt hij
voor ‘wandelt’ een woord dat oorspronkelijk te maken heeft met het gedrag van
burgers (‘politeuesthe’) en verwant is met ‘burgerschap’ (‘politeuma’) in 3:20.
In deze laatste plaats staat: ‘Want ons burgerschap is in [de] hemelen, waaruit
wij ook [de] Heer Jezus als Heiland verwachten.’
Vermeldenswaard is ook dat in Filippi bijna uitsluitend Latijnse inscripties
zijn gevonden. Als hierop sprake is van van de Filippiërs als ‘cives Romani’,
d.i. ‘Romeinse burgers’, dan wordt daar steeds de aanduiding VOL aan
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toegevoegd. Dit laatste is de afkorting van ‘Voltinia tribu’, d.i. ‘behorend bij
de tribus Voltinia’. Alle burgers in de stad Rome waren geregistreerd in zo’n
administratieve eenheid, ‘tribus’ genaamd. Ook de burgers in koloniën werden
collectief aan zo’n tribus toegewezen en als burgers daarvan geregistreerd. In
het geval van Filippi was dit de ‘tribus Voltinia’.
Kolonisten waren dus onlosmakelijk verbonden met de stad Rome. Voor
elke burger van Filippi was zijn ‘politeuma’ (burgerrecht) onlosmakelijk met
de ‘tribus Voltinia’ verbonden. Wie in deze tribus was ingeschreven, had het
‘politeuma’ van Filippi en tevens het ‘politeuma’ van de Romeinse burger;
hij was ‘civis Philippensis’ (burger van Filippi) en ‘civis Romanus’ (burger van
Rome). Deze beide burgerrechten kwamen in Filippi alleen gecombineerd voor.
In de genoemde ‘tribus Voltinia’ stonden behalve burgers van de stad
Rome zelf en van Filippi ook burgers van andere steden in het Romeinse rijk
ingeschreven. Maar alleen de gelovigen in deze steden hadden naast deze
registratie in Rome in de ‘tribus Voltinia’ nog iets anders met de gelovigen in
Filippi gemeen, en dat is hun burgerschap in de hemelen.
Het Romeinse burgerrecht was door de grote afstand tot Rome weinig meer dan
een fictie. Het bijbehorend stemrecht kon alleen in Rome worden uitgeoefend.
Met het burgerrecht in de hemelen was het anders: dit konden de christenen
in Filippi en kunnen de christenen van onze tijd feitelijk evenmin uitoefenen,
maar deze toestand is tijdelijk. Wij verwachten immers de Heer Jezus Christus.
Hij is nabij (4:5)! Als Hij komt, zal Hij de hemelburgers in staat stellen hun
burgerrecht in de hemel ten volle uit te oefenen. Zij zijn vanaf dat moment
altijd bij de Heer (vgl. 1Th4:17). Intussen wandelen zij in overeenstemming met
de waardigheid van hun Hoofdstad, de hemel.
Dus, om nog even naar de Filippiërs terug te gaan:
–

Het uitoefenen van het burgerrecht van een Romeins burger in de ‘tribus
Voltinia’ is voor een inwoner van Filippi in de praktijk onmogelijk en
daardoor bijna fictief.

–

Het uitoefenen van het burgerrecht van een christen in de hemel is
binnenkort reeds mogelijk. Daarom geldt: wie zijn burgerrecht in de hemel
weet, hoeft het aardse niet meer na te jagen en geen ‘aardse dingen te
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bedenken’ (Fp3:19). Beide soorten ‘burgerrecht’ van de christenen in
Filippi waren overigens geregistreerd:
*

de registratie van hun Romeins burgerrecht stond vast in de tribus
Voltinia in Rome en/of een register daarvan in Filippi;

*

de registratie van hun hemels burgerrecht stond vast in het boek des
levens (4:3).

Doel van Paulus’ brief aan de Filippiërs
Als we de brief zorgvuldig onderzoeken, zien we dat Paulus in Rome (zie
hieronder) bezoek heeft gekregen van Epafroditus, die hem namens de
Filippiërs een gift heeft gebracht (2:25; 4:18). Omdat Epafroditus intussen
ernstig ziek is geweest en Paulus weet dat de Filippiërs wel van zijn ziekte,
maar niet van zijn herstel op de hoogte zijn, dringt hij er bij Epafroditus op aan
dat hij spoedig weer naar Filippi terugkeert (2:25-30). Kennelijk hadden de
Filippiërs gevraagd om een bezoek van Timotheüs. De apostel stelt zijn komst
in het vooruitzicht (2:19v.), maar wil hem nog bij zich houden nu Epafroditus
meteen weer moet vertrekken. Mogelijk is Paulus bezorgd over de reacties in
Filippi als onverwachts Epafroditus en niet Timotheüs verschijnt, en beveelt hij
daarom nadrukkelijk Epafroditus bij de Filippiërs aan.
Paulus maakt waarschijnlijk van deze gelegenheid gebruik Epafroditus de
brief voor de gelovigen te Filippi mee te geven. Daarin vertelt de apostel iets
over zijn persoonlijke situatie. Het bezoek van Timotheüs houden zij, zoals we
zagen, te goed. Daarnaast spreekt hij, ondanks het proces waarin hij ter dood
veroordeeld zou kunnen worden, het vertrouwen en de zekerheid uit dat hij
ook zelf spoedig weer bij hen zal komen (1:22,25; 2:24).
Hij waarschuwt hen tegen allerlei lieden die voor hen gevaarlijk waren
(1:28v.; 3:2v.; 3:18v.; zie hieronder). Daarnaast zijn er gevaren van binnenuit.
In de brief staan enkele zinspelingen op onderlinge rivaliteit en gebrek aan
eensgezindheid binnen de gemeente in Filippi. Op schitterende wijze houdt
de apostel de gelovigen daarom het voorbeeld van Christus’ zelfvernedering
en gehoorzaamheid voor (2:1-11), en gunt hun daarnaast een blik in zijn eigen
hart als hij hun ter bemoediging laat zien hoeveel de Persoon van Christus voor
hemzelf is gaan betekenen (3:1-17).
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Plaats en tijd van verzending
De plaats van verzending wordt nergens genoemd, maar de brief biedt wel een
aantal aanknopingspunten:
1.

Paulus heeft de brief vanuit de gevangenis geschreven (1:7,13,14,17).

2.

Deze gevangenschap zou kunnen eindigen met het doodvonnis van de
apostel (1:19-20; 2:17).

3.

De plaats waar Paulus zich bevond, had een ‘pretorium’ (1:13), zo
omvangrijk dat hij verwachtte dat de Filippiërs onder de indruk zouden
zijn van een aanduiding als ‘het héle pretorium’ (1:13).

4.

Ook waren in Paulus’ nabijheid gelovigen die hij aanduidde als ‘zij die tot
het huis van de keizer [behoren]’ (4:22).

5.

Wat eveneens vaststaat, is dat Timotheüs bij Paulus was toen hij deze
brief schreef (1:1; 2:19-23).

In Hd is sprake van drie plaatsen waar Paulus gevangen heeft gezeten: Filippi
(16:23-40), Caesaréa (24:27, aansluitend op zijn arrestatie in Jeruzalem,
21:33v.) en Rome (2728:16,30). Sommigen menen een vierde plaats te kunnen
toevoegen, nl. Efeze. Deze laatste gevangenschap is niet rechtstreeks in de
Schrift te vinden, maar aanhangers van deze gedachte wijzen op Hd20:1819, 2Ko11:23-27 en 1Ko15:32. Harde bewijskracht voor een gevangenschap
van Paulus in Efeze geven deze plaatsen echter niet. Als we die mogelijkheid
dan ook als te speculatief uitsluiten, concluderen we dat Rome als plaats van
verzending van deze brief nog altijd de beste papieren heeft en dat er geen
enkele doorslaggevende reden is van de oude traditie die Rome als zodanig
noemt, af te wijken. De hierboven genoemde omstandigheden wijzen met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op een gevangenschap van Paulus
in de hoofdstad van hetRomeinse wereldrijk, in afwachting van de dag waarop
zijn hoger beroep bij de keizer diende.
Tijdens de gevangenschap te Filippi waren de omstandigheden er niet naar
om een brief te schrijven. Bovendien bevond Paulus zich daar met Silas in de
gevangenis en niet met Timotheüs. Ook de ontwikkelingen in de gemeente te
Filippi, waarvan in de brief sprake is, zouden zich dan in een te kort tijdsbestek
hebben moeten afspelen.
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In Jeruzalem had de Heer Paulus al laten weten dat hij uiteindelijk in Rome
moest getuigen (23:11), dus in Jeruzalem hoefde Paulus de dood niet te vrezen.
In Caesaréa was hij evenmin in levensgevaar; juist daar heeft hij zich op de
keizer beroepen, en kreeg hij de garantie dat hij naar Rome zou gaan (25:11v.).
Ook het ‘pretorium’ in Cesaréa (23:35), d.i. het paleis van Herodes, was niet
van een dermate grote omvang dat enige verbazing op zijn plaats zou zijn over
het feit dat dit ‘hele pretorium’ wist dat Paulus in gevangenschap was om
Christus’ wil. Het ‘hele pretorium’ in Rome daarentegen bestond uit de totale
keizerlijke keurtroepen, een lijfwacht van maar liefst 9000 man.
Als bovenstaande reconstructie juist is, moet Paulus zijn brief aan de Filippiërs
geschreven hebben tegen het eind van zijn tweejarige gevangenschap te Rome
(60-62; Hd28:30), in het jaar 62.

Welke groepen ‘tegenwerkers’ onderscheidt Paulus in deze brief?
Deze vraag kan niet los worden gezien van de vraag waarvandaan de apostel
zijn brief aan de Filippiërs heeft geschreven.
1.

In 1:15,17 spreekt hij over lieden die duidelijk niet in Filippi, maar in zijn
eigen omgeving, dus in Rome, actief zijn. We kunnen hen aanduiden als
predikers van een op zichzelf goede boodschap, die evenwel met een
verkeerde motivatie werkzaam zijn.

2.

In 1:28-30 spreekt Paulus duidelijk over ‘tegenstanders’ tegen wie zowel
door hemzelf in Rome als in Filippi door de plaatselijke gelovigen ‘strijd’
moet worden geleverd. Het zijn ongelovigen, want Paulus spreekt over
hun verderf. Men zou daarom kunnen denken aan de op beide plaatsen
aanwezige Romeinse overheid, oftewel de (politieke) heidenwereld.

3.

In 3:2v. lijkt sprake te zijn van Joodse of liever judaistische dwaalleraren, die
behalve wetticistische en ritualistische kenmerken ook perfectionistische
trekken vertonen (3:12v.). Sommigen onderscheiden deze perfectionisten
als een vierde groep. Er staat niet met zoveel woorden dat deze judaisten
daadwerkelijk in Filippi actief zijn, al wordt er nadrukkelijk tegen hen
gewaarschuwd.
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Waarom juist déze brief naar Filippi?
We hebben hierboven aandacht besteed aan het ontstaan van de gemeente
in Filippi. Daarnaast hebben we ons afgevraagd welke bedoeling Paulus had
met het schrijven van zijn brief aan de Filippiërs, en daarbij vastgesteld dat er
voor het schrijven van de brief twee concrete aanleidingen waren: de door de
Filippiërs gestuurde gift en de onverwachte terugkeer van Epafroditus.
Maar de vraag is: waarom schreef Paulus een brief met deze leerstellige
inhoud? Naar aanleiding van de twee genoemde omstandigheden had hij toch
ook een kort briefje aan Epafroditus kunnen meegeven? Het is ondenkbaar
dat het Paulus gewoon aardig leek er nog wat opbouwende meditaties aan
toe te voegen. Enerzijds is daar het overigens onmiskenbare feit dat de brief
heel weinig leerstellige nadruk kent, en vooral een praktisch geloofsleven laat
zien. Anderzijds geeft de apostel wel degelijk, zij het op een indirecte manier,
onderwijs; zie passages als 1:5,7,12,27; 2:22; 4:3,15 (over het evangelie)
1:6,10; 2:16 (over de dag van Christus), 1:19,28; 2:12 (over de behoudenis);
2:6-11 (over Christus’ menswording, gehoorzaamheid en verheerlijking); 3:320 (over het geestelijke, hemelse karakter van het christendom). Waarom juist
deze onderwerpen in deze brief?
Paulus is na zijn eerste, abrupt afgebroken bezoek aan Filippi nog een aantal
keren in Filippi geweest; zie Hd20; vgl. 2Ko2,7).
Door zijn bezoeken aan Filippi zal de apostel goed bekend geweest zijn met
de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast bleef hij via Timotheüs met de
gemeente daar in contact (Hd19:21v.; Fp2:19v.). De meest recente informatie
was natuurlijk afkomstig van Epafroditus. Welk beeld van de gemeente te
Filippi krijgen we uit Paulus’ brief? Er is sprake
van tegenstanders (1:28vv.), lijden (1:29), de neiging tot mopperen en
tegenspreken (?) (2:14), judaïsten (3:1vv.), vijandschap jegens het kruis (pregnostiek? judaïsme?) (3:18). En dan is er kennelijk wat onderlinge onenigheid
en rivaliteit (2:1-4; 4:2). Het is niet zonder meer duidelijk of de onderlinge
verhoudingen in Filippi mede verslechterd zijn als gevolg van de strijd en de
tegenstanders. Als dat laatste het geval is, is de milde toon van de apostel
te begrijpen. In andere brieven reageert hij anders op zaken als onenigheid.
Elders stelt hij daar de rechterstoel van God tegenover (Rm14), of volgt er
een betoog over geestelijke volwassenheid (1Ko3), over de eenheid van het
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Lichaam van Christus (1Ko12; Ef4), over de eenheid van de Geest (Ef4) of over
leiding door de Geest (Gl5). De gelovigen te Filippi geeft Paulus echter slechts
een indirecte vermaning, gevolgd door een prachtige uiteenzetting over de
gezindheid van Christus. Wat kan daarvan de reden zijn?
De brief van Paulus aan de Filippiërs is door een aantal uitleggers (Lightfoot,
Fee) getypeerd als een typisch voorbeeld van een ‘vriendschapsbrief’. In de
oudheid, toen er nog geen telefoon, telex, fax en e-mail bestond, kwam het
vaker voor dat vrienden die ver van elkaar verwijderd waren, elkaar hartelijke
brieven schreven. Steeds terugkerende thema’s in zo’n correspondentie waren:
1.

de wederzijdse afwezigheid;

2.

elkaars persoonlijke omstandigheden;

3.

bemoedigingen aan de hand van ‘exempla’, voorbeelden van
navolgenswaardig gedrag.

Dat er een buitengewoon hartelijke relatie was tussen de apostel en de
gemeente in Filippi blijkt uit plaatsen als 1:311; 2:12; 4:1,15-20. In dit
opzicht verschilt Fp van alle andere brieven van Paulus. Het is dan ook niet
verbazingwekkend dat juist Fp zo duidelijk de drie kenmerken van een
‘vriendschapsbrief’ vertoont:
1.

De wederzijdse afwezigheid is zichtbaar in 1:27,30; 2:12,24.

2.

De persoonlijke omstandigheden van Paulus worden beschreven in 1:8,1218,25v.,30; 2:17-30; 4:11-23. De omstandigheden van de Filippiërs komen
aan de orde in 1:7,27-30; 2:1-5,14,26,28; 4:2-3,10,14-18.

3.

Bemoediging (correctie) aan de hand van voorbeelden van
navolgenswaardig gedrag zien we in 1:27v.; 2:5-11,19-30; 3:7-17; 4:9.

De genoemde leerstellige uiteenzettingen zijn zo sterk ‘ingebed’ in het
vriendschapskarakter van de brief dat vele commentaren schrijven dat Fp
niet leerstelig van aard is. Tot op zekere hoogte is dit zo. Maar Paulus wil juist
de Filippiërs laten zien dat hijzelf en zij een innige band hebben, niet zozeer
als gevolg van gewone menselijke sympathie, maar door hun onderlinge
verbondenheid in de Heer Jezus Christus, wiens leven, sterven en opstanding
richtsnoer en voorbeeld is voor het heden en de toekomst van de apostel en
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zijn lezers. Daarom hebben Paulus’ leerstellige uiteenzettingen in Fp ten diepste
de Persoon en het werk van Christus als onderwerp.

Indeling van de brief
De hier gegeven indeling beoogt de hoofdonderwerpen van de brief
aan te geven. Vanzelfsprekend is een meer gedetailleerde indeling
mogelijk:

1:1-2

Afzenders, geadresseerden, zegenwens 1:3-8
voor de Filippiërs

1:9-11

Paulus bidt voor de Filippiërs

1:12-26

De omstandigheden rond Paulus’ gevangenschap 1:27-30 De
omstandigheden van de Filippiërs; aansporing tot eensgezinde
standvastigheid

2:1-4

Waarschuwing tegen onderlinge
eenstemmigheid door nederigheid

2:5-11

Het voorbeeld van Christus’ nederigheid door gehoorzaamheid

2:12-18

Oproep tot gehoorzaamheid en getuigenis

2:19-30

De betekenis van Timotheüs en Epafroditus voor Paulus en voor de
Filippiërs

3:1-11

Waarschuwing tegen judaïsme; Paulus als voorbeeld

3:12-21

Waarschuwing tegen perfectionisme; Paulus als voorbeeld

4:1-9

Oproep tot eensgezindheid door trouw

4:10-20

Paulus dankbaarheid voor de gift van de Filippiërs

4:21-23

Afsluitende groeten en zegenwens.

rivaliteit;

Paulus

dankt

aansporing

tot
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Hoofdstuk 1
Vers 1 - 2
1:1 Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in
Christus Jezus die in Filippi zijn, met [de] opzieners en dienaars; 1:2 genade zij
u en vrede van God onze Vader en van [de] Heer Jezus Christus.
Elke periode van de geschiedenis heeft haar eigen briefstijl. In Paulus’ tijd
golden voor het schrijven van een brief andere gewoonten dan in onze tijd. In
overeenstemming met de gewoonte van zijn tijd, de tweede helft van de eerste
eeuw, begint Paulus deze brief dan ook met zijn eigen naam. Tegenwoordig zou
dat een onbescheiden indruk maken; ons is al vroeg geleerd dat we moeten
beginnen met de geadresseerde aan te spreken, en dat we onszelf als afzender
pas aan het eind kenbaar behoren te maken. De meeste lezers zullen overigens,
als ze een op deze manier opgestelde brief in handen krijgen, al weten wie
hun de brief geschreven heeft vóórdat zij hem gelezen hebben: ze hebben de
enveloppe bestudeerd, of ze hebben gewoon even aan het eind van de brief
gekeken wie de afzender is. Dat we dat willen weten, is heel begrijpelijk. Om
goed te kunnen beoordelen wat er geschreven staat, is het immers noodzakelijk
te weten wie er schrijft. Wij hebben er in onze tijd daarom iets op gevonden:
het voorgedrukte briefhoofd. En zo doen we het tegenwoordig in feite weer
net als Paulus en zijn tijdgenoten (vgl. Hd15:23; 23:26): we beginnen dus niet
uit onbescheidenheid, maar voor alle duidelijkheid met onze eigen naam. Zo’n
zes eeuwen vóór Paulus deed Nebukadnezar dat overigens ook al in Dn4:1.
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Ook deze brief begint Paulus dus volgens het vaste patroon dat eeuwenlang in
de oudheid kenmerkend is geweest voor alle literaire en niet-literaire brieven:
eerst de schrijver(s), vervolgens de geadresseerde(n), daarna een begroeting.
Deze begroeting echter heeft bij Paulus steeds een specifiek christelijke inhoud,
zoals we zullen zien, en is bepaald niet alleen een formaliteit.
Zo op het eerste gezicht lijkt deze brief het werk van twee auteurs te zijn, te
weten Paulus en Timotheüs. Die indruk wordt versterkt doordat beiden met
dezelfde aanduiding getypeerd worden, en wel als ‘slaven van Christus Jezus’.
Toch blijkt uit het veelvuldig gebruik van de ik-vorm (reeds vanaf 1:3; ‘Ik dank
mijn God’; vgl. Ko1:3, waar Timotheüs eveneens in de aanhef is genoemd:
‘Wij danken …’) dat de brief feitelijk door één persoon is geschreven. Dat de
auteur Paulus is, valt af te leiden uit 2:19-24, waar de ik-persoon zich duidelijk
onderscheidt van Timotheüs, en uit 3:5, waar de ik-persoon verklaart besneden
te zijn op de achtste dag, terwijl Timotheüs pas als volwassene werd besneden
(Hd16:3).
Waarom wordt in de aanhef dan ook Timotheüs genoemd? In ieder geval was
hij de Filippiërs bekend. Toen Paulus voor het eerst in Filippi kwam, verkeerde
hij in het gezelschap van Silas, Timotheüs en Lukas (vgl. Hd15:41; 16:3,1012). Timotheüs heeft hen ook later nog bezocht (Hd19:22; 20:3-6). Timotheüs
had een bijzondere plaats in het hart van de apostel. Paulus achtte hem het
meest geschikt om binnenkort een bezoek in Filippi te brengen (Fp2:19-23).
De Filippiërs wisten, nu ze zagen dat Timotheüs in de aanhef was genoemd,
dat ook Timotheüs met de inhoud van deze brief bekend was en erachter
stond. Eventuele vragen daarover zouden dan ook rechtstreeks aan hem
gesteld kunnen worden, en hoefden niet eerst per brief aan Paulus te worden
overgebracht. Overigens zien we vaker dat Paulus in zijn ‘briefhoofd’ ook zijn
medewerker(s) noemt, hoewel hij zelf de verantwoording voor de inhoud van
de brief draagt; vgl. 1Ko1:1; 2Ko1:1; Ko1:1; 1Th1:1; 2Th1:1; Fm:1.
Ook valt op dat Paulus zich in Fp1:1 geen apostel noemt; in de meeste aan
gemeenten gerichte brieven doet hij dat wel; zie Rm1:1; 1Ko1:1; 2Ko1:1; Gl1:1;
Ef1:1; Ko1:1. Zelfs in zijn persoonlijke brieven (m.u.v. Fm) noemt hij zichzelf
apostel; zie 1Tm1:1; 2Tm1:1; Tt1:1. Paulus duidt zichzelf echter niet als apostel
aan in 1Th en 2Th (in 1Th2:6 slechts in het voorbijgaan). Kennelijk heeft Paulus
met deze beide Macedonische gemeenten, de eerste gemeenten in Europa,
Filippi en Thessalonika (Hd16 en 17), een bijzondere band gevoeld, waarbij het
niet nodig was (zoals in 2Ko) zijn apostelschap te benadrukken. In Fp4:1 spreekt
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hij de Filippiërs aan als ‘mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn
blijdschap en kroon’. Het accent ligt in deze brief dan ook meer op bemoediging
dan op vermaning en onderwijzing.
Paulus en Timotheüs willen in de aanhef van deze brief laten zien dat zij zich
beiden als slaven het eigendom weten van Christus Jezus en Hem volledig ter
beschikking staan. Door Hem eerst als Christus en vervolgens als Jezus aan te
duiden benadrukt Paulus dat de Mens Jezus weliswaar op aarde gekruisigd
is, maar vervolgens door God is opgewekt en verheerlijkt, en nu in de hemel
aan zijn rechterhand zit als Heer en Christus, als Heer van allen (Hd2:35-36;
10:36). Een tweede reden voor Paulus om zich als slaaf van Christus Jezus aan
te duiden en zichzelf daarbij niet als apostel van Timotheüs te onderscheiden,
zal zijn gelegen in het feit dat hij in Fp2 uitvoerig over het belang van de
nederigheid schrijft. Daarbij neemt Paulus de Heer Jezus als voorbeeld en
duidt hij Hém als de nederige, gehoorzame slaaf aan. De apostel heeft aan het
begin van zijn brief kennelijk willen handelen in de geest van het onderwijs van
zijn Meester en Heer, die gezegd heeft: ‘Een discipel is niet boven zijn meester,
en een slaaf niet boven zijn heer; het is de discipel genoeg dat hij wordt als
zijn meester, en de slaaf als zijn heer’ (Mt10:24-25). Paulus spreekt hier nog
niet over zijn gevangenschap; dat doet hij terloops in vs.7 en uitvoeriger vanaf
vs.12. In vss.1-2 valt het licht vooral op de Meester en niet op zijn slaven.
De brief is gericht aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Gelovigen
worden vaker ‘heiligen’ genoemd; zie o.a. Hd9:13,32,41; 26:10; Ef1:1.
Plaatselijke gemeenten bestaan dan ook uit ‘heiligen’ (1Ko14:33). De gelovigen
in Rome (Rm1:7) en Korinthe werden aangeduid als ‘geroepen heiligen’, en die
in Korinthe daarnaast nog als ‘geheiligden in Christus Jezus’ (1Ko1:2). Mensen
worden dus niet heilig (= apart gesteld) geboren; mensen kunnen ook niet
door mensen heilig worden gemaakt of verklaard. Mensen worden heilig als
gevolg van het werk van de Heer Jezus, die hen roept en afzondert. Daarom zijn
christenen principieel, d.w.z. door hun positie in Christus, heiligen.
Binnen de plaatselijke gelovigen te Filippi (‘alle heiligen in Christus Jezus die
in Filippi zijn’) worden nog twee groepen onderscheiden, nl. de opzieners en
de dienaars (zie over hen de Excursus 1:1). Nergens in Paulus’ gemeentelijke
brieven worden deze groepen genoemd. Misschien doet Paulus dat bij wijze van
uitzondering hier wél omdat alleen de Filippiërs hem materieel ondersteund
hadden, zowel toen hij nog vrij kon rondreizen na zijn vertrek uit Filippi als
vlak voordat hij vanuit de gevangenis deze brief schreef (4:15-18); wellicht zag
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hij mede de geestelijke dienst van de opzieners en de materiële dienst van
de diakenen (zoals misschien Epafroditus; 2:25 en 4:18) als achtergrond van
het dienstbetoon van de Filippiërs (zie voor een vergelijkbare besluitvorming
en procedure Hd 15:22). Met name de arbeid van de opzieners onder hen zou
alleen maar belangrijker worden nu de apostel zelf in de gevangenis zat en hen
voorlopig niet meer persoonlijk kon bezoeken.
Paulus was begonnen zijn geadresseerden aan te duiden als ‘heiligen in Christus
Jezus’, en hij heeft hen daardoor bepaald bij hun onaantastbare positie. Maar
behalve ‘in Christus Jezus’ bevinden zij zich ook ‘in Filippi’, hun woonplaats;
daar speelt zich hun maatschappelijk en gemeentelijk leven af, en juist daar
wordt de dienst van de genoemde opzieners en dienaars uitgeoefend. Voor
hun gewone dagelijkse leven in deze Romeinse kolonie wenst hij zijn lezers
vervolgens de praktische genade en innerlijke vrede toe vanwege God,
die zowel de Vader is van Paulus en Timotheüs als van de Filippiërs, alsook
vanwege de Heer Jezus Christus, wiens Godheid de apostel onderstreept door
Hem in één adem met God de Vader te noemen. Behalve in 1:2 wordt God in
deze brief als Vader aangeduid in 2:11 en 4:20.
1:1 slaven van Christus Jezus: vgl. Rm1:1; Gl1:10; Ko1:7; Tt1:1. Slavernij was
een vorm van onvrijheid, waarbij men het volledige bezit (eigendom) van
zijn meester (eigenaar) was. Het gebruik
van het woord ‘(mede-)slaaf’ als aanduiding voor een dienstknecht als
Paulus, Timotheüs of Epafras benadrukt dus dat de betrokkene een
positie heeft waarin hij niet op eigen gezag kan handelen, maar slechts als
eigendom van zijn Meester, die hem gekocht heeft en over hem beschikt
(vgl. 1Ko6:19,20; 2Pt2:1). Ook Jakobus, Petrus en Judas noemen zichzelf
‘slaaf’ in Jk1:1, 2Pt1:1 en Jd:1.
aan alle heiligen in Christus Jezus: Paulus benadrukt dat hij alle gelovigen in
Filippi op het oog heeft en niemand uitzondert; zie ‘u allen’ in 1:4,7 (2x),8,25;
2:17,26; ‘elke heilige’ in 4:21. Zo wordt op subtiele wijze het belang van
eensgezindheid onderstreept; vgl. daarover 1:27; 2:2-4; 4:2.
die in Filippi zijn: zie over de stad Filippi de Inleiding.
met [de] opzieners en dienaars: ‘met’ (Gr. sun) moet hier de betekenis
hebben van ‘inclusief’; de voorafgaande adressering ‘aan alle heiligen …’
impliceert immers volledigheid. Zie ook Hd20:28, waar de oudsten door de
Heilige Geest als opzieners gesteld zijn in de ‘hele kudde’. ‘Opzieners’ is het
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meervoud van Gr. episkopos, dat later verbasterd is tot ‘bisschop’. In het NT
zijn ‘opzieners’ dezelfden als de ‘oudsten’ (Gr. presbuteroi, later verbasterd
tot ‘priesters’); zie de Excursus 1:1. Hawthorne meent dat met ‘opzieners en
dienaars’ één groep ‘dienende opzieners’ wordt aangeduid. Ten onrechte:
beide groepen ambtsdragers worden in het NT zorgvuldig onderscheiden;
bovendien zou Paulus in dat geval één lidwoord voor beide aanduidingen
hebben geplaatst. Curieus en verwerpelijk is de suggestie van Fee dat met
deze dienaars zusters als Euodia en Syntyché (4:2) kunnen zijn bedoeld; hij
verwijst hierbij naar Fébe (Rm16:1). Waar Paulus evenwel opzieners en
dienaars als groepen binnen één plaatselijke gemeente onderscheidt, blijken
dienaars mannen te zijn; zie 1Tm3:12. Fébe kan dus nooit een dienares in
deze laatste zin zijn geweest.
Vanaf de tweede eeuw zien we een ontwikkeling naar de situatie van één
bisschop (Gr. episkopos, = opziener), gesteund door een college van presbyters
(Gr. presbuteroi). Zie mijn artikel ‘Het ontstaan van de geestelijkheid in het
vroege christendom’ in: Bode jrg. 134 (in bijlage Bode-expres okt.-nov.-dec.).
1:2 genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus:
deze begroeting komt zeven keer voor in het Nieuwe Testament, alle keren
bij Paulus; zie naast Fp1:2 ook Rm1:7; 1Ko1:3; 2Ko1:2; Gl1:3; Ef1:2; 2Th1:2.
Ook de afsluitende woordgroep ‘de genade van onze Heer Jezus Christus’
komt zeven keer bij Paulus voor, nl. in Rm16:20,24; 2Ko8:9; Gl6:18; 1Th5:28;
2Th3:18; Fm:25.

Excursus 1:1
Opzieners en dienaars
Wat was de taak van de opzieners en dienaars, van wie melding gemaakt wordt
in Fp1:1? Wie heeft hun die positie in de gemeente te Filippi gegeven? Houdt
dit in dat ook wij heden ten dage opzieners en dienaars moeten aanstellen?
Alleen vanuit het onderwijs dat het Nieuwe Testament over de Gemeente
geeft, kunnen deze vragen beantwoord worden.
De Gemeente in het Nieuwe Testament
Het is belangrijk te zien dat de eerste keer dat de Gemeente in de Schrift
wordt vermeld, zij door de Heer mijn Gemeente wordt genoemd (Mt16:18).
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En later vereenzelvigt Hij Zich volledig met haar, wanneer Hij Zich aan Paulus
voorstelt als ‘Jezus, die jij vervolgt’ (Hd9:5), hoewel Paulus zich tot taak stelde
de christenen te vervolgen, niet de Christus. Maar het is ook waar dat we
nooit de uitdrukking ‘de Gemeente van Christus’ aantreffen (al spreekt Paulus
in Rm16:16 in het meervoud van ‘al de gemeenten van Christus’). Het meest
gebruikt is de aanduiding ‘de Gemeente van God’ (Hd20:28; 1Ko1:2; 10:32;
11:22; 15:9; 1Tm3:5,15; tweemaal in het meervoud, 1Ko11:16; 2Th1:4). In ieder
geval moeten we concluderen dat de Gemeente niet wordt beschreven als een
volledig onafhankelijk, zelfstandig gezelschap. Goddelijke personen claimen
dit gezelschap als hun eigendom en dat heeft heel praktische consequenties!
De verhouding tussen Christus of God enerzijds en de Gemeente anderzijds
wordt geïllustreerd door drie bekende beelden van de Gemeente in de brieven
van Paulus:
a.

de Gemeente gezien als de Bruid van Christus (Ef5; 2Ko11:2);

b.

de Gemeente gezien als het Lichaam van Christus (Rm12; 1Ko6,10 en 12;
Ef1,2,4 en 5; Ko1);

c.

de Gemeente gezien als het Huis van God (1Ko3; 2Ko6; Ef2; 1Tm3; 2Tm2).

Voor ons onderwerp zijn met name de beelden (b) en (c) belangrijk, omdat die
ons inzicht geven in de Goddelijke leiding en autoriteit, zoals die van boven
af gelden voor de Gemeente die nog op aarde is. We zullen daarbij zien dat
de gaven gegeven zijn met het oog op de groei en het welzijn van het Lichaam
van Christus, en dat de ambten ingesteld zijn met het oog op de orde in het
Huis van God. Het is nodig nauwkeurig onderscheid te maken tussen gaven en
ambten.
Met het woord gaven kunnen zowel personen als hoedanigheden van personen
worden aangeduid. In Ef4:10-11 vinden we apostelen, profeten, evangelisten,
herders en leraars, gegeven door de verheerlijkte Heer, ‘tot de opbouwing van
het lichaam van Christus’. Het lichaam is wereldwijd, en dus ook de gaven.
In 1Ko12:28-31 hebben we als personen apostelen, profeten, leraars, allen
gegeven, ‘gesteld’ door God, en als hoedanigheden krachten, genadegaven
van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen (vgl. Rm12:6-8).
De apostelen hebben in deze opsomming een prominente plaats. De apostel
Paulus bijvoorbeeld was ook ‘leraar van de volken’ (2Tm1:11), en kon zeggen
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‘zoals ik overal in elke gemeente leer’ (1Ko4:17). Belangrijk is bovendien dat de
gaven – met uitzondering van de apostelen; zie hieronder – blijven zolang het
Lichaam van Christus op aarde is; zie Ef4:11-13.
Opzieners
Als het over de ambten gaat, treffen we personen aan, die aangesteld zijn als
oudsten (Gr. presbuteroi) of opzieners (Gr. episkopoi); het is van belang te zien
dat dit aanduidingen zijn voor personen die een en hetzelfde ambt bekleden.
In Hd20:17 roept Paulus de oudsten van de gemeente te Efeze bij zich; als zij
op het strand van Miléte zijn aangekomen, spreekt hij ze in vs.28 aan als
opzieners (zie ook Tt1:5,7), en spoort hen aan op zichzelf en op de hele kudde
te passen, waarin, zegt hij, ‘de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om
de gemeente van God te hoeden, die Hij Zich heeft verworven door het bloed
van zijn eigen [Zoon]’.
Dit is een bijzonder leerzame passage. We kunnen nu de conclusie trekken
dat God de door Christus gegeven gaven ‘stelt’ in het Lichaam van Christus, en
dat de Heilige Geest mensen als bekleders van bepaalde ambten ‘stelt’ in de
Gemeente van God. De oudsten of opzieners bevonden zich binnen, niet boven
de Gemeente; zij hadden de speciale verantwoordelijkheid om niet hun eigen,
maar Gods Gemeente te hoeden. Dit heeft niets te maken met aanstelling;
het woord ‘stellen’ (Gr. tithesthai, soms tithenai) wijst meer op het belasten van
iemand met een bepaalde taak of activiteit dan op het officieel aanstellen van
iemand in een ambt (vgl. de discipelen in Jh15:16; Paulus in 1Tm1:12; 2Tm1:11;
Christus in Hb1:2). Dat er te Efeze anderzijds ook daadwerkelijk oudsten zijn
aangesteld door Timotheüs als Paulus’ gemachtigde, kunnen we afleiden uit
1Tm1:3; 3:2 en 5:17.
We vinden dus gemeenten waarin oudsten zijn aangesteld door de apostelen
of hun gemachtigden, maar nooit door de gemeenten zelf. In Hd14:23 lezen we
dat Paulus en Barnabas (die een apostel wordt genoemd in Hd14:4,14) oudsten
kozen voor de gelovigen in elke gemeente, d.i. in Derbe, Lystra, Iconium en
Antiochië. Ook Titus moest, in opdracht van Paulus, oudsten aanstellen in elke
stad op Kreta (Tt1:5).
Aanstelling van oudsten wordt alleen vermeld in verband met gemeenten uit
de volken. Over de van oorsprong Joodse gemeenten lezen we in dit opzicht
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niets. Er waren daar wel oudsten (zie bijv. Jk5:14). Het lijkt waarschijnlijk dat de
oudsten van de synagoge na hun bekering eenvoudig hun oude taak hebben
voortgezet, maar dan in de christelijke gemeente. Onze conclusie moet zijn dat
de activiteit van oudsten (die zich het best laat typeren als ‘zorg dragen voor
de Gemeente van God’; zie 1Tm3:5) in de Schrift beperkt wordt tot hun
plaatselijke gemeente, en dat, als zij al officieel aangesteld werden, hun
aanstelling het gezag veronderstelt van de apostelen of hun gemachtigden.
We lezen nergens van enige activiteit van de gemeenten in dit opzicht bij
zo’n aanstelling – een illustratie van het Goddelijk beginsel dat gezag van boven
komt. Wél lezen we dat de gelovigen degenen die onder hen arbeiden en hun
leidinggeven in [de] Heer (hun oudsten dus) hebben te erkennen. Anderzijds
is het zeer wel denkbaar dat sommige (aangestelde) oudsten (ook) aan het
Lichaam als geheel bleken te zijn gegeven als herders (vgl. 1Pt5:2,4).
Dienaars (of diakenen)
Er schijnt één uitzondering te hebben bestaan op deze regel dat gemeenten
geen invloed hadden op dit soort aanstellingen door apostelen of hun
gedelegeerden, en dat zijn de diakenen. Diakenen zijn broeders die zich
bezighouden met het beheer van de gelden van de gelovigen en met
het lenigen van materiële noden (vgl. Hd6:1; 1Tm3:8-13). In Hd6 koos de
plaatselijke gemeente zeven mannen, maar zij, de gelovigen, plaatsten deze
mannen voor de apostelen die hen vervolgens over ‘deze zaak’ stelden en
hun de handen oplegden (vss.3-7). Aangaande de rol van de gemeente hier
kunnen we slechts spreken van invloed, niet van aanstelling. Dat laatste is ook
hier voorbehouden aan de apostelen. In 2Ko8:19 lezen we over een broeder,
gekozen door de gemeenten (meervoud!) als de reisgenoot van Paulus, om
geld te brengen naar de heiligen te Jeruzalem. Hier vinden we iets soortgelijks
als bij de aanstelling van diakenen: omdat de gemeenten het geld hadden
gegeven, mochten zij iemand uitkiezen die zij vertrouwden, om hun gave naar
Jeruzalem te brengen.
Opzieners en dienaars anno nu?
In het Nieuwe Testament zagen we het beginsel: geen aanstelling van
opzieners of diakenen zonder apostelen of hun gemachtigden. Wat moest er
dan gebeuren in de tijd dat de apostelen en hun gemachtigden niet meer op
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aarde zouden zijn? Vinden we in de Schrift een beschrijving van een procedure
die moet worden gevolgd voor het kiezen of aanstellen van nieuwe apostelen?
En zo nee, vinden we dan een aanwijzing dat gemeenten in latere tijden zelf
hun opzieners en diakenen mochten aanstellen?
Het zal duidelijk zijn dat de Schrift niet spreekt over iets als een Apostolische
Successie, of over aanstelling van apostelen door gemeenten. Alleen God Zelf
was degene die de apostelen gegeven had, van wie het belangrijkste kenmerk
was dat zij de opgestane Christus gezien hadden (1Ko9:1), en van wie de dienst
gepaard ging met apostolische tekenen, wonderen en krachten (2Ko12:12). Zij
hadden, samen met de nieuwtestamentische profeten, het fundament gelegd
(Ef2:20), en in hun leer volhardden de gelovigen (Hd2:42). In de toekomst
zouden de gemeenten niet afhankelijk zijn van de opvolgers van de apostelen.
De aanwijzingen van de apostelen zelf wezen in een heel andere richting: het
Woord van God. Toen Paulus de oudsten van de gemeente te Efeze verliet,
vertrouwde hij hen toe aan God en aan het Woord van zijn genade, en niet aan
een nieuwe apostel (Hd20:32). Petrus deed hetzelfde: de gelovigen moesten
zich, na zijn heengaan, ‘deze dingen herinneren’ (2Pt1:15); met het oog op een
donkere toekomst spoort hij hen aan ‘terug te denken aan de woorden die
tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer
en Heiland, door uw apostelen [verkondigd]’ (2Pt3:2). Johannes zei soortgelijke
dingen: ‘Wat u betreft, laat wat u van [het] begin af gehoord hebt, in u blijven’
(1Jh2:24). Ook Judas roept, juist met het oog op de eindtijd, de gelovigen op
terug te denken ‘aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen
van onze Heer Jezus Christus’ (Jd:17).
In onze tijd moet het werk van oudsten wel degelijk worden verricht, maar
niet door aangestelde oudsten. Paulus riep destijds de Thessalonikers reeds op
‘hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u
terechtwijzen, en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk’ (1Th5:1213). Hier zien we niet dat bepaalde broeders aan de slag gingen nadat ze door
de gemeente waren aangesteld; neen, we zien eerder het omgekeerde: zij
werkten reeds, en de gemeente kreeg de oproep hen vervolgens te erkennen
en hoog te achten, hetgeen niet hetzelfde is als hen formeel aanstellen. Het
‘formeel aanstellen’ door de gelovigen zou namelijk inhouden dat deze oudsten
er eerst niet waren en na de aanstelling wel, of dat zij ná de aanstelling door
de gemeente andere bevoegdheden hadden dan daarvóór. Het ‘erkennen’
van oudsten door de gelovigen hield juist in dat er reeds actieve, al dan
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niet door apostelen aangestelde oudsten waren. In de praktijk betekende
deze ‘erkenning’ door de gemeente dat men broeders die arbeidden en op
geestelijke wijze leidinggaven, gehoorzaamde. De Heilige Geest Zelf had hun
namelijk dit werkterrein gegeven, niet de gemeente. Bij de beoordeling van
zulke werkers kan de gemeente overigens uitstekend gebruikmaken van de
voor Timotheüs en Titus geschreven profielschetsen in 1Tm3:1-7 en Tt1:5-9.
Ook in onze tijd dienen de gelovigen aan zulke personen ‘onderdanig te zijn’
(1Pt5:5), en hun ‘eer waard te achten’ (1Tm5:17).
Andere aanduidingen van oudsten die geen formele aanstelling, maar wel
uitoefening van moreel gezag impliceren, zijn:
–

voorgangers (Gr. hègoumenoi): in Hd15:22 is sprake van ‘voorgangers
onder de broeders’, en in Hb13 van voorgangers ‘die het Woord Gods tot
u gesproken hebben’ (vs.7), die ‘waken over uw zielen’ (vs.17); er is nooit
slechts één voorganger; zij worden ook hier in het meervoud gegroet
(vs.24). Lk22:26 (‘de voorganger als een die dient’) geeft een algemeen
kenmerk. Zie over de Heer Jezus als ‘voorganger’ Mt2:6 (‘leidsman’). De
gelovigen moeten hun ontslapen voorgangers in herinnering houden, het
einde van hun wandel beschouwen en hun geloof navolgen; zij dienen
hun nog levende voorgangers te gehoorzamen en onderdanig te zijn
(Hb13:7,17).

–

zij die leiding geven (Gr. enk. prohistamenos): Rm12:8 (‘wie leiding geeft’);
1Th5:12 (‘hen … die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer’; =
besturen, zie 1Tm5:17).

Als het om de dienaars of diakenen gaat, kan men evenwel ook nu nog zeggen:
de gemeente geeft de gelden en mag dus vanzelfsprekend bepalen wie het
beheer daarover voeren. Strikt genomen is dit geen aanstelling in formele zin;
er zijn immers geen apostelen meer die deze aanstelling op voordracht van de
gemeente zouden kunnen verrichten. Maar omdat hier de gezagsvraag niet
speelt – diakenen hebben geen gezagspositie over personen – zou de gemeente
het beheer van haar gelden heel goed kunnen overlaten aan broeders die in
haar ogen voldoen aan de profielschets van Hd6:3 en 1Tm3:8-13; of men ze
vervolgens als diakenen aanduidt of anders betitelt, is dan van minder belang.
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Vers 3 - 6
1:3 Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, 1:4 altijd in elk gebed van mij voor u
allen met blijdschap biddend, 1:5 wegens uw gemeenschap met het evangelie van
de eerste dag af tot nu toe; 1:6 in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u
begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.
Paulus dacht vaak vol dankbaarheid terug aan de Filippiërs. En elke keer als hij
dat deed, dankte hij God voor hen allen. Telkens weer bracht hij hen dan ook
vol blijdschap in het gebed voor God, die hij hier heel persoonlijk aanduidt
als ‘mijn God’. Voor deze dankzegging had de apostel een heel bijzondere
aanleiding, die hij beschrijft als hun ‘gemeenschap met het evangelie van de
eerste dag af tot nu toe’. Zij hadden zich vanaf het moment dat het evangelie
in Filippi gepredikt was, medeverantwoordelijk gevoeld voor de verbreiding
van deze blijde boodschap. Dit hadden zij laten blijken door actief met Paulus
samen te werken toen hij bij hen verbleef (vgl. 4:10), maar vooral door hem
zowel toen als na zijn vertrek materieel te ondersteunen. In 4:14-16 schrijft hij:
‘Toch hebt u er goed aan gedaan deel te nemen aan mijn verdrukking. U weet
ook zelf, Filippiërs, dat in [het] begin van het evangelie, toen ik van Macedonië
was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgave en ontvangst met
mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen. Want ook in Thessalonika hebt
u mij één-en andermaal voor mijn behoefte gezonden.’ Als Paulus daaraan
terugdenkt, realiseert hij zich dat zijn dankbaarheid allereerst God toekomt,
die in hen een goed werk begonnen is. De goede werken van de Filippiërs
waren slechts een gevolg van dat éne goede werk, die éne goede daad die God
in hen verricht had. Beide, het goede werk van God en de goede werken van de
Filippiërs, vinden we terug bij de beschrijving van de eerste bekering in Filippi:
‘En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van [de] stad Thyatira,
die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf
op wat door Paulus werd gesproken’ (Hd16:14). Dat is het goede werk van God:
Hij opende het hart van Lydia, en als gevolg daarvan opende zij haar huis voor
Paulus en zijn medewerkers (Hd16:15,40). Dat was het begin van haar goede
werken. Een vergelijkbare reactie zien we bij de gevangenbewaarder: zodra
hij tot geloof gekomen was, bracht hij Paulus en Silas in zijn huis, waste hij hun
striemen af en richtte hij een maaltijd aan (Hd16:33,34). Van het begin af was
er dus een actieve betrokkenheid van de Filippiërs bij het evangelie; zij waren in
dit spoor verder gegaan ‘tot nu toe’, d.i. tot op het moment dat Paulus deze brief
schreef. De apostel had, op grond van wat hij bij de Filippiërs had opgemerkt,
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het vaste vertrouwen dat God het goede werk dat Hij in hen begonnen was
(vgl. ook 2:13), ook helemaal af zou maken tot op ‘de dag van Christus Jezus’
of, zoals hij in 1:10 en 2:16 schrijft, ‘de dag van Christus’. In 1Ko1:8 spreekt
hij over de ‘dag van onze Heer Jezus <Christus>’, en het verband daar maakt
duidelijk dat deze dag doelt op Christus’ verschijning in heerlijkheid, ‘wanneer
Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te
worden in allen die hebben geloofd’ (2Th1:10). Op die dag, de dag van de Heer,
zal voor iedereen zichtbaar zijn hoe volmaakt de resultaten zijn van het werk
van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Hij zal dan verheerlijkt worden
in de zijnen, omdat het zijn eigen heerlijkheid is waaraan zij zichtbaar deel
zullen hebben (2Th2:14) als zij ‘met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’
(Ko3:4) bij de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen (1Th3:13).
Belangrijk is op te merken dat daaraan voorafgaand de Gemeente al is
opgenomen; van deze opname als zodanig zal de wereld weinig merken – al zal
men zich zeker afvragen waar al die christenen plotseling gebleven zijn. Zowel
de dan nog levende als de inmiddels opgewekte gelovigen zullen bij de opname
van de Gemeente de Heer tegemoet gaan in de lucht, terwijl de Heer Zelf niet
op aarde komt (Jh14:1-3; 1Th4:13-18; 1Ko15:51-55). De wereld zal het echter
wel degelijk opmerken als de Heer Jezus vervolgens in het gezelschap van al
de zijnen zal verschijnen met macht en grote heerlijkheid, en gaat staan op
de Olijfberg (Mt24:30; Zc14:4) – op die dag, die Paulus hier aan de Filippiërs
voorhoudt, zal aan de wereld duidelijk worden wat de christenen werkelijk
waard waren; daarom wordt door Paulus juist die dag aan de gelovigen
voorgehouden als hij hen wil bepalen bij het belang van een heilige wandel (zie
straks 1:10; 2:16; vgl. 1Ko3:13), of, zoals hier in 1:6, bij de volmaaktheid van het
werk van God in hen.
1:3 Ik dank mijn God: deze verbinding verder alleen in Rm1:8; 1Ko1:4 en
Fm:4. Paulus gaat in al zijn gemeentelijke brieven, met uitzondering van de
brief aan de Galaten, na de zegenwens verder met een gemotiveerde aan
God gerichte dankzegging of lofprijzing; vgl. daarnaast in zijn persoonlijke
brieven 2Tm1:3; Fm:4.
telkens als ik u gedenk: lett. ‘bij (of misschien beter: “wegens”; zo o.a.
Darby en zie het begin van vs.5) de totale herinnering (zo Darby, Kelly,
Grant, Lightfoot, Müller, Kennedy, Greijdanus) aan u’ (Gr. epi pasei tei mneiai
humoon). Zie voor deze vorm van actief gedenken de overige plaatsen
waar in het Gr. mneia voorkomt, nl. Rm1:9; Ef1:16; 1Th1:2; 3:6; 2Tm1:3;
Fm:4. Sommigen vatten ‘aan u’ (Gr. humoon) op als genitivus subiectivus
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en vertalen ‘wegens uw denken aan mij’; deze vertaling heeft als voordeel
dat de aanleiding van Paulus’ dankbaarheid voor de verleende materiële
ondersteuning direct concreet naar voren komt (zo Martin, O’Brien).
Hoofdbezwaar tegen deze vertaling is dat Paulus in de genoemde plaatsen
het woord steeds gebruikt om aan te duiden hoe hij zijn geadresseerden
gedenkt, niet andersom (Bruce, Hendriksen, Hawthorne, Müller, Silva, Fee).
1:4 altijd in elk gebed van mij: ‘gebed’ is Gr. deèsis, dat veel bij Paulus
voorkomt. Zie even verder in ditzelfde vers, en Rm10:1; 2Ko1:11; 9:14;
Fp1:19; 2Tm1:3; vaak wordt vertaald ‘smeking’ om het te onderscheiden
van het gebruikelijke, meer algemene woord voor gebed, nl. Gr. proseuchè;
zo in Ef6:18; Fp4:6; 1Tm2:1; 5:5. voor u allen: zie comm. bij ‘aan alle heiligen’
in 1:1.
met blijdschap: ‘blijdschap’ (Gr. chara) komt nog vier keer in deze brief voor,
nl. in 1:25; 2:2,29; 4:1. Zie voor het verwante ‘zich verblijden’ (Gr. chairoo)
1:18 en de in het commentaar aldaar vermelde plaatsen.
biddend: lett. ‘het gebed makend of doende’ (Gr. tèn deèsin poioumenos);
deze verbinding, die (zonder lidwoord) ook in Lk5:33 en 1Tm2:1 voorkomt,
laat zien dat er van een specifiek gebedsonderwerp sprake is.
1:5 wegens uw gemeenschap met het evangelie: het lijkt het beste deze
woordgroep niet te verbinden met ‘blijdschap’ (zoals Kennedy), maar (zoals
Lightfoot, Hendriksen, O’Brien) met ‘Ik dank mijn God’, dus parallel met
vs.3; zie voor een soortgelijke verbinding 1:3; 1Ko1:4; vgl. 2Ko9:15, waarbij
de reden van de dankbaarheid aangeduid wordt door ‘wegens’ (Gr. epi +
dativus). ‘Gemeenschap met’: ‘met’ is lett. ‘gericht op’, ‘met betrekking tot’,
‘inzake’ (Gr. eis); Het NBG vertaalt ‘wegens uw deelhebben aan de prediking
van het evangelie’; dit is echter meer uitleg dan vertaling. De aard van deze
‘gemeenschap’ (Gr. koinoonia) met het evangelie blijkt met name in 4:15,
waar Paulus zegt dat ‘geen
gemeente in rekening van uitgave en ontvangst met mij in verbinding heeft
gestaan (lett. “gemeenschap heeft gehad”; Gr. koinooneoo) dan u alleen’.
Het gaat dus vooral om materiële ondersteuning. Zie voor ‘gemeenschap’
in deze specifieke, materiële betekenis Rm15:26 (‘bijdrage’); 2Ko8:4; 9:13
(‘gave’); Hb13:16 (‘mededeelzaamheid’); als adiectivum ‘mededeelzaam’
(Gr. koinoonikos) in 1Tm6:18; als werkwoord: ‘meedelen’ in Rm12:13; Gl6:6.
van de eerste dag af: dit kan slaan op Fp4:15 ‘in het begin van het evangelie,
toen ik van Macedonië was vertrokken’, maar heeft waarschijnlijk mede
betrekking op de door Lydia geboden huisvesting in Filippi zelf; Hd16:15,40.
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Ook tijdens zijn verblijf in Korinthe was Paulus vanuit Macedonië gesteund
(2Ko11:9).
tot nu toe: slaat uiteraard op de laatst ontvangen gift; zie 2:25; 4:10,14,18;
vgl. ook 1:7 ‘en u allen … mededeelgenoten bent van mijn genade’.
1:6 in dit vertrouwen: lett. ‘juist dit vertrouwend’, ‘terwijl ik juist dit vertrouw’
(Gr. pepoithoos auto touto). Ten aanzien van de Galaten kon Paulus schrijven,
ondanks hun geestelijke toestand: ‘Ik vertrouw van u in [de] Heer, dat u niet
anders gezind zult zijn’ (Gl5:10); ten aanzien van de Filippiërs kan hij iets
dergelijks juist schrijven dankzij hun geestelijke toestand.
dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook voltooien zal: hier is het God
(zie vs.3) die in de gelovigen een goed werk begint en voltooit; de zijde van
de menselijke verantwoordelijkheid stelt Paulus voor in Gl3:3: ‘U bent in [de]
Geest begonnen, wilt u nu in [het] vlees volmaakt (of: voltooid, voleindigd)
worden?’ De gelovigen dienen dus te beseffen dat deze verantwoordelijkheid
slechts in de kracht van de Geest tot stand kan komen.
tot op [de] dag van Christus Jezus: zie behalve de in de hoofdtekst genoemde
plaatsen 1Ko3:13 ‘de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur
geopenbaard wordt’; 5:5 ‘de dag van de Heer
<Jezus>’; 2Ko1:14 ‘de dag van <onze> Heer Jezus’. Vgl. ook Lk17:24 ‘zo zal de
Zoon des mensen zijn <in zijn dag>’ en vs.30 ‘de dag dat de Zoon des mensen
wordt geopenbaard’, en wel na de Grote Verdrukking; zie Mt24:21,29-30.
Soms wordt kortweg verwezen naar ‘die dag’: vgl. Lk21:34 en 27; 2Tm1:12,18;
4:8, of naar ‘de dag’ in Hb10:25. Daarnaast vinden we de aanduiding ‘de
dag van de Heer’ in 1Th5:2; 2Th2:2 (vgl. 1:10); zo wordt duidelijk aangesloten
bij de door de oudtestamentische profeten voorzegde ‘dag des HEREN’. Zie
hierover uitvoerig mijn De verschijning van Zijn komst. Bijbelstudies over de
Tweede Brief van Paulus aan de Thessalonikers, Vaassen 1992, pp.51-66.

Vers 7 - 8
1:7 Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw
hart hebt, en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en
bevestiging van het evangelie, mededeelgenoten bent van mijn genade. 1:8 Want
God is mijn getuige hoezeer ik naar u allen verlang met [het] hart van Christus
Jezus.
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Paulus heeft niet zomaar wat ongefundeerde uitspraken over de Filippiërs
gedaan. Hij kan het hierboven uitgesproken vertrouwen ook onderbouwen.
Wat hij inmiddels van hen heeft ervaren, heeft ertoe geleid dat zij een
bijzondere plaats in zijn hart hebben. Zij hebben namelijk ondubbelzinnig
duidelijk laten blijken dat zij aan dezelfde genade deelhadden als waaraan
Paulus deelhad. Paulus zag het als een blijk van Gods genade dat hij apostel
was, en nu gevangenschap doorstond om in een heidense omgeving het
evangelie te verdedigen tegen onterechte beschuldigingen van de vijand (zie
vs. 13,16). Hun gemeenschap met het evangelie (vs.5) was niet verminderd
toen er tegenstand kwam in die zin dat Paulus gevangen werd genomen. Hij
had ervaren dat de Filippiërs diezelfde genade kenden: zij stonden nadrukkelijk
aan zijn kant en hadden zich niet van hem afgekeerd. Dát was nog eens een
voorbeeld van wat het zeggen wil ‘de eenheid van de Geest’ te bewaren (Ef4:3)
en de eenheid van het Lichaam van Christus daadwerkelijk te beleven: ‘als één
lid lijdt, lijden alle leden mee’ (1Ko12:26). Paulus zag het als een persoonlijke
genade dat hij het evangelie niet alleen predikte, maar er ook gevangenschap
voor doorstond. In welke mate de Filippiërs van die genade ‘mededeelgenoten’
waren geworden, blijkt heel concreet in vs.29-30: ‘Want u is het geschonken
(verwant met het woord genade!), ten aanzien van Christus, niet alleen in Hem
te geloven, maar ook voor Hem te lijden, daar u dezelfde strijd hebt die u in
mij hebt gezien en nu van mij hoort.’ De Filippiërs hadden, door hun steun
aan Paulus, gemeenschap met hem in de verdediging en bevestiging van het
evangelie. Uit het feit dat de apostel spreekt over de ‘verdediging’ van het
evangelie kan worden afgeleid dat hij zich reeds tegenover de rechter heeft
moeten verantwoorden en (nog) niet is vrijgesproken (vgl. 1:24). Daarnaast
heeft hij het evangelie ‘bevestigd’, d.w.z. hij heeft het evangelie niet alleen
voor de rechter verdedigd tegen verdachtmakingen en aanvallen van de
vijand, maar daarover ook verder in de gevangenis en in het pretorium (zie
vs.13) tekst en uitleg gegeven. Ondanks dat opmerkelijke werkterrein zijn de
Filippiërs aan zijn kant blijven staan, en dat heeft hem goed gedaan. Paulus
heeft later, tijdens zijn laatste gevangenschap, moeten ervaren dat het ook
heel anders kan gaan. In 2Tm1:15 (vgl.4:16) vermeldt hij dat allen die in
Asia waren, zich van hem hadden afgewend. Iemand als Onesíforus was een
uitzondering: hij heeft moeite gedaan Paulus in zijn Romeinse gevangenis te
vinden en hem vervolgens verkwikt zonder zich voor zijn keten te schamen
(2Tm1:16). Maar nu, tijdens zijn eerste Romeinse gevangenschap, wist hij zich
bijzonder bemoedigd door de wetenschap dat er in het verre Filippi gelovigen
waren die zich er niet voor schaamden dat zij een vriend in de gevangenis
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hadden, en die in een even heidense en vijandige (vs.28) omgeving – Filippi
was een Romeinse kolonie! – pal stonden voor diezelfde boodschap waarvoor
hij gevangen zat. Daarom hadden zij ook een speciale plaats in Paulus’ hart.
Hij verzekert de Filippiërs van zijn grote genegenheid voor hen, en omdat hij dat
slechts schriftelijk kan doen, roept hij God aan als getuige van de oprechtheid
van zijn gevoelens. Hij verlangt naar hen allen ‘met [het] hart van Christus
Jezus’; daarmee wil hij zeggen dat zijn verlangen niet zozeer voortkomt uit
menselijke sympathie als wel uit gevoelens van genegenheid zoals alleen de
verheerlijkte Mens die voor de zijnen heeft; elders schrijft Paulus ‘de liefde van
Christus dringt ons’ (2Ko5:14; vgl. Rm5:5).
1:7 Het is immers terecht: lett. ‘zoals het terecht is’; een vergelijkende bijzin
die het direct voorafgaande nader onderbouwt: zo zeker als Paulus vertrouwt
dat God het door Hem in de Filippiërs begonnen werk zal voltooien, zo
terecht (lett. ‘rechtvaardig’, als in 4:8; Gr. dikaios) is het dat Paulus dit (zie
hieronder) van hen allen denkt.
dat ik dit: ‘dit’ wijst terug naar datgene wat hij in vs.6 vertrouwt, nl. dat Hij
die een goed werk in hen begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag
van Christus Jezus.
van u allen denk: ‘van’ (Gr. huper) betekent elders ‘ten behoeve van’, ‘voor’;
vooral bij Paulus echter ‘betreffende’, zoals hier. ‘Denk’: dit ‘denken’ (Gr.
froneoo) heeft vooral de betekenis van
‘een bepaalde gezindheid hebben’; het benadrukt meer de atmosfeer waarin
dan het object waaraan wordt gedacht. Zie verder in Fp2:2 (2x ‘bedenken’);
2:5 (‘laat die gezindheid in u zijn’); 3:15 (2x ‘gezind zijn’); 3:19 (‘bedenken’);
4:2 (‘eensgezind zijn’; lett. ‘hetzelfde bedenken’); 4:10 (2x ‘denken aan’).
omdat u mij in uw hart hebt: zo vertaald door o.a. Darby, Kelly, Grant,
Hawthorne, Martin; grammaticaal verdient echter de voorkeur ‘omdat ik u
in mijn hart heb’ (Gr. dia to + infinitivus + dubbele accusativus); zo Lightfoot,
Robertson, De Boor, Hendriksen, Silva, O’Brien, Fee: het betoog gaat vooral
over de gevoelens van Paulus; bovendien is de aansluiting met vs.8 dan
natuurlijker. ‘Hart’ (Gr. kardia) lijkt hier te staan voor de zetel van het denken
en willen, terwijl ‘hart’ in vs.8 (zie hieronder) vooral op genegenheid slaat.
en u allen … mededeelgenoten bent van mijn genade : ‘mededeelgenoten’ is
het meervoud van Gr. sunkoinoonos (= samen deelhebbend aan, samen
gemeenschap hebbend met), dat ook voorkomt in Rm11:17; 1Ko9:23 en
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Op1:9. Hiermee verwant is ‘gemeenschap hebben met’ (Gr. sunkoinooneoo)
in Ef5:11; Op18:4; ‘deelnemen aan’ in Fp4:14. ‘Mijn genade’: opgevat als
‘de mij verleende genade’, ‘de mij bewezen onverdiende gunst’, die hier
gelijktijdig twee betekenissen kan hebben:
1.

in ruimere zin de genade van Paulus’ apostelschap; vgl. Rm1:5; 12:3,6;
15:15; 1Ko3:10; Gl2:9; Ef3:2: de Filippiërs hebben (geestelijk en door
hun materiële ondersteuning) gemeenschap met het evangelie van de
eerste dag af tot nu toe (vs.5; zo Fee);

2.

in engere zin de genade die Paulus ontvangen heeft in de huidige
moeilijke omstandigheden, waarin hij voor het evangelie moet
lijden: de Filippiërs hebben dezelfde ervaring (vss.29-30). Sommigen
vertalen ‘mededeelgenoten van mij bent in de genade’ (Lightfoot,
Robertson, De Boor, Hendriksen, O’Brien); in dat geval moet aan de
door God in Christus aangeboden genade (reddend voor ongelovigen,
ondersteunend voor gelovigen) worden gedacht; vgl. Hd18:27;
Rm5:17,20; 6:1. Deze vertaling doet evenwel onvoldoende recht aan
de samenhang.

zowel in mijn gevangenschap: ‘gevangenschap’ is lett. ‘boeien’, ‘banden’ (Gr.
desmoi of desma); zie in Fp verder 1:13,14,17.
als in de verdediging en bevestiging van het evangelie: zie voor ‘verdediging
(Gr. apologia) van het evangelie’ verder alleen 1:16; ‘verdediging’ lijkt
hier vooral juridisch te zijn bedoeld, als in Hd22:1; 25:16; 2Tm4:16. De
woordgroep ‘bevestiging (Gr. bebaioosis) van het evangelie’ komt verder
niet voor; ‘bevestiging’ verder alleen in Hb6:16 (‘de eed is voor hen tot
bevestiging’). Wel lezen we over het ‘bevestigen’ (Gr. bebaiooo) van het
woord (de prediking) door tekenen die erop volgden (Mk16:20), over het
‘bevestigen’ van beloften (Rm15:8), van het getuigenis van Christus (1Ko1:6),
van gelovigen (1Ko1:8; 2Ko1:21; Ko2:7), van de behoudenis (Hb2:3).
We concluderen dat de betekenis van ‘bevestigen’ is een ‘bekrachtigen’,
‘onderbouwen’, ‘concreet maken’ na een tevoren gesproken getuigenis (vgl.
‘vast’, Gr. bebaios, in Hb2:2; 2Pt1:10,19). Bij ‘bevestiging van het evangelie’
gaat het kennelijk om een nadere onderbouwing van de boodschap door
onderwijs, al dan niet, in het geval van Paulus zelf, vergezeld van tekenen
(vgl. 2Ko12:12; Hd16:26).
1:8 Want: verklaart het begin van vs.7.
God is mijn getuige: zie Rm1:9; 2Ko1:23; 1Th2:5,10.
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hoezeer: of ‘dat’ (Gr. hoos); vgl. Blass §396,1.
ik naar u allen verlang: vgl. 2:26; 4:1; ‘verlangen’ (Gr. epipotheoo) verder in
Rm1:11; 2Ko5:2 (‘vurig verlangen’); 9:14; 1Th3:6; 2Tm1:4; Jk4:5 (‘begeren’);
1Pt2:2. Daarnaast als zelfst.nw. (Gr. epipothèsis) in 2Ko7:7,11 (2x ‘vurig
verlangen’) en (Gr. epipothia) in Rm15:23 (‘groot verlangen’).
met [het] hart van Christus Jezus: ‘hart’ is hier een woord (Gr. splanchna)
dat eig. ‘ingewanden’ (niet alleen darmen, maar ook andere inwendige
organen als hart, lever, longen, nieren) betekent; zo lett. in Hd1:18. Overal
elders in het NT figuurlijk gebruikt als aanduiding van innerlijke emotie of
genegenheid: zie Lk1:78 (‘innige barmhartigheid’, lett. ‘ingewanden van
barmhartigheid’); 2Ko6:12 (‘enghartig’, lett. ‘eng in uw ingewanden’,
d.i. in uw genegenheden); 7:15 en Fp2:1 (‘genegenheid’); Ko3:12 (‘innige
ontferming’, lett. ‘ingewanden van ontferming’; Fm:7 (‘harten’), 12,20 en
1Jh3:17 (‘hart’). In Mt, Mk en Lk komt een hiervan afgeleid werkwoord
voor (Gr. splanchnizomai), dat ‘met ontferming bewogen worden’ betekent.
Daarnaast zijn er twee van deze stam afgeleide adiectiva, nl. ‘welgezind’ (Gr.
eusplanchnos) in Ef4:32 en 1Pt3:8; ‘vol genegenheid’ (Gr. polusplanchnos)
in Jk5:11.

Vers 9 - 11
1:9 En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en
alle inzicht, 1:10 om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk
bent tegen [de] dag van Christus, 1:11 vervuld met [de] vrucht van [de]
gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God.
Paulus heeft in het voorafgaande laten zien dat hij alle reden had God te danken
voor de Filippiërs. In 1:4 vertelde hij al dat hij ook voor hen bidt. Maar minstens
zo belangrijk is dat hij nu ook vertelt wát hij God in het gebed vraagt, en dat is
dat hun liefde nog meer en meer mag overvloeien. Hij omschrijft die liefde niet
nader; daarom moet worden gedacht aan de Goddelijke liefde in haar meest
omvattende vorm, zoals deze wordt beschreven in 1Ko13. In Rm5:5 schrijft
Paulus dat ‘de liefde van God in onze harten is uitgestort door [de] Heilige Geest
die ons gegeven is’. Ook de apostel Johannes herleidt deze liefde tot haar Bron:
‘God is liefde’ (1Jh4:8,16), en daarom stelt hij: ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad’ (1Jh4:19). Een beperking als in 1Th3:12 (‘liefde tot elkaar
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en tot allen’) moet hier in Fp1:9 dan ook niet zomaar worden aangevuld; deze
liefde is evenzeer op God Zelf (Rm8:28; 1Ko2:9) en op Christus gericht (Ef6:24)
als op ‘elkaar en allen’. Paulus heeft weliswaar reeds beschreven waar de
liefde van de Filippiërs tot dusver in tot uiting was gekomen, namelijk in hun
‘gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe’ (vs.5), in hun
ongeschokte vertrouwen in de apostel (vs.7); maar daartoe mag ‘hun liefde’
niet worden beperkt. Paulus vraagt dan ook niet voor zichzelf of hun liefde mag
toenemen, alsof hij nog niet genoeg genegenheid van de kant van de Filippiërs
zou hebben ervaren, maar hij bidt dit met het oog op hén. Hij ziet graag dat zij
hun liefde in de ruimste zin van het woord nog nadrukkelijker gestalte geven,
niet zozeer in meer spontaniteit of enthousiasme als wel in een goede wandel
die getuigt van kennis en alle inzicht. Kennis zonder liefde heeft geen betekenis
(1Ko13:2; vgl. 8:1), maar liefde zonder kennis en inzicht evenmin. Als hun
liefde zal overstromen in kennis en alle inzicht, zullen zij steeds beter in staat
zijn te onderzoeken en te toetsen ‘wat het beste is’. Dat gaat heel wat verder
dan krampachtig proberen niet te zondigen. Wat Paulus voor ogen staat, is
een positieve, inzichtsvolle wandel van de Filippiërs (vgl. 4:8-9); vergelijk de
woorden van de Heer Jezus: ‘De lamp van het lichaam is het oog; als dan
uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn’ (Mt6:22; Lk11:34, vgl.
vs.36). Het effect daarvan is dat zij ‘zuiver’ zijn, d.w.z. transparant, doorzichtig,
ondubbelzinnig en zonder bijbedoelingen toegewijd aan God, alsook
‘onberispelijk’, d.i. niet aanstootgevend voor anderen; niemand zal hun dan
enig verwijt kunnen maken. Paulus bidt dit met het oog op de ‘dag van Christus’
(zie bij 1:6; 2:16), en hoopt dat hun praktisch leven nu al, voorafgaand aan
die dag, zonder terughoudendheid als ‘vrucht van gerechtigheid’ kan worden
gepresenteerd. De geestelijke vrucht die zij voortbrengen is ‘gerechtigheid’,
d.w.z. een rechtvaardige wandel. Die ‘vrucht van gerechtigheid’ kan anderzijds
slechts zichtbaar worden door Jezus Christus. Daarom worden in dat geval niet
de Filippiërs geprezen, maar zullen zij zijn ‘tot heerlijkheid en lof van God’. Zo
had de Heer Jezus het ook gezegd: ‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel
vrucht draagt’ (Jh15:8; vgl. Mt5:16).
1:9 En dit bid ik: met ‘en’ (Gr. kai) sluit Paulus aan op vs.4; de bedoeling is
dus niet nu een extra gebed te vermelden, maar de inhoud aan te geven
van het al eerder aangeduide: ‘Dit bid ik namelijk’. Het woord ‘dit’ (Gr. touto)
wordt nader uitgewerkt door het er direct op volgende ‘dat uw liefde …
mag overvloeien’. Het is op zichzelf mogelijk tevens de zin ‘opdat u zuiver
en onberispelijk bent’ in vs.10 hiermee op één lijn te plaatsen door ‘opdat’
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als ‘dat’ te vertalen; anderzijds maakt de plaatsing van de zin dat minder
waarschijnlijk, alsook het feit dat er niet een woord als ‘en’ voor ‘dat’ staat.
dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien: laat zien waarop Paulus’
gebed gericht is; ‘dat’ (Gr. hina) is lett. ‘opdat’, zodat aan zowel inhoud als
doel van het gebed moet worden gedacht. ‘Liefde’ (Gr. agapè) verder in
1:16; 2:1,2 (‘liefhebben’ komt in Fp niet voor, wel ‘geliefd’ in 2:12 en 4:1).
in kennis: ‘kennis’ (Gr. epignoosis) is ‘echte, volle, gevorderde geestelijke
kennis’ (Hendriksen). Zie voor kennis als voorwaarde voor een goede wandel
Rm10:2 (‘verstand’); Ef4:13 (‘kennis van de Zoon van God’); Ko1:9 (‘de kennis
van zijn wil’), 10 (‘de kennis van God’); 2:2 (‘kennis van de verborgenheid van
God’); 2Pt1:2 (‘kennis van God en van Jezus, onze Heer’), 3 (‘de kennis van
Hem die ons heeft geroepen’), 8 (‘de kennis van onze Heer Jezus Christus’);
2:20 (‘kennis van <onze> Heer en Heiland Jezus Christus’).
en alle inzicht: dit woord ‘inzicht’ (Gr. aisthèsis) komt alleen hier voor. Het is
verwant met ‘begrijpen’ (Gr. aisthanomai) in Lk9:45, en met ‘zinnen’ (d.i.
‘zintuigen’; Gr. aisthètèria) in Hb5:14. Deze woordgroep doelt oorspronkelijk
op zintuiglijke waarneming, maar heeft zich ontwikkeld tot het zelfstandig in
de geest verwerken en beoordelen van de door de zintuigen aangeleverde
informatie. ‘Inzicht’ heeft zo de betekenis gekregen van ‘geestelijk
onderscheidingsen beoordelingsvermogen’ (vgl. Delling, TDNT I 187-188).
1:10 om te beproeven: lett. ‘opdat u beproeft’ (Gr. eis to dokimazein humas);
deze uitdrukking verder alleen in Rm2:18. ‘Beproeven’ (Gr. dokimazoo)
kan slaan op het keuren van metaal of op het onderzoek naar de echtheid
van munten (1Pt1:7; vgl. 1Ko3:13), heeft op veel plaatsen een meer
overdrachtelijke betekenis (vgl. o.a. 1Ko11:28; 2Ko13:5; Gl6:4) van ‘toetsen’,
‘keuren’ en daarnaast van ‘onderkennen’, ‘onderscheiden’ (Lk12:56), ‘(uit)
proberen’ (Lk14:19), ‘voor goed houden’ (Rm14:22), ‘beproefd achten’
(1Ko16:3). Het veronderstelt dus een grote mate van zorgvuldigheid.
Ertegenover staat ‘afkeuren’, ‘verwerpen’ (Gr. apodokimazoo) in o.a.
Mt21:42; Mk8:31.
wat het beste is: lett. ‘de dingen die zich [positief] onderscheiden’, vandaar ‘de
dingen die essentieel zijn’ (Gr. ta diaferonta).
opdat u zuiver en onberispelijk bent: ‘zuiver’ (Gr. eilikrinès) komt verder
alleen in 2Pt3:1 voor in de betekenis ‘oprecht’. Zie voor het hiervan afgeleide
‘oprechtheid” (Gr. eilikrineia) 1Ko5:8; 2Ko1:12; 2:17. Het woord betekent
lett. ‘door het zonlicht gekeurd’, vandaar ‘volledig zuiver’, ‘smetteloos’,
‘onvermengd’, ‘eenvoudig’, ‘zonder bijbedoelingen’. Het woord ‘onberispelijk’
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(Gr. aproskopos) komt verder slechts voor in Hd24:16 (‘onergerlijk’) en
1Ko10:32 (‘weest geen struikelblok’, lett. ‘niet-aanstootgevend’, ‘geen
struikelblok vormend’).
tegen [de] dag van Christus: ‘tegen’ (zo o.a. Darby, Lightfoot, Maxwell,
Silva, O’Brien, NBG; Gr. eis) in de betekenis van ‘met het oog op’, ‘rekening
houdend met’. Ook de vertaling ‘tot’ is te verdedigen (zo Kelly; deze
vertaling wordt ten onrechte afgekeurd door Lightfoot, Willis, Müller); men
zou kunnen zeggen dat de aan de dag van Christus voorafgaande opname
van de Gemeente juist opzettelijk even buiten beschouwing gelaten is om
de verantwoordelijkheid van de Filippiërs te benadrukken. Waarschijnlijk
moet aan beide betekenissen tegelijk worden gedacht (Kennedy). Zie voor
de ‘dag van Christus’ 1:6 + comm. 1:11 vervuld met [de] vrucht van [de]
gerechtigheid: zie voor de woordgroep ‘vrucht van gerechtigheid’ Hb12:11
en Jk3:18; van ‘vruchten (Gr. genèmata) van uw gerechtigheid’ is sprake in
2Ko9:10. ‘Van gerechtigheid’ kan het beste worden opgevat als genitivus
appositivus en betekent dan ‘dat is’ of ‘bestaande in gerechtigheid’. Vgl. LXX
Sp11:30; Am6:12.
die door Jezus Christus is: deze woordgroep (Gr. ton dia Ièsou Christou)
begint met een mannelijk lidwoord en slaat dus terug op het eveneens
mannelijke ‘vrucht’ (Gr. karpos), en niet op het vrouwelijke ‘gerechtigheid’
(Gr. dikaiosunè).
tot heerlijkheid en lof van God: de door de apostel geschetste praktische
wandel van de gelovige zal er uiteindelijk toe leiden dat God verheerlijkt
en geprezen wordt, zowel nu als bij Christus’ verschijning; vgl. 1Pt1:7. Ook
de onaantastbare positie van de gelovige is daarop gericht; zie Ef1:6,12,14.

Vers 12 - 14
1:12 En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot
bevordering van het evangelie hebben gediend, 1:13 zodat in het hele pretorium
en aan alle overigen duidelijk is gewordendatikingevangenschapbenom
Christus’wil; 1:14 en dat de meestenvan de broedersin [de]Heervertrouwenhebben
gekregendoormijngevangenschap,omdeste overvloedigerhet woord <van God>
zonder vrees te durven spreken.
Paulus begrijpt dat de Filippiërs zich zorgen maken over hem. Het leek er
immers op dat de boze een grote overwinning had behaald. Zou juist door zijn
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gevangenschap de prediking van het evangelie niet in ernstige mate worden
belemmerd? Die gedachte blijkt ongegrond te zijn. Paulus mocht dan geboeid
zijn, het Woord van God zeker niet (vgl. 2Tm2:9). De apostel verzekert hun dat
zijn omstandigheden juist op een heel bijzondere wijze de verkondiging van
het evangelie hebben bevorderd. Het evangelie is nu gebracht op een plaats
waar hij als vrij man niet zo gemakkelijk had kunnen komen, namelijk onder de
soldaten van de keizerlijke lijfwacht en onder de overigen aan het keizerlijk hof
(vgl. 4:22). Iedereen daar wist waarom, of liever om Wie daar een zekere Paulus
gevangen zat: Paulus was een gevangene vanwege zijn geloof in een Persoon,
Christus. Dus alle reden om deze omstandigheden positief te zien! Dat was
nog niet alles. De meeste broeders hebben zich door Paulus’ gevangenschap
niet laten ontmoedigen, maar daarin juist een aanleiding gezien de Heer te
vertrouwen, niet bang te zijn en nog ijveriger te worden in de verkondiging van
het evangelie. God heeft gezorgd dat zijn dienstknecht hiervan op de hoogte
was en hem zo bemoedigd. Deze bemoediging mag Paulus op zijn beurt weer
doorgeven aan de Filippiërs.
1:12 En ik wil dat u weet: ‘en’ (Gr. de) kan ook worden vertaald als ‘nu’ of
‘maar’; markeert de overgang naar een ander onderwerp, nl. Paulus’
gevangenschap; in vs.7 was deze terloops vermeld, maar niet besproken.
Het nadrukkelijke ‘ik wil dat u weet’ laat zien dat er mogelijk een verkeerde
gedachte bij de lezers was opgekomen die correctie behoefde.
broeders: vertrouwelijk als vocativus verder in 3:1,13,17; 4:1,8; als
onderwerp in 1:14; 4:21. Wanneer in het NT dit meervoud ‘broeders’ (Gr.
adelfoi) voorkomt, worden hier zowel de broeders
als de zusters mee bedoeld. Alleen in het enkelvoud wordt het geslacht
onderscheiden; zo is van ‘zuster’ (Gr. adelfè) sprake in 1Ko7:15; 9:5; Jk2:13;
2Jh:13, en van ‘vrouw’ en van ‘man’ in 1Ko7. Is dit onderscheid ook in het
meervoud van belang, dan wordt, om misverstanden te voorkomen, niet
‘broeders’ of ‘zusters’, maar ‘mannen’ of ‘vrouwen’ (1Ko14:34; Ef5:22,25;
Ko3:18v.; 1Tm2:8v.) gebruikt.
dat mijn omstandigheden: ‘mijn omstandigheden’ (Gr. ta kat’ eme) is lett.
‘de dingen betreffende mij’; vgl. Rm1:15 (‘wat mij betreft’); Ef6:21; Ko4:7
(‘alles wat mij aangaat’, lett. ‘alles betreffende mij’).
veeleer: ‘veeleer’ (Gr. mallon) lijkt erop te wijzen dat de Filippiërs het
tegenovergestelde dachten en dat Paulus deze gedachte wil corrigeren; vgl.
‘ik wil dat u weet’.
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tot bevordering van het evangelie hebben gediend: ‘hebben gediend’ is
lett. ‘zijn gekomen’ (Gr. elèluthen, perfectum van erchomai). In plaats van
‘bevordering’ kan men beter ‘vordering’, ‘voortgang’ vertalen (Gr. prokopè;
vgl. 1:25; 1Tm4:15); het evangelie wordt niet bevorderd, maar vordert zelf,
gaat zelf voort. ‘Van het evangelie’ is vrijwel zeker een genitivus subiectivus.
Het woord ‘vordering’ is oorspronkelijk een term uit de Stoïcijnse filosofie,
die aanduidde dat iemand ‘vorderde’ op de weg naar de wijsheid. Zie voor
het bijbehorend werkwoord (Gr. prokoptoo) Lk2:52 en Gl1:14 (‘toenemen’);
Rm13:12 (‘vorderen’); 2Tm2:16; 3:9,13 (‘voortgaan’).
1:13 zodat: hier hooste + infinitivus, hetgeen aangeeft dat het gevolg
bedoeld of verwacht is, dus bijna in de betekenis van ‘opdat’; zie Blass §391,3
(contra Hawthorne). Paulus’ omstandigheden hebben dus niet slechts een
‘toevallig’ gevolg, maar een doel.
in het hele pretorium: als we uitgaan van een gevangenschap in Rome (zie
de Inleiding), dan wordt met het ‘pretorium’ (Latijnse spelling: ‘praetorium’)
de keizerlijke garde bedoeld, waarvan de soldaten de ‘praetoriani’ of de
‘cohortes praetoriae’ heetten. Onder de toenmalige keizer Nero (54-68)
was dit een elitecorps van 9000 man! In Jeruzalem (Mt27:27; Mk15:16;
Jh18:28,33; 19:9) en Caesaréa (Hd23:35) was het ‘pretorium’ de residentie
van de Romeinse stadhouder.
en aan alle overigen: mogelijk de leden van de keizerlijke staf; vgl. 4:22 +
comm. aldaar. Eventueel een algemene aanduiding voor mensen die hem
bezochten (Hd28:30v.).
duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil: en
niet wegens een misdaad. Er staat lett. ‘mijn gevangenschap duidelijk is
geworden in Christus’. In de ogen van de Romeinen was het overigens later
wel degelijk een misdaad
christen te zijn, en wel vanaf het moment dat Nero de christenen de schuld gaf
van de brand van Rome in het jaar 64; zie Tacitus, Annalen XV 44; Suetonius,
Vita Neronis 16; Tertullianus, Ad Nationes I 7,9 en Apologeticum V 3; Plinius,
Ep. X 96,97; vgl. 1Pt3:14-16; 4:12-19; 5:9. Kort voor die gebeurtenis (wsch.
in 62) was Paulus vrijgelaten; zie de Inleiding.
1:14 en dat de meesten van de broeders in [de] Heer vertrouwen hebben
gekregen door mijn gevangenschap: ‘in [de] Heer’ hoort hoogstwaarschijnlijk
bij ‘vertrouwen hebben’; een betere vertaling is dus ‘en dat de meesten
van de broeders, op de Heer vertrouwend door mijn gevangenschap …’. De
combinatie ‘broeder(s) in de Heer’ komt nl. verder niet voor; daarentegen
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komt ‘vertrouwen op/in’ (Gr. pepoitha en) enkele malen voor; zie Gl5:10;
Fp2:24; 3:3,4; 2Th3:4.
om des te overvloediger het woord <van God> zonder vrees te durven spreken:
deze woordgroep hangt eigenlijk van ‘dat’ af, dus ‘dat de meesten van de
broeders … zonder vrees durven spreken’. ‘Des te overvloediger’ is lett.
‘overvloediger’ (zonder ‘des te’; Gr. perissoteroos), ‘op overvloediger wijze’.
‘Het woord <van God> … spreken’ (vgl. Hd4:31) houdt blijkens het vervolg in
‘Christus prediken’ (vs.15), ‘Christus verkondigen’ (vs.17,18). ‘Zonder vrees’
(Gr. afoboos) verder alleen in Lk1:74 (‘onbevreesd’); 1Ko 16:10; negatief
Jd:12.

Vers 15 - 17
1:15 Wel prediken ook sommigen Christus uit afgunst en twist, maar
sommigen ook met goede bedoelingen. 1:16 Dezen wel uit liefde, daar zij weten
dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld; 1:17 maar de anderen
verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking
aan mijn gevangenschap toe te voegen.
Nu volgt iets heel merkwaardigs. De broeders die zich door Paulus’
omstandigheden hebben laten bemoedigen om onbevreesd het woord
van God te verkondigen, blijken bij nader inzien in twee groepen predikers
uiteen te vallen. Beidegroepen prediken Christus, maar met een verschillende
motivatie. De ene groep, zegt Paulus, doet het ‘uit afgunst en twist’, ‘uit
partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap
toe te voegen’. De andere groep predikt Christus ‘met goede bedoelingen’, ‘uit
liefde’. Dat laatste kunnen we begrijpen. Maar hoe is het mogelijk dat er toen
mensen waren die Christus verkondigden met verkeerde
motieven? Dat blijkt samen te hangen met een verschil in beoordeling van
Paulus’ gevangenschap. Sommigen waren vermoedelijk jaloers op de zegen
die Paulus op zijn werk mocht zien, en beschouwden hem als hun rivaal.
Nu Paulus gevangen was genomen, kon eindelijk ook hun ster gaan rijzen.
Deze mensen waren er eigenlijk wel een beetje blij om dat zij nu ook eens
konden tonen wat zij waard waren, zonder zo fanatiek te werken dat zij in de
gevangenis terechtkwamen. Elders schrijft Paulus over jaloersheid: ‘Laten wij
niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen en afgunstig zijn op elkaar’
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(Gl5:26). Deze predikers hadden de bedoeling verdrukking toe te voegen aan
Paulus gevangenschap: zij vonden dat Paulus het best mocht voelen dat hij
door eigen schuld (zo meenden zij) in de gevangenis zat. De andere groep
predikers werd gedreven door liefde, evenals Paulus zelf (2Ko5:14). Zij wisten
waarom en waartoe Paulus gevangen was: omdat hij tot verdediging van
het evangelie was gesteld (vgl. Fp1:7). Zij begrepen dat de apostel om het
evangelie te verdedigen tegen onterechte aanvallen van de vijand op een
heel bijzonder werkterrein was geplaatst, waar hij zich tegenover een aardse
rechter verantwoorden moest. De broeders die op deze wijze tegen Paulus’
gevangenschap aankeken, predikten Christus dan ook met de juiste motivatie,
met goede bedoelingen, uit liefde.
1:15 Wel prediken ook sommigen Christus: ook deze ‘sommigen’ horen
wel degelijk tot de ‘meesten van de broeders’ in vs.14 (contra Kennedy,
Greijdanus, Müller, Hendriksen). De positieve strekking van vs.14 wordt
door het woordje ‘wel’ (Gr. men) enigszins genuanceerd, daar Paulus nu niet
over de activiteiten van deze predikers schrijft, maar over hun motivatie –
en daarop valt het nodige aan te merken. ‘Ook’ (Gr. kai) kan beter worden
geplaatst vóór ‘uit afgunst en twist’. ‘Prediken’ (Gr. kèrussoo) betekent
‘openlijk proclameren’, als een heraut. ‘Christus prediken’: vgl. Hd8:5;
1Ko1:23; 15:12; zie ook ‘Jezus prediken’ in Hd9:20; 19:13; 2Ko11:4, en
‘Christus Jezus prediken’ in 2Ko1:19; 4:5. De christelijke prediking heeft niet
zozeer een leer als wel een Persoon als inhoud; vgl. 1Ko2:1-2.
uit afgunst en twist: voor ‘afgunst’ (Gr. fthonos) zie Mt27:18; Mk15:10;
Rm1:29; Gl5:21; 1Tm6:4; Tt3:3; Jk4:5; 1Pt2:1. ‘Twist’ (Gr. eris) heeft vaak de
betekenis van ‘rivaliteit’; zie Rm1:29; 13:13; 1Ko1:11; 3:3; 2Ko12:20; Gl5:20;
1Tm6:4; Tt3:9.
maar sommigen ook met goede bedoelingen: ‘met goede bedoelingen’ is lett.
’uit welbehagen’ (Gr. di’ eudokian), ‘met een goede instelling’. Aangevuld
moet worden ‘prediken Christus’.
1:16 Dezen wel uit liefde: TE suggereert ten onrechte een verbinding van
‘dezen’ met het gezegde van vs.15. Daar worden de twee groepen aangeduid
als ‘sommigen … sommigen’ (Gr. tines men … tines de), beide als onderwerp
van de handeling ‘prediken Christus’. In vs.16 worden beide groepen
aangeduid als ‘dezen … de anderen’ (Gr. hoi men … hoi de); beide zijn
onderwerp van de handeling ‘verkondigen Christus’ in vs.17.
daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld: zie voor
de ‘verdediging van het evangelie’ 1:7 (+ comm.). ‘Ik … ben gesteld’: iemand
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‘stellen’ (Gr. tithèmi) heeft de betekenis van iemand ‘een specifieke taak
of plaats toedelen’ vgl. Lk2:34; Jh15:16; Hd13:47; 19:21; 20:28; Rm4:17;
1Ko12:18,28; 1Th3:3; 1Tm1:9; 2:7; 2Tm1:11; Hb1:2.
1:17 maar de anderen verkondigen Christus: ‘verkondigen’ (Gr. katangelloo)
en ‘prediken’ (vs.15) liggen dicht bij elkaar. ‘Prediken’ benadrukt de externe,
hoorbare kant van de boodschap, terwijl ‘verkondigen’ meer het accent legt
op de inhoud ervan.
uit partijzucht: vgl. voor ‘partijzucht’ (Gr. eritheia) 2:3; Rm2:8 (‘twistziek’;
lett. ‘uit partijzucht’); 2Ko12:20; Gl5:20; Jk3:14,16 (‘twistzucht’). Het woord
duidt op een combinatie van zelfzucht, eerzucht en ongezonde rivaliteit.
niet zuiver: dus met onzuivere motieven; zie vs.18 (‘onder een voorwendsel’).
Dit woord ‘zuiver’ (Gr. hagnos) heeft de betekenis van ‘moreel rein’, ‘moreel
onberispelijk’, ‘oprecht’; vandaar ‘rein’ in 4:8, en vgl. 2Ko7:11; 11:2;
1Tm5:22; Jk3:17; 1Jh3:3; specifiek ‘kuis’ in Tt2:5 en 1Pt3:2.
met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen: men kan
de woorden ‘met de bedoeling’ (Gr. oiomenoi) ook vertalen als ‘menend’.
Deze mensen beogen c.q. gaan ervan uit dat Paulus afgunstig wordt op het
succes van hun prediking en daardoor zijn gevangenschap des te meer als
een drukkende last zal ervaren. Zij veronderstellen kennelijk dat de apostel
net zo denkt als zij. Een andere suggestie is dat deze lieden hoopten op
een zwaarder gevangenisregime voor Paulus, als reactie van de Romeinse
overheid op de evangelisatie-acties. Tegenover dezen die ‘menen’ of een
‘bedoeling’ hebben staan degenen die ‘weten’ (vs.16). ‘Toe te voegen
(aan)’: gaat kennelijk terug op Gr. epiferein; een betere lezing is Gr. egeirein,
te vertalen als ‘opwekken’, ‘verwekken’ (voor), ‘veroorzaken’ (voor). De
suggestie hierbij ‘als uit de doden’ (Robertson) is absurd.

Vers 18
1:18 Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijze, hetzij onder een
voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij,
ja, zal ik mij ook verblijden.
Voor Paulus was de Persoon van de Heer Jezus oneindig veel belangrijker dan
zijn eigen persoon. Daarom kon hij berusten in een situatie die voor hem toch
bijzonder pijnlijk moet zijn geweest. Veelzeggend is dat de apostel zich beperkt
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tot het signaleren van de situatie in deze brief aan de Filippiërs, en zich niet
in een rondschrijven rechtvaardigt. Als Paulus op zijn strepen als apostel was
gaan staan, zouden sommigen van de genoemde predikers zeker beschaamd
zijn geworden en in de ogen van andere gemeenten zich onmogelijk hebben
gemaakt om daar ooit nog een dienst te verrichten. Maar dat is niet wat
Paulus beoogt. Voor hem telt niet Paulus, maar Christus. Daarom kan hij zich
zowel op het moment zelf als in de toekomst erover verblijden dat Christus
wordt gepredikt, al is het dan niet altijd ‘in waarheid’, d.i. vanuit een juiste,
oprechte motivatie, maar ‘onder een voorwendsel’. In dit laatste geval deed
men alsof het erom ging Christus te prediken, terwijl men deze activiteit in
werkelijkheid bedreef met de bedoeling het Paulus moeilijk te maken. Deze
poging had geen succes, zoals we zien. Paulus roemt niet alleen in de hoop op de
heerlijkheid van God, met voorbijzien van zijn aardse omstandigheden, maar
ook in de verdrukkingen (Rm5:2-3). Dat betekent niet dat hij roemt ondanks
de verdrukkingen, maar werkelijk in de verdrukkingen, zoals hij ook roemt in
God (vgl. Rm5:3,11).
1:18 Wat doet het ertoe: lett. ‘want wat?’ (Gr. ti gar); vgl. Rm3:3: ‘wat dan?’
In elk geval wordt … Christus verkondigd: ‘in elk geval’ is lett. ‘behalve dat’
(Gr. plèn hoti); vgl. Hd20:23. Voor ‘Christus verkondigen’ zie vs.17 + comm.
op allerlei wijze: lett. ‘op elke manier’ (Gr. panti tropooi); gezien het vervolg
betekent dit hier ‘op beide manieren’, ‘in beide gevallen’. hetzij onder een
voorwendsel, hetzij in waarheid: nadere uitwerking van ‘op allerlei wijze’,
in dezelfde naamval (dativus modi; vgl. Blass §198,4). Voor ‘voorwendsel’
(Gr. profasis) zie Mk12:40 en Lk20:47 (‘schijn’); Jh15:22; Hd27:30; 1Th2:5.
De betekenis is niet ‘bijoogmerk’ (NBG), maar ‘datgene waarmee men [als
grond daadwerkelijk] voor de dag komt’, vandaar ‘aangevoerd motief’,
‘aangenomen schijn’, ‘voorwendsel’, ‘smoes’.
en daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden: ‘zich verblijden’ (Gr.
chairoo) verder in 2:17,18; 2:28; 3:1; 4:4,10. ‘Daarin’ (Gr. en toutooi) kan
op zichzelf mannelijk zijn en vertaald worden als ‘in Deze’, ‘in Hem’, d.i. in
Christus (vgl. 3:1; 4:4,10). Maar hoogst waarschijnlijk is het onzijdig en slaat
het niet op één woord terug, maar op het genoemde feit dat Christus hoe dan
ook wordt verkondigd. ‘Ja’ en ‘ook’ (Gr. naast elkaar alla kai) hebben samen
de waarde van ‘en niet alleen dit, maar ook’, ‘ja, zelfs’ (zie Blass §448,6).
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Vers 19 - 21
1:19 Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebeden
[de]bijstandvan de Geestvan JezusChristus; 1:20 volgens mijn reikhalzende
verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar
dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nú Christus wordt groot gemaakt in mijn
lichaam, hetzij door [het] leven, hetzij door [de] dood. 1:21 Want te leven is voor
mij Christus en te sterven is winst.
Paulus had de vaste overtuiging dat al zijn omstandigheden uiteindelijk zouden
bijdragen tot zijn behoudenis. De behoudenis wordt in de Schrift enerzijds
voorgesteld als iets dat de gelovigen nu reeds bezitten (als in Ef2:5,8; 2Tm1:9),
en daarnaast als iets dat nog toekomstig is. Deze toekomstige behoudenis
zal door God gegeven worden (vgl. Rm5:9; 13:11; 1Th5:8,9; Hb1:14; 9:28;
1Pt1:5; 2:2), maar in verbinding daarmee hebben de gelovigen, zolang zij nog
op aarde zijn, ook een eigen verantwoordelijkheid. Met ‘behoudenis’ in deze
toekomstige zin, waarover Paulus hier spreekt, wordt Christus’ uiteindelijke
totale overwinning over de macht van de duivel bedoeld, waarin ook de
gelovigen zullen delen. In de tegenwoordige tijd kan de duivel, al is hij in
beginsel overwonnen (Hb2:14), het hun nog wel moeilijk maken. Hij is nog
niet tijdelijk gebonden (Op20:2) en nog niet voor eeuwig geworpen in de poel
van vuur en zwavel (Op20:10). Daarom hebben de gelovigen ook elkaars
gebed en de bijstand van de Heilige Geest nodig om in de praktijk, wat hun
verantwoordelijkheid betreft, zich op hun toekomstige behoudenis te richten
(zie 2:12; vgl. 3:20). Eens zullen zij echter allen ‘behouden aan
land komen’ (Hd27:44), wanneer de macht van de duivel ook daadwerkelijk
definitief zal zijn beëindigd. De apostel had twee heel duidelijke redenen voor
de overtuiging dat zijn omstandigheden tot zijn toekomstige behoudenis, tot
zijn definitieve overwinning op de vijand, bijdroegen. Hij was zich ervan bewust
(1) dat door de gelovigen te Filippi voor hem werd gebeden, en (2) dat de
Geest van Jezus Christus (de Heilige Geest, de Geest van God, zie Rm8:9) hem
ondersteunde. Dat laatste is juist in dit verband buitengewoon belangrijk. De
Heilige Geest kon namelijk pas op aarde komen wonen vanaf het moment dat
de Heer Jezus verheerlijkt was (Jh7:39); de aanleiding tot de verheerlijking van
de Heer was gelegen in Gods waardering voor zijn hele aardse dienst, die uitliep
op zijn werk op het kruis (Jh17:4; Fp2:9; Hb2:9). Dat betekent dat we hier een
heenwijzing vinden naar de Heer Jezus Christus als de glorieuze Overwinnaar.
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Als de Mens Jezus was Hij op aarde geweest, als Christus was Hij nu verheerlijkt
in de hemel. In plaats van terneergeslagen te zijn door de aanvallen van de
vijand hield de apostel zich daarom vast aan de hemelse, als Overwinnaar
verheerlijkte Christus, op Wie zijn reikhalzende hoop en verwachting gevestigd
waren. Op Hem hoopte hij, van Hem verwachtte hij alles, zijn Geest stond hem
bij. Paulus rekende er dan ook vast op dat hij, dankzij Christus, zich nergens
over zou hoeven te schamen. Zowel nu als in de toekomst zou Christus immers
groot gemaakt worden. Nú, in Paulus’ gewone dagelijkse leven, zou Christus
worden groot gemaakt, ongeacht de omstandigheden. Daarnaast was het niet
ondenkbaar dat Paulus spoedig ter dood werd veroordeeld en zou moeten
sterven. Ook met die mogelijkheid hield Paulus serieus rekening (1:23; 2:17;
3:10). Maar ook als Paulus zou moeten sterven, zou Christus groot gemaakt
worden. Daarom kon Paulus zijn lot volkomen in handen geven van Christus,
die Zelf verkiezen zou op welke wijze Hij groot gemaakt wilde worden in
Paulus’ lichaam, hetzij doordat Paulus mocht blijven leven om zijn prediking
voort te zetten, hetzij doordat hij moest sterven en op die wijze Christus zou
verheerlijken (vgl. Jh21:19). Zijn aardse leven kon worden samengevat in één
woord: niet ‘werken’, ‘dienen’ of ‘prediken’, maar ‘Christus’. Alles wat hij was,
deed of dacht, kon worden samengevat in die éne Naam. Hier gunt Paulus
de Filippiërs een blik in zijn hart. Iemand die zo leeft als hij, kan er door zijn
sterven alleen maar beter op worden. Zijn leven was Christus, zijn sterven
was voor hem persoonlijk winst, want dan zou hij ‘met Christus’ zijn, in het
volledige genot van de behoudenis (1:23).
1:19 Want ik weet dat dit mij tot behoudenis zal strekken: een letterlijk citaat
uit Jb13:16LXX. Het woordje ‘dit’ (Gr. touto) slaat op het totaal van Paulus’
omstandigheden, dus zowel op zijn gevangenschap en de onzekere uitslag
van zijn rechtszaak als op het feit dat Christus onder een voorwendsel of in
waarheid verkondigd wordt. ‘Behoudenis’ heeft geen betrekking op Paulus’
vrijspraak en vrijlating (contra Kennedy, Hawthorne). In zo’n aardse, tijdelijke
betekenis wordt dit woord (Gr. sootèria) in het NT zelden gebruikt; zie
Hd27:34. Bovendien blijkt deze behoudenis ook bereikt te kunnen worden
als de apostel sterft (vs.20), en dat maakt duidelijk dat Paulus het woord
behoudenis hier niet gebruikt voor zijn vrijspraak en vrijlating (zo terecht
Lightfoot, Silva). In Fp verder in 1:28 en 2:12.
door uw gebed: voor ‘gebed’ (Gr. deèsis) zie 1:4 + comm.; 4:6.
en [de] bijstand van de Geest van Jezus Christus: ‘bijstand’ (Gr. epichorègia)
komt verder alleen voor in Ef4:16 (‘ondersteuning’); het verwante
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werkwoord epichorègeoo komt voor in 2Ko9:10 (‘verschaffen’); Gl3:5
(‘verlenen’); Ko2:19 (‘ondersteunen’); 2Pt1:5 (‘voegen bij’), 11 (‘verlenen’).
Er zijn dus twee mogelijkheden die elkaar niet uitsluiten:
1.

[de] bijstand van de Geest van Jezus Christus (TE, NBG); in dat geval is
‘van de Geest van Jezus Christus’ genitivus subiectivus, dus in de zin
van ‘gegeven, verleend door de Geest van Jezus Christus’; vgl. Lk12:12;

2.

[de] verlening (JND, TE noot; vgl. SV ‘toebrenging’) van de Geest van
Jezus Christus; in dat geval is ‘van de Geest van Jezus Christus’ een
genitivus obiectivus: het gaat dan om het feit dat de Geest van Jezus
Christus verleend wordt, of liever, verleend is, nl. toen Paulus tot
geloof kwam (Hd9:17; 2Ko1:21; Ef1:13). Deze mogelijkheid heeft een
parallel in Gl3:5.

1:20 volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop: ‘reikhalzende
verwachting’ (Gr. apokaradokia) alleen in Rm8:19.
dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden: ‘beschaamd worden’
(Gr. aischunomai) verder in Lk16:3 (‘zich schamen’); 2Ko10:8 (‘beschaamd
worden’); 1Pt4:16 (‘zich schamen’); 1Jh2:28 (‘beschaamd worden’). De
vertaling ‘zich schamen’ is ook hier mogelijk. Men kan deze zin dus op twee
manieren verklaren:
1.

Paulus vertrouwt erop dat hij zich in geen enkel opzicht zal schamen,
nl. voor zijn gedrag in zijn omstandigheden, waarin het gevaar bestaat
dat hij zijn Heer verloochent of zich zelfs voor Hem schaamt; vgl.
Rm1:16.

2.

Paulus vertrouwt erop dat hij in geen enkel opzicht in zijn vertrouwen
op de Heer beschaamd zal worden, nl. doordat de gebeden van de
Filippiërs worden verhoord en hij daadwerkelijk de steun van de Geest
van Jezus Christus zal ervaren.

Omdat direct hierna over vrijmoedigheid gesproken wordt, kennelijk in
contrast (‘maar …’) met schaamte (vgl. 1Jh2:28), lijkt verklaring (1) de
voorkeur te hebben.
maar dat met alle vrijmoedigheid: hier zal gedacht moeten worden
aan Paulus’ vrijmoedigheid (Gr. parrèsia, lett. alles-zeggen) om zonder
terughoudendheid van de Heer te getuigen; vgl. 2Ko3:12; Ef6:19.
zoals altijd ook nú Christus wordt groot gemaakt: iemand ‘grootmaken’
(Gr. megalunoo) betekent iemands ‘grootheid in het licht stellen’, ‘prijzen’;
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verder in Lk1:46,58; Hd5:13; 10:46; 19:17; 2Ko10:15 (‘meer aanzien krijgen’,
lett. ‘groot gemaakt worden’). in mijn lichaam: d.i. ‘in (of: ‘door’; Gr. en) mijn
lichamelijke bestaan’; vgl. 1Ko6:20; 2Ko4:10.
hetzij door [het] leven, hetzij door [de] dood: in het licht van het vervolg,
waar enerzijds sprake is van ‘leven’ en ‘blijven leven in het vlees’ en
anderzijds van ‘sterven’ en ‘heengaan’ (vss.21-24), moeten deze woorden
als reële opties worden gezien, waarbij de apostel benadrukt dat in beide
gevallen Christus verheerlijkt wordt (contra Hawthorne, die de uitdrukking
afzwakt tot ‘totaal’, ‘in zijn hele bestaan’, omdat hij de behoudenis van vs.19
laat slaan op Paulus’ vrijlating).
1:21 Want te leven is voor mij Christus: lett. ‘want voor mij is het leven (Gr.
to zèn) Christus’. Het gesubstantiveerde werkwoord ‘leven’ duidt hier op
het eindige, aardse ‘leven in het vlees’ (vs.22); het staat in contrast met
sterven. Het aardse leven van de apostel wordt hier samengevat onder het
woord ‘Christus’: Hij is degene die de zin geeft aan Paulus’ leven. Dit moet
(contra Müller, Bruce) onderscheiden worden van wat in Ko3:3,4 staat, nl.
dat Christus het leven van de gelovigen is: daar zien we Christus als het
eeuwige, onaantastbare leven van alle gelovigen, daar zij principieel met
Hem gestorven en opgewekt zijn. Zie hierover uitvoeriger mijn Christus ons
leven. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Kolossers, Vaassen 1994,
pp.107-111; vgl. ook Gl2:20.
en te sterven is winst: ‘sterven’ (hier Gr. apothanein, infinitivus aoristi) is
principieel eenmalig (zie Hb9:27) en komt daarom praktisch altijd in de
aoristus voor, de tijdsvorm die bij uitstek aanduidt dat een handeling
eenmalig afgesloten wordt. Het gaat hier dus niet om een sterfproces of
sterfbed, ook niet over de ingetreden doodstoestand (contra Müller). Paulus
bedoelt dat het moment van sterven hem winst (voordeel) zal brengen.

Vers 22 - 25a
1:22 Maar [moet ik blijven] leven in [het] vlees, dan is dat voor mij de moeite
waard, en wat ik moet kiezen, weet ik niet; 1:23 maar ik word van beide kanten
gedrongen: ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, <want> dit is
verreweg het beste; 1:24 maar in het vlees te blijven is nodiger ter wille van u.
1:25a En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven …
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Hoezeer Paulus er ook van overtuigd is dat de dood voor hem persoonlijk
alleen maar voordeel kan betekenen, toch wil hij zich in zijn denken niet
slechts laten leiden door wat voor hem persoonlijk het fijnste is. Al is het
waar dat sterven voor hemzelf gewin is, dan houdt dat niet in dat hij om zijn
doodvonnis gaat bidden. Zijn leven is immers Christus, d.w.z. het leven biedt
hem de mogelijkheid Christus te dienen en zo ook voor anderen tot zegen te
zijn. Als de Heer wil dat hij in het vlees blijft leven, dan ziet hij daarin een kans
om hier op aarde vrucht voor zijn Heer te dragen. Daarom acht de apostel het
niet van belang te vertellen wat hij zal kiezen, al laat hij zien dat de keuze voor
hem buitengewoon moeilijk is. Enerzijds blijft daar de absolute zekerheid dat
heen te gaan en met Christus te zijn op zichzelf verreweg de best denkbare
omstandigheid is. Hier zien we waarom voor Paulus het sterven winst is. Na
het sterven is de gelovige ‘met Christus’, en wel, naar uit andere plaatsen
blijkt, in het paradijs (Lk23:43; vgl. 2Ko12:4). Paulus komt er eerlijk voor uit
dat hij daarnaar verlangt. Anderzijds realiseert hij zich dat het met het oog op
de Filippiërs (aan wie hij schrijft; maar zijn zorg geldt stellig ook de andere
gemeenten) op dit moment noodzakelijker is dat hij blijft leven. Zodra hij van
zichzelf afziet, laat hij Christus kiezen. En dan weet Paulus het: Christus, die
hij zo graag wil grootmaken, wordt verheerlijkt in een trouwe wandel van de
Filippiërs op aarde. Paulus krijgt al schrijvend het inzicht dat de Heer de keuze
gemaakt heeft en hem nog voor deze gelovigen tot zegen wil laten zijn; daarom
weet hij dat hij blijven zal, en kan hij verderop schrijven: ‘Maar ik vertrouw in
[de] Heer, dat ik ook zelf spoedig zal komen’ (2:24).
1:22 Maar [moet ik blijven] leven in het vlees, dan is dat voor mij de
moeite waard, en wat ik moet kiezen, weet ik niet: een in het Grieks
moeilijk geconstrueerde zin, die we eerst als geheel onderzoeken; enkele
detailopmerkingen volgen daarna. Een belangrijke vraag is: waar begint
de hoofdzin precies? Lightfoot noemt en bespreekt drie mogelijkheden,
waarvan hij de eerste twee afkeurt:
1.
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‘Maar als mijn leven in het vlees vruchtbaar zal zijn door een
arbeidzame loopbaan, dan weet ik niet wat ik moet kiezen.’
Door hem gesignaleerde moeilijkheid is dat de hoofdzin in dat
geval begint met Gr. kai (‘dan’); enige NT-parallel: 2Ko2:2, waar
de hoofdzin evenwel vragend is. Hawthorne wijst dit bezwaar
terecht van de hand en verwijst naar Lk2:21; Hd1:10 (Blass
§442); zo ook Silva, die overigens de zin eindigt met ‘en wat zal
ik kiezen? Ik weet het niet’.
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2.

‘Maar als [het mijn lot is] te blijven leven in het vlees, dan zal
mijn arbeid vrucht voortbrengen; en dus weet ik niet wat ik
moet kiezen’; vgl. NBG, en TE tekst + noot, Kennedy, Greijdanus,
Hendriksen, Müller, Bruce.

Vervolgens doet Lightfoot zelf de volgende suggestie:
3.

‘Maar wat als mijn leven in het vlees vrucht zal dragen? In feite
weet ik niet wat ik moet kiezen’; vgl. SV. Lightfoot denkt aan een
vragende als-zin die niet door een hoofdzin wordt gevolgd, en
noemt als parallellen Hd23:9 en Rm9:22 – weinig overtuigend,
daar het in onze plaats wel degelijk mogelijk is een hoofdzin op
de als-zin te laten aansluiten.

Mogelijkheid (2) lijkt het minst gekunsteld en verdient de voorkeur;
mogelijkheid (1) is in feite de uitleg van (2), terwijl (3) nogal geforceerd en
grammaticaal nauwelijks te verdedigen is. leven in het vlees: ‘in het vlees’
doelt op het fysieke, lichamelijke bestaan; vgl. ‘in mijn lichaam’ in vs.20.
de moeite waard: lett. ‘vrucht van [het] werk’, vgl. het NBG ‘betekent dat
voor mij werken met vrucht’; Paulus noemt de resultaten van zijn werk als
‘landman’ (1Ko9:7; 2Tm2:6) ook elders ‘vrucht’ (Rm1:13).
en wat ik moet kiezen: ‘moet kiezen’ (Gr. hairèsomai) kan ook vertaald worden
als ‘zal kiezen’. Ook de interpunctie kan anders: ‘En wat ik moet (of: zal)
kiezen? Ik weet het niet.’
weet ik niet: beter te vertalen als ‘maak ik niet bekend’; dit is de onbetwiste
betekenis van dit woord (Gr. gnoorizoo) overal elders in het NT (totaal 26x,
waarvan 18x bij Paulus!); in Fp verder alleen 4:6. De betekenis ‘weten’ is
buiten het NT weliswaar mogelijk, maar overtuigende argumenten om in
Fp1:22 een uitzondering te zien zijn er niet (contra Lightfoot, die slechts
poneert zonder argumenten te geven). Voor ‘weten’ gebruikt Paulus
doorgaans een ander woord (Gr. oida); vgl. o.a. direct hierna in 1:25.
1:23 maar ik word van beide kanten gedrongen: ‘dringen’ (Gr. sunechoo)
kan gebruikt worden voor het uitoefenen van zowel fysieke/uitwendige
als van (zoals hier!) emotionele/innerlijke ‘druk’; vgl. Mt4:24; Lk4:38;
8:37 (‘bevangen’); 8:45 (‘drukken’); 12:50; 19:43 (‘benauwen’); 22:63
(‘vasthouden’); Hd7:57 (‘toestoppen’); 18:5 (‘zich geheel wijden aan’, lett.
‘vastgehouden, bevangen, in beslag genomen worden door’, c.q. ‘zich laten
etc.’); 28:8 (‘bevangen’); bij Paulus verder alleen in 2Ko5:14 (‘dringen’).
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ikverlangernaarheentegaan: lett. ‘het verlangen hebbend naar het heengaan’.
‘Heengaan’ (Gr. aor. van analuoo) verder in Lk12:36 (‘terugkomen’); het
verwante zelfst. nw. in 2Tm4:6 (‘de tijd van mijn heengaan’, Gr. analusis).
Oorspronkelijk werd deze woordgroep gebruikt voor het opbreken van een
legerkamp; vgl. Paulus’ spreken over het lichaam als een tent in 2Ko5:1,2,4.
Greijdanus vertaalt dan ook ‘opbreken’. Daarnaast werd de woordgroep, die
lett. ‘losmaken’ betekent, gebruikt om het ‘losmaken’ van de touwen van
een vertrekkend schip aan te geven. Zo ontstond de algemene betekenis
‘vertrekken’, ‘heengaan’, ook in de zin van ‘sterven’.
en met Christus te zijn: Paulus rept niet van een zieleslaap of een vagevuur;
‘met Christus’ spreekt van volle, bewuste levensgemeenschap met Christus;
vgl. o.a. Rm8:32; 2Ko13:4; Ko3:3,4; 1Th4:17.
<want> dit is verreweg het beste: ‘verreweg het beste’ is lett. ‘veel meer
beter’, een dubbel versterkte vergrotende trap.
1:24 maar in het vlees te blijven is nodiger ter wille van u : ‘in het vlees’ staat
voor ‘in het lichaam’; vgl. vs.22.
1:25a En in dit vertrouwen weet ik: het Gr. (kai touto pepoithoos oida) kan op
twee manieren worden vertaald:
1.

‘en dit vertrouwend weet ik, dat …’; ‘dit’ wijst dan terug;

2.

‘en dit weet ik vertrouwend, dat …’; ‘dit’ wijst dan vooruit naar de
‘dat-zin’. TE en de meeste commentaren gaan uit van (1); zo wordt
een conclusie getrokken uit het voorafgaande. Lightfoot gaat uit van
(2). Een sterke door hem genoemde parallel is Rm14:14, waar beide
woorden als persoonsvormen samen een ‘dat-zin’ regeren: ‘Ik weet
en ben overtuigd (van hetzelfde werkwoord als ‘vertrouwen’) … dat …’.
Desondanks lijkt (1) meer recht te doen aan Paulus’ betoog.

dat ik zal blijven: absoluut gebruikt, in de zin van ‘dat ik zal blijven leven [en
niet zal heengaan (vgl. vs.23)]’, evt. ‘dat ik in het vlees zal blijven (vgl. vs.24)’.

Vers 25b - 26
1:25b … en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het
geloof; 1:26 opdat uw roem [nog] overvloediger is in Christus Jezus door mij,
doordat ik weer bij u ben.
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Paulus heeft de zekerheid gekregen welke keus de Heer voor hem gemaakt
heeft, en ook wat daarvan de consequenties zijn. Hij weet nu niet alleen dat hij
in leven zal blijven, maar ook dat dit concreet inhoudt dat hij bij de Filippiërs
zal blijven om hen te helpen bij het maken van vorderingen. In vs.12 had de
apostel al gesproken over het feit dat dankzij zijn verblijf in de gevangenis het
evangelie vorderde, in die zin dat het op plaatsen verkondigd werd waar dat
anders niet zou zijn gebeurd. Nu hij vrijkomt, zal hij zich gaan toeleggen op de
vorderingen van hen die in het verleden aan de prediking van het evangelie
gehoorzaam geworden zijn. Paulus ziet dat niet als een noodzakelijk kwaad.
Het is bij hem niet zoals bij een leraar op school, die soms onderwijs moet
geven over dingen die wel belangrijk zijn, maar waar zijn leerlingen niet
direct vrolijk van worden. Neen, Paulus stelt zich juist ten doel de Filippiërs
te laten zien dat geloven een vreugdevolle aangelegenheid is. Hij wil dat zij
geestelijke vorderingen maken en blije christenen zijn. Om wie gaat het dan bij
dit proces? Wie is er dan uiteindelijk bij gebaat dat zij vorderingen maken en
de blijdschap van het geloof kennen? Zal Paulus na zijn vrijlating het glorieuze
middelpunt zijn van de gelovigen in Filippi? Zullen zij in hém roemen en
zeggen: daar moet je Paulus voor heten om met een dergelijk resultaat een
gevangenschap en een proces te doorstaan? Zo’n reactie zou de apostel nooit
willen. Wat hij wil bereiken, is dat alle roem, alle dankbaarheid van de kant
van de Filippiërs voor Paulus’ vrijspraak en voor zijn terugkeer niet hém geldt,
maar Christus Jezus. Alleen in Hem hebben zij als gelovigen tot dusver alle
aanleiding om overvloedig te roemen. Paulus wil er graag aan bijdragen dat dit
nog overvloediger zal gebeuren doordat hij straks weer bij hen is. Van iemand
wiens leven Christus is, kunnen we ook niet anders verwachten dan dat hij
al zijn levenskracht richt op de verheerlijking van Christus. Gelovigen roemen
in Christus Jezus en vertrouwen niet op vlees (3:3). Elders schrijft Paulus: ‘Wie
roemt, laat hij roemen in [de] Heer’ (1Ko1:31); en ‘Laat daarom niemand in
mensen roemen’ (1Ko3:21).
1:25b en bij u allen zal blijven: ‘bij … blijven’ (Gr. paramenoo), hier te
combineren met ‘u allen’, wordt in Hb7:23 absoluut gebruikt voor het
‘aanblijven’ van de priesters; zie ook nog Jk1:25.
tot uw bevordering: lett. ‘tot het vorderen van u’, waarbij ‘van u’ op te vatten
is als genitivus subiectivus (‘met als doel dat u vorderingen maakt’); zie
verder 1:12 + comm.
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en blijdschap van het geloof: ‘van het geloof’ (Gr. tès pisteoos) is op te vatten
als genitivus qualitatis en kenmerkt zowel de blijdschap als het vorderen,
daar ‘bevordering’ en ‘blijdschap’ een gemeenschappelijk lidwoord hebben;
de vorderingen en de blijdschap van de Filippiërs worden gekenmerkt door
en zijn gefundeerd in het geloof (d.i. hier, ondanks het lidwoord, niet de
geloofswaarheid maar de geloofsactiviteit, het geloven; zie Rm15:13).
1:26 opdat uw roem: ‘roem’ (Gr. kauchèma) is ‘aanleiding om te roemen’,
‘stof tot roemen’; vgl.2:16.
[nog] overvloediger is: ‘[nog] overvloediger is’: beter de lett. vertaling:
‘overvloedig is’ (als SV).
in Christus Jezus door mij: zowel ‘in’ als ‘door’ is Gr. en; men zou dus ook
kunnen vertalen ‘door Christus Jezus in mij’, maar in het licht van 3:3 is dat
een onjuiste vertaling. ‘Door mij’ is op te vatten als ‘naar aanleiding van mij’.
doordat ik weer bij u ben: lett. ‘door mijn aanwezigheid weer bij u’. Het
woord ‘aanwezigheid’ (Gr. parousia, zie ook 2:12) kan ook ‘komst’ betekenen
De gedachte is dat iemands aanwezigheid zijn daaraan voorafgaande komst
impliceert.

Vers 27 -28a
1:27 Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom
en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat in één
geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie 1:28a
en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken.
Vanaf vs.12 heeft Paulus de Filippiërs uitvoerig ingelicht over zijn
omstandigheden en over de manier waarop hij tegen zijn hele situatie aankijkt.
Hij heeft laten zien hoe hem uiteindelijk duidelijk is geworden dat niet Nero,
maar Christus over zijn lot beslist. Daarom heeft de apostel nu de overtuiging
dat hij in leven zal blijven, aangezien dit noodzakelijker is met het oog op hun
geestelijk welzijn. Hij ziet uit naar het weerzien met hen, omdat uiteindelijk
Christus Jezus alle roem van dit heuglijke feit zal ontvangen. Dat betekent
echter niet dat hij zich pas voor hun geestelijk welzijn kan inzetten als hij weer
bij hen is. Al in deze brief wil hij laten horen hoe belangrijk het is dat zij in
hun dagelijkse omstandigheden
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wandelen in overeenstemming met de waardigheid van het evangelie van
Christus. Daarmee bedoelt de apostel niet alleen dat zij moeten wandelen als
mensen die dit evangelie daadwerkelijk hebben aangenomen. Het gaat hem er
vooral om te benadrukken dat het Christus is, wiens evangelie zij aangenomen
hebben. Zonder Christus’ werk aan het kruis, zonder zijn dood, opstanding
en verheerlijking, zou er helemaal geen evangelie van Christus’ overwinning
gepredikt kunnen worden. Wat Paulus van de Filippiërs verwacht, is dat zij
hun hele leven, hun wandel, in overeenstemming brengen met de belangen
van het evangelie van Christus, inclusief alle strijd en beproevingen die zo’n
positiekeuze met zich meebrengt. Wat houdt dit nu concreet in? De apostel
hoopt binnenkort te zien of te horen dat hun wandel in overeenstemming met
het evangelie van Christus zichtbaar is doordat zij vaststaan in één Geest, d.w.z.
in de kracht van de Heilige Geest stabiliteit en harmonie tentoonspreiden,
zonder onderlinge rivaliteit. Deze instelling zal twee heilzame gevolgen hebben:
1.

Allereerst dat zij eensgezind meestrijden met het geloof van het evangelie,
d.w.z. zich inspannen om in een vijandige wereld pal te staan voor de
op het evangelie van Christus gebaseerde geloofswaarheid. Deze
geloofswaarheid wordt hier als een persoon voorgesteld (vgl. het ‘woord
van de Heer’ in 2Th3:1), die allereerst zelf strijdt, maar die in de gelovigen
medestrijders vindt. Alleen een geloof dat stoelt op het evangelie dat
door Christus geproclameerd wordt (vgl. 2Ko5:20) en waarvan Hijzelf het
centrum is – het is het evangelie van God aangaande zijn Zoon (Rm1:1v.) –
is waard om er voor te strijden.

2.

Het tweede gevolg is dat zij zich in geen enkel opzicht laten afschrikken
door de tegenstanders. Welke tegenstanders van de inhoud van het
christelijk geloof de apostel hier precies op het oog heeft, is niet direct
duidelijk. Waarschijnlijk doelt Paulus op de heidense Romeinse overheid:
hijzelf zit in Rome gevangen, en zij wonen als christenen in een Romeinse
kolonie. In beide plaatsen heeft dezelfde Romeinse overheid gezag;
vgl. vs.30 en Hd16, waar in beide gevallen sprake is van een Romeinse
gevangenschap.
1:27 Alleen: geeft een nadrukkelijke, beperkende tegenstelling aan ten
opzichte van het voorafgaande, die men kan omschrijven als: ‘dat moge dan
zo zijn, maar, let op…!’; vgl. o.a. Gl2:10; 5:13 (‘echter’); 2Th2:7.
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wandelt: dit woord ‘wandelen’ (Gr. politeuomai) komt verder alleen nog voor
in Hd23:1 (‘ik heb met een volkomen goed geweten voor God gewandeld’).
Het had oorspronkelijk een politieke betekenis, zoals ‘staatsburger zijn’,
‘actief deelnemen aan een regering’, met alle daarbij behorende rechten,
plichten en verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap, en kreeg
zodoende de meer ethische betekenis ‘zijn leven leiden’, ‘wandelen’, ‘zich
gedragen’ (LScJ, Bauer, Moulton & Milligan). Zowel hier als in Hd23:1 heeft
het geen directe politieke betekenis meer, maar heeft het betrekking op
het praktisch gedrag in het gewone dagelijkse leven. Het NT-spraakgebruik
sluit hier aan bij dat van het Hellenistisch jodendom (2, 3 en 4 Makk.;
EstherLXX; Philo en Josephus). Gebleken is dat de politieke betekenis juist
in Joodse teksten geen nadruk heeft; het hele leven van de Joden werd
immers allereerst bepaald door godsdienstige wetten, en veel minder door
politieke. Wie lid was van de Joodse gemeenschap, liet dat blijken door zijn
hele gedrag, oftewel door zijn wandel (Bruce; Strathmann, in: TDNT VI 534).
Toch zou men zich kunnen afvragen waarom Paulus hier zo’n opmerkelijk
woord voor ‘wandelen’ gebruikt (elders bijv. meestal peripateoo, dat
voorkomt in alle gemeentelijke brieven; zie o.a. ook Fp3:17,18). Lightfoot
(gevolgd door o.a. Silva, O’Brien, Fee) blijft dan ook terecht iets dichter bij
de oorspronkelijke betekenis en interpreteert de hele uitdrukking als ‘doe uw
plicht als goede burgers van een hemels koninkrijk’; hij verwijst daarbij naar
Fp3:20, waar het verwante woord ‘burgerschap’ (Gr. politeuma) voorkomt,
dat ‘in [de] hemelen’ wordt gelocaliseerd; zie comm. aldaar. De relatie met
dit vers dringt zich temeer op als blijkt dat in de samenhang daar eveneens
sprake is van ‘vaststaan’ (4:1) en ‘meestrijden’ (4:3) (Kennedy).
waardig het evangelie van Christus: ‘waardig’ betekent ‘in overeenstemming
met de waardigheid van’, ‘op een wijze passend bij’; vgl. Rm16:2; Ef4:1;
Ko1:10. ‘Van Christus’ is een genitivus subiectivus (‘gepredikt door Christus’)
of een genitivus obiectivus (‘betreffende Christus’).
opdat … ik uw omstandigheden hoor, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben:
vgl. 2:12. De Filippiërs dienden hun gedrag te richten naar de waardigheid
van het evangelie van Christus, onafhankelijk van de aanwezigheid van
Paulus.
dat u vast staat in één geest: voor ‘vaststaan’ (Gr. stèkoo) vgl. bij Paulus verder
Rm14:4; 1Ko16:3; Gl5:1; Fp4:1; 1Th3:8; 2Th2:15.
‘In één geest’: dat zou dan slaan op de ‘geest’, de ‘geestelijke instelling’ van
de Filippiërs. Waarschijnlijker is evenwel ‘in één Geest’, d.i. in de kracht van
de Heilige Geest; deze woordgroep lett. in 1Ko12:13; Ef2:18 (vgl. 4:4). Sterke
parallel is Fp4:1, waar sprake is van ‘vaststaan in [de] Heer’.

64

Hoofdstuk 1

terwijl u één van ziel: voor ‘één van ziel’ (Gr. miai psuchei) vgl. Hd4:32.
meestrijdt met: ‘met’ wordt door sommigen (Hawthorne, Silva, Greijdanus,
Robertson, Bruce, Müller) vertaald als ‘voor’; ‘het geloof’ is door hen
opgevat als dativus commodi. De gedachte aan een strijd voor het geloof is
zeer schriftuurlijk; vgl. Jd:3. Lightfoot wees echter al op plaatsen als 1Ko13:6
(‘verblijdt zich met de waarheid’); 2Tm1:8 (‘lijdt verdrukking met het
evangelie’); 3Jh:8 (‘medearbeiders van de waarheid’), waar samenstellingen
met sun (= ‘mee’, ‘met’) gevolgd worden door een van dit voorvoegsel
afhangende dativus; zo ook ditzelfde woord ‘meestrijden met’ (sunathleoo
+ dativus) in 4:3.
het geloof van het evangelie: deze woordgroep komt alleen hier voor. ‘Het
geloof’ hier op te vatten als ‘de geloofswaarheid’, waarbij ‘van het evangelie’
de betekenis heeft van ‘gekenmerkt door het evangelie’, ‘gebaseerd op het
evangelie’ (genitivus obiectivus of qualitatis).
28a en u in geen enkel opzicht … laat afschrikken: ‘zich laten afschrikken’
(Gr. pturomai) komt in het NT alleen hier voor; vooral gebruikt voor het aan
het schrikken maken van paarden. Voor mogelijke vormen van verschrikking
vgl. 2Th2:2: tegenstanders kunnen prat gaan op geestelijke openbaringen,
woorden en vermeende apostolische geschriften.
door de tegenstanders: ‘tegenstanders’ is lett. ‘zij die zich tegenover [u]
hebben opgesteld’ (Gr. hoi antikeimenoi), een gesubstantiveerd participium;
zo ook in Lk13:17; 21:15; 1Ko16:9; 2Th2:4 (‘die zich verzet’); 1Tm5:14; twee
keer als persoonsvorm, nl. Gl5:17 (‘tegenover elkaar staan’) en 1Tm1:10
(‘ingaan tegen’).

Vers 28b - 30
1:28b Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis,en
datvanGodswege. 1:29 Wantuishetgeschonken, ten aanzien van Christus, niet
alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 1:30 daar u dezelfde
strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort.
Over de tegenstanders moet niet gering worden gedacht: het risico dat de
Filippiërs zich door hen laten afschrikken, is niet denkbeeldig. Wanneer zij
dan ook tegenover hen overeind blijven, bewijst dit dat de tegenstanders
ongelovigen zijn, die op weg zijn naar het verderf. Maar voor deze zelfde
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tegenstanders is de onverschrokken houding van de Filippiërs juist een bewijs
dat deze laatsten onderweg zijn naar de plaats van behoudenis. Dat bewijs
geeft God Zelf. Hij is het, die de Filippiërs niet alleen de genade geschonken
heeft om in Christus te geloven (vgl. Ef2:8), maar ook voor Christus te lijden
(vgl. Hd5:41; 2Th1:4-7). Paulus kan daarover meepraten. Ook hij heeft in
1:19 vooruitgeblikt naar zijn eigen behoudenis, in een situatie die voor hem
persoonlijk allesbehalve prettig was. Hij wist dat de Geest van Jezus Christus
hem daarin bijstond; daarom vertrouwde Paulus erop dat, of hij in leven zou
blijven of niet, Christus hoe dan ook zou worden groot gemaakt. ‘Jullie hebben
nu,’ zo schrijft hij de Filippiërs, ‘precies zo’n strijd als jullie bij mij hebben gezien,
en waarover ik nu schrijf.’ Paulus had immers in Filippi gevangengezeten (Hd16),
en daarvan waren zij getuige geweest. En nu lezen zij de brief, waarin hij hun
schrijft over zijn gedwongen verblijf in een bewaakte huurwoning (Hd28:16,30)
in Rome. Zitten de Filippiërs dan ook in de gevangenis? Ja, in zekere zin wel. Zij
denken aan deze gevangene alsof zij medegevangenen zijn (Hb13:3; Fp4:14).
Zij hebben niet alleen van het begin af met Paulus samengewerkt, maar leven
ook met hem mee nu hij gevangenzit; ook nu zijn zij, zoals we hebben gezien,
mededeelgenoten van zijn genade (1:5,7). Maar het is niet alleen een kwestie
van meeleven. Zij hebben in de Romeinse kolonie Filippi te maken met dezelfde
Romeinse overheid als Paulus in Rome zelf, en dus met dezelfde strijd als
Paulus. Impliciet verwijst de apostel zo echter ook naar de overwinning die
hij in deze strijd zal behalen; zo zit er in deze laatste verzen ook een grote
bemoediging: na de strijd volgt de zekere behoudenis, zowel voor Paulus als
voor de Filippiërs.
1:28b Voor hen is dit een bewijs van verderf: ‘dit’ (Gr. hètis) is eigenlijk een
relativum, dat zich qua geslacht richt naar het erop volgende vrouwelijke
‘bewijs’ (Gr. endeixis), maar betrekking heeft op het direct voorafgaande (vgl.
Ef3:13); het wijst terug naar het feit dat zij zich in geen enkel opzicht door de
tegenstanders laten verschrikken. Curieus is de opvatting van Hawthorne, die
‘dit’ wil laten terugslaan op ‘geloof’ in vs.27. Dit woord staat er evenwel te
ver van af. ‘Verderf’: moet hier als toekomstig worden beschouwd; vgl. 3:19.
maar voor u van behoudenis: de moeilijker en dus vrijwel zeker oorspronkelijke
lezing is ‘maar van uw behoudenis’ (Gr. humoon de sootèrias). De moeilijker
lezing is kennelijk door sommige afschrijvers als ellips (verkorting) opgevat:
‘maar [voor u] van uw behoudenis’, en heeft zo tot de soepeler variant geleid
(Gr. humin
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i.p.v. humoon). De moeilijker lezing (gekozen door Darby, Kelly, NBG) laat
echter zien dat juist aan de tegenstanders het bewijs van de toekomstige
behoudenis van de Filippiërs geleverd wordt door de onverschrokken
houding van deze laatsten.
en dat van Godswege: ‘dat’ (Gr. touto), hoewel neutrum, slaat terug op het
tweeledige vrouwelijke ‘bewijs’; vgl. voor een soortgelijke wisseling van
geslacht o.a. Ef2:8.
1:29 Want u is het geschonken, ten aanzien van Christus niet alleen in Hem
te geloven, maar ook voor Hem te lijden: deze zin verklaart de woordgroep
‘en dat van Godswege’. Het is God die de tegenstanders hun eigen verderf
en de behoudenis van de Filippiërs voorhoudt; Hij is het namelijk die de
Filippiërs de bijzondere gunst schenkt om het lijden van de kant van hun
tegenstanders te zien als een lijden voor Christus, d.i. om Christus’ wil.
1:30 daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien: zie voor deze ‘strijd’
Hd16:19vv. en 1Th2:2. Het woord ‘strijd’ zelf (Gr. agoon, wedstrijd) verder in
Ko2:1; 1Th2:2; 1Tm6:12; 2Tm4:7; Hb12:1 (‘wedloop’).
en nu van mij hoort: doordat de Filippiërs deze brief horen voorlezen (vgl.
1:12) en mondeling door Epafroditus worden geïnformeerd (2:25).

67

Gegrepen door Christus

68

Hoofdstuk 2

Vers 1 - 2

2:1 Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van [de] liefde,
als er enige gemeenschap van [de] Geest, als er enige genegenheid en ontferming
is, 2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u
dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt.
In het begin van zijn brief heeft Paulus uitsluitend positief over de Filippiërs
geschreven. Hij heeft God vol blijdschap voor hen gedankt wegens hun
gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot op het moment dat
hij hun deze brief schreef (1:3-5). De apostel beschouwde hen als deelgenoten
van dezelfde genade als waaraan hij zelf deelhad (1:7); zij hadden dit laten zien
door zich niet te schamen voor hun gevangen vriend in Rome, en door hun
bereidheid evenals hij ook zelf lijden te ondergaan voor Christus (1:29-30).
Was er dan niets meer aan hen te verbeteren? Zeker wel. Het kan immers altijd
beter. Daarom heeft Paulus hun ook zonder enige terughoudendheid verteld
wat hij voor hen bad: dat hun liefde steeds meer zou toenemen en zichtbaar
zou worden in een waardige wandel gebaseerd op kennis en inzicht, en dat zij
vast zouden staan in één geest (1:9-10,27).
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Dit laatste punt keert terug in hoofdstuk 2. Daaruit valt af te leiden dat er in
bepaalde opzichten bij de Filippiërs niet alleen verbetering, maar ook correctie
noodzakelijk was. Er was kennelijk een gebrek aan eensgezindheid (2:2; vgl. 4:2);
ook de juiste motivatie leek niet steeds aanwezig (2:3-4). Voordat de apostel
hen op deze punten aanspreekt, poneert hij eerst vier stellingen:
1. ‘Als er dan enige vertroosting in Christus [is] …’ Het lijkt wel alsof de
apostel een voorzichtige veronderstelling waagt en niet helemaal zeker
is van zijn zaak. Dat is echter een misverstand. Wat hij wil zeggen is: ‘Zo
zeker als er een bepaalde, concrete bemoediging in Christus is …’ Hoewel
Paulus dit heel absoluut stelt en niet over zichzelf spreekt, is het duidelijk
dat hij in ieder geval doelt op zijn eigen zekerheid in de gevangenis: zijn
vertroosting is in Christus. Daarnaast lijkt hij er zonder meer van uit te
gaan dat zijn lezers dezelfde ervaring hebben.
2. Even absoluut poneert Paulus de stelling dat er ‘troost van [de] liefde’
is. Kennelijk heeft Paulus ervaren dat hij liefdevol getroost is. Ook de
Filippiërs zullen in hun eigen situatie ervaren hebben dat God liefdevol
vertroost. Op zichzelf is het dan niet zo belangrijk of God daartoe mensen
heeft ingeschakeld of niet.
3. Paulus’ derde zekerheid is dat er een bepaalde, concrete, door de Geest
gekenmerkte gemeenschap bestaat. Dat kan hij schrijven omdat deze door
hemzelf genoten wordt, al bevindt hij zich in een toestand van onvrijheid.
Vanzelfsprekend hebben ook de Filippiërs aan deze gemeenschap deel.
4. Daarnaast stelt de apostel dat er ‘enige genegenheid en ontferming is’.
Kennelijk heeft Paulus – evenals de Filippiërs wellicht – een concreet blijk
van genegenheid en ontferming genoten. Uit het feit dat hij vervolgens in
de hierop volgende hoofdzin de Filippiërs aanspreekt (2:2), kan worden
afgeleid dat hij met dit blijk van genegenheid en ontferming doelt op de
gift die hij van hen via Epafroditus ontvangen heeft (2:25; 4:10v.).
Als deze laatste veronderstelling juist is, zijn de Filippiërs ook ten gunste van
Paulus ingeschakeld bij de eerste drie punten: dan zijn zij degenen door wie
Paulus bemoediging in Christus, liefdevolle vertroosting en door de Heilige
Geest gekenmerkte gemeenschap heeft ervaren. Het betoog wordt dan een
stuk begrijpelijker. Paulus zegt dan eigenlijk: ‘Als jullie, beste Filippiërs, tot
dusver door Christus gebruikt zijn om mij met zoveel goeds te verblijden, maak
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mij dan nu helemaal blij door daarnaast bewust eenstemmig en eensgezind te
zijn en allen dezelfde liefde te hebben.’
2:1 Als er dan … is: ‘is’ staat niet uitgedrukt, maar moet er in zo’n geval
als indicativus (Gr. esti) worden bij gedacht. ‘Als’ (Gr. ei) met indicativus is
praktisch gelijk aan ‘aangezien’ (vgl. Blass §372), ‘zo zeker als’ (Bruce), ‘als,
zoals inderdaad het geval is’ (Martin). enige vertroosting in Christus: vgl.
2Ko1:5. ‘Vertroosting’ (Gr. paraklèsis) kan ook worden weergegeven als
‘bemoediging’ of ‘vermaning’. Deze laatste betekenis is hier onwaarschijnlijk,
terwijl ‘bemoediging’ uitstekend past. In Hd9:31 is sprake van ‘de
vertroosting van de Heilige Geest’, in Rm15:5 van de ‘God van de volharding
en de vertroosting’, en in 2Ko1:3 van de ‘God van alle vertroosting’. God kan
troosten door mensen; zie 2Ko7:6-7.
enige troost van [de] liefde: dit woord ‘troost’ (Gr. paramuthion) alleen hier.
Dezelfde stam heeft ‘vertroosting’ (Gr. paramuthia) in 1Ko14:3. Daarnaast
is er het werkwoord ‘vertroosten’ (Gr. paramutheomai) in Jh11:19,31;
1Th2:12; 5:14.
enige gemeenschap van [de] Geest: ‘van [de] Geest’ kan het best worden
opgevat als genitivus qualitatis (‘gekenmerkt door’) of subiectivus (‘gewerkt
door’, ‘gefundeerd in’). Grammaticaal zou ook een genitivus obiectivus te
verdedigen zijn (‘met’), maar deze mogelijkheid is minder waarschijnlijk in
het licht van het parallelle woordgebruik in 2Ko13:13, waar driemaal sprake
is van een genitivus subiectivus: ‘De genade van de Heer Jezus Christus en
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’
Vgl. verder woordgroepen als ‘de gemeenschap van zijn (= Gods) Zoon Jezus
Christus onze Heer’ in 1Ko1:9, en de ‘gemeenschap van het bloed resp. het
lichaam van Christus’ in 1Ko10:16.
enige genegenheid en ontferming: opmerkelijk is dat ‘enige’, dat enkelvoud
is (Gr. tis), hier gecombineerd wordt met twee woorden die in het Gr. allebei
meervoud zijn, te weten ‘genegenheid’ (Gr. splanchna) en ‘ontferming’ (Gr.
oiktirmoi). Kennelijk worden beide woorden als één begrip gezien, een zgn.
hendiadys (zo ook Martin): ‘ontfermende genegenheid’ of ‘ontferming vol
genegenheid’. Lightfoot en Robertson vermoeden een vroege overschrijffout,
die consciëntieus door latere afschrijvers zou zijn overgenomen. Nu is het
juist dit soort fouten dat gewoonlijk door afschrijvers verbeterd werd. Dat
zij daaraan in dit geval kennelijk geen behoefte hebben gehad, pleit zowel
voor de oorspronkelijkheid van de lezing, alsook voor de hierboven gegeven
verklaring. Beide woorden zijn ook gecombineerd in Ko3:12, waar ‘innige
ontferming’ lett. is ‘ingewanden van ontferming’. ‘Genegenheid’ is in 1:8
vertaald met ‘hart’; zie comm. aldaar.
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ontferming: Gr. oiktirmoi, verder in Rm12:1; 2Ko1:3; Hb10:28; hiermee
hangen samen ‘zich ontfermen’ (Gr. oikteiroo) in Rm9:15 en ‘ontfermend’ in
Lk6:36 en Jk5:11.
2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen: ‘volkomen maken’ (Gr. plèroöo)
heeft de betekenis van ‘volledig maken’, ‘tot volheid brengen’; vgl. Jh3:29;
15:11; 16:24; 17:13; 1Jh1:4; 2Jh:12.
door hetzelfde te bedenken: ‘door te’ is Gr. hina, dat gewoonlijk ‘opdat’
betekent. Het kan echter ook gebruikt worden om niet zozeer het doel
als wel de inhoud van het voorafgaande aan te duiden; daarom vertaald
met ‘dat’ in Jh4:34; 8:56; 15:8 (Moule 145v.). ‘Hetzelfde bedenken’ (Gr. to
auto fronein) resulteert uiteraard in eensgezindheid; daarom wordt vaak
vertaald ‘eensgezind zijn’; zie ook 4:2; vgl. Rm12:16; 15:5; 2Ko13:11. Men
zou ook kunnen vertalen ‘dezelfde gezindheid hebben’; voor ‘denken’ in de
betekenis van ‘gezind zijn’ vgl. 2:5; 3:15,19.
terwijl u dezelfde liefde hebt: geeft aan op welke wijze men hetzelfde kan
bedenken.
eenstemmig bent: dit woord ‘eenstemmig’ (Gr. sumpsuchos, van sun=
samen en psuchè = ziel) alleen hier. Vgl. voor de betrokkenheid van de ‘ziel’
bij eenstemmigheid 1:27; Hd4:32.
het ene bedenkt: voor ‘het ene’ vgl. 1:27. ‘Bedenken’ is hier weer Gr. froneoo;
vgl. 1:7, en dezelfde stam in het slechts eenmaal voor komende ‘eensgezind’
(Gr. homofroon) in 1Pt3:8.

Vers 3 - 4
2:3 [Doet] niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid
de ander uitnemender achten dan zichzelf; 2:4 laat ieder niet [alleen] op zijn
eigen [belangen], maar ieder <ook> op die van anderen zien.
Langzamerhand wordt duidelijk waarin de Filippiërs faalden. Naar buiten toe
had het er allemaal zo prachtig uitgezien. Paulus had hen terecht geprezen om
de wijze waarop zij met hem hadden meegewerkt en meegeleefd, en niet in
het minst omdat zij achter hem waren blijven staan tijdens zijn gevangenschap
in Rome. Daar had hij bezoek gehad van Epafroditus, die hij aanduidt als ‘mijn
broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar
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in mijn behoeften’ (2:25). Deze broeder, die zowel het vertrouwen van de
apostel als dat van de Filippiërs genoot, heeft de apostel namens hen een gift
overhandigd (4:18). Zo goed als zeker heeft Paulus uit de mond van Epafroditus
dingen gehoord die hem ernstig verontrustten: dat er in de gemeente in Filippi
spanningen waren die een verhindering vormden voor eensgezindheid; dat
het er wel bruiste van activiteit, maar zonder echte teamgeest. Er was zelfs
sprake van partijzucht (vgl. 1:17), d.i. onderlinge rivaliteit, zodat men voor
zichzelf roem nastreefde ten koste van anderen. Het vlees was een rol gaan
spelen bij het werken voor de Heer, en dat was buitengewoon triest. De
duivel behaalt ook nu nog succes als hij het vlees van christenen activeert.
Niet dat hij ze dan passief maakt of direct tot grove zonden brengt. Zijn doel
kan heel goed worden bereikt als er ogenschijnlijk door christenen hard
gewerkt (gereisd, gesproken, geschreven …) wordt. Het kan best gevaarlijk
worden als al die activiteiten met naam en toenaam, met foto’s, grafieken
en diagrammen in de schijnwerpers geplaatst worden. Dan kan (helaas!) het
eergevoel van de betrokken werkers gestreeld worden, terwijl anderen zich
(ten onrechte!) miskend voelen en jaloers zijn. Dan ontstaat er al snel een
situatie waarin ongezonde rivaliteit een grote rol gaat spelen. De accenten
liggen dan totaal verkeerd. Puur menselijke maatstaven gaan dan tellen, zodat
men in mensen gaat roemen (1Ko3:21). Daarom schrijft Paulus elders; ‘Hij die
mij beoordeelt, is [de] Heer’ (1Ko4:4). Niet de werker moet centraal staan, ook
niet het werk, maar de Heer! Daarom roept Paulus op tot nederigheid. Hij
bezweert de Filippiërs: acht die ander toch vooral belangrijker dan jezelf! Kijk
niet alleen naar je eigen belangen, maar ook naar die van anderen! Paulus
zelf is daarin een groot voorbeeld geweest. Vol waardering kon hij schrijven
over medearbeiders als Prisca en Aquila (Rm16:3,9), Timotheüs (Rm16:21;
1Ko16:10), Titus (2Ko8:23), Filémon, Markus, Lukas (Fm:1,24) en zijn overige
medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan (Fp4:3).
2:3 [Doet] niets uit partijzucht: deze woordgroep is eveneens een uitwerking
van de wijze waarop men hetzelfde of het ene bedenkt. In plaats van
‘[doet]’ zou men ook ‘[bedenkt]’ kunnen aanvullen. ‘Uit partijzucht’ (Gr. kat’
eritheian) betekent ‘gedreven door een combinatie van zelfzucht, eerzucht
en ongezonde rivaliteit’; zie 1:17 + comm. of: lett. ‘en evenmin’, ‘en ook niet’
(Gr. mède).
uit ijdele roem: ‘ijdele roem’ (Gr. kenodoxia) komt alleen hier in het NT voor.
Zie voor het bijbehorend adiectivum Gl5:26 (‘laten wij niet streven naar
ijdele eer’, lett. ‘laten wij niet ijdel-roemig (Gr. kenodoxos) worden’). De in
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deze woorden voorkomende stam ‘roem’ komt als zelfstandig naamwoord in
het NT voor in de betekenis van ‘heerlijkheid’ (Gr. doxa); vgl. Fp1:11; 2:11;
3:19,21; 4:19.
maar laat elk … de ander uitnemender achten dan zichzelf: lett. ‘elkaar in
nederigheid als boven zichzelf (meervoud) uitstekend beschouwend’, oftewel
‘terwijl u elkaar in nederigheid als boven uzelf uitstekend beschouwt’; vgl.
Rm12:10.
in nederigheid : lett. ‘in de nederigheid’, ‘in de bekende, vanzelfsprekende
nederigheid’. Behalve Ko2:18,23 is ‘nederigheid’ overal positief; zie
Hd20:19; Ef4:2; Ko3:12; 1Pt5:5. ‘Nederigheid’ (Gr. tapeinofrosunè) betekent
lett. ‘laag/nederig-denkendheid’, en is verwant met ‘nederig’ (Gr. tapeinos)
in Mt11:29; Lk1:52; Rm12:16; 2Ko7:6; 10:1; Jk1:9 (‘gering’); 4:6; 1Pt5:5. In
de Griekse heidenwereld was ‘nederigheid’ geen deugd; het werd gezien
als iets dat bij de verachte slaven-status, dus bij onvrijheid hoorde; zie ook
Fp2:8. Wie zich evenwel een ‘slaaf van God’ weet, ziet ‘nederigheid’ als de
enig juiste houding tegenover de Heer, en dus als iets positiefs. Nederigheid
is ook de houding die gelovigen onderling dient te kenmerken.
2:4 laat ieder niet [alleen] op zijn eigen [belangen] maar ieder <ook> op
die van anderen zien: vgl. 2:21. De merkwaardige noot bij ‘[belangen]’ in
TE (‘of: uitnemendheden’) lijkt enigszins speculatief; iets als ‘[kwaliteiten]’
of ‘[zaken]’ geeft als alternatief een betere zin. ‘Zien’ (Gr. skopeoo) heeft
de betekenis van ‘letten op’, ‘oog hebben voor’, ‘acht geven op’; vgl. 3:17,
alsook Lk11:35; Rm16:17; 2Ko4:18 (‘het oog richten op’); Gl6:1.

Vers 5 - 8
2:5 <Want> laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 2:6 die
in [de] gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, 2:7
maar Zichzelf ontledigd heeft, [de] gestalte van een slaaf aannemend, de mensen
gelijk wordend. 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf
vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood.
Hetzelfde bedenken, het ene bedenken (vs.2), nederig zijn, niet het eigenbelang
vooropstellen maar dat van de ander (vs.3): wie kan dat opbrengen? Niet af
en toe, maar altijd? De apostel beseft dat er slechts Eén is, die in dit opzicht als
voorbeeld in aanmerking komt: Christus Jezus. Zijn gezindheid moet in hen zijn!
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Als de verheerlijkte Mens, Christus, de Gezalfde des Heren, bevindt Hij Zich nu
in de hemel. Paulus richt de blik van de Filippiërs omhoog om hen te bepalen
bij de weg waarlangs deze Mens die hoge plaats bereikt heeft: een weg van
zelfopoffering en nederigheid. Christus Jezus is Degene die reeds in de hemel
vóór zijn Menswording en daarna als Mens op aarde nooit zijn eigen belang
gezocht heeft en daarom uiteindelijk zelfs in gehoorzaamheid zijn leven in de
dood gaf. Dat voorbeeld wil Paulus de Filippiërs voorhouden. Had de Heer
Jezus niet Zelf gezegd: ‘want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet
zoals Ik u heb gedaan’ (Jh13:15)? Ook Petrus was van dit voorbeeld onder de
indruk, en hij houdt zijn lezers voor: ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat
ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn
voetstappen navolgt’ (1Pt2:21).
Paulus verplaatst de gedachten van zijn lezers, zoals gezegd, naar de hemel,
naar de eeuwigheid. Daar en toen is de Heer Jezus, voordat Hij Mens werd,
begonnen met het tonen van de gezindheid die Paulus de Filippiërs wil
voorhouden.
Op de eerste mens, Adam, kon Paulus in dit opzicht niet wijzen. Adam was
niet tevreden met de plaats die God hem gegeven had. Door gehoor te geven
aan zijn vrouw bezweek hij voor de verlokkende woorden van de slang, die
gezegd had dat na het eten van de verboden vrucht de mens als God zou
zijn, kennende goed en kwaad (Gn3:5). En zo trachtte de mens God gelijk
te worden, door zich iets toe te eigenen dat niet van hem was, door ‘roof’
dus. Hij probeerde zichzelf te verhogen ten koste van zijn gehoorzaamheid
aan God. Zo werd Adam ‘ongehoorzaam tot de dood’ (vgl. Fp2:8). Hoe ver
gaat de laatste Adam, de tweede Mens (1Ko15:45,47) daar boven uit! Bij Hem
was het allemaal precies andersom. Adam was in de ‘gestalte’ van een mens;
Christus was van eeuwigheid af in de ‘gestalte’ van God, in de kracht van zijn
eigen heerlijkheid (vgl. Jh17:5). Hij was bij God en Hij was God; Hij was in [het]
begin bij God (Jh1:1-2). Hij achtte daarom het aan God gelijk zijn geen ‘roof’.
Christus had geen enkele aanleiding deze hoge positie te beschouwen als iets
dat Hij Zich wederrechtelijk had toegeëigend. Maar Hij achtte het God gelijk
zijn evenmin een ‘buit’ (zo kan het woord ‘roof’ ook worden vertaald!) voor
eigen voordeel: Hij heeft niet ten koste van alles aan de met zijn hoge positie
verbonden zichtbare majesteit vastgehouden, hoewel Hij dat had kunnen
doen. Neen, volkomen vrijwillig heeft Hij daarvan afstand gedaan.
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Hij heeft Zichzelf ontledigd en vervolgens Zichzelf vernederd. Bij beide
activiteiten zullen we nu stil staan.
1.

Christus heeft Zichzelf ontledigd, d.w.z. afgezien van de manifestatie
van zijn Goddelijke heerlijkheid. Hij was immers in de ‘gestalte’ van
God; dat betekent dat Hij in Persoon God was, en Zich dus ook als God
manifesteerde. Deze uiterlijke Goddelijke heerlijkheid legde Hij af door
de ‘gestalte’ van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden; in
deze beide handelingen bestond zijn ‘ontlediging’. Elders schrijft Paulus
dan ook: ‘Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat
Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door
zijn armoede rijk zou worden’ (2Ko8:9). Natuurlijk was Hij ook als Mens
tegelijkertijd God: in die zin blééf Hij in de ‘gestalte’ van God:Hij hield niet
op God te zijn. Anders zou Hij nooit uitspraken hebben kunnen doen
als ‘Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: vóór Abraham werd, ben Ik’ (Jh8:58),
en: ‘Ik en de Vader zijn één’ (Jh10:30). De Heer Jezus heeft dus, terwijl
Hij ononderbroken in de ‘gestalte’ van God bleef, in zijn vleeswording de
‘gestalte’ van een slaaf (een dienstknecht) aangenomen. Dat betekent dat
Hij, die altijd had kunnen gebieden en die gewend was gehoorzaamd
te worden, nu vrijwillig een positie van onderworpenheid ging innemen.
Engelen waren en zijn ‘dienende geesten, die tot dienst uitgezonden
worden ter wille van hen die [de] behoudenis zullen beërven’ (Hb1:14).
Dienen is dus hun karakteristieke bezigheid. Zij hebben dus niet de
‘gestalte’ van dienstknechten aangenomen; zij zijn altijd in de ‘gestalte’ van
dienstknechten geweest, niet meer en niet minder. Maar de Heer Jezus
ging iets doen wat Hij nooit had hoeven doen, nl. gehoorzamen. Hij was
nooit een dienstknecht geweest, en nam nu vrijwillig de ‘gestalte’ van
een gehoorzame dienstknecht aan. Hij wist Zich de Gezondene van de
Vader. Met name in het Evangelie van Johannes horen we de Heer Jezus
voortdurend spreken over de Vader als ‘Hem die Mij gezonden heeft’
(4:34; 5:24,30; 6:38,39; 7:16,28,33; 8:16,26,29; 9:4; 12:44,45; 13:20;
15:21; 16:5) of ‘de Vader die Mij gezonden heeft’ (5:23,37; 6:44;
8:16,18; 12:49; 14:24). Daarom heeft Hij ook gezegd: ‘De Vader is groter
dan Ik’ (14:28).

2.

Vervolgens heeft Hij, toen aan iedereen duidelijk was geworden dat Hij
werkelijk Mens was, Zichzelf als Mens ver nederd en werd gehoorzaam
tot de dood, ja tot de kruisdood. Christus was geen engel geworden, maar
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Mens. Niet als engel is Hij slaaf geweest, maar als Mens. Als Mens kon
Hij sterven, en Hij stierf de smadelijke kruisdood. Toch was er een groot
verschil tussen de dood van de Mens Christus Jezus en die van andere
mensen. Tot deze laatsten was de dood gekomen ‘doordat allen gezondigd
hebben’ (Rm5:12; vgl. 6:23). Maar Christus was juist de grote uitzondering
op deze trieste regel! Hij heeft niet gezondigd (1Pt2:22), heeft de zonde
niet gekend (2Ko5:21), in Hem was en is geen zonde (1Jh3:5). Hij zou
dus nooit gestorven zijn als Hij niet vrijwillig, in gehoorzaamheid aan de
Vader, zijn leven had afgelegd; vgl. Jh10:17, 18; Hb10:7,9. Daarom was de
dood voor Hem dus een vernedering waar Hij als Mens Zelf voor koos, en
niet iets dat noodzakelijkerwijze op een later moment Hem toch zou zijn
overkomen. Niet alleen het feit dat Hij stierf was een vernedering, maar
ook de wijze waarop. De kruisdood was doorgaans voorbehouden aan
slaven en zware misdadigers. Christus was bereid die dood, waardoor Hij
onder de vloek kwam (Dt21:23; Gl3:13; vgl. Jh19:31), te sterven: ‘En met
[de] wettelozen is Hij gerekend’ (Lk22:37; Js53:12).
2:5 <Want> laat die gezindheid in u zijn: ‘laat die gezindheid in u zijn’ is lett.
‘bedenkt dit in (of: onder) u’ (Gr. froneite, imperativus van froneoo); zie 1:7
+ comm. ‘In u’ (Gr. en humin): in de betekenis van ‘onder u’, ‘ten opzichte van
elkaar’.
die ook in Christus Jezus was: het woordje ‘was’ staat niet in het Gr., maar
kan worden aangevuld. Sommigen (o.a. Kennedy, Robertson, Martin)
suggereren ‘die u ook in Christus Jezus hebt’; zij vullen nl. parallel met de
hoofdzin froneite aan, maar zijn dan gedwongen deze vorm in dit geval als
persoonsvorm en niet als imperativus op te vatten – hetgeen vrijwel zeker
onjuist is, want zo wordt de door hen veronderstelde parallel taalkundig juist
doorbroken. Ook qua uitleg is het vreemd: gezindheid heeft niet te maken
met de onaantastbare positie van de gelovige in Christus, maar juist met zijn
verantwoordelijkheid in de dagelijkse praktijk.
2:6 die in [de] gestalte van God zijnde: ‘gestalte’ (Gr. morfè) komt in het NT
verder alleen voor in 2:7 en in Mk16:12 (‘gedaante’). Het woord betekent
‘vorm’, ‘individuele uiterlijke verschijning’, en kan daarom in verbinding
met God worden opgevat als ‘heerlijkheid’; vgl. Jh17:5 (J.Behm, in: TDNT
IV,742 vv.), ‘dat wat iemand ten diepste kenmerkt’ (Fee). Christus was dus
vóór de Vleeswording niet van God te onderscheiden in zijn wezen en in zijn
manifestatie.
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het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn: de moeilijkheid bij de uitleg vormt
vooral het woord ‘roof’ (Gr. harpagmos), dat op minstens twee manieren
kan worden opgevat:
1.

2.

‘roof’ = ‘het geroofde’, een ‘buit’. Er zijn dan twee verklaringen mogelijk:
a.

dat Christus het gelijk zijn aan God niet beschouwd heeft als iets
dat Hij Zich wederrechtelijk had toegeëigend, daar Hij immers in
de gestalte van God was.

b.

dat Christus het gelijk zijn aan God niet beschouwd heeft als
iets dat Hij tot zijn eigen voordeel wilde ‘uit-buiten’; het gaat dan
om het uiterlijk gelijk zijn aan God, om het vasthouden aan de
zichtbare Goddelijke majesteit.

‘roof’ = ‘het roven’, ‘de gewelddadige inbezitname’; in dat geval moet
men vertalen: ‘geen gewelddadige inbezitname heeft overwogen, nl.
God gelijk te zijn’. De verklaring is dan dat dit ook niet nodig was, omdat
Hij reeds God gelijk was: Hij was immers ‘in de gestalte van God’.

Verklaring (1b) verdient m.i. de voorkeur, aangezien zo de tegenstelling met
vs.7 (‘maar Zichzelf ontledigd heeft’) het duidelijkst blijkt: Hoewel (of zelfs:
omdat) Hij in de gestalte van God was, heeft Hij deze positie niet voor eigen
voordeel gebruikt, maar [in plaats daarvan] Zichzelf ontledigd; vgl. 2Ko8:9.
Ook de aoristus ‘heeft geacht’, ‘heeft beschouwd’ (Gr. hègèsato) is beter te
begrijpen vanuit de parallel met ‘ontledigd heeft’ in vs.7.
2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft: ‘ontledigd heeft’ (Gr. ekenoosen) is aoristus
en duidt op een eenmalige handeling op een bepaald tijdstip in het verleden.
‘Ontledigen’ (Gr. kenoöo) is lett. ‘leeg maken’; verder in Rm4:14 (‘zonder
inhoud maken’); 1Ko1:17 (passief: ‘krachteloos [gemaakt] worden’); 9:15
(‘verijdelen’); 2Ko9:3 (passief: ‘ongegrond blijken te zijn’). Op dit verder niet
voor personen gebruikte verbum ‘ontledigen’ wordt licht geworpen door
bestudering van het erin opgesloten woord ‘leeg’ (Gr. kenos). Dit komt nl.
wél bij personen voor en betekent dan ‘zonder rijkdom’, ‘zonder uiterlijke
glorie’; zie voor deze betekenis Mk12:3 en Lk20:10,11 (‘met lege handen’,
lett. ‘leeg’); Lk1:53. Daarom lijkt de conclusie gewettigd dat ‘ontledigen’ bij
personen betekent ‘ontdoen van rijkdom of bezit’, oftewel, in het geval van
de Heer Jezus, van uiterlijke heerlijkheid.
[de] gestalte van een slaaf aannemend: deze woordgroep geeft aan waar de
‘ontlediging’ van de Heer allereerst in bestond. Voor ‘gestalte’ zie 2:6.
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de mensen gelijk wordend: lett. ‘in gelijkheid van mensen geworden’ of
beter wellicht: ‘geboren’: vgl. Gl4:4; deze woordgroep geeft aan op welke
wijze de Heer de gestalte van een slaaf aannam, nl. door als Mens geboren te
worden. Het gaat om de overeenkomst tussen de Heer en de andere mensen
bij de Vleeswording; zie voor deze ‘gelijkheid’ (Gr. homoiooma) Rm8:3 (‘in
een [gedaante] gelijk aan [het] vlees van [de] zonde’), en vgl. Hb2:17; 4:15.
en uiterlijk als een mens bevonden: ‘uiterlijk’ is lett. ‘in uiterlijk’ (dativus van
Gr. schèma, verder alleen in 1Ko7:31); deze woordgroep is niet een herhaling
van het direct voorafgaande (contra Bruce), maar geeft aan waarin zijn
‘ontlediging’ alsook zijn ‘gelijkheid’ uiteindelijk resulteerden, nl. daarin dat
Hij zich zijn leven lang uiterlijk niet van andere mensen onderscheidde. Zo is
Hij een mens ‘bevonden’, lett. ‘gevonden’, oftewel: dat is van Hem gebleken
(vgl. voor deze betekenis ‘gebleken’ in Gl2:17), het is van Hem voor iedereen
zichtbaar komen vast te staan dat Hij werkelijk Mens was.
2:8 heeft Hij Zichzelf vernederd: ‘vernederen’ in deze brief nog in Fp4:12; vgl.
‘nederigheid’ in 2:3.
gehoorzaam wordend tot [de] dood: ‘gehoorzaam’ heeft ook in het Gr.
(hupèkoös) met ‘horen’ of ‘luisteren’ te maken; verder nog in Hd7:39 en
2Ko2:9. ‘Tot [de] dood’ betekent niet ‘gericht op [de] dood’, maar is lett.
‘tot aan [de] dood’ (Gr. mechri thanatou), en laat zien hoe ver Christus’
gehoorzaamheid ging.
ja, [tot de] kruisdood: ‘kruisdood’ is lett. de ‘dood van het kruis’, waarbij ‘van
het kruis’ op te vatten is als genitivus qualitatis (‘gekenmerkt door …’) of
subiectivus (‘veroorzaakt door …’).

Vers 9 - 11
2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam
geschonken die boven alle naam is, 2:10 opdat in de naam van Jezus elke knie
zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
2:11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God
[de] Vader.
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Paulus wil over Christus’ ontbaatzuchtige zelfopoffering niet alleen spreken
met het oog op het praktisch gedrag van de Filippiërs. Hij wil niet alleen
bereiken dat zij als gelovige mensen onder de indruk komen van de gezindheid
van de unieke Mens Christus Jezus. De apostel beschrijft ook op welke wijze
God zijn waardering voor de trouwe dienst van deze Mens, die gehoorzaam
was tot de dood, ja, tot de kruisdood, heeft laten blijken.
Toen Christus Jezus had getoond hoe diep Hij Zich wilde vernederen en hoe
ver zijn gehoorzaamheid aan God ging, heeft God daarin aanleiding gezien
Hem uitermate te verhogen. Dat betekent dat God deze Mens een unieke
ereplaats heeft gegeven. Daarmee heeft Hij als Vader het gebed van zijn Zoon
verhoord. Toen de Heer Jezus vlak voor zijn kruisdood stond, heeft Hij Zich
achter het lijden geplaatst en juist in dit lijden, dat Hij in gehoorzaamheid aan
de Vader op Zich nam, aanleiding gevonden met de Vader te spreken over zijn
toekomstige verheerlijking: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het
werk heb voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven; en nu, verheerlijk Mij,
U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was’
(Jh17:45). Dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus als Zoon op aarde de
Vader vroeg om herstel van een toestand die in de hemel van eeuwigheid af
reeds bestaan had, en die Hem dus volkomen vertrouwd was. Het bijzondere is
dat de Heer Jezus nu als Zoon die Mens geworden is en zó het werk volbracht
heeft, vraagt om bij de Vader verheerlijkt te worden met die heerlijkheid die
Hij als Zoon bij de Vader had vóórdat Hij Mens werd!
Welnu, Christus heeft inderdaad na zijn kruisdood en opstanding heerlijkheid
van God ontvangen (1Pt1:21): Hij is door de rechterhand van God verhoogd
(Hd2:33; 5:31), in die zin dat Hij na zijn opstanding ‘werd opgenomen in de
hemel en ging zitten aan [de] rechterhand van God’ (Mk16:19; vgl. Ef1:20). Hij,
die Zichzelf vernederd had, werd verhoogd (vgl. Mt23:12; Lk14:11; 18:14) en
kreeg een plaats die geen mens of engel (Hb1:4) ooit ontvangen had. David
had dit al tevoren gezien toen hij schreef: ‘Aldus luidt het woord des HEREN
tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als
een voetbank voor uw voeten’ (Ps110:1). Die ereplaats aan de rechterhand
van de Majesteit in de hoge (Hb1:3), aan de rechterzijde van de troon van de
Majesteit in de hemelen (Hb8:1), in de troon van de Vader (Op3:21), heeft God
Hem waardig gekeurd juist ‘vanwege het lijden van de dood’: dáárom is Hij
door God ‘met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hb2:9).
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Daarnaast, schrijft Paulus de Filippiërs, heeft God Hem de naam geschonken
die boven alle naam is. Sommigen denken hierbij aan de naam ‘Jezus’, en
inderdaad is in de zin die er direct op volgt, sprake van ‘de naam van Jezus’,
maar dat kan niet ‘de naam die boven alle naam is’ zijn. De naam Jezus kreeg
Hij immers niet pas ná zijn lijden; reeds vóór zijn geboorte had God gezegd dat
het Kind dat Maria zou baren, Jezus moest heten, en zo gebeurde het ook op
de achtste dag van zijn leven op aarde (Mt1:21,25; Lk1:31; 2:21).
Misschien moet hier gedacht worden aan de Naam die niemand kent dan de
Heer Zelf (Op19:12), dus de uitdrukking van Gods liefde en welbehagen. In
vs.11 evenwel is sprake van de belijdenis dat Jezus Christus Heer is; dat lijkt
erop te wijzen dat met deze ‘naam die boven alle naam is’ de titel ‘Heer’
wordt bedoeld, of wellicht zijn volledige naam ‘Heer Jezus Christus’. ‘Deze
Jezus’ is immers na zijn sterven door God opgewekt en verhoogd, en zowel tot
‘Heer’ als tot ‘Christus’ gemaakt (Hd2:32,36). Jezus Christus is nu ‘aller Heer’
(Hd10:36). Dit eerbetoon, de naam ‘Heer Jezus Christus’ achtte God passend
voor Hem die de gestalte van een slaaf had aangenomen, en daarom in het
midden van de discipelen was geweest als Degene die diende (Lk22:27). Hij
was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te
geven tot een losprijs voor velen (Mk10:45). Daarom is Hij het ook, aan Wiens
gezag God eenmaal de hele schepping, ‘alles wat in de hemel en op de aarde
is’, zal onderwerpen (Ef1:10,22).
Paulus heeft geschreven over de aanleiding tot Christus’ verhoging en over de
manier waarop God Hem heeft verhoogd. Vervolgens gaat hij in op de vraag
waartoe God dit heeft gedaan: ‘opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt
van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn’. Dat is
het, wat God voor ogen staat! Alle mensen en engelen, zonder uitzondering,
zullen in opdracht van God moeten knielen voor de Mens Jezus, die Heer is van
allen. Een treffende voorafschaduwing hiervan staat in het Oude Testament,
waar we lezen hoe Jozef (type van de Heer Jezus) na zijn vernedering wordt
verhoogd door Farao (type van God): ‘Voorts zeide Farao tot Jozef: Zie, ik stel
u aan over het hele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand
en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing
een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die
hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied! (SV Knielt!) Aldus stelde hij hem
aan over het hele land Egypte’ (Gn41:41-43).
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Niet alleen met de lichaamshouding zal eerbied worden betoond aan de Heer
Jezus. Iedereen zal ook met de mond belijden dat Jezus Christus Heer is. Een
moeilijk te beantwoorden vraag hierbij is: wanneer zal dit plaatsvinden? Op
één moment door allen tegelijk? In dat geval zal gedacht moeten worden aan
het moment van Op5:11-14. Op verschillende momenten? Het is heel goed
mogelijk dat de apostel zowel op het zojuist genoemde moment in Op5 als op
de daarna plaatsvindende verschijning van de Heer Jezus (Mt24:30; Op19:11v.)
doelt, alsmede op de oordelen over de ongelovige mensen en de gevallen
engelen. Paulus bepaalt de Filippiërs vooral bij het feit dat Jezus Christus als
Heer zal worden erkend en laat de vraag wanneer dat zal gebeuren, hier dan
ook onbeantwoord.
De apostel onderscheidt drie groepen schepselen die Jezus Christus als Heer
zullen erkennen:
1.

Zij die in de hemel zijn: dat zijn in ieder geval de ouden nieuwtestamentische
ontslapen en bij de opname opgenomen gelovigen. Mogelijk ook de
niet-gevallen engelen die zich rondom Gods troon bevinden (2Ko5:1;
2Ko12:2,4; Op5:8-14). Bij de groep ‘zij die in de hemel zijn’ kan tevens
gedacht worden aan de satan en zijn demonen, die in de ‘hemelse
gewesten’ actief zijn (Jb1:6; 2:1; Ef2:2; 6:12).

2.

Zij die op de aarde zijn: op het moment dat Paulus dit schreef, waren er
mensen op aarde, gelovigen en ongelovigen. Al deze mensen behoren
inmiddels óf bij de eerste groep (‘zij die in de hemel zijn’) óf bij de derde
groep (‘zij die onder de aarde zijn’). Paulus zal evenwel op de toekomst
hebben gedoeld. Als de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen, zullen
er zowel gelovigen als ongelovigen op aarde zijn. Bij de ongelovigen kan
gedacht worden aan hen die bij de opname van de Gemeente zullen
achterblijven op aarde omdat zij het evangelie van de behoudenis in de
daaraan voorafgaande periode hebben afgewezen (2Th2:10), alsook aan
hen die pas ná de opname van de Gemeente tijdens de Grote Verdrukking
via de prediking van de 144.000 de behoudenis aangeboden zullen krijgen
(Op7) maar de boodschap zullen afwijzen. Er zullen, zoals gezegd, ook
gelovigen op aarde zijn als de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen.
Te denken valt aan het gelovig overblijfsel uit Israël alsook aan degenen
die door de prediking van de 144.000 uit de volken tot bekering zullen
komen (Op7:14).
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3.

Zij die onder de aarde zijn: dat zijn allereerst de ongelovigen die zich in het
dodenrijk bevinden, in de plaats van pijn, de hades (Lk16:23,28; Op20:13).
Daarnaast kan worden gedacht aan de tartarus, een duistere plaats waar
een bepaalde categorie gevallen engelen (Gn6:2,4) nu reeds gevangenzit
in afwachting van de definitieve veroordeling (2Pt2:4; Jd:6), en aan de
afgrond, een plaats die een soort gedwongen, tijdelijke verblijfplaats
van demonen lijkt te zijn (Lk8:31; Rm10:7; Op9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3).
Zowel de satan en zijn demonen alsook de reeds overleden ongelovigen
zullen pas ná het Vrederijk veroordeeld worden tot een eeuwig verblijf
in de hel, het eeuwige vuur, de poel van vuur en zwavel; zie Op20:10 en
Mt25:41 resp. Op20:12-15 en 21:8.

Zo zal de Heer Jezus de eer ontvangen waarop Hij recht heeft, en dit eerbetoon
zal uiteindelijk dienen tot heerlijkheid van God de Vader: Hij is het, ‘die zelfs
zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft’
(Rm8:32), en die Jezus tot Heer en tot Christus heeft gesteld. De Vader wordt
daarom verheerlijkt als de Zoon geëerd wordt. Ook het oordeel is door de
Vader aan de Zoon gegeven, ‘opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren’.
Ook omgekeerd geldt: ‘Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem
gezonden heeft’ (Jh5:23). Een tweede reden waarom eerbetoon aan de Heer
Jezus neerkomt op verheerlijking van God de Vader is het feit dat Hij, Christus,
Zelf ‘God is over alles, te prijzen tot in eeuwigheid’ (Rm9:5). Daarom is er geen
tegenspraak – integendeel! – met Js45:22-23, waar Hij die alleen God is, heeft
gezworen ‘dat voor Mij elke knie zich zal buigen,– dat bij Mij elke tong zal
zweren’.
2:9 Daarom: ‘Daarom’ (Gr. dio) slaat op terug op vs.6-8, maar vooral op het
feit dat Christus gehoorzaam geworden is tot de kruisdood.
heeft God Hem ook uitermate verhoogd: ‘Uitermate verhogen’ (Gr.
huper-hupsoöo) komt wel voor in de LXX (o.a. Ps97:9), maar alleen hier in
het NT; het is een versterking van ‘verhogen (Gr. hupsoöo), dat ook in het
NT vaker voorkomt. Dit laatste woord wordt zowel gebruikt voor Christus’
kruisiging (Jh3:14; 8:28; 12:32) als voor zijn verheerlijking (Hd2:33; 5:31).
en Hem de naam geschonken die boven alle naam is: ‘schenken’ (Gr.
charizomai) heeft de betekenis van ‘uit genade schenken’, ‘bij wijze van
gunst verlenen’; zie 1:29. ‘De naam die boven alle naam is’: zie de hoofdtekst
voor de argumenten om deze naam op te vatten als ‘Heer’ of ‘Heer Jezus
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Christus’ (vgl. Kennedy, Bruce, Müller, Martin, Hawthorne, O’Brien). Dat
deze naam niet ‘Jezus’ (Gr. Ièsous) is, volgt ook daaruit dat in de LXX Jozua
deze zelfde naam droeg; zie in het Gr. NT Hd7:45; Hb4:8. Er is echter slechts
één unieke ‘Heer Jezus Christus’ (vgl. 2:11 en 1Ko8:6).
2:10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt: ‘in de naam van Jezus’
betekent ‘in de kracht van zijn Naam, d.i. van zijn Persoon’, ‘in de manifestatie
van zijn Persoon als het Voorwerp van eerbetoon’. Als dit eerbetoon door
alle drie groepen op één moment plaatsvindt en de onbezielde schepselen
zijn erbij inbegrepen (zie hieronder), dan kan aan het moment van Op5:13
worden gedacht, mits de ‘onderaardse wezens’ van Fp2:10 dezelfden zijn
als ‘elk schepsel onder de aarde’ in Op5:13 – hetgeen niet duidelijk is.
van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn: deze
woordgroep kan ook onzijdig zijn en meer algemeen ‘wezens’ aanduiden;
volgens sommigen ook ‘dingen’: ook de onbezielde schepselen zijn dan
inbegrepen, hetgeen Ps148 en Op5:13 inderdaad lijken te beweren. De
letterlijke vertaling luidt ‘van hemelse en aardse en onderaardse wezens/
personen/dingen’. Het woord ‘onderaards’ (Gr. katachthonios) komt in het
NT alleen hier voor.
2:11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is: vgl. Rm10:9; 14:11.
tot heerlijkheid van God de Vader: vgl. 1:11; Jh17:1; 1Jh2:23; Op15:4.

Vers 12 -13
2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen <zoals>
in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen
behoudenis met vrees en beven; 2:13 want het is God die in u werkt, zowel het
willen als het werken, om zijn welbehagen.
In het gebrek aan eensgezindheid en nederigheid van de kant van de Filippiërs
heeft Paulus aanleiding gezien hun het magistrale voorbeeld van Christus’
ontlediging en vernedering voor te houden, waarbij zijn gehoorzaamheid tot
de kruisdood voor God de aanleiding was om Hem buitengewoon te verhogen.
Met het woordje ‘daarom’ sluit de apostel op dit gedeelte aan. De
gehoorzaamheid van de Heer en zijn verhoging door God staan Paulus voor
ogen als hij zijn lezers herinnert aan iets waarin zij wél het voorbeeld van de
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Heer Jezus hadden nagevolgd, en dat is hun gehoorzaamheid aan de apostel
en daarmee aan God. Daarvan was hij zelf getuige geweest toen hij bij hen in
Filippi was. Ook nu hij zich in de gevangenis bevindt, zijn zij gehoorzaam, zelfs
nog meer dan vroeger. Dat weet hij bijzonder te waarderen, zoals blijkt uit
het vertrouwelijke ‘mijn geliefden’. Daarom doet hij vrijmoedig een beroep op
deze gehoorzaamheid als hij zegt dat zij, evenals toen hij nog in hun midden
was, voort moeten gaan met het bewerken van hun eigen behoudenis, met
vrees en beven. Wat bedoelt hij hiermee?
In 1:19 heeft Paulus dit woord ‘behoudenis’ ook gebruikt, en daarbij verwezen
naar zijn eigen toekomst, het veilige einde van zijn reis. We zagen daar dat de
behoudenis in de Schrift enerzijds voorgesteld wordt als iets dat de gelovigen
nu reeds bezitten (zo in Ef2:5,8; 2Tm1:9; Tt3:5), en daarnaast als iets dat nog
toekomstig is. Deze toekomstige behoudenis zal door God gegeven worden
(vgl. Fp1:28; 3:20; Rm5:9; 13:11; 1Ko3:15; 5:5; 1Th5:8,9; 2Tm4:18; Hb1:14;
9:28; 1Pt1:5; 2:2), maar in verbinding daarmee hebben de gelovigen, zolang
zij nog op aarde zijn en deze behoudenis nog niet daadwerkelijk hun deel is,
ook een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat zelfs
zo ver, dat de apostel hier schrijft dat de gelovigen hun eigen behoudenis
moeten bewerkstelligen. Zij moeten dat doen met vrees en beven, d.w.z. in het
volle besef van eigen onmacht om de gevaren te trotseren die de weg naar
de uiteindelijke behoudenis zo moeilijk begaanbaar maken. Alsof het voor
honderd procent van hén afhangt dat zij veilig het einde van de reis halen! Maar
ook is het evenzeer honderd procent Gods werk. De apostel schrijft er namelijk
direct achter, om alle misverstand te voorkomen: ‘want het is God die in u
werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen’. Zij mogen op
God vertrouwen. Het is niet de kracht van Paulus of van henzelf, die deze
behoudenis kan bewerken, maar God Zelf werkt in hen zowel de wens om veilig
het einddoel te bereiken alsook de daartoe noodzakelijke geestelijke energie
– met het oog op zijn eigen welbehagen. God schept er hoogstpersoonlijk,
buiten de invloed van wie of wat dan ook, behagen in mensen te brengen naar
de plaats van redding bij Hemzelf (vgl. 1Ko1:8), en om hun intussen de kracht
te geven die weg ook zelf met alle inzet te bewandelen.
2:12 Daarom: geeft, aan het begin van een hoofdzin, een vanzelfsprekend
gevolg, een conclusie aan; zie ook 4:1. Het woord (Gr. hooste) komt ook als
voegwoord voor met de betekenis ‘zodat’; Greijdanus vertaalt het hier zo en
creëert daarmee een anacolouth.
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mijn geliefden: vgl. 4:1. Verder alleen in 1Ko10:14.
zoals u altijd gehoorzaamd hebt: de betekenis van ‘zoals’ (Gr. kathoos) aan het
begin van een bijzin die aan de hoofdzin voorafgaat, ligt dicht bij ‘aangezien’;
zie Blass §453,2. Deze zin verwijst terug naar ‘gehoorzaam geworden’ in vs.8.
‘Gehoorzamen’ zonder dat aangeduid wordt wie er gehoorzaamd wordt
komt verder alleen voor in Hb11:8 en betekent daar ‘gehoorzamen aan God’.
Dit past ook hier uitstekend in de samenhang; vgl. vs.13, en zie 2Ko2:9; 7:15;
10:6. Overigens houdt dit zeker ook gehoorzaamheid aan Paulus als apostel
in.
niet alleen <zoals> in mijn aanwezigheid: aan het woordje ‘niet’ (Gr. mè,
niet ou) is te zien dat deze woordgroep moet worden verbonden met de
imperativus ‘bewerkt uw eigen behoudenis’ en zeker niet met ‘zoals u altijd
gehoorzaamd hebt’ (contra TE; vgl. Blass §§426 en 427,4). ‘<Zoals>’ (Gr. hoos)
ontbreekt ten onrechte in sommige handschriften, omdat het kennelijk als
overbodig werd beschouwd (Metzger). Het is echter zeker functioneel;
Paulus was immers niet meer (of: nog niet; zie hieronder) daadwerkelijk
aanwezig, en daarom kan over de geestelijke activiteit van de Filippiërs in
zijn aanwezigheid slechts vergelijkenderwijs worden gesproken. ‘In mijn
aanwezigheid’ kan ook ‘bij mijn komst’ betekenen; iemands ‘aanwezigheid’
(Gr. parousia) veronderstelt diens daaraan voorafgaande komst. In dat geval
verwijst het naar de toekomst; zo reeds in 1:26, waarna in 1:27 eveneens
eerst sprake is van Paulus’ komst en daarna van zijn afwezigheid (O’Brien).
Toch lijkt de vertaling ‘in mijn aanwezigheid’ de voorkeur te verdienen:
1.

In 1:26 worden alleen maar twee mogelijkheden genoemd en is de
tijdsvolgorde niet het feitelijke onderwerp.

2.

De samenhang van 2:12 daarentegen lijkt wel degelijk een relatieve
tijdsvolgorde te impliceren. Er is teruggeblikt met het zinnetje ‘zoals
u altijd gehoorzaamd hebt’, waarna aan Paulus’ ‘aanwezigheid’ wordt
herinnerd; vervolgens wordt het belang van het heden (‘nu veel
meer’) benadrukt in verbinding met de opdracht tot gehoorzaamheid
die Paulus de Filippiërs nu geeft: ‘bewerkt uw eigen behoudenis’. De
toekomst komt vervolgens in vs.16 aan de orde: de dag van Christus.

maar nu veel meer in mijn afwezigheid: Paulus schijft vaker over zichzelf als
‘afwezig’ of ‘in mijn afwezigheid’; vgl. 1:27; 1Ko5:3; 2Ko10:1,11; 13:2,10;
Ko2:5.
bewerkt uw eigen behoudenis: ‘bewerkt’ is een imperativus praesens;
de betekenis is dus ‘ga door met het bewerken van uw behoudenis’.
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‘Bewerken’ (Gr. katergazomai) heeft de betekenis van ‘teweegbrengen’,
‘tot stand brengen’, ‘bewerkstelligen’. In het NT komt ditzelfde werkwoord
in de volgende betekenissen voor: ‘bedrijven’ in Rm1:27; 7:15; 1Ko5:3; iets
‘werken’ in Rm2:9; 5:3; 7:13; 15:18; ‘bewerken’ in de zin van ‘bewerkstelligen’
in Rm4:15; 2Ko4:17; 7:10,11; 9:11; Jk1:3; een begeerte ‘opwekken’ in Rm7:8;
iets ‘doen’, in Rm7:17,18,20; ‘bereiden’ in 2Ko5:5; ‘verrichten’ in 2Ko12:12;
‘volbrengen’ in Ef6:13; 1Pt4:3. Het woord richt zich dus steeds op iets wat
er nog niet is (een daad of een na te streven resultaat), en betekent nergens
dat iets wordt ‘uitgewerkt’ wat reeds aanwezig is (contra Willis, Müller, Fee).
eigen: staat zowel in contrast met het voorafgaande – Paulus – als met het
volgende – God.
behoudenis: als toekomstig op te vatten; zie de hoofdtekst, en vgl. 1:19,28.
met vrees en beven: deze verbinding ook in 2Ko7:15; Ef6:5. De betekenis is:
‘in het besef dat het niet zomaar iets is’; vgl. ook 1Ko2:3 (‘in vrees en in veel
beven’).
2:13 want het is God die in u werkt: deze zin is zowel een prikkel om de eigen
behoudenis te bewerken als een correctie op de gedachte dat men dat in
eigen kracht zou kunnen. Zie over dit innerlijk ‘werken’ (lett. ‘in-werken’; Gr.
energeoo, vgl. Ned. ‘energie’) van God 1Ko12:6; Ef1:11.
zowel het willen als het werken: dit geeft aan wát God in de Filippiërs werkt,
nl. zowel de wil om hun behoudenis te bewerken als de innerlijke kracht
(‘werken’ is ook hier Gr. energeoo) om die wil ook daadwerkelijk uit te voeren.
om zijn welbehagen: lett. ‘ter wille van het welbehagen’ (Gr. huper tès
eudokias); dit moet naar God verwijzen, daar ‘God’ het onderwerp van de zin
is (Bruce, Silva). Vgl. Rm2:18, waar ‘de wil’ blijkens de samenhang ‘Gods wil’
betekent (O’Brien).

Vers 14 - 16
2:14 Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, 2:15 opdat u onberispelijk en
rein bent, onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid
geslacht, waaronder u schijnt als lichten in [de] wereld, 2:16 terwijl u [het]
woord van [het] leven vertoont, mij tot roem tegen [de] dag van Christus, dat ik
niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.
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Paulus maakt vervolgens concreet hoe de Filippiërs in hun dagelijks leven de
hindernissen op de weg naar hunuiteindelijke behoudenis moeten overwinnen.
Hij begint met de allesomvattende uitdrukking ‘doet alles’. Bij een uitspraak
als ‘Doet alles …’ wordt duidelijk waar dit ‘alles’ op slaat als we letten op de
directe samenhang waarin het voorkomt; zo slaat ‘alles’ in 1Ko10:31 op eten en
drinken, en in Ko3:17 op het hele dagelijkse leven (‘woord en werk’), dat onder
het gezag van de Heer Jezus valt. Hier in Fp2:14 vinden we de toevoeging
‘zonder mopperen en tegenspreken’. ‘Alles’ slaat dus vooral op hun onderling
verkeer, waarover de apostel al heeft gesproken in 1:27 en 2:2-4. Als gelovigen
het onderling oneens zijn, blijft de schade helaas niet beperkt tot de gemeente
alleen; ook hun getuigenis naar buiten boet aan kracht in en ‘zij die buiten zijn’
(1Tm3:7) maken de gelovigen terecht verwijten.
Voor de Filippiërs is het eerste gevolg van een wandel zonder mopperen en
tegenspreken dat ze dan ‘onberispelijk’ zijn: mensen kunnen hun geen verwijten
maken – of het moest zijn dat ze daarbij liegen. De Heer Jezus heeft gezegd:
‘Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en <liegend> allerlei
kwaad van u spreken ter wille van Mij’ (Mt5:11). Ook Petrus heeft soortgelijke
uitspraken gedaan: ‘Want zo is het de wil van God, dat u door goeddoen de
onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt’ (1Pt2:15); ‘Maar laat
niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als hij
echter als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in
deze naam (1Pt4:15v.).
Het tweede gevolg is dat de gelovigen in Filippi dan ‘rein’ zijn, d.i. ‘onvermengd’
(gewoonlijk van wijn en metaal gezegd), vandaar ‘zuiver’, ‘oprecht’; vgl.
Mt10:16; Rm16:19. Dit geeft (naast onberispelijk) meer aan dat zij zich door
hun innerlijke motivatie van hun omgeving onderscheiden.
Zo wordt in hun omgeving zichtbaar wie zij werkelijk zijn: ‘onbesproken
kinderen van God’: dat benadrukt allereerst wat zij in Gods oog zijn.
‘Onbesproken’ betekent ‘vlekkeloos’ (vgl. Hb9:14; 1Pt1:19), ‘onberispelijk’; zo
zullen de gelovigen in de toekomst door God Zelf voor zijn heerlijkheid gesteld
worden (Jd:24); dat is Gods kant, die voluit overeind staat. Paulus bepaalt de
Filippiërs hier echter heel nadrukkelijk bij hun eigen verantwoordelijkheid
in dit opzicht. Hij wijst hen erop dat zij zich als kinderen van God bevinden
te midden van een ‘krom en verdraaid geslacht’. Met deze laatste woorden
typeerde Mozes destijds de ongehoorzame Israëlieten die elke band met God
loochenden (‘die zijn zonen niet zijn’) en daarom tegen Hem in opstand waren
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(Dt32:5; vgl. 14:1!). De Filippiërs daarentegen worden door Paulus juist wel
als ‘kinderen van God’ aangeduid, en juist hun omgeving wordt getypeerd als
een ‘krom en verdraaid geslacht’. Het verschil tussen hen en hun omgeving
is een verschil van dag en nacht; tegen die donkere achtergrond moeten zij
schijnen als lichten in de wereld. Zij zijn daar de lichtdragers, die de lichtglans
mogen vertonen van God die Zelf licht is (1Jh1:5), en van de Heer Jezus, die
als het waarachtige licht in de duisternis van de wereld is gekomen en daar
geschenen heeft in een duisternis die het niet begrepen heeft (Jh1:5,9).
Ook de Thessalonikers worden door Paulus op dit contrast gewezen: ‘Maar
u, broeders, bent niet in [de] duisternis, zodat die dag (de dag van de Heer,
GHK) u als een dief zou overvallen; want u bent allen zonen van [het] licht en
zonen van [de] dag. Wij zijn niet van [de] nacht of van [de] duisternis. Laten
wij dus niet slapen, zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn’
(1Th5:4-6). Gelovigen die dit licht verspreiden, zo houdt Paulus de Filippiërs
voor, vertonen ‘[het] woord van [het] leven’, oftewel: zij getuigen van het
woord dat leven geeft, het evangelie. Het is het levende woord (1Pt1:23), dat
oproept tot de dienst van de levende God (1Th1:9). Zij vertonen daarbij het
karakter van de Heer Jezus Zelf, die door de apostel Johannes ‘het woord van
het leven’ wordt genoemd (1Jh1:1). Christus krijgt dan gestalte in hen (Gl4:19):
Zijn karaktertrekken worden dan zichtbaar in hun dagelijkse bestaan.
Als de Filippiërs op die manier hun eigen behoudenis bewerken, zal op de
‘dag van Christus’ duidelijk worden dat de apostel Paulus zich niet vergeefs
heeft ingespannen. Over die dag heeft hij al geschreven in 1:6 en 10. Het zal de
dag zijn van Christus’ verschijning in heerlijkheid, ‘wanneer Hij komt om op die
dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen
die hebben geloofd’ (2Th1:10). Dan zal voor iedereen zichtbaar worden hoe
volmaakt de resultaten zijn van het werk van de Heer Jezus op het kruis van
Golgotha. Hij zal dan verheerlijkt worden in de zijnen, omdat het zijn eigen
heerlijkheid is waaraan zij zichtbaar deel zullen hebben (2Th2:14). Zij zullen
‘met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’ (Ko3:4) bij de komst van de
Heer Jezus met al zijn heiligen (1Th3:13). Dan zal ook blijken wat de gelovigen
tijdens hun leven op aarde nu werkelijk waard waren, bij de ‘openbaring van
de zonen van God’ (Rm8:19). Als er op die dag iets goeds zichtbaar zal zijn bij
de Filippiërs, zal dat mede te danken zijn aan het werk van de apostel Paulus;
het zal hem ‘tot roem’ strekken: het zal iets zijn waarover hij mag roemen.
Hij zal dat, gezien vanuit zijn verantwoordelijkheid, mogen beschouwen als
een vrucht van zijn lopen in Gods renbaan en van zijn inspanning. Ook aan de
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Thessalonikers heeft hij iets soortgelijks geschreven: ‘Want wat is onze hoop of
blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer
Jezus bij zijn komst?’ (1Th2:19; vgl. 2Ko1:14).
2:14 Doet alles zonder mopperen: ‘mopperen’ is een meervoudig zelfstandig
naamwoord (Gr. gongusmoi), dat ook voorkomt in Jh7:12 (‘gemompel);
Hd6:1 (‘gemopper’); 1Pt4:9, steeds voor mopperen van mensen onderling,
niet tegenover God. Voor het verbum (Gr. gonguzoo) zie Mt20:11;
Lk5:30; Jh6:41,43,61; 7:32 (‘mompelen’); 1Ko10:10; vgl. ‘morrenden’, eig.
‘mopperaars’ (Gr. gongustai) in Jd:16.
en tegenspreken: ook ‘tegenspreken’ (een betere vertaling is ‘discussie’!)
is een meervoudig zelfstandig naamwoord (Gr. dialogismoi), dat met
‘overlegging(en)’ is weergegeven; zie Mt15:19; Mk7:21; Lk2:35; 5:22; 6:8;
9:46,47; 24:38; Rm1:21; 14:1 (‘twijfelachtige vragen’); 1Ko3:20; 1Tm2:8 (‘twist’); Jk2:4. Zie voor het bijbehorende
verbum ‘overleggen’ (soms beter: ‘discussiëren’; Gr. dialogizomai) Mt16:7,8;
21:25; Mk2:6,8; 8:16,17; 9:33; 11:31; Lk1:29; 5:21; 12:17; 20:14.
2:15 opdat u onberispelijk: ‘onberispelijk’ (Gr. amemptos) geeft aan dat
er niets te verwijten valt; zie verder Lk1:6; Fp3:6; 1Th2:10; 3:13; Hb8:7.
In dit woord zit een ontkennend voorvoegsel (‘on’; Gr. a-) en de stam van
het verbum ‘aan te merken hebben’, ‘berispen’ (Gr. memfomai) in Rm9:19;
Hb8:8.
en rein: ‘rein’ (Gr. akeraios); voor betekenis + plaatsen zie de hoofdtekst.
De afleiding ‘onvermengd’ is op zichzelf niet onaanvechtbaar; volgens
sommigen moet veeleer gedacht worden aan ‘intact’, ‘onbeschadigd’,
‘zuiver’; gezegd van goud en wijn (G.Kittel, in: TDNT I 209v.). Dit maakt voor
de uitleg nauwelijks verschil.
bent: evt. ‘wordt’ (Kennedy) of ‘zich gedraagt’ (Lightfoot; Gr. genèsthe).
onbesproken kinderen van God: ‘onbesproken’ (Gr. amoomos) is vertaald als
‘onberispelijk’ in Ef1:4; 5:27; Ko1:22; Jd:24; Op14:5; ‘vlekkeloos’ in Hb9:14;
1Pt1:19; de betekenis is dat er geen ‘smet’ (Gr. moomos, 2Pt2:13) op rust.
temidden van een krom en verdraaid geslacht: ‘krom’ (Gr. skolios) hier
figuurlijk, in de zin van ‘verkeerd’; zo in Hd2:40 en 1Pt2:18; letterlijk in
Lk3:5. ‘Verdraaid’ (Gr. diestrammenos) verder in Mt17:17; Lk9:41; Hd20:30;
voltooid deelwoord van Gr. diastrefoo, dat ‘[van God] afkerig maken’ (Lk23:2;
Hd13:8), ‘verdraaien’ (Hd13:10) betekent.
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waaronder: eig. ‘in wie’, ‘onder wie’, meervoud (Gr. en hois). Slaat terug het
‘krom en verdraaid geslacht’, of liever: op de mensen waaruit dit geslacht
bestaat; een zgn. constructio ad sententiam. u schijnt: ‘schijnt’ (Gr. fainesthe)
kan op zichzelf ook als imperativus worden opgevat: ‘moet schijnen’ (zo o.a.
Calvijn), en loopt dan parallel met ‘doet’ in vs.14; een imperativus in een
relatieve bijzin is echter nogal zeldzaam en daarom hier onwaarschijnlijk.
als lichten: ‘lichten’ (van Gr. foostèr) hier in de zin van ‘hemellichamen’,
‘sterren’; zo in de LXX o.a. Gn1:14,16 en Dn12:3. In het NT verder alleen in
Op21:11 (‘lichtglans’).
in de wereld: ‘wereld’ (Gr. kosmos) lijkt hier de betekenis te hebben van
‘hemelruim’ (Bauer), ‘heelal’ (Kennedy), ‘firmament’ (LScJ), als deze
woordgroep wordt gecombineerd met ‘lichten’. Weliswaar kan aan ‘wereld’
in de zin van ‘mensenwereld’ worden gedacht, indien deze woordgroep
wordt gecombineerd met ‘u schijnt’, maar dat heeft al ‘waaronder’ als
plaatsbepaling bij zich (Greijdanus, O’Brien). Zie voor Christus resp. de
gelovigen als het ‘licht van de wereld’ Jh8:12; 9:5 resp. Mt5:14.
terwijl u [het] woord van [het] leven: ‘[het] woord van [het] leven’ (Gr. logos
zooès) komt verder nergens bij Paulus voor; ‘van het leven’ kan opgevat
worden als
1.

‘dat leven geeft’ (genitivus obiectivus), vgl. Jh1:1-4; 5:24;

2.

‘dat leven(d) is’ (genitivus qualitatis), vgl. Hb4:12.

In 1Jh1:1 is sprake van ‘het woord van het leven’ (met 2x het lid woord),
waarmee de Heer Jezus Zelf wordt bedoeld; deze personificatie komt bij
Paulus evenwel elders niet voor.
vertoont: van Gr. epechoo, dat ook ‘vasthouden’ kan betekenen. Een andere
mogelijkheid is om de hele woordgroep weer te geven als ‘terwijl u als leven
bent’, nl. voor de wereld (Gr. logon epechoo tinos = de rol spelen, de plaats
innemen van; Moulton & Milligan); deze vertaling heeft geen NT-parallel en
is daarom nogal dubieus. 2:16 mij: ‘mij’ (Gr. emoi) is ‘voor mij’ (een dativus
commodi).
tot roem: ‘roem’ (Gr. kauchèma) is ‘aanleiding om te roemen’, ‘stof tot
roemen’; vgl.1:26 + comm.
tegen de dag van Christus: ‘tegen’ is hier Gr. eis, d.w.z. ‘met het oog op’,
‘met betrekking tot’, vandaar bijna ‘op’. Voor ‘de dag van Christus’ zie de
hoofdtekst.
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dat ik niet vergeefs gelopen: voor ‘vergeefs lopen’ vgl. Gl2:2, als aanduiding
van vergeefse inspanning. Dit woord ‘lopen’ (Gr. trechoo, hier aor. edramon)
is ontleend aan de renbaan, een geliefkoosde metafoor van Paulus; vgl.
Rm9:16; 1Ko9:24,26; Gl5:7 (zie ook Hb12:1); vgl. ‘loop’ (Gr. dromos) in
Hd13:25; 20:24; 2Tm4:7. of vergeefs gearbeid heb: ‘arbeiden’ (Gr. kopiaoo,
‘zich inspannen’, ‘moe worden’, ‘zwoegen’) geeft aan dat het gaat om zware
geestelijke (o.a. 1Ko15:10; 16:16; 1Th5:12; Op2:3) of lichamelijke (o.a. Lk5:5;
Jh4:6; 1Ko4:12; 2Tm2:6) inspanning, waarvan men vermoeid (Jh4:6) wordt.

Vers 17 - 18
2:17 Maar ook al word ik als een drankoffer uitgegoten over de offerande en
bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. 2:18
En u evenzo, verblijdt u, en verblijdt u met mij.
Paulus heeft zojuist gesproken over zijn verwachting en hoop dat in de
toekomst niet zal blijken dat hij zich vergeefs voor de Filippiërs heeft
ingespannen. Maar hij realiseert zich ook dat hij alle reden tot blijdschap heeft
als hij aan hen denkt, en daarom relativeert hij de betekenis van zijn eigen
dienst als apostel door zichzelf nu te vergelijken met een ‘drankoffer’, oftewel
een plengoffer, zoals we dat kennen uit het Oude Testament. Een plengoffer
stond, afgezien van Gn35:14 en 2Sm23:16 (= 1Kr11:18), niet op zichzelf, maar
werd altijd gebracht in combinatie met een ander offer, en wel een brandoffer
en/of een spijsoffer. Aan dit offer werd de hoeveelheid vloeistof (meestal wijn)
aangepast; zie o.a. Ex29:40,41; 30:9; Lv23:13; Nm6:15,17; 15:1-11; Nm28 en
29; Ea7:17;1Kr29:21; 2Kr29:35.
Doordat de apostel zichzelf met zo’n bijbehorend plengoffer vergelijkt, geeft
hij aan dat er daarnaast een groter en belangrijker offer bestaat: ‘de offerande
en de bediening van uw geloof’. Paulus beschrijft het geloofsleven van de
Filippiërs en speciaal het daaruit voortvloeiend praktisch dienstbetoon – de
aan hem gezonden gift (zie vs.30; vgl. 4:18) – als iets dat God als offerande
wordt aangeboden. Een offer wordt in de Schrift overigens nooit los gezien
van degene die het brengt. Ook hier zien we dat de Filippiërs eigenlijk met
hun offerande geïdentificeerd worden. Zij hebben namelijk niet vanuit een
comfortabele positie gegeven, maar ‘onder veel beproeving van verdrukking’
en uit ‘hun diepe armoede’ (2Ko8:2). Door de persoonlijke betrokkenheid bij de
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omstandigheden van de apostel was er zelfs lijden over de Filippiërs gekomen
(1:29), zodat uiteindelijk misschien zelfs heel concreet hun eigen leven zou
moeten worden opgeofferd. Door zichzelf met deze offerande te verbinden als
bijbehorend plengoffer laat de apostel zien dat hij zich vast verbonden weet aan
de gelovigen te Filippi, de vruchten van zijn inspanning. Dat zal ook zo blijven
na zijn eventuele levenseinde – want ook daarop lijkt Paulus te zinspelen met
het beeld van het plengoffer; in 2Tm4:6 schrijft hij immers: ‘Want ik word al als
dankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken.’
Is Paulus nu ontevreden of verdrietig over de betekenis van zijn eigen werk,
of over zijn mogelijk spoedig ontslapen? Helemaal niet. Als hij zichzelf op
de achtergrond en het geloofsleven van de Filippiërs op de voorgrond heeft
geplaatst, is er alleen maar blijdschap in zijn hart over datgene wat uiteindelijk
aan God zal worden aangeboden. Ja, hij verblijdt zich met hen allen en roept
hen daarnaast op zich ook met hem te verblijden over de wijze waarop hij hun
offer compleet mag maken. Hoe treffend brengt Paulus hier in praktijk wat hij
zijn lezers eerder voorhield: ‘Laat elk in nederigheid de ander uitnemender
achten dan zichzelf’ (2:3).
2:17 maar ook al: hiermee wordt niet zozeer een tegenstelling als wel een
climax ten opzichte van het voorafgaande ingeleid. word ik als een drankoffer
uitgegoten: ‘Als een drankoffer uitgegoten worden’ (Gr. spendomai) in het
NT verder alleen 2Tm4:6.
Plaatsen als 2Sm14:14, Ps22:15 en Js53:12 beschrijven het sterven in termen
die aan het drankoffer doen denken. In Rm15:16 ligt het accent anders; daar
spreekt Paulus over zichzelf als de offeraar en over de gelovigen zelf als de
offerande.
over: of wellicht ‘bij’ in de zin van ‘toegevoegd aan’ (Gr. epi + dativus), als in
1Ko14:16 (‘op’); 2Ko7:13 (‘bij’); vgl. Lk3:20 (‘bij’) (O’Brien).
de offerande en de bediening: beide woorden zijn door één gemeenschappelijk
lidwoord verbonden en worden dus als één geheel gezien; men kan ze als
hendiadys opvatten en weergeven als ‘offerdienst’. ‘Offerande’ (Gr. thusia) is
lett. ‘slachtoffer’; zie ook 4:18. Het woord ‘bediening’ (Gr. leitourgia) duidde
oorspronkelijk bij de Grieken op dienstbetoon aan de staat door burgers of
beambten; in het jodendom werd de betekenis specifiek ‘levietendienst’ of
‘priesterdienst’ (zo moet ‘dienst’ worden opgevat in de LXX en in Lk1:23;
Hb8:6; 9:21; vgl. ‘dienst doen’ (Gr. leitourgeoo) in Hb10:11 en ‘bedienaar’
(Gr. leitourgos) in Hb8:2). In het NT werd deze woordgroep ook een meer
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algemene aanduiding voor ‘dienst’ aan God of de gelovigen; in Fp2:25 is
Epafroditus een ‘bedienaar’ in Paulus’ behoeften en in Fp2:30 is het woord
vertaald als ‘dienstbetoon’, nl. aan Paulus.
van uw geloof: deze woordgroep kan op verschillende manieren worden
verklaard:
1.

Het geloof van de Filippiërs is datgene wat geofferd en priesterlijk
bediend wordt, oftewel hun offerande en bediening bestaat uit hun
geloof (genitivus obiectivus of explicativus), d.w.z. uit hun praktisch
geloofsleven; vgl. 1:29.

2.

Het geloof van de Filippiërs kenmerkt hun offerande en bediening
(genitivus qualitatis) of is de bron daarvan (genitivus subiectivus of
originis).

Voordeel van (1) is, dat dan direct duidelijk is waaruit de offerande en bediening
bestaan. Bij (2) moet die vraag uit de samenhang worden beantwoord, en
wel door een vergelijking van 2:30 (‘dienstbetoon’, Gr. eveneens leitourgia)
en 4:18, waar de gift van de Filippiërs aan Paulus een ‘God welbehaaglijk
offer’ (Gr. eveneens thusia; vgl. Hb13:16!) wordt genoemd. De conclusie is
dan dat de ‘offerdienst’ van de Filippiërs uit de aan Paulus gezonden gift
bestaat. In de hoofdtekst is gepoogd (1) en (2) samen te voegen, daar (2) op
zichzelf te beperkt lijkt maar anderzijds heel goed bij (1) inbegrepen kan zijn.
dan verblijd ik mij: ‘dan’ staat niet in het Gr.; men mag ook iets als ‘toch’
aanvullen. Deze zin slaat terug op ‘maar ook al word ik als een drankoffer
uitgegoten’.
en verblijd mij met u allen: nl. over de offerande en bediening van uw geloof.
Lightfoot vertaalt ‘en ik feliciteer u allen’. Deze weergave van ‘zich verblijden
met’ (Gr. sunchairoo) is mogelijk in Lk1:58 en 15:6,9, maar niet in twee
plaatsen bij Paulus, nl. in 1Ko12:26 (abs.) en 13:6; dat maakt deze weergave
ook in Fp onwaarschijnlijk (contra o.a. Fee).
2:18 En u evenzo, verblijdt u: nl. over het feit dat Paulus als drankoffer wordt
uitgegoten’. Men kan ook vertalen: ‘en verblijdt ook u zich over hetzelfde’,
of, niet als imperativus: ‘en ook u verblijdt zich eveneens (of:over hetzelfde)’
en verblijdt u met mij: in die zin dat Paulus zijn lezers oproept in zijn zojuist
beschreven vreugde te delen. Men kan ook vertalen: en u verblijdt u met
mij. Lightfoot vertaalt ‘en feliciteert u mij’; zie evenwel 2:17 + comm.
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Vers 19 - 21
2:19 Maar ik hoop in [de] Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden,
opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. 2:20
Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen
zal behartigen, 2:21 want allen zoeken hun eigen [belang], niet dat van Jezus
Christus.
Paulus heeft de Filippiërs tot dusver laten weten dat hij heel blij met hen is.
Daarnaast heeft hij hen op liefdevolle wijze deelgenoot gemaakt van zijn zorg
over hun gebrek aan eensgezindheid. Over zijn voornemen hen persoonlijk te
komen bezoeken heeft hij al gesproken in 1:25-27, en in 2:24 zal hij dat nog
eens herhalen. Voorafgaand aan zijn eigen bezoek hoopt hij evenwel iemand
anders naar hen toe te sturen, namelijk Timotheüs. Paulus heeft zijn naam al
genoemd in 1:1 als iemand die met de inhoud van deze brief bekend is en er
achter staat. In ieder geval kenden de Filippiërs deze medearbeider van de
apostel. Toen Paulus voor het eerst in Filippi kwam, waren Silas, Timotheüs en
Lukas ook bij hem (vgl. Hd15:41; 16:3,10-12). Timotheüs heeft Filippi ook later
nog bezocht (Hd19:22; 20:3-6).
Paulus hoopt in [de] Heer Jezus Timotheüs spoedig naar hen toe te zenden. In
vs.24 staat dat Paulus in [de] Heer vertrouwt dat hij ook zelf spoedig naar Filippi
zal komen. ‘In [de] Heer’ betekent zoveel als ‘in gemeenschap met de Heer’,
‘in onderworpenheid aan de Heer’. De apostel is er dus van overtuigd dat zijn
voornemen Timotheüs te zenden en vervolgens ook persoonlijk te komen, de
goedkeuring van de Heer Zelf heeft; Paulus wil zich in zijn dienst laten leiden
door zijn Heer, wiens slaaf hij is (vgl. 1:1).
De apostel weet dat het verslag van Timotheüs’ bezoek aan Filippi hem zal
bemoedigen, en dat Timotheüs de situatie ter plaatse goed zal taxeren. Met
niemand anders kon de apostel zijn zorgen en vreugde ten aanzien van de
gelovigen te Filippi zó delen als met Timotheüs, die hem als een geestelijke
zoon behulpzaam was in de dienst van het evangelie. Mogelijk is hij tijdens
Paulus’ eerste verblijf te Lystra (Hd14:7vv.) tot bekering gekomen. In 1Tm1:2
noemt Paulus hem ‘[mijn] echt kind in [het] geloof’ (vgl. 1Tm1:18; 2Tm2:1),
en in 2Tm1:2 ‘[mijn] geliefd kind’: dit woordgebruik lijkt erop te wijzen dat
Timotheüs door Paulus in geestelijke zin ‘verwekt’ is, zoals de apostel ook de
door hemzelf tot de Heer geleide Korinthiërs als zijn geestelijk nageslacht heeft
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gezien (1Ko4:15); direct na deze mededeling immers vermeldt hij Timotheüs
als ‘mijn geliefd en trouw kind in [de] Heer’ (1Ko4:17).
De eerste in de Schrift vermelde ontmoeting van Paulus met Timotheüs
vond plaats in Lystra tijdens de tweede zendingsreis die de apostel maakte.
Timotheüs’ vader was een Griek, zijn moeder een Jodin. Hij was toen al een
discipel en stond goed bekend, niet alleen bij de broeders in zijn woonplaats
maar ook bij de broeders in het 50 kilometer noordelijker gelegen Iconium.
Paulus, die samen met Silas reisde, wilde Timotheüs graag meenemen
(Hd15:40; 16:1-4), en aldus geschiedde. Timotheüs is meegereisd naar
Macedonië, nadat in Troas ook Lukas zich bij hen had gevoegd (Hd16:8v.).
Na de onlusten in Filippi (Hd16:19vv.) en Thessalonika (Hd17:5vv.) was het
gezelschap in Beréa terechtgekomen. Toen ook daar onrust ontstond, werd
Paulus door de broeders weggezonden en begeleid naar Athene, terwijl
Silas en Timotheüs in Beréa achterbleven. Ze hebben Paulus, die in Athene
op hen wachtte, overigens pas in Korinthe weer ontmoet (Hd17:16; 18:5),
waar zij vervolgens ruim anderhalf jaar hebben samengewerkt (Hd18:11,18;
2Ko1:19). Vanuit Beréa (of vanuit Athene; dit is niet duidelijk) is Timotheüs
in opdracht van Paulus (die zich reeds in Athene bevond) naar Thessalonika
gegaan (1Th3:1). Later, tijdens zijn verblijf in Efeze, heeft Paulus nog eens het
voornemen gehad Macedonië te bezoeken. Daarop vooruitlopend heeft
hij toen Timotheüs en Erastus, ‘twee van hen die hem dienden’, daarheen
gezonden (Hd19:22). In Macedonië, waarschijnlijk in Filippi, heeft Timotheüs
zich weer bij Paulus gevoegd; vandaar is hij hem vooruitgereisd naar KleinAzië (Hd20:1-6). Mogelijk is Timotheüs toen in Efeze achtergebleven, na onder
tranen afscheid van de apostel te hebben genomen (Hd20:37; 1Tm1:4; vgl.
ook 2Tm1:15 en4:14 met Hd19:33). Toen Paulus voor de tweede keer in Rome
gevangenzat, heeft hij Timotheüs dringend gevraagd hem te komen opzoeken
(2Tm4:9,21). Timotheüs heeft zelf ook een keer gevangengezeten en is weer
vrijgelaten; van dezegevangenschap is ons verder niets bekend (Hb13:23).
Met name in de brieven zien we hoeveel Timotheüs voor Paulus betekende.
Paulus noemt hem ‘mijn medearbeider’ (Rm16:21) en ‘onze broeder en
Gods medearbeider’ (1Th3:2), die als taak had het apostolisch onderwijs aan
de gemeenten door te geven (1Ko4:17) en de gelovigen te versterken en te
vermanen aangaande hun geloof (1Th3:2). Timotheüs werkte het werk van de
Heer, evenals Paulus zelf (1Ko16:10). Vooral in de tweede brief aan Timotheüs
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blijkt Paulus’ grote genegenheid en waardering voor deze trouwe broeder; zie
o.a. 2Tm1:3-5; 3:10.
Nu we enige nadere studie van Timotheüs gemaakt hebben, kunnen we
begrijpen waarom Paulus juist hem naar Filippi stuurt. Niemand zou ook
trouwer dan Timotheüs de belangen van de Filippiërs behartigen, want deze
dienstknecht heeft slechts het belang van Jezus Christus op het oog, en niet zijn
eigen belang – en daarin is hij een grote uitzondering. ‘Allen zoeken hun eigen
[belang], niet dat van Jezus Christus’ (vs.21; vgl. 2:4): dat is een opmerkelijke
uitspraak! Ook als dit ‘allen’ beperkt wordt tot alle voor een bezoek aan Filippi
in aanmerking komende dienstknechten, moet hieruit geconcludeerd worden
dat het verval in de Gemeente dus al heel vroeg is begonnen. Toch zegt Paulus
dat niet om zijn lezers te ontmoedigen, maar om hun te tonen hoe juist in zo’n
deplorabele toestand de enkeling zich kan onderscheiden in dienstbetoon aan
de Heer. De apostel geeft daarin overigens zelf het voorbeeld door een man als
Timotheüs, over wie hij zo positief schrijft en die hem tot grote steun was, niet
bij zich te houden maar vanuit Rome naar Filippi te sturen: in die tijd een reis
van maar liefst veertig dagen! Zo maakt hij waar wat hij de Korinthiërs schrijft
in 1Ko10:33: ‘niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen’, en
in 1Ko13:5: ‘[de liefde]: zij zoekt niet haar eigen [belang]’.
2:19 Maar: markeert niet, zoals in vs.17 (Gr. alla), een tegenstelling, maar de
overgang naar een ander onderwerp (Gr. de) (zo ook Silva).
ik hoop in [de] Heer Jezus: deze verbinding alleen hier. Voor andere
werkwoorden, voorzien van de toevoeging ‘in [de] Heer’ in Fp vgl. 1:14;
2:24,29; 3:1,3; 4:1,2,4,7,10,19.
Timotheüs spoedig naar u toe te zenden: ‘spoedig’ (Gr. tacheoos) geeft een
nabij moment aan; hier wordt dit moment nader verklaard in vs.23: ‘zodra ik
mijn omstandigheden heb overzien’. Voor ‘spoedig’ vgl. ook vs.24; 1Ko4:19;
eig. ook Gl1:6; 2Tm4:9; dit woord kan ook ‘snel’, ‘vlug’ betekenen, als in
Lk14:21; 16:6; Jh11:31; 2Th2:2; 1Tm5:22.
opdat ook ik welgemoed mag zijn: ‘ook ik’: nl. evenzeer als de Filippiërs. Het
zenden van Timotheüs heeft dus een tweeledig doel:
1.

dat de Filippiërs bemoedigd zouden worden door het nieuws over
Paulus;
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2.

dat Paulus op zijn beurt bemoedigd zou worden door het nieuws over
de Filippiërs.

‘Welgemoed zijn’ (Gr. eupsucheoo) komt in het NT alleen hier voor.
als ik uw omstandigheden weet: ‘uw omstandigheden’ is lett. ‘de dingen
betreffende u’ (Gr. ta peri humoon), als in 1:27; 2:20; vgl. Ef6:22; Ko4:8.
Soms lett. vertaald als ‘de dingen betreffende’ of ‘de dingen die … betreffen’;
zie o.a. Lk24:19; Hd1:3; 18:25; 19:8; 24:22 (‘wat de Weg betrof’ is lett. ‘de
dingen betreffende de Weg’); 28:31 (‘aangaande de Heer Jezus Christus’ is
lett. ‘de dingen betreffende de Heer Jezus Christus’).
2:20 Want ik heb niemand van gelijke gezindheid [als hij]: ‘niemand’
moet worden opgevat als ‘niemand van de voor een bezoek aan Filippi in
aanmerking komende personen’ (Lightfoot; zo ook
o.a. Bruce); hierop wijst ook ‘ik heb’: het gaat om de personen die de apostel
op dat moment ter beschikking stonden (O’Brien). ‘Van gelijke gezindheid’
(Gr. isopsuchos) komt in het NT alleen hier voor; zie evenwel Ps55:13LXX
‘mijns gelijke’.
die zo trouw: ‘trouw’, een adverbium, (Gr. gnèsioos) is eig. ‘echt’ van een uit
een huwelijk (ouderwets: de ‘echt’!) geboren, wettig kind, i.t.t. een bastaard,
of van de wettige echtgenote i.t.t. een bijvrouw (F.Büchsel, in: TDNT I 727;
Bauer); zo als adiectivum (Gr. gnèsios) in 1Tm1:2; Tt1:4; de overdrachtelijke
betekenis, ‘echt’ tegenover ‘vals’ komt voor in 2Ko8:8: ‘echtheid’ is daar lett.
‘het
echte’. Vandaar ook ‘trouw’ (‘eerlijk’, oprecht’, ‘zonder bijbedoelingen’) hier
en in Fp4:3; zie comm. aldaar.
uw belangen: in vs.19 vertaald als ‘uw omstandigheden’; zie comm. aldaar.
zal behartigen: ‘behartigen’ (Gr. merimnaoo) betekent ‘zijn zorg wijden aan’,
als in o.a. 1Ko7:32; 12:25 (‘zorg dragen’); daarnaast heeft het woord de
betekenis van ‘bezorgd zijn’, als in 4:6 en o.a. Mt6:25,27,28,31,34; Lk10:41.
2:21 want allen zoeken hun eigen [belang]: ‘allen’ zal hier moeten worden
opgevat als ‘alle voor een bezoek aan Filippi in aanmerking komende
personen’ (Hendriksen); vgl. ‘niemand’ in vs.20 (zo ook O’Brien). Een andere
mogelijkheid is dat Paulus hier verwijst naar de hem omringende ongelovige
en zelfzuchtige wereld, waarin een man als Timotheüs opvalt (Martin). ‘Hun
eigen [belang]’ (Gr. ta heautoon) is lett. ‘de dingen van zichzelf’, als in 2:4.
Vgl. voor dit ‘zoeken’ van eigen of andermans belang 1Ko10:24; 13:5.
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niet dat van Jezus Christus: ‘dat van Jezus Christus’ (Gr. ta Ièsou Christou) is
lett. ‘de dingen van Jezus Christus’.

Vers 22 - 24
2:22 En u kent zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in
het evangelie heeft gediend. 2:23 Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden, zodra
ik mijn omstandigheden heb overzien. 2:24 Maar ik vertrouw in [de] Heer, dat
ik ook zelf spoedig zal komen.
De Filippiërs kenden Timotheüs’ beproefdheid. Daarmee bedoelt Paulus dat
Timotheüs met goed resultaat de toets van een kritische beoordeling van hun
kant kon doorstaan. Jakobus schrijft over zo iemand: ‘Gelukkig [de] man die
verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven
ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’ (Jk1:12). In Filippi
had Timotheüs voor aller oog bewezen een trouwe helper van Paulus te zijn en
een trouwe dienstknecht van God. Enerzijds had hij de apostel gediend zoals een
kind zijn vader dient: Timotheüs had de oudere, ervaren apostel bijgestaan en
diens aanwijzingen opgevolgd. Anderzijds was Timotheüs Paulus’ volwaardige
collega geweest: evenals Paulus zelf was Timotheüs een dienstknecht geweest
die het evangelie verkondigde. Déze man – de dankbaarheid van de apostel is
hier bijna tastbaar – hoopte Paulus direct naar Filippi te sturen, zodra hij zijn
omstandigheden had overzien, oftewel concreet: zodra hij wist hoe het vonnis
van de rechter luidde. We zagen reeds dat de apostel persoonlijk de innerlijke
zekerheid had dat hij vrijgesproken zou worden (1:25). Hij vertrouwde dan
ook nu reeds in de Heer (vgl. vs.19) dat hij ook zelf spoedig zou komen. Toch
was hij zo nuchter om Timotheüs pas naar Filippi te zenden als de rechter
daadwerkelijk uitspraak zou hebben gedaan. Daarop moesten zowel Paulus zelf
als de Filippiërs nog even wachten.
2:22 En u kent zijn beproefdheid: ‘beproefdheid’ (Gr. dokimè) verder in Rm5:4;
2Ko2:9; 8:2 (‘beproeving’); 9:13; 13:3 (‘bewijs’). Het woord hangt samen
met ‘beproeven’, ‘keuren’ (Gr.dokimazoo), dat ook voorkomt in Fp1:10 (zie
comm. aldaar); iemands ‘beproefdheid’ wil zeggen het feit dat iemand
daadwerkelijk het bewijs geleverd heeft over bepaalde kwaliteiten te
beschikken.
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dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het evangelie heeft gediend:
‘dienen’ (Gr. douleuoo) wijst op de dienst van slaven die aan hun meester
gehoorzamen. Paulus plaatst hier twee gedachten naast elkaar:
1.

Timotheüs heeft Paulus gediend, en wel zoals een kind zijn vader
dient; de zin ‘zoals een kind zijn vader’ is een ellips en moet,
blijkens wat volgt, worden gelezen als ‘zoals een kind zijn vader
dient’. Paulus is hier weliswaar de meester, maar Timotheüs is
niet zijn slaaf, maar – blijkens de woorden ‘zoals een kind zijn
vader’ – zijn kind.

2.

Timotheüs heeft samen met Paulus in (lett. ‘tot’; Gr. eis) het
evangelie gediend. Hier zijn zij beiden gelijk: ‘slaven van
Christus Jezus’ (1:1).

2:23 Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden: ‘Hem’ is lett. ‘deze’ (Gr. touton).
Met ‘nu’ (of ‘dus’; Gr. men oun) wordt het bij vs.19 begonnen gedeelte over
Timotheüs afgesloten.
zodra ik mijn omstandigheden heb overzien: ‘overzien’ (Gr. aforaoo, eig. ‘afzien’, d.i. ‘op een afstand zien’; vgl. Jn4:5LXX) in het NT verder alleen Hb12:2
(‘van [andere dingen] afzien naar’).
2:24 Maar ik vertrouw in [de] Heer, dat ik ook zelf spoedig zal komen: zie
2:19 + comm. aldaar.

Vers 25 - 28
2:25 Maar ik vond het nodig Epafroditus, mijn broeder en medearbeider
en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte, naar u toe te
zenden, 2:26 daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was omdat u had
gehoord dat hij ziek was. 2:27 Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar
God heeft Zich over Hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over
mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. 2:28 Daaromhebikhemmetdeste
meerspoedgezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder
bedroefd ben.
Intussen heeft Paulus, voorafgaand aan het beloofde bezoek van Timotheüs,
een andere broeder naar Filippi toegestuurd, namelijk Epafroditus. Deze was
al eerder van daar uit bij de apostel op bezoek gekomen. Tijdens dit verblijf bij
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Paulus zal hij de apostel verslag hebben uitgebracht van de toestand in Filippi.
Uit 4:18 is bovendien af te leiden dat de Filippiërs aan Epafroditus, toen hij naar
Paulus ging, een gave voor de apostel hebben meegegeven. Naar aanleiding van
dat verslag en om zijn dankbaarheid te betuigen voor de door hem ontvangen
gave heeft Paulus hun een brief geschreven en deze vervolgens – zo goed als
zeker – aan Epafroditus meegegeven.
Nu was er natuurlijk het risico dat in Filippi verbaasd gereageerd zou worden
als hun gezant na zijn aankomst in Rome direct weer terug bleek te zijn gereisd
naar Filippi. Kon hij niet veel beter nog een poosje in Rome blijven om hun
geliefde apostel Paulus te dienen? Vond hij het soms onaangenaam om in
de grote wereldstad Rome, de hoofdstad van het machtige Romeinse rijk,
openlijk bevriend te zijn met een gevangene? Zou Paulus misschien, met een
variant op 2Tm4:10, moeten schrijven ‘Epafroditus heeft mij verlaten, daar hij
de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen, en is naar Filippi gereisd’? Geen
sprake van. De apostel laat het zijn lezers duidelijk weten en maakt aan alle
mogelijke twijfel direct een einde: hijzelf vond het nodig Epafroditus naar hen
toe te zenden.
Van Epafroditus weten we verder niets. Maar wat Paulus hier over hem
schrijft, is veelzeggend: de apostel noemt hem ‘mijn broeder en medearbeider
en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoeften’. Paulus
kende Epafroditus als een broeder, dus als iemand die evenals hijzelf leven uit
God had (vgl. Jh1:12,13), en die hij alleen al daarom liefhad. Uit de aanduiding
‘mijn broeder’ spreekt genegenheid; vgl. ook 1:12; 4:1. Tevens was hij Paulus’
medearbeider en medestrijder: hij werkte en streed (op een wijze die ons
verder niet bekend is; zie evenwel 1:27,28) samen met de apostel voor de
belangen van dezelfde Heer. Maar ook voor de Filippiërs was hij waardevol:
hij was hun gezant (vgl. 2Ko8:23) – hetzelfde woord als ‘apostel’. Zij konden
hem om een boodschap sturen. In een tijd waarin er nog geen telefoon en
fax bestond, waarin reizen tijdrovend en gevaarlijk was, kon het belang van
een betrouwbare gezant nauwelijks worden overschat. Bovendien was hij hun
‘bedienaar’ in Paulus’ behoeften. Door de dienst van Epafroditus waren de
Filippiërs in staat uitdrukking te geven aan hun ‘gemeenschap met het evangelie
van de eerste dag af tot nu toe’ (1:5), dus ook nu Paulus vele honderden
kilometers van hen verwijderd in de gevangenis zat. Deze broeder mocht een
bijzonder soort priesterdienst verrichten, die erin bestond dat hij de gaven van
de Filippiërs als een offergave op het ‘altaar’ van hun bestemming (nl. bij de
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apostel in de gevangenis) bracht en zo God verheerlijkte (vgl. 4:18). Het was
dienstbetoon aan Paulus en daardoor aan God. Epafroditus betekende dus
veel voor Paulus, maar ook voor de Filippiërs. Op zijn beurt droeg Epafroditus
de Filippiërs een warm hart toe. Hij had al geruime tijd erg naar hen verlangd
– niet omdat hij heimwee had, zoals wel is beweerd, maar omdat hij zich erg
ongerust maakte over hen, daar hij wist dat zij wel op de hoogte waren van het
feit dat hij ziek was, maar niet het bericht ontvangen hadden dat hij inmiddels
was hersteld. Hij blijkt zelfs op het randje van de dood te hebben gelegen. Zijn
ziekte stond in verband met omstandigheden tijdens het reizen ten dienste
van Paulus (zie vs.30). Maar ‘God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen
over hem, maar ook over mij’. De apostel ziet in Epafroditus’ herstel een bewijs
van Gods barmhartigheid (vgl. Mk5:19), zowel tegenover Epafroditus – die zijn
dienst op aarde mocht voortzetten – als tegenover hemzelf. Ja, ook Paulus
is dankbaar, want het eventuele heengaan van Epafroditus zou de zoveelste
droefheid voor de apostel hebben betekend. Epafroditus en Paulus willen
graag dat ook de Filippiërs niet langer meer ongerust zijn. De Filippiërs zullen
zich kunnen verblijden bij het zien van Epafroditus, en Paulus zelf zal, als hij zich
hun blijdschap realiseert, weer een aanleiding minder hebben om bedroefd te
zijn.
Men heeft zich wel afgevraagd waarom Paulus de doodzieke Epafroditus niet
op bovennatuurlijke wijze genezen heeft.
In vroeger tijden deed God toch buitengewone krachten door de handen
van Paulus, ‘zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam
op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken’ (Hd19:11-12).
Aanvankelijk werden er zelfs doden opgewekt (Hd9:40v.; 20:9v.). Na verloop
van tijd lezen we evenwel dat Paulus aan Timotheüs een medisch advies gaf
met het oog op zijn maag en zijn veelvuldige zwakheden (1Tm5:23) en later
Trofimus ziek te Milete heeft achtergelaten (2Tm4:20). Misschien was de tijd
van de ‘tekengaven’ (Hb2:4) inmiddels voorbij. Overigens werd ook in die tijd
niet iedereen genezen. Maar de barmhartigheid en de rechtstreeks genezende
kracht van God gaan niet voorbij.
2:25 Maar: dit woord (Gr. de) geeft zoveel aan als ‘in tegenstelling tot wat
men zou verwachten na het zojuist in het vooruitzicht gestelde bezoek van
Timotheüs en van mijzelf’.
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ik vond het nodig: ‘ik vond’ (Gr. hègèsamèn) is het best op te vatten als
een aoristus epistolarius, die in het Nederlands met een praesens wordt
weergegeven. De antieke briefschrijver stelde zich op het standpunt van
de ontvanger van de brief en gebruikte daarom de verleden tijd om zijn
gevoelens weer te geven; wij stellen ons op het standpunt van de schrijver
en gebruiken in zo’n geval de tegenwoordige tijd.
Epafroditus: alleen hier en in 4:18. Deze naam, afgeleid van de heidense
godin Afrodite, komt ook in kortere vorm voor en luidt dan ‘Epafras’, een
naam die ook in het NT voorkomt. Toch gaat het om twee verschillende
personen. Epafroditus was afkomstig uit Filippi (Fp2:25), Epafras uit Kolosse
(Ko4:12; vgl. 1:7; Fm:23). mijn broeder en medearbeider: de volgende
personen zijn door Paulus ooit als mijn of onze ‘medearbeider’ (Gr. sunergos)
aangeduid: Prisca en Aquila (Rm16:3); Urbanus (Rm16:9); Timotheüs
(Rm16:21); Titus (2Ko8:23); Clemens en anderen (Fp4:3); Filémon (Fm:1);
Markus, Aristarchus, Demas en Lukas (Fm:24). In 1Ko16:16 is sprake van
‘ieder die meewerkt en arbeidt’.
en medestrijder: lett. ‘medesoldaat’ (Gr. sustratiootès); dit woord verder
alleen in Fm:2, als aanduiding van Archippus. Vgl. 2Tm2:3 (‘Lijd mee
verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus’).
maar uw gezant: ‘gezant’ is Gr. apostolos; hier dus in de oorspronkelijke
betekenis, zoals ook in Jh13:16 en 2Ko8:23.
en bedienaar in mijn behoeften naar u toe te zenden: ‘bedienaar’ (Gr.
leitourgos) is verwant met ‘bediening’ in vs.17 (zie comm. aldaar) en
‘dienstbetoon’ in vs.30. De gedachte lijkt te zijn dat hij
als een priester fungeerde, die de gaven van de gelovigen als hun offer bij
God bracht; vgl. 4:18. ‘Behoeften’ is eig. enkelvoud (Gr. chreia); zo ook in
4:16,19 en elders, behalve in Tt3:14.
2:26 daar hij zeer naar u allen verlangde: ‘verlangde’ (Gr. epipothoon èn) is
lett. ‘was verlangend’; hiermee wordt een permanente gemoedstoestand
aangegeven. Dit woord ‘verlangen’ (Gr. epipotheoo) komt ook voor in 1:8 (zie
comm. aldaar) en 4:1. ‘U allen’: hiermee wordt de eenheid van de gelovigen
te Filippi onderstreept.
en verontrust was: lett. ‘verontrust-zijnde was’; ook hier een aanduiding
voor een permanente gemoedstoestand. ‘Verontrust zijn’ (Gr. adèmoneoo)
verder alleen als aanduiding van de gemoedstoestand van de Heer Jezus in
Mt26:37 en Mk14:33 (‘zeer beangst worden’).
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omdat u had gehoord: mogelijk hebben de Filippiërs als reactie op dit bericht
een brief naar Paulus gestuurd, waarop Fp het antwoord is (Kennedy).
dat hij ziek was: ‘ziek was’ (Gr. èsthenèsen, zo ook vs.27) is aoristus; de ziekte
van Epafroditus wordt beschreven als een eenmalig feit in het verleden,
zonder aandacht voor duur of verloop ervan.
2:27 Want hij is ook ziek geweest: ‘want … ook’ (Gr. aaneengesloten: kai
gar) kan ook vertaald worden met ‘inderdaad’, ‘immers’ of ‘dan ook’ (Blass
§452,3). De verontrusting van de Filippiërs was dus terecht.
[de] dood nabij: eig. ‘een naaste buur (Gr. paraplèsion) van de dood’; vgl.
vs.30 (‘is hij [de] dood nabij gekomen’).
maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook
over mij: ‘zich erbarmen over’ (Gr. eleëoo) kan ook worden weergegeven als
‘barmhartigheid bewijzen aan’, als in Mt5:7; Rm12:8; 1Tm1:13.
opdat ik niet droefheid op droefheid had: voor de verbinding ‘droefheid
hebben’ (Gr. lupèn echoo) vgl. Jh16:21,22; 2Ko2:3. Welke droefheden zijn
Paulus overkomen? Hier kan gedacht worden aan Paulus’ gevangenschap
of de arbeid van hen die met verkeerde motieven prediken, of aan het
gebrek aan eensgezindheid onder de Filippiërs, hoewel hij geen van deze
omstandigheden in termen van droefheid beschrijft (zie 1:12,18; 2:2). De
droefheid die Paulus bespaard is gebleven, is het overlijden van Epafroditus.
2:28 Daarom: ‘Daarom’ is eig. ‘dus’ (Gr. oun).
heb ik hem met des te meer spoed gezonden: ‘met des te meer spoed’ (Gr.
spoudaioteroos) heeft tevens de betekenis ‘met des te meer ijver’; vgl. Lk7:4
(‘dringend’); 2Tm1:17; Tt3:13 (‘ijverig’). ‘Heb ik … gezonden’ (Gr. epempsa)
lijkt opnieuw een aoristus epistolarius; zie comm. vs.25.
opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt: deze vertaling is te prefereren
boven ‘opdat u, als u hem weer ziet, zich verblijdt’ (zie noot TE), aangezien
Paulus gewoonlijk het bijwoord vóór de persoonsvorm zet – in dit geval
‘weer’ vóór ‘verblijdt’; ‘ziet’ is nl. een participium. De samenhang noodzaakt
ons niet hier een uitzondering op deze regel te zien (O’Brien). ‘Weer’
suggereert dat de blijdschap van de Filippiërs onderbroken is geweest door
hun verontrusting over Epafroditus’ ziekte.
en ik minder bedroefd ben: ‘minder bedroefd’ (Gr. alupoteros) is eig. ‘meer
zonder droefheid’. Het is een vergrotende trap van een woord (Gr. a-lupos)
dat ‘niet-bedroefd’ of ‘zonder droefheid’ betekent, en dat alleen hier in het
NT voorkomt.
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Vers 29 - 30
2:29 Ontvangt hem dan in [de] Heer met alle blijdschap en houdt zulke
[mannen] in ere; 2:30 want om het werk van Christus is hij [de] dood nabij
gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw
dienstbetoon jegens mij ontbrak.
Paulus roept zijn lezers op om Epafroditus, in onderworpenheid aan de Heer,
een hartelijk en vreugdevol welkom te bereiden. Mannen als Epafroditus
moeten in ere gehouden worden, of, zoals men ook kan vertalen, als kostbaar
worden beschouwd. Wij zouden zeggen: op zulke broeders moet je zuinig
zijn. Waarom is dat in dit geval geboden? Kennelijk heeft Paulus hoge prijs
gesteld op Epafroditus’ bezoek. Men kon van Epafroditus leren hoe christelijke
onbaatzuchtigheid in de praktijk functioneerde. Deze broeder is daarin zo ver
gegaan dat hij ter wille van het werk van Christus ‘[de] dood nabij’ is gekomen.
Paulus’ woorden lijken erop te wijzen dat Epafroditus’ ziekte in verband stond
met de door hem gemaakte reis – waarbij onduidelijk is of hij onderweg of na
aankomst ziek geworden is.
Hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat aan het dienstbetoon van
de Filippiërs jegens Paulus ontbrak. Misschien moest Epafroditus het tekort
aan giften van de kant van de Filippiërs in het verleden compenseren met
de overvloedige gift die hij nu naar de apostel had gebracht (zie 4:10,18); in
dat geval heeft er tevoren iets aan hun dienstbetoon ontbroken. Het is ook
mogelijk dat Paulus hier doelt op het feit dat Epafroditus, door naar Rome te
reizen, dan toch
maar gedaan heeft wat geen van de overige Filippiërs heeft opgebracht
– dat ontbrak op dit moment aan hun dienstbetoon – zonder dat in deze
constatering een verwijt opgesloten ligt. Waarschijnlijk hangen beide
met elkaar samen: dankzij Epafroditus’ inspanningen waren de Filippiërs
eindelijk in de gelegenheid hun voornemen om Paulus materieel te steunen,
daadwerkelijk uit te voeren. Voor het maken van de lange reis van Filippi naar
Rome was niet iedereen beschikbaar. De apostel wist waarover hij sprak, en
daarom heeft hij de persoonlijke dienst van Epafroditus zo gewaardeerd.
Over zijn eigen ervaringen schrijft de apostel: ‘Driemaal heb ik schipbreuk
geleden, een nacht en dag heb ik in volle zee doorgebracht. Dikwijls op reis,
in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren door volksgenoten, in
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gevaren door [de] volken, in gevaren in [de] stad, in gevaren in [de] woestijn,
in gevaren op zee’ (2Ko11:25-26). Iemand als Epafroditus, die in vergelijkbare
omstandigheden moet zijn geweest, en die nu weer op pad ging om zijn
verontruste medegelovigen gerust te stellen, verdient dan ook ten volle het
respect van ‘alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met [de] opzieners
en dienaars’ (1:1).
2:29 Ontvangt hem dan in [de] Heer met alle blijdschap: ‘ontvangen’ (Gr.
prosdechomai) heeft deze betekenis verder alleen in Rm16:2. Elders
betekent het ‘verwachten’.
en houdt zulke [mannen] in ere: ‘in ere’ (Gr. entimos) kan ook betekenen
‘kostbaar’; zo in Lk7:2 (‘dierbaar’); 1Pt2:4,6. In Lk14:8 betekent het
‘voornaam’. ‘Houden’ is Gr. echoo, dat met dubbele accusativus ‘houden
voor’, ‘beschouwen als’ (Lk14:18) kan betekenen. Men kan dus ook vertalen:
‘beschouwt zulke [mannen] als kostbaar’.
2:30 want om het werk van Christus: de lezing ‘het werk van Christus’ is
vrijwel zeker oorspronkelijk en verklaart het best het ontstaan van de lezing
‘het werk van de Heer’, die beschouwd dient te worden als een aanpassing
aan 1Ko15:58 en 16:10. Eén handschrift leest wel ‘het werk’ zonder meer,
maar dit wordt gezien als een vergissing. Overigens wijkt men hier, op grond
van het sterke tekstgetuigenis van de lezing ‘het werk van Christus’ af van
de neiging de kortste lezing als de oorspronkelijke te beschouwen (Metzger).
Anderzijds komt ‘het werk’ voor in Hd15:38. is hij [de] dood nabij gekomen:
lett. ‘is hij tot aan de dood genaderd’ (Gr. mechri thanatou èggisen).
doordat hij zijn leven heeft gewaagd: deze uitdrukking alleen hier in het NT.
‘Wagen’ is Gr. paraboleuomai, dat lett. ‘terzijde werpen’ betekent, d.i. van
geen waarde achten; vgl. Hd20:24 ‘Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar
voor mijzelf.’ Ook wordt het wel afgeleid van een woord dat ‘waaghals’ (Gr.
parabolos) betekent; vgl. Rm16:4 (‘Prisca en Aquila … die voor mijn leven
hun hals gewaagd hebben’).
om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak: vgl. 1Ko16:17.
‘Wat … ontbrak’ is een zelfstandig naamwoord (Gr. husterèma); het slaat
niet zozeer op een bepaald moment als wel op een situatie, nl. die van een
aanwezig tekort of gebrek. In dit geval gaat het om een tekort of gebrek aan
dienstbetoon. Vertaald als ‘gebrek’ in Lk21:4; 2Ko8:14; 11:9; ‘behoeften’
in 2Ko9:12; ‘wat nog ontbreekt’ in Ko1:24; ‘wat ontbreekt’ in 1Th3:10.
‘Dienstbetoon’ (Gr. leitourgia) is hetzelfde woord als ‘bediening’ in 2:17; zie
comm. aldaar.
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3:1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in [de] Heer. Dezelfde dingen aan u te
schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid.
In hoofdstuk 2 heeft Paulus, naar aanleiding van het gebrek aan eensgezindheid
en onbaatzuchtigheid onder de gelovigen in Filippi (vss.3-4), een
indrukwekkende beschrijving gegeven van de ontlediging en de vernedering van
Christus Jezus en van zijn verhoging door God (vss.5-11). Vervolgens heeft hij
hen gewezen op de noodzaak zich hier op aarde te openbaren als onbesproken
kinderen van God, in gehoorzaamheid aan het apostolisch onderwijs. Daarbij
wees hij ook op het belang van zijn eigen inspanningen voor hen, waarvan het
resultaat pas zichtbaar zal zijn op de dag van Christus (vss.12-16). Maar ook
relativeerde hij het belang van zijn dienst door zichzelf met een drankoffer te
vergelijken, terwijl het geloofsleven van de Filippiërs en speciaal hun daaruit
voortvloeiend praktisch dienstbetoon het hoofdoffer zijn (vss.17-18). Daarna
heeft hij uitvoerig en in hartelijke bewoordingen geschreven over twee trouwe
dienstknechten, Timotheüs en Epafroditus (vss.19-30). Achtereenvolgens ging
het in hoofdstuk 2 dus over:
–

de Filippiërs

–

Christus

–

opnieuw de Filippiërs
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–

Paulus

–

Timotheüs

–

Epafroditus

Paulus wijst er in hoofdstuk 3 evenwel op dat de Filippiërs zich niet moeten
verblijden in de drie laatstgenoemde dienstknechten, maar in hun Heer, die ook
de Heer van de gelovigen in Filippi is.
Wat de apostel daarna tegen de achtergrond van deze blijdschap schrijft, is
niet zo gemakkelijk te begrijpen: ‘Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor
mij niet vervelend en u geeft het zekerheid (of: en het is voor u veilig).’ Wat
bedoelt Paulus met ‘dezelfde dingen’?
Hoewel hij tot dusver al enkele keren gesproken heeft over blijdschap (1:4,18,25;
2:2,17,18,28,29; 3:1) en daarmee nog zal voortgaan (4:1,4,10), is het niet zo
voor de hand liggend dit thema in verband te brengen met iets dat de Filippiërs
zekerheid of veiligheid geeft of voor de apostel vervelend zou kunnen schijnen.
Juist het noemen van de zekerheid of veiligheid van de Filippiërs lijkt erop
te wijzen dat Paulus doelt op iets dat voor hen een permanente bedreiging
vormt, waartegen een herhaalde waarschuwing op zijn plaats is. Als deze
gedachte juist is, zal moeten worden gedacht aan het reeds genoemde
gebrek aan eensgezindheid, waarover de apostel zowel direct als indirect
heeft geschreven. In vs.2 begint namelijk een gedeelte waarin hij nadrukkelijk
en met de nodige herhalingen – daarop hebben de woorden ‘dezelfde
dingen’ betrekking – waarschuwt tegen bepaalde judaïstische dwaalleraren;
kennelijk was hun invloed mede een oorzaak van het vastgestelde gebrek aan
eensgezindheid onder de Filippiërs. Dit gedeelte besluit de apostel met een
conclusie (‘Daarom…’), die bestaat uit een hernieuwde oproep tot vaststaan
in de Heer en tot eensgezindheid (4:1,2).
3:1 Overigens: Gr. to loipon, dat ook voorkomt in Hd27:20; 1Ko 7:29;
Ef6:10 (sommige handschriften); Fp4:8; 1Th3:1; zonder lidwoord in 1Th4:1;
2Ko13:11. Dit woord sluit enerzijds concluderend af, maar kondigt daarnaast
een (voorzichtige) verandering van thema aan, zonder dat het verband met
het voorafgaande geheel wordt losgelaten (vgl. Moule, 161v.; Hawthorne,
O’Brien). Het gaat evenwel te ver (zoals o.a. Lightfoot en Martin, die ‘tenslotte’
vertalen!) te veronderstellen dat Paulus hier zijn brief eigenlijk had willen
afsluiten en vervolgens onderbroken is, om, na behandeling van een nieuw
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onderwerp, in 4:8 nog eens tot een afsluiting te komen. De apostel zou zoiets
zeker hebben aangegeven.
mijn broeders: deze vertrouwelijk klinkende combinatie in Fp alleen hier; vgl.
‘mijn geliefde broeders’ in 4:1. ‘Broeders’ als aanspreekvorm verder in 1:12;
3:13,17; 4:8; als onderwerp in 1:14; 4:21.
verblijdt u in [de] Heer: de toevoeging ‘in [de] Heer’ alleen hier en in 4:4,10;
geeft aan in welke atmosfeer de christelijke blijdschap gevonden dient te
worden, namelijk in verbondenheid met de Heer.
Dezelfde dingen aan u te schrijven: voor de afweging in de hoofdtekst zie
vooral Darby, Lightfoot, Kennedy, Maxwell, Ouweneel. Andere uitleggers
(Grant, Kelly, Voorhoeve, Willis, Bruce en Hawthorne) denken dat ‘dezelfde
dingen’ slaat op de herhaalde oproep zich te verblijden. Greijdanus stelt
zelfs dat ‘dezelfde dingen’ helemaal niet verwijst naar het voorafgaande,
maar uitsluitend naar wat volgt, dus naar de herhaalde waarschuwingen
die Paulus laat volgen. Dat hier gerefereerd zou worden aan verloren brieven
van Paulus aan de Filippiërs (Kennedy, Martin) is onbewijsbaar. O’Brien en
Fee vatten ‘dezelfde dingen’ op als een verwijzing naar Paulus’ mondelinge
dienst in Filippi, waarnaar ook verwezen wordt in 3:18. Paulus zegt evenwel
‘dezelfde dingen te schrijven’, hetgeen lijkt te verwijzen naar wat reeds
eerder door hem geschreven is.
is voor mij niet vervelend: ‘vervelend’ in de zin van ‘pijnlijk’, ‘onaangenaam’ (Gr.
oknèros); verder in Mt25:26 (‘lui’) en Rm12:11 (‘traag’). Het woord is verwant
met ‘dralen’ (Gr. okneoo) in Hd9:38. en u geeft het zekerheid: lett. ‘en voor u
is het zeker’ of ‘veilig’ (Gr. asfales); verder in Hd21:34 (‘het rechte’); 22:30
(‘zekerheid’); 25:26 en Hb6:19 (‘zeker’).

Vers 2 - 3
3:2 Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de boze arbeiders, kijkt uit voor de
versnijdenis. 3:3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die [God] dienen door [de]
Geest van God, en in Christus Jezus roemen en niet op vleesvertrouwen;
In ongewoon scherpe bewoordingen doet de apostel hier wat hij noodzakelijk
acht: enkele keren dezelfde dingen schrijven met het oog op de veiligheid
van de Filippiërs. Zijn bezorgdheid voor hen rechtvaardigt de wijze waarop hij
hun tegenstanders typeert. De gelovigen te Filippi staan bloot aan de invloed
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van mensen tegen wie hij drie keer waarschuwt (‘kijkt uit’) en die hij op drie
manieren aanduidt, en wel:
–

als honden (vgl. Mt7:6, waar honden en varkens de onbekeerde heidenen
symboliseren; zo ook in Ps59:6-7,15);

–

als boze arbeiders;

–

als de ‘versnijdenis’.

Dit laatste is een duidelijke woordspeling met het woord ‘besnijdenis’. Kennelijk
gaat het om lieden die in hun prediking de nadruk leggen op de besnijdenis
(vgl. Hd15:1; 1Ko7:18; Gl5:1-15; 6:12,13), maar die daarmee de christenen
en het christelijk getuigenis ‘versnijden’, d.i. kapotsnijden, kapotmaken. Een
soortgelijke woordspeling maakt Paulus ook in Gl5:12, waar eigenlijk staat: ‘Och,
lieten zij die u opstoken, zich maar castreren.’
Het gaat hier duidelijk niet om dezelfde predikers als in 1:15a,17. Van hún
arbeid kon Paulus immers nog iets positiefs zeggen, namelijk dat zij hoe dan
ook Christus predikten. Wat bij hen niet in orde was, was hun motivatie. Tegen
hen waarschuwde hij dan ook niet, terwijl hij dat nu heel nadrukkelijk wél
doet: de geestelijke vastheid en veiligheid van de Filippiërs is in gevaar! Als
de besnijdenis een voorwaarde wordt om aan het heil deel te krijgen, wordt
tekortgedaan aan de waarde van Christus’ dood en opstanding. Zo ook als
gepredikt wordt dat de gerechtigheid op grond van eigen verdiensten kan
worden verworven (zie vs.9).
De besnijdenis was oorspronkelijk door God verordend als een teken van
het verbond dat Hij met Abraham en zijn nageslacht gesloten had (Gn17;
Hd7:8). Elke man in Abrahams huis moest besneden worden, en later diende
elke mannelijke baby van het volk Israël op de achtste dag na zijn geboorte
besneden te worden (Lv12:3; vgl. Lk1:59; 2:21; Fp3:5). Slechts besnedenen
mochten van het Pascha eten (Ex12:44,48). Tijdens de veertig jaar dat het volk
Israël door de woestijn trok, is de besnijdenis niet toegepast; toen het volk
echter in het beloofde land was aangekomen, heeft het zich te Gilgal moeten
laten besnijden. Toen had de HERE de ‘smaad van Egypte’ van hen afgewenteld
(Jz5:2-9), oftewel: toen was wat aan hun oude leven, aan hun voormalig
slavenbestaan in Egypte herinnerde, definitief verwijderd. Daar was, om zo te
zeggen, het mes in gezet.
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Op den duur werd het abstracte woord ‘besnijdenis’ een synoniem voor de
concrete besnedenen, dus voor ‘Israël’ of ‘de Joden’ (Hd10:45; 11:2; Gl2:9,12;
Ko4:11; Tt1:10) en werden de heidenen ‘onbesnedenen’ (Ri14:3; Ez31:18;
Hd11:3) genoemd.
Al in de tijd van het Oude Testament was de besnijdenis voor velen een puur
formele aangelegenheid geworden, die losgemaakt was van het door Israël als
geheel in feite genegeerde verbond. Daarom moest God het ongehoorzame
volk Israël een ‘onbesneden hart’ (Lv26:41; vgl. Dt10:16; Jr4:4; 9:26; Ez44:7,9)
en een ‘onbesneden oor’ verwijten (Jr6:10), zoals ook Stefanus dat deed
(Hd7:51). Daartegenover wordt Abraham de ‘vader van [de] besnijdenis’ of ‘van
[de] besnedenen’ (Rm4:12) genoemd, d.i. van allen die allereerst wandelen in
het geloof dat Abraham had, niet alleen in zijn uiterlijke gehoorzaamheid.
Voor een christen is een letterlijke, rituele besnijdenis niet op zijn plaats. Dat
maakt Paulus in Ko2:11 volkomen duidelijk; zie ook Gl5:2; 1Ko7:18.
Als Paulus dan ook in Fp3:3 schrijft: ‘Want wij (dit woord heeft de nadruk!)
zijn de besnijdenis, wij die [God] dienen door [de] Geest van God’, bedoelt
hij daarmee dat degenen die werkelijk begrepen hebben wat de besnijdenis
inhoudt, niet de (letterlijk besneden) Joden maar de (geestelijk besneden)
christenen zijn, die God dan ook niet binnen een bestel van uiterlijke riten
en vormen dienen, maar vanuit het eigen innerlijk, onder de vrije werking
van Gods Geest (vgl. Jh4:23v.). Elders stelt de apostel dan ook: ‘Want niet hij
is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks
is, in [het] vlees, maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en [dat is]
besnijdenis: [die] van [het] hart, naar [de] geest, niet naar de letter; zijn lof is
niet van mensen, maar van God’ (Rm2:28-29). Dat laatste is belangrijk. Als de
noodzaak van een uiterlijke besnijdenis benadrukt wordt, beroemt men zich
op een daad van zichzelf – anderen hebben zich immers niet laten besnijden
– en vertrouwt men dus op het vlees. Men roemt daarin, men gaat daar prat
op. Het kenmerk van wedergeboren christenen is juist dat zij uitsluitend in
Christus Jezus roemen, op grond van het werk dat Hij volbracht heeft. Zij die
in het vlees zijn, kunnen God niet behagen; christenen zijn echter niet meer
in het vlees, maar in de Geest (Rm8:8). Hun hele bestaan ligt onder het beslag
van de Geest van God.
3:2 Kijkt uit voor de honden: ‘hond’ (Gr. kuoon) lett. in Lk16:21; 2Pt2:22; fig.
in Mt7:6; Op22:15. Het verkleinwoord (Gr. kunarion) in Mt15:26v.; Mk7:27v.
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Honden (ook in het OT lett. en fig.) golden in Israël als verachtelijke dieren;
vgl. Dt23:18; 1Sm17:43; 24:15; 2Sm9:8; 16:9; 2Kn8:13; Ps22:17,21; Sp26:11;
Js56:10v.
kijkt uit voor de boze arbeiders: ‘boze arbeiders’ alleen hier; vgl. ‘werkers
(= arbeiders, Gr. ergatai) van ongerechtigheid’ (Lk13:27), ’bedrieglijke
arbeiders’ (2Ko11:13), ‘werkers (lett. werkenden, Gr. ergazomenoi) van de
wetteloosheid’ (Mt7:23).
kijkt uit voor de versnijdenis: ‘ver-snijdenis’ (Gr. kata-tomè) alleen hier;
blijkens wat volgt een woordspeling met ‘be-snijdenis’ (Gr. peri-tomè). In
de LXX komt katatomè niet voor, maar wel het bijbehorend werkwoord
katatemnoo, o.a. in 1Kn18:28, waar het gebruikt wordt voor de (in Lv19:28;
21:5; Dt14:1 verboden) insnijdingen van de Baälpriesters. Mogelijk wil
Paulus door de bittere ironie van dit woordgebruik shockeren en deze
arbeiders treffen in datgene wat zij benadrukken, d.i. de besnijdenis. Een
vergelijkbare ironische woordspeling geeft Paulus in Gl5:12, waar het
door TE met ‘verminken’ vertaalde woord feitelijk ‘castreren, ontmannen’
betekent (Gr. apokoptoo; vgl. Dt23:1LXX).
3:3 Want: met dit woord (Gr. gar) geeft Paulus de reden aan waarom hij zijn
tegenstanders, ondanks hun pretenties, niet als ‘besnijdenis’ aanduidt: deze
betiteling komt een andere groep mensen toe.
wij zijn de besnijdenis: ‘wij’ staat expliciet aangegeven (Gr. hèmeis) en heeft
dus nadruk (zie Blass §277,1). Met dit woord worden, blijkens het vervolg,
niet alleen Paulus en Timotheüs aangeduid, maar ook de Filippiërs; het
slaat dus principieel op alle ware christenen, onderscheiden van Joden en
judaïsten. Voor ‘besnijdenis’ als aanduiding voor letterlijk ‘besnedene(n)’
vgl. – naast de plaatsen in de hoofdtekst – Rm3:30; 4:9,12; Gl2:2:7,8; Ef2:11.
wij die [God] dienen: voor ‘dienen’ (Gr. latreuoo) als aanduiding voor ‘God
dienen’ vgl. Lk2:37; Hd26:7. Gewoonlijk met dativus, als in Hd7:7; Rm1:9;
2Tm1:3. Het is een algemeen woord voor het dienen van God, dat zowel
offerdienst als ‘gebedsdienst’ aanduidt. Het hele leven van de christen is
volgens Rm12:1 zo’n ‘dienst’ (Gr. latreia) aan God, die praktisch gestalte
krijgt door de werking van Gods Geest.
door [de] Geest van God: en niet door de besnijdenis of vergelijkbare riten
en vormen. Alleen P46 leest ‘door de Geest’ zonder
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meer. Deze korte lezing kan heel goed de oorspronkelijke zijn! Qua
tekstgetuigenis staat de lezing ‘door [de] Geest van God’ evenwel vrij sterk
(vgl. Metzger). Voor de uitleg maakt dit geen verschil.
en in Christus Jezus roemen: als in 1:26; vgl. Jr9:23,24, geciteerd in 1Ko1:31
en 2Ko10:17.
en niet op vlees vertrouwen: ‘vlees’ staat hier in contrast met Christus
Jezus, dus als aanduiding voor de (kwaliteiten van de) natuurlijke, nietwedergeboren mens; vgl. Jh3:6; Ko2:13. In Fp1:22,24 is het vlees een
aanduiding voor het lichaam.

Vers 4 - 6
3:4 hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen. Als iemand andersmeent
opvleeste[kunnen]vertrouwen,iknogmeer: 3:5 besneden op [de] achtste dag,
uit [het] geslacht van Israël, van [de] stam van Benjamin, 3:6 een Hebreeër
uit [de] Hebreeën; wat [de] wet betreft een farizeeër; wat [de] ijver betreft een
vervolger van de gemeente; wat [de] gerechtigheid betreft die in [de] wet is,
onberispelijk.
Christenen vertrouwen niet op het vlees, maar roemen in Christus. Alles
waaraan onbekeerde mensen waarde hechten, wordt volkomen onbelangrijk
als de Persoon en het werk van Christus ertegenover worden geplaatst. Daarbij
gaat het niet alleen om zondige dingen. Dat die voor God verwerpelijk zijn, is
duidelijk. Maar dat ook alle godsdienstige voorrechten en praktijken van
vóór het kruis (of in onze tijd: van vóór onze bekering) nu niet meer tellen, is
moeilijker te begrijpen. Toen God zijn Zoon gezonden had, bleek het failliet van
zowel het jodendom als het heidendom. Jood en heiden, Herodes en Pilatus,
allen waren eensgezind in de verwerping en kruisiging van de Heer Jezus. Het
jodendom, met al zijn riten en regels, heeft zich dus niet in gunstige zin van
het heidendom onderscheiden. Beide stelsels horen daarom nu bij de wereld,
aan de elementen waarvan christenen met Christus zijn afgestorven (Ko2:8,20;
Gl4:3,9v.). Wie daarin toch zijn ‘heil’ zoekt, streelt zo zijn eigen ijdelheid en
bevredigt alleen het vlees (vgl. Ko2:23), dat in de onderhouding van riten
die oorspronkelijk door God zijn ingesteld en naar Christus vooruitwezen,
aanleiding vindt slechts zichzelf te etaleren. Christus wordt daardoor in ieder
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geval niet geëerd, want men doet dan eigenlijk alsof er nooit een kruis op
Golgotha gestaan heeft.
Niemand moet echter denken dat Paulus uit jaloersheid of onbegrip geen
waarde hecht aan datgene wat judaïstisch denkende lieden zo aanspreekt.
Op zichzelf heeft hij juist alle aanleiding om, als hij dat zou willen, meer dan
wie ook op het vlees te vertrouwen, omdat hij de meesten van hen op punten
zou verslaan. Elders schrijft hij: ‘Omdat velen naar [het] vlees roemen, zal ook
ik roemen’ (2Ko11:18). Waar zou de apostel zich op kunnen beroemen? Hij
noemt in het volgende lijstje een zevental punten, waarvan de eerste vier op
erfelijkheid berusten en de resterende drie op persoonlijke verdienste.
Paulus is:
1.

besneden op [de] achtste dag – dus geen op latere leeftijd besneden
proseliet;

2.

uit [het] geslacht van Israël – dus geen afstammeling van proselieten;

3.

van [de] stam van Benjamin – uit de stam waaruit ook zijn naamgenoot
Saul afkomstig was; dus niet van één van de naar Assyrië gedeporteerde,
nimmer teruggekeerde tien stammen, maar van één van de twee
stammen, Juda en Benjamin, die na de Babylonische ballingschap in het
land waren teruggekeerd;

4.

een Hebreeër uit [de] Hebreeën – dus geen gehelleniseerde wereldburger
met enkele generaties terug enige Joodse wortels, maar een Jood uit
Joodse ouders, met het Hebreeuws als moedertaal;

5.

wat [de] wet betreft een farizeeër – dus geen gewone Israëliet, maar iemand
die behoort tot de godsdienstige en intellectuele elite van het volk;

6.

wat [de] ijver betreft een vervolger van de gemeente – dus een hater
van nieuwlichterij en niet iemand die compromissen sluit met
andersdenkenden;

7.

wat [de] gerechtigheid betreft die in [de] wet is, onberispelijk – althans
in uiterlijke zin; dus niet iemand wiens gebrek aan wetsijver in de
ogen van zijn medemensen een aanfluiting is voor zijn spreken over
wetsbetrachting.
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Zouden de door Paulus bestreden boze arbeiders, die blijkens hun interesse
voor de besnijdenis zo in de weer waren met de uiterlijke kenmerken van
het jodendom, niet buitengewoon trots zijn als zij konden bogen op zo’n
afstamming en op zo’n indrukwekkende staat van dienst? De apostel laat zien
dat hij de wedstrijd met hen aandurft (vgl. 2Ko11:21) en overtuigend wint,
maar aan deze overwinning volstrekt geen waarde hecht. Voor dat standpunt
moet hij dan wel een heel bijzondere reden hebben!
3:4 hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen: lett. ‘hoewel ik ook (zo SV, NBG.
Of misschien, als JND, “zelfs”; Gr. kai) in [het] vlees vertrouwen heb’. Dit ‘ook’
(ontbreekt in sommige handschriften, alsook in TE) impliceert een gedachte
als ‘naast mijn vertrouwen op Christus’. ‘Ik’ staat expliciet aangegeven
(Gr. egoo) en heeft daarom nadruk: Paulus plaatst zich zo tegenover de
pretentieuze judaïsten die kennelijk geen van zijn voorrechten bezaten.
‘Reden … te vertrouwen’ is de pregnante vertaling van één substantivum,
nl. ‘vertrouwen’ (Gr. pepoithèsis); verder in 2Ko1:15; 3:4; 8:22; 10:2
(‘beslistheid’); Ef3:12.
Als iemand anders meent op vlees te [kunnen] vertrouwen: voor de combinatie
‘indien iemand meent te’ + inf. vgl. 1Ko3:18; 8:2; Gl6:3; Jk1:26.
ik nog meer: elliptisch voor ‘dan meen ik nog meer op vlees te [kunnen]
vertrouwen’. Voor een soortgelijke ellips vgl. 1Ko9:12. 3:5 besneden:
lett. ‘wat betreft [de] besnijdenis’ (Gr. peritomei, op te vatten als dativus
respectus; zie Blass §197 nt3).
op [de] achtste dag: lett. ‘als achtdagige’ (Gr. oktaèmeros); verbijsterend
genoeg noemt Fee dit een genitivus!
uit [het] geslacht van Israël: vgl. 2Ko11:22; Rm11:1. ‘Geslacht’ (Gr. genos)
ook in Mk9:29; Hd4:6; 7:13 (‘afkomst’),19; 13:26; 17:28,29; 1Ko12:10,28;
14:10 (‘allerlei’, lett. ‘geslachten’, d.i. ‘soorten’); 2Ko11:26 (‘volksgenoten’);
Gl1:14; 1Pt2:9; Op22:16; is vertaald als ‘geboorte’ in Mk7:26; Hd4:36;
18:2,24.
van [de] stam van Benjamin: zie Rm11:1, en vgl. Hd13:21. ‘Stam’ (Gr. fulè)
voorzover op Israël betrekking hebbend verder in Mt19:28; Lk2:36; 22:30;
Hb7:13,14; Jk1:1; Op5:5; 7:4-8; 21:12.
een Hebreeër uit [de] Hebreeën: ‘Hebreeër’ (Gr. Hebraios) ook in Hd6:1,
onderscheiden van ‘Griekssprekende [Joden]’; in 2Ko11:22 onderscheiden
van ‘Israëlieten’; kennelijk heeft dit woord te maken met de taal en cultuur;
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vgl. de ‘Hebreeuwse’ taal in Hd21:40; 22:2; 26:14; het ‘Hebreeuws’ in Jh5:2;
19:13,17,20; 20:16; Op9:11; 16:16.
wat [de] wet betreft een farizeeër: vgl. Hd22:3; 23:6; 26:5; Gl1:14.
3:6 wat [de] ijver betreft: vgl. Hd22:3.
een vervolger van de gemeente: dat deel van zijn verleden komt bij Paulus vaak,
zowel mondeling als schriftelijk, ter sprake, en bepaald niet omdat hij daar
trots op is; zie Hd22:4; 26:11; 1Ko15:9; Gl1:13,23; 1Tm1:13. Het was een tijd
van ‘ijver voor God, maar niet met verstand’ (Rm10:2).
wat [de] gerechtigheid betreft die in [de] wet is, onberispelijk: vgl.
Hd25:8; Rm9:31; 10:5. Paulus bedoelt: een gerechtigheid die bestaat uit het
uiterlijk gehoorzamen aan formele voorschriften; even verderop noemt hij
dit ‘mijn gerechtigheid’, onderscheiden van ‘die welke door [het] geloof in
Christus is, de gerechtigheid die uit God is, [gegrond] op het geloof’ (vs.9).
‘Onberispelijk’: zie Fp2:15 + comm.; lett. ‘onberispelijk geworden’ of ‘mij
onberispelijk gedragend’ (Gr. genomenos amemptos), d.i. ‘mij [uiteindelijk]
zo gedragend dat mij geen verwijt kon worden gemaakt’.

Vers 7 - 8
3:7 <Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 3:8
Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van
Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als
vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen …
Paulus kan het dus ook, als het moet: op het vlees vertrouwen en in het vlees
roemen. Sterker nog, hij heeft aangetoond dat hij daarbij tot resultaten komt
die voor zijn tegenstanders, de ‘boze arbeiders’ (vs.2), niet zijn weggelegd.
Hij overtroeft hen volledig op hun eigen terrein, dat is het vlees. Zelf zou hij
alle aanleiding kunnen zien op vlees te vertrouwen. Is Paulus daarvan dan een
voorstander? Integendeel, hij keurt het juist hartgrondig af. Wie op het vlees
vertrouwt, roemt immers niet in Christus Jezus (vs.3)! Daar zit dan ook precies
het verschil tussen Paulus en de genoemde arbeiders. Paulus is expres even op
hun ‘niveau’ gaan staan en heeft hen daar vervolgens verslagen. Maar daartoe
moest hij in gedachten wel terug naar de tijd van vóór zijn wedergeboorte!
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Alleen in die periode van zijn leven beschouwde hij de in vss.5-6 opgesomde
voorrechten en prestaties als zijn persoonlijke winst, waarmee hij voor de dag
kon komen. Naar wie ging toen alle eer? Naar Paulus! Ook het godsdienstige
vlees gaat immers nooit zo ver te erkennen dat het in zichzelf zondig is en de
dood verdient.
Intussen is er heel wat veranderd. Paulus is niet langer ‘zonder reden
opgeblazen door het denken van zijn vlees’ (Ko2:18). Hij spreekt niet meer
over zijn voorrechten en prestaties alsof ze winst voor hem zijn. Hij spreekt
nu in de verleden tijd: ‘<Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus
wil schade geacht.’ De apostel zegt niet dat deze dingen hem nu niets meer
zeggen. Dat zou nog enigszins te begrijpen zijn. Neen, hij gaat veel verder en
zegt dat hij ze schade is gaan achten! Dat rijtje van schadelijke dingen omvat
feitelijk alles, ‘om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer’.
Tegenover Hem valt alles weg. Het gaat Paulus nu alleen nog om Christus! Dat
is niet de taal van het vlees dat alleen in zichzelf roemt. Dit zijn woorden van
iemand die een hemelse Christus heeft gezien! Juist toen Paulus bezig was
met het vervolgen van de Gemeente, is Jezus Christus aan hem verschenen
op de weg tussen Jeruzalem en Damaskus. Hij omstraalde Saulus als een fel
licht vanuit de hemel, sterker dan de glans van de zon, en maakte Zich aan
hem bekend met de woorden: ‘Ik ben Jezus die jij vervolgt’ (Hd9:15; 22:3-8;
26:12-15). Dat maakte op slag alles anders: Jezus was hem verschenen, hij had
de Heer gezien (Hd9:17,27; 26:16; 1Ko9:1), hij had de Rechtvaardige gezien
(Hd22:14). Voortaan moest hij een dienaar en getuige zijn van wat hij had
gezien en gehoord (Hd22:15) en van datgene waarin de Heer hem naderhand
zou verschijnen (Hd26:16). Vanaf dat moment is Paulus’ leven in één woord
samen te vatten: Christus (Fp1:21). Hij kan nu zeggen: niets gaat uit boven de
uitnemendheid van de kennis van Hem, die hij heel persoonlijk ‘Christus Jezus,
mijn Heer’ noemt (3:8). Paulus weet dat hij, wat zijn oude leven betreft, de
schade van alles heeft geleden, d.w.z. totaal failliet is gegaan; alles wat vóór
zijn bekering waardevol leek, beschouwt hij nu als ‘vuilnis’, als iets wat volstrekt
nutteloos, ja zelfs schadelijk is. Paulus verwerpt hier niet de zonden van het
vlees, maar de uiterlijke gerechtigheid daarvan. Zijn gerechtigheden waren
voor hem nu niet meer waard dan een bezoedeld kleed (Js64:6). Waartoe heeft
hij dit alles opgegeven? Hij heeft er al op gezinspeeld met de woorden ‘om
Christus’ wil’. Nu formuleert Paulus het zo: die schade heeft hij met graagte
geleden, met als doel uiteindelijk Christus te winnen, dat is Christus tenslotte
volledig te bezitten als Degene die zin en richting aan zijn leven geeft.
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3:7 <Maar> wat winst voor mij was: ‘wat’ (Gr. hatina) is eig. meervoud: ‘de
dingen die’, ‘welke dingen ook maar’, en verwijst terug naar de in vss. 5 en 6
opgesomde voorrechten en prestaties. ‘Winst’ is eveneens meervoud (van
Gr. kerdos) dat verder alleen in 1:21 en Tt1:11 voorkomt.
heb ik om Christus’ wil schade geacht: hiervóór staat nog ‘die dingen’ (Gr.
tauta). ‘Om Christus’ wil’ (Gr. dia ton Christon) betekent zoveel als ‘vanwege
de Persoon van Christus’, ‘om Christus’; dit wordt uitgewerkt in vs.8 ‘opdat ik
Christus mag winnen’. ‘Heb ik … schade geacht’ (Gr. hègèmai) is perfectum:
‘ben ik eens voor altijd … gaan achten’, namelijk vanaf zijn bekering. ‘Schade’
(Gr. zèmia) verder in 3:8 en Hd27:10,21.
3:8 Jazeker: eig. een uit twee elementen bestaande combinatie: het eerste
betekent gewoonlijk ‘maar’ (Gr. alla), het tweede combineert drie partikels
(Gr. men-oun-ge) en komt ook voor in Rm9:20 (‘ja, maar’); 10:18 (‘zeker wel’).
Het is dus een combinatie die zowel een tegenstelling (iets als ‘overigens’) als
een versterking (‘werkelijk’) aanduidt, en het best als een ellips kan worden
verklaard: ‘Maar [in tegenstelling tot wat u zou verwachten], wat meer
is, zeker acht ik …’ Zie Blass §441,6 en 450,4. SV vertaalt ‘ja, gewisselijk’;
NBG ‘voorzeker’; JND ‘but surely’. De versterking ten opzichte van het
voorafgaande betreft (1) de vervanging van perfectum door praesens (‘heb
geacht … acht’) en – nog belangrijker – (2) de overgang van ‘wat’ naar ‘alles’
(Lightfoot). ik acht ook alles schade te zijn: ‘ook’ (Gr. kai) kan beter met ‘zelfs’
worden weergegeven, als inleiding op ‘alles’; met dit laatste woord gaat
Paulus immers verder dan met ‘wat winst voor mij was’ in vs.7.
om de uitnemendheid: ‘uitnemendheid’ is eig. een zelfstandig gemaakt
deelwoord: ‘het uitnemende’, ‘het overtreffende’, vandaar ‘het
voortreffelijke’ (Gr. to huperechon), dat voorkomt in Rm13:1 (‘over haar
gesteld’, lett. ‘boven haar zijnde’); Fp2:3 (‘uitnemender’; zie comm.); 4:7 (‘te
boven gaan’); 1Pt2:13 (‘hoogste’).
van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer : zie vs.10, en vgl. 2Pt3:18 (‘groeit
op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’);
2Ko2:14 (‘de reuk van zijn kennis’). Voor het persoonlijke ‘mijn Heer’ vgl.
‘mijn God’ in 1:3.
om Wie ik de schade van alles heb geleden: lett. ‘om Wie ik wat betreft alles
(eig. ‘alle dingen’, Gr. ta panta, op te vatten als accusativus respectus) schade
heb geleden’, d.w.z. ‘om Wie ik alles ben kwijtgeraakt’. Voor ‘schade lijden’
(Gr. zèmioömai) zie Mt16:26, Mk8:36 en Lk9:25 (‘er bij inboeten’); 1Ko3:15;
2Ko7:9. en het als vuilnis acht: ‘het’ verwijst naar ‘alles’. Paulus wil daarmee
dus niets meer te maken hebben. ‘Vuilnis’ is eig. meervoud (Gr. skubala,
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pl. van skubalon). De oorspronkelijke betekenis is ‘bedorven voedsel’,
‘etensresten’, en ook ‘fecaliën’, ‘mest’, vandaar ‘vuilnis’.
opdat ik Christus mag winnen: dit is het doel en de drijfveer van Paulus’
duurzame activiteit om alles van het vlees als vuilnis te beschouwen. Dit
‘Christus winnen’ is pas ten volle het geval aan het eind van de reis; daarop
moet het leven van de gelovige gericht zijn; vgl. vss.12-16.

Vers 9 - 11
3:9 … en in Hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit
[de] wet is, maar van die welke door [het] geloof in Christus is, de gerechtigheid
die uit God is, [gegrond] op het geloof; 3:10 om Hem te kennen en de kracht van
zijn opstanding en <de> gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood
gelijkvormig word, 3:11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de
doden.
Paulus strekt zich ernaar uit Christus te ‘winnen’, Hem uiteindelijk volledig te
bezitten als Degene die zin en richting aan zijn leven geeft. Een tweede doel
dat de apostel zich stelt is, dat hij – niet in zichzelf, maar in Christus – wordt
‘bevonden’ terwijl hij in het bezit is van een heel ander soort gerechtigheid
dan vroeger. Hij wenst dat onomstotelijk en ondubbelzinnig blijkt dat zijn
gerechtigheid nu anders is dan in de tijd van zijn ‘vroegere wandel in het
jodendom’, toen hij nog ‘mensen behaagde’ (Gl1:13,10). De gerechtigheid die
hij toen bezat, was een ‘gerechtigheid die uit [de] wet is’, oftewel gebaseerd op
en in overeenstemming met de uiterlijke vereisten van gerechtigheid zoals die
‘in [de] wet’ vermeld staan (vgl. Fp3:9 en 6). Een dergelijke door hemzelf tot
stand gebrachte gerechtigheid kan Paulus daarom slechts ‘mijn gerechtigheid’
noemen (vs.9), een ‘eigen gerechtigheid’ (Rm10:3). Dat was uiteindelijk een
‘gerechtigheid van de schriftgeleerden en farizeeën’, die echter niet toereikend
was om het koninkrijk der hemelen te kunnen binnengaan (Mt5:20). Maar nu
kent Paulus een andere gerechtigheid, waarbij van hemzelf niets overblijft. Die
bezit hij slechts ‘in Christus’, of, zoals de apostel zelf verduidelijkt, ‘door [het]
geloof in Christus’. Het is dan ook ‘de gerechtigheid die uit God is, [gegrond] op
het geloof’. Elders spreekt hij van ‘gerechtigheid van God door geloof in Jezus
Christus’, die geopenbaard wordt ‘buiten [de] wet om’ (Rm3:22,21), ‘zonder
werken van de wet’ (Rm3:28; vgl. Gl2:16; 3:2,5,10-14). Deze gerechtigheid
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is uiteindelijk belichaamd in Christus Zelf. In 1Ko1:30 schrijft Paulus: ‘Uit
Hem (God) toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van
Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing.’
Daarom is er nog een derde doel dat Paulus zich gesteld heeft, in het licht
waarvan hij alles wat bij zijn godsdienstig verleden hoort, als schadelijk
beschouwt: Christus te kennen, alsook de kracht van zijn opstanding en de
gemeenschap aan zijn lijden. Wat bedoelt hij daarmee? Paulus kent Christus
toch, en heeft de opgestane en verheerlijkte Christus toch zelf gezien? En
hoe kan hij zich er bovendien naar uitstrekken gemeenschap te hebben aan
Christus’ lijden?
Omdat Paulus in Christus Goddelijke gerechtigheid bezit, wil hij Hem steeds
beter leren kennen, in het besef dat zijn kennen hier op aarde altijd ‘ten dele’
zal blijven (1Ko13:9,12). Hij wil zich bezighouden met de Persoon van Christus,
met zijn volmaakte leven en sterven, zodat hij ‘opgroeit tot Hem’ (Ef4:15) en
daardoor in zijn eigen leven meer op Christus lijkt (vgl. 2Ko3:18). Hierbij kan
worden gedacht aan wat hij de Filippiërs heeft voorgehouden in 2:5-11.
Ook wil hij de kracht van Christus’ opstanding kennen, want door die kracht
is de macht van de satan tenietgedaan. Omdat de apostel weet dat hijzelf
met Christus is opgestaan (Ko2:12), wil hij de kracht van dat opstandingsleven
kennen om daadwerkelijk ‘in nieuwheid van leven’ te kunnen wandelen, ‘[in
de gelijkheid van] zijn opstanding’ (Rm6:4,5). Paulus, die zich als gevangene
tot de Filippiërs richt, heeft reeds ervaren dat zo’n wandel in gemeenschap
met Christus lijden met zich meebrengt, zoals ook Christus heeft moeten
lijden voordat Hij aan Gods rechterhand kon plaatsnemen. Paulus schuwt dit
lijden niet, zoals de discipelen. Zij waren, terwijl zij volgden, bang (Mk10:32).
Zij hadden de dood voor ogen en vreesden, maar Paulus, die de kracht van
Christus’ opstanding kent, heeft in Christus de dood achter zich gelaten. Christus
had na zijn opstanding gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op <de>
aarde’ (Mt28:18). Zo demonstreerde Hij de kracht van zijn eigen opstanding.
Daarom wil de apostel ‘met [Hem] lijden’, om ook, door dit lijden heen, met
Hem verheerlijkt te worden (Rm8:17), en juist in dit lijden de gemeenschap
met Hem te ervaren. Natuurlijk gaat het hier niet om het verzoenend lijden van
de Heer. Daarin kan geen mens met Hem ooit gemeenschap hebben. Het gaat
hier echter om het lijden dat de Heer gekend heeft als getuige van God. Dat dit
lijden de dood kan inhouden, is Paulus bekend.

120

Hoofdstuk 3

Ook tijdens zijn volgende en laatste gevangenschap zal hij zich bereid verklaren
alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen (2Tm2:10) – dus ook de dood.
Maar dan een dood zoals Christus stierf, in gehoorzaamheid aan God. Aan die
dood wil Paulus gelijkvormig worden: ook daarin wil hij Christus leren kennen.
De apostel weet dat op Christus’ dood zijn opstanding is gevolgd. Hij heeft de
zekerheid dat hij, evenals Christus, gelijkvormig aan zijn dood, alleen via de
weg van de dood zal kunnen ‘komen tot de opstanding uit [de] doden’, maar
dat schrikt hem niet af. Hij zal eens, terwijl andere doden in het graf blijven,
uit de doden, dat is van tussen de doden uit, opstaan (1Th4:16). Naar die
opstanding strekt hij zich uit; hij wil daar komen langs dezelfde weg als Christus
daar gekomen is.
God heeft Christus uit de doden opgewekt (Hd3:15; 4:10; 5:30; 10:40;
13:30,37; Rm4:24; 8:11; 10:9; 1Ko6:14; 15:15; 2Ko4:14; Ko2:12; 1Pt1:21); Hij
is uit de doden opgewekt ‘door de heerlijkheid van de Vader’ (Rm6:4); door
‘God [de] Vader’ (Gl1:1); door ‘de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader
der heerlijkheid’ (Ef1:20, vgl. vs.17); door ‘de levende en waarachtige God’
(1Th1:9). Maar Christus is ook in eigen kracht opgestaan (zie o.a. Mk8:31;
1Th4:14). De opstanding (en de verheerlijking) van Christus was het gevolg
van Gods vreugde in zijn gehoorzaamheid tot de dood (Fp2:9) en heeft tevens
plaatsgevonden met het oog op de rechtvaardiging van de gelovigen (Rm4:25).
Als God in de toekomst de ontslapen gelovigen zal doen opstaan, zal Hij dat
doen omdat zij voor Hem aangenaam zijn in Christus (vgl. Ef1:6), dus om Hém.
Paulus weet dat als hij zal mogen opstaan van tussen de doden uit, dit zal
gebeuren omdat God een welbehagen in hem heeft omwille van Christus,
de eerstgeborene uit de doden (Ko1:18) en de eerstgeborene van de doden
(Op1:5), de eersteling van hen die ontslapen zijn (1Ko15:20,23). Paulus
verlangt ernaar dat moment te mogen meemaken, en spreekt daarom niet
over de verandering van de levenden bij de opname van de Gemeente, maar
over de opstanding uit de doden. In navolging van Christus, die door dood
en opstanding heen gegaan is, wil Paulus diezelfde weg graag meemaken, om
Hem ook in die weg beter te leren kennen. In Rm8:11 schrijft hij daarom: ‘En
als de Geest van Hem die Jezus uit [de] doden heeft opgewekt, in u woont, dan
zal Hij die Christus uit [de] doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest die in u woont.’
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3:9 en in Hem bevonden word: hier kan zowel aan het heden gedacht
worden als aan de openbaring voor de rechterstoel van Christus; vgl. het
gebruik van ‘bevonden worden’ in 1Ko4:2; 2Ko11:12 resp. 2Ko5:3. Zie ook
Fp2:7 + comm.
niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit [de] wet is : moet worden
gecombineerd met ‘in Hem bevonden word’; vgl. 2Ko5:21: ‘opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem (d.i. Christus). ‘In het bezit van’: lett.
‘hebbend’ (Gr. echoon).
maar van die welke door het geloof in Christus is : ‘door (Gr. dia) het geloof
in Christus’ laat zien dat het geloof het middel, de weg is tot de oorsprong
van deze gerechtigheid, d.i. Christus. ‘In Christus’ is lett. ‘van Christus’ (Gr.
Christou), op te vatten als genitivus obiectivus; zo in Rm3:22,26; Gl2:16;
2:20; 3:22; Ef3:12. O’Brien kiest voor een genitivus subiectivus en vertaalt
‘de trouw van Christus’ (vgl. Rm4:12). Deze vertaling is vrijwel zeker onjuist,
aangezien even verder volgt ‘[gegrond] op het geloof’, als toelichting bij ‘de
gerechtigheid die uit God is’ – en dat verwijst niet naar Christus’ trouw, maar
naar het geloof van de mens; zie hieronder.
de gerechtigheid die uit God is: in contrast met ‘mijn gerechtigheid’.
[gegrond] op het geloof: Gr. epi tei pistei, vgl. Hd3:16; in contrast met ‘die
uit [de] wet is’. Zie voor gerechtigheid door of op grond van geloof Rm4:13;
10:4,6,10
3:10 om Hem te kennen: parallel met ‘opdat ik Christus mag winnen en in
Hem bevonden wordt’ (Gr. tou gnoonai auton, opgevat als een infinitivus
finalis). ‘Hem’: hoewel God het laatst genoemd is (vs.9), moet hier gezien
het vervolg (‘zijn opstanding’, ‘zijn lijden’, ‘zijn dood’) aan Christus worden
gedacht. ‘Kennen’ (aoristus van ginooskoo): het gaat om een bewuste,
levende verbinding met Hem; vgl. Jh17:3.
en de kracht van zijn opstanding: d.i. de kracht (Gr. dunamis, dat ook ‘macht’
kan betekenen) die zijn opstanding kenmerkt en daarvan permanent
uitgaat; vergelijkbare combinaties van ‘kracht van …’ in Mt22:29 (‘de kracht
van God’, vgl. Rm1:16; 1Ko1:18,24; 2:5; 6:14; 2Ko4:7; 6:7; 13:4; Ef1:19;
3:7; 2Tm1:8;
1Pt1:5; Op11:17; 15:8), Lk1:35 (‘[de] kracht van [de] Allerhoogste’), Lk4:14
(‘de kracht van de Geest’; vgl. Rm15:13,19), Lk5:17 (‘kracht van [de] Heer’;
vgl. 1Ko5:4; 2Ko12:9; 2Th1:7; Hb1:3; 2Pt1:3,16); Lk10:19 (‘alle kracht van de
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vijand’); 1Ko14:11 (‘de betekenis, lett. de kracht van het geluid’); 15:56 (‘de
kracht van
de zonde’); Hb6:5 (‘[de] krachten van [de] toekomstige eeuw’); 7:16 (‘[de]
kracht van een onvergankelijk leven’); 11:34 (‘[de] kracht van [het] vuur’);
Op1:16 (‘zoals de zon schijnt in haar kracht’); 13:2 (‘de draak gaf hem zijn
macht’); 18:3 (‘door de macht van haar weelde’).
en <de> gemeenschap aan zijn lijden: vgl. 2Ko1:5 (‘Want zoals het lijden van
Christus overvloedig over ons komt …’) en 7 (‘zoals u deelgenoten bent van
het lijden’); 1Pt4:13 (‘naarmate u deelhebt aan het lijden van Christus …’).
terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word: vgl. Rm8:36; 1Ko15:31;
2Ko4:10. ‘Gelijkvormig worden’ (Gr. summorfizomai) alleen hier in het NT;
‘gelijkvormig’ (Gr. summorfos) komt echter voor in Rm8:29 (‘aan het beeld
van zijn Zoon gelijkvormig te zijn’) en Fp3:21 (‘tot gelijkvormigheid aan het
lichaam van zijn heerlijkheid’, lett. ‘gelijkvormig aan …’). De gelovige groeit
dus in zijn leven toe naar gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon, kan
in zijn dood gelijkvormig worden aan Christus’ dood, en ontvangt uiteindelijk
een lichaam dat gelijkvormig is aan Christus verheerlijkte lichaam.
3:11 om hoe dan ook te komen: ‘om hoe dan ook te komen’ is de vertaling van
Gr. ei poos katantèsoo, waarbij dit laatste woord zowel coniunctivus aoristi
(vgl. Hd27:12, waar een optativus na een historische tijd volgt) als indicativus
futuri (zoals in Rm1:10) kan zijn; dezelfde twee mogelijkheden in Rm11:14.
Deze woorden geven niet zozeer onzekerheid aan als wel bescheidenheid;
het gaat in deze gevallen om finale zinnen waarbij het bereiken van het doel
niet geheel afhankelijk is van de inspanning van het onderwerp (zo terecht
Bruce; vgl. Blass §375): ‘om te zien of ik wellicht [langs welke weg van lijden
en sterven dan ook, evenals Christus; of: afgezien van de opname van de
Gemeente] kom …’. ‘Komen tot’ (Gr. katantaoo) is hier in figuurlijke zin
gebruikt, evenals in Hd26:7, waar sprake is van het ‘komen tot’ de belofte
door God aan de vaderen gedaan. Paulus hoopt dus niet alleen het moment
van de opstanding, maar ook het feit zelf daadwerkelijk mee te maken.
tot de opstanding uit [de] doden: ‘opstanding’ is alleen hier eig. ‘uitopstanding’ (Gr. ex-anastasis, normaliter anastasis); zo krijgt het erop
volgende ‘uit de doden’ extra nadruk; het gaat hier dus uitdrukkelijk niet
om een geestelijke opstanding die al heeft plaatsgevonden, maar om een
fysieke opstanding die nog toekomstig is (contra Hendriksen). De Schrift
kent namelijk geen algemene opstanding van alle doden tegelijk. Dit lijkt te
worden gesuggereerd door 1Ko15:42 (‘de opstanding van de doden’), maar
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daar gaat het over het verschijnsel ‘opstanding’ als zodanig (vgl. Mt22:23;
Hd26:8), zonder onderscheid in groepen. Dit onderscheid maakt de Schrift elders wel: de ‘opstanding uit de doden’ (Lk20:35;
Hd4:2; 1Pt1:3) houdt in dat er tijdens deze opstanding andere doden in
de graven blijven, en heeft betrekking op de gelovigen. Deze opstanding
wordt ook aangeduid als de opstanding van de rechtvaardigen (Lk14:14)
of de opstanding van het leven (Jh5:29). De eerste fase van deze ‘eerste
opstanding’ (Op20:5,6) vindt plaats bij de opname van de Gemeente, als ‘die
van Christus zijn bij zijn komst’ zullen opstaan (1Ko15:23; vgl. 1Th4:16). Aan
deze ‘eerste opstanding’ hebben ook de martelaren uit de Grote Verdrukking
deel; zij zullen weliswaar na de opname van de Gemeente, maar nog vóór
het Vrederijk opstaan (Op20:4). De opstanding, het ‘levend worden’ van de
‘overige doden’ zal pas na het Vrederijk plaatsvinden (Op20:5), en wordt
dan ook als de ‘opstanding van het oordeel’ (Jh5:29; zie ook Op20:12)
aangeduid. Opmerkelijk genoeg vinden we deze opstanding in de Schrift
niet onder de benaming ‘tweede opstanding’, maar treffen we wel een
veelzeggende aanduiding van de erop volgende toestand aan: de ‘tweede
dood’ als typering van de ‘poel van vuur’ (Op2:11; 20:6,14; 21:8).

Vers 12 - 14a
3:12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of
ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus<Jezus>ookgegrepenben. 3:13
Broeders,ikhoudhet er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, 3:14a maar één
ding [doe ik]: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is …
Paulus heeft in bijzonderheden gesproken over zijn diepste verlangen te leven
in gemeenschap met Christus in de kracht van zijn opstanding, om uiteindelijk
aan zijn dood gelijkvormig te worden en net als Hij uit de doden op te staan. De
apostel wil daarbij elk misverstand uitsluiten: hij heeft dit doel – het winnen en
kennen van Christus en het komen tot de opstanding uit de doden – nog niet
bereikt. In vs.14b vergelijkt hij dit doel met een prijs die hij graag wil winnen.
Hij bevindt zich nog op de renbaan en spant zich daar in, maar de prijs heeft hij
nog niet ontvangen. Hij is nog niet tot volmaaktheid gekomen, of, in het licht
van het voorafgaande: hij is nog niet uit de doden opgestaan; zie ook vs.21. De
apostel plaatst zich niet op een voor gewone gelovigen onbereikbare hoogte.
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Hij wil juist beklemtonen dat hij nog lang niet tevreden is. Maar door zo over
zijn hoogste ideaal te schrijven laat
hij ze wél zien waarnaar hij zich in het leven van elke dag uitstrekt. Hij jaagt
ernaar het te mogen ‘grijpen’, in de zekerheid dat Degene naar Wie hij zich
uitstrekt, hemzelf eens voor altijd heeft ‘gegrepen’. Paulus wilde Christus
‘winnen’ (vs.8), d.i. bezitten, maar beseft terdege dat dit slechts mogelijk is
omdat Christus hém reeds bezit. Die verbondenheid met de verheerlijkte
Christus, die hem gegrepen heeft, is van al zijn activiteit het vertrekpunt en
het eindpunt.
Nogmaals wijst de apostel de Filippiërs, die hij hartelijk als ‘broeders’
aanspreekt, erop dat hij (heeft nadruk!) zichzelf niet aanduidt als iemand die
er al is. Door dit te zeggen vermaant hij op uiterst tactvolle wijze diegenen
in Filippi die aanmerkelijk minder nederig over zichzelf spreken; zie Paulus’
eerdere aansporing tot nederigheid in 2:3 en vgl. 4:12. Voor hem telt maar
één ding, en dat is het jagen naar het doel, waarover hij aanstonds meer zal
vertellen. Maar om het te bereiken vergeet hij alles wat achter hem is en strekt
hij zich uit naar wat vóór hem ligt. De sterke woorden die Paulus gebruikt,
laten zien dat hij niet doelt op zijn onaantastbare christelijke positie die hij
door genade reeds bezit. Het besef van de realiteit van die positie brengt hem
juist tot geestelijke activiteit, die hij beschrijft met termen als ‘ernaar jagen’,
‘grijpen’, ‘zich uitstrekken’.
Bedoelt de apostel met de woorden ‘terwijl ik vergeet wat achter is’ dat hij
niet meer terugdenkt aan zijn zondige verleden? Die gedachte zou in strijd
zijn met vs.6 (‘wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente’) en
plaatsen als 1Ko15:9 (‘ik, die niet waard ben een apostel genoemd te worden,
omdat ik de gemeente van God heb vervolgd’), Gl1:13 (‘dat ik de gemeente
van God uitermate verwoestte en haar vervolgde’) en 1Tm1:13 (‘mij die
vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was’). De Korinthiërs
bijvoorbeeld herinnert hij nadrukkelijk aan hun eigen verleden in 1Ko6:11 (‘En
dit waren sommigen [van u]’). Ook zijn godsdienstige verleden is hij, blijkens
de opsomming van voorrechten en verdiensten in vss.5-6, niet vergeten, al
beschouwt hij dat thans als schade en vuilnis. In welk opzicht vergeet hij dan
wat achter is? Paulus bedoelt dat hij niet een overzicht van zijn geestelijke
vorderingen als apostel bijhoudt. Dat zou hem alleen maar hinderen en
ophouden. Dan zou hij zelf centraal staan.
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Daarom blijft hij zich uitstrekken naar wat vóór hem ligt. Wat hij inmiddels
bereikt heeft, staat alleen aan God ter beoordeling.
Maar hieruit mag niet worden afgeleid dat Paulus nooit over zijn dienst als
apostel spreekt. Het gaat er echter om dat hij dat nooit doet om zijn vorderingen
te etaleren. Als hij in 1Ko15:10 stelt: ‘ik heb overvoediger gearbeid dan zij
allen’, wil hij daarmee de genade van God in het licht stellen. Wanneer hij in
Rm15:18-19 aandacht vraagt voor wat hij gedaan heeft tijdens zijn reizen van
Jeruzalem af tot Illyrië toe, doet hij dat slechts om te laten zien wat Christus
door hem gewerkt heeft.
3:12 Niet dat: zie ook 4:17 en vgl. 4:11. Deze combinatie (Gr. ouch hoti) kan
betekenen (als ellips; zie Blass §480,5a) ‘[ik zeg] niet, dat’ (als in Jh6:46;
7:22; 2Ko1:24; 3:5; Fp4:17), of ‘niet omdat’ (zo in Jh6:26; 12:6 2Ko7:9; vgl.
2Th3:9; 1Jh4:10).
ik het al verkregen heb: het woordje ‘het’ staat niet in de grondtekst. Toch
moet er bij een woord als ‘verkrijgen’ een object worden gedacht. Waarnaar
verwijst dit ‘het’? Taalkundig zal moeten worden gedacht aan ‘de opstanding
uit [de] doden’ in vs.11. Deze staat echter niet op zichzelf, maar is het
hoogtepunt van ‘Christus winnen’ (vs.9), ‘Christus kennen’ (vs.10). Het lijkt
daarom het beste in vs.12 te denken aan het totaal van Paulus’ in vss.9-11
beschreven ambitie, die hierna in vs.14 wordt samengevat en verduidelijkt
met de aanduiding ‘de prijs van de hemelse roeping van God in Christus
Jezus’. ‘Verkregen heb’ (Gr. elabon) is aoristus en wijst op een eenmalige
handeling in het verleden, bijv. het moment van Paulus’ bekering (waarop
vs.7 zinspeelt).
of al volmaakt ben: ‘volmaakt ben’ (Gr. teteleioömai) is perfectum en duidt
een ingetreden toestand aan. Deze volmaaktheid is nog toekomstig en
wordt door Paulus en alle andere gelovigen pas in de opstanding zichtbaar.
Alle christenen zijn nu reeds volmaakt wat hun onaantastbare positie voor
God betreft; zie Hb10:14 en vgl. Ko1:12. Daarnaast is er in Fp3:15 (zie
comm. aldaar) sprake van een volmaaktheid die een bepaald stadium van
geestelijke groei aanduidt, dat door een beperkt aantal christenen wordt
bereikt.
maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen: voor ‘ernaar’ en ‘het’ zie
hierboven bij ‘ik het al verkregen heb’. ‘Of … ook’ (Gr. ei kai): evenals in vs.11
(‘om … hoe dan ook’) een element van onzekerheid; het bereiken van dit
doel is niet geheel afhankelijk van Paulus’ eigen inspanning.
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omdat: geeft aan wat Paulus’ persoonlijke motivatie is; vgl. Rm5:12; 2Ko5:4.
Dit woord (Gr. ef’ hooi) kan ook betekenen ‘waartoe’, en geeft dan Christus’
bedoeling aan; dit vindt echter geen steun in Paulus’ taalgebruik. Zie ook
4:10 + comm. aldaar. ik door Christus <Jezus> ook gegrepen ben: ‘gegrepen
ben’ (Gr. katelèmfthèn) is aoristus en wijst op een eenmalige handeling in
het verleden; hiermee zal de apostel doelen op zijn bekering (Hd9,22,26).
3:13 Broeders, ik houd het er niet voor: ‘niet’ (Gr. ou) wordt in heel wat
handschriften gelezen als ‘nog niet’ (Gr. oupoo). Deze laatste lezing zal als
verduidelijking bij de eerstgenoemde zijn ontstaan (Metzger, Bruce). Voor
de uitleg maakt het geen verschil, want ‘niet’ moet in het licht van vs.12
zeker uitgelegd worden als ‘nog niet’ (al kan in dat geval dit ‘nog niet’ beter
gecombineerd worden met ‘het zelf gegrepen te hebben’).
het zelf gegrepen te hebben: voor ‘het’ zie vs.12 bij ‘ik het al verkregen heb’.
‘Gegrepen te hebben’ (Gr. kateilèfenai) is perfectum en duidt een ingetreden
toestand aan. Paulus is dus nog niet in deze toestand geraakt.
maar één ding [doe ik]: voor ‘één’ in Fp zie 1:27; 2:2.
3:14a NB: de vers-indeling in de Nederlandse vertalingen (SV, NBG, TE) wijkt
hier af van de Nestle-Aland editie; daar hoort 14a nog bij vs.13.
terwijl ik vergeet wat achter is: Hawthorne denkt dat ‘wat achter is’ (Gr.
ta opisoo, lett. ‘de dingen achter’) zowel naar Paulus’ vervolgen van de
gemeente als naar zijn vorderingen als christen verwijst, en vat ‘vergeten’
op als een activiteit die moet voorkomen dat zijn geestelijke groei wordt
belemmerd. Dat uitsluitend aan het vergeten van zijn vorderingen als
christen moet worden gedacht, lijkt te worden onderstreept door het
ontbreken van enige vermelding daarvan – ze zijn in die zin echt ‘vergeten’
(vgl. Hb8:12), terwijl zijn prestaties en het vervolgen van de gemeente wél
zijn vermeld en dus niet direct lijken te zijn vergeten.
en mij uitstrek naar wat voor is: ‘wat voor is’ (Gr. dativus van ta emprosthen,
lett. ‘de dingen vóór) wordt verduidelijkt in het direct volgende ‘het doel, de
prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus’.

Vers 14b - 16
3:14b … jaag ik in de richting van [het] doel naar de prijs van de hemelse roeping
van God in Christus Jezus. 3:15 Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zó gezind
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zijn; en als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. 3:16 Waartoe
wij echter gekomen zijn, [laten wij] in hetzelfde spoor [verder] wandelen.
Paulus ziet zichzelf hier als een hardloper die een prestatie levert om een prijs
te ontvangen. Het ontvangen van die prijs is het doel dat hij zich gesteld heeft.
Wat is dit doel? Of anders gezegd: waaruit bestaat die prijs die Paulus zo veel
inspanning waard is? Hij zegt het niet. Het antwoord moet dus uit de directe
samenhang kunnen worden afgeleid. Als we die nog eens bestuderen, zien we
dat Paulus als zijn doel heeft genoemd:
–

Christus winnen (vs.9);

–

Christus kennen (vs.10);

–

door dood en opstanding heen aan Christus gelijkvormig worden (vs.10).

Deze punten vat hij nu samen met de woorden ‘doel’ en ‘prijs’.
Die prijs hangt samen met de ‘hemelse roeping’ (vgl. Hb3:1), of, zoals er
eigenlijk staat, de ‘bovenwaartse roeping’. Voortdurend realiseert Paulus zich
dat zijn eindbestemming de hemel is. Dit blijkt op twee manieren:
1.

Enerzijds werd en wordt hij geroepen in die richting, alsof hem wordt
gezegd: ‘Vriend, kom hoger op’ (Lk14:10).

2.

Anderzijds is er Paulus’ eigen verantwoordelijkheid: met alle energie
jaagt hij daarom naar dat doel.

God heeft hem immers in die richting geroepen, en wel in (de Persoon van)
Christus Jezus. Vanuit de hemel heeft Paulus Hem voor het eerst die aangrijpende
woorden horen spreken: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.’ Vanaf dat moment is de
verheerlijkte Mens Christus Jezus zijn hemelse Heer. Christus was ‘van boven’
gekomen (Jh8:23) en werd Mens. In 1Ko15:49 duidt de apostel Hem aan als ‘de
Hemelse’. Hij bevindt Zich nu, na zijn hemelvaart, als Mens boven, in ‘de dingen
die boven zijn’, waar Hij zit ‘aan Gods rechterhand’ (Ko3:1), verheerlijkt bij de
Vader Zelf met de heerlijkheid die Hij bij de Vader had voordat de wereld was
(Jh17:5). Naar Hem ziet Paulus op; hij ‘bedenkt de dingen die boven zijn, niet die
op de aarde zijn’ (Ko3:2), zodat hij, nu hij met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Heer aanschouwt, naar hetzelfde beeld veranderd wordt, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, als door [de] Heer, [de] Geest (2Ko3:18). Dat is het uiteindelijke
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doel dat God met de gelovige heeft. Paulus schrijft hierover in Rm8:29-30:
‘Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan
het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij [de] eerstgeborene zou
zijn onder vele broeders. En die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook
geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die
Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt.’ Daar benadrukt Paulus
Gods kant. Tegenover de Filippiërs legt hij het accent op zijn eigen verlangen om
met alle ijver gehoor te geven aan die hemelse roeping. In de kracht van Christus’
opstanding (Fp3:10) leeft hij op aarde, en strekt hij zich uit naar een opstanding
in heerlijkheid (vgl. vss.11,21; 1Ko15:43). In die tussentijd draaft hij op de
renbaan, het gezicht gericht op de hemelse heerlijkheid. Dat is zijn gezindheid,
de atmosfeer van zijn denken, niet alleen van hem maar van allen die volmaakt
zijn, d.w.z. die dit stadium van geestelijke groei hebben bereikt. De apostel gaat
ervan uit dat ook zijn lezers tot deze categorie geestelijk volwassen christenen
behoren. Als het in enig opzicht anders met hen gesteld is, zal God hun ook
dat openbaren, verzekert hij hun. Het is niet ondenkbaar dat de apostel zich
in het betoog over volmaaktheid afzet tegen een perfectionistische dwaalleer,
gepredikt door de in vs.2 genoemde ‘boze arbeiders’; zie hierover de Inleiding.
Soortgelijke woorden gebruikt hij namelijk in Gl5:10: ‘Ik vertrouw van u in [de]
Heer, dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal
het oordeel dragen, wie hij ook is.’
In Christus zijn alle christenen volmaakt; zij hebben in Hem, als gevolg van
zijn werk op het kruis, een onaantastbare positie en mogen honderd procent
zeker zijn van hun behoudenis. Maar praktisch, wat hun geestelijk leven op
aarde betreft, staan niet alle christenen op het zelfde niveau; niet allen hebben
dezelfde geestelijke ervaringen opgedaan. Daarom spoort Paulus zijn lezers –
en zichzelf! – aan voort te gaan in hetzelfde spoor, in de lijn van het zojuist door
hem gegeven onderwijs.
3:14b jaag ik: ‘jagen’ (Gr. diookoo) is meestal overgankelijk (‘vervolgen’, als
in o.a. Mt5:10,11,12; Hd9:4,5; ‘jagen naar’, als in Rm9:30,31; 2Tm2:22).
Alleen hier onovergankelijk in de klassieke betekenis ‘rennen’, ‘voortijlen’,
‘zich haasten’; vgl. Lk17:23.
in de richting van [het] doel: ‘doel’ is Gr. skopos. Reeds bij Homerus heeft dit
woord twee betekenissen:
1.

actief: hij die kijkt: ‘verspieder’, ‘uitkijkpost’; zie ook 1Sm 14:16LXX;
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2.

passief: wat bekeken wordt: ‘doelwit’ (waarop men schiet of waar
men op af rent); zie ook Jb16:12LXX; Kl3:12LXX. In het NT alleen hier, in
betekenis 2).

naar de prijs: ‘prijs’ (Gr. brabeion) verder alleen in 1Ko9:24 (‘Weet u niet, dat
zij die in [de] renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt?’);
vgl. ‘heersen’ (Gr. brabeuoo, lett. ‘scheidsrechter zijn’) in Ko3:15 en ‘de prijs
doen missen’ als gevolg van een negatieve beslissing van de scheidsrechter
(Gr. katabrabeuoo) in Ko2:18.
van de hemelse roeping: kan het beste als genitivus qualitatis worden opgevat:
‘van de hemelse roeping’ geeft aan waardoor de prijs wordt gekenmerkt.
‘Hemelse’ is lett. ‘naar boven’, boven-waarts’ (Gr. een adverbium, anoo). Voor
deze lett. betekenis vgl. Jh2:7; Hb12:15. Zie voor de meer ‘hemelse’ betekenis
Jh8:23 (‘Ik ben van boven’, lett. ‘van de dingen boven’, als in Ko3:1,2); 11:41
(‘Jezus hief de ogen op naar boven’); Hd2:19 (‘in de hemel boven’, tegenover
op de aarde beneden); Gl4:26 (‘het Jeruzalem dat boven is’). van God in
Christus Jezus: ‘van God’ is op te vatten als genitivus subiectivus, d.w.z. het is
God die roept. Hij doet dit ‘in’ (Gr. en) Christus Jezus, d.i. ‘in de persoon van’
of ‘bij monde van’ Christus Jezus.
3:15 Voor zover wij dan volmaakt zijn: ‘volmaakt’ (Gr. teleios) in de betekenis
van ‘geestelijk volwassen’; vgl. voor deze betekenis 1Ko2:6; 14:20; Ef4:13;
Ko1:28; 4:12; vgl. Hb5:14. Zie voor de toekomstige volmaaktheid van
alle christenen Fp3:12 + comm. laten wij zó gezind zijn: lett. ‘laten wij
dit bedenken’ (vgl. 1:7; Gr. touto fronoomen), in de zin van ‘laten wij die
gezindheid hebben’, ‘laat dat onze atmosfeer van denken zijn’; vgl. 2:2,5.
en als u anders gezind bent: ‘anders’ (Gr. heteroos) in de betekenis van ‘op
een andersoortige wijze’; komt alleen hier in het NT voor. ‘Gezind zijn’ is
ook hier Gr. froneoo ti, ‘iets bedenken’, ‘een [bepaalde] gezindheid hebben’.
God zal u ook dat openbaren: lett. ‘ook dat zal God u openbaren’, nl. dat uw
gezindheid (‘atmosfeer van denken’) nog niet het niveau van de zich naar de
hemel uitstrekkende geestelijke volwassenen heeft bereikt.
3:16 Waartoe wij echter gekomen zijn: ‘waartoe’ (Gr. eis ho) is lett. ‘tot wat’, ‘tot
welk punt’. ‘Echter’ (Gr. plèn) heeft hier de betekenis van ‘slechts’, ‘in ieder
geval’. Dit woord sluit bij Paulus een betoog af en geeft de slotsom ervan;
vgl. 1Ko11:11 (‘evenwel’); Ef5:33 (‘in ieder geval’); Fp4:14 (‘toch’) (Blass
§449,2). ‘Gekomen zijn’: een aoristus van Gr. fthanoo, een werkwoord dat
verder in de betekenis ‘komen’ voorkomt in Mt12:28; Lk11:20; Rm9:31;
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2Ko10:14; 1Th2:16. De oorspronkelijke betekenis ‘vóórkomen’ in de zin van
‘eerder komen dan’ is nog te horen in 1Th4:15.
[laten wij] in hetzelfde spoor [verder] wandelen: het woord ‘spoor’ staat niet in
het Gr. en had in TE tussen [] moeten staan. In plaats van ‘spoor’ kan ook het
woord ‘regel’ worden aangevuld; sommige handschriften lezen dit woord
hier en ontlenen deze toevoeging duidelijk aan Gl6:16. ‘In hetzelfde’: kan
het beste als neutrum worden gezien, terugslaand op ‘waartoe’. ‘[Laten wij]
wandelen’: er staat slechts een infinitivus (Gr. stoichein), die als imperativus
moet worden opgevat (Blass §389).

Vers 17 - 19
3:17 Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als
u ons tot voorbeeld hebt. 3:18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb
gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn;
3:19 hun einde is [het] verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun
schande; zij bedenken de aardse dingen.
Paulus bepaalt niet zelf zijn levensloop, maar handelt in gehoorzaamheid aan
wat hij aanduidt als ‘dat hemelse gezicht’ (Hd26:19). Daarom kan hij in alle
oprechtheid de Filippiërs, die hij hier hartelijk ‘broeders’ noemt, aansporen
samen hem na te volgen. Eigenlijk staat er: ‘Weest mede-navolgers (of: samen
navolgers) van mij, broeders’, dus in onderlinge harmonie. Opnieuw worden de
Filippiërs aangespoord tot eensgezindheid, evenals in 1:27-28, 2:2-4 (vgl. 4:2).
Vraagt Paulus hier op een ongezonde manier aandacht voor zichzelf? Beslist
niet: hij heeft immers zojuist laten zien dat hij zich van harte wil inspannen
in dienst van een hemelse Christus. Paulus’ eigen leven is het bewijs dat hij
staat voor wat hij zegt en schrijft. Het is niet zijn bedoeling om, na anderen
gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk te worden (1Ko9:27). Mensen die
Paulus navolgen, richten hun ogen op hetzelfde doel als waarop Paulus het oog
gevestigd houdt, en waarover hij zojuist uitvoerig heeft geschreven: de prijs
van de hemelse roeping van God in Christus Jezus (vs.14). Bovendien weet hij
dat ook anderen een wandel hebben die op precies hetzelfde doel gericht is.
Kijk vooral oplettend naar hen, zegt hij, bestudeer hun wandel, precies zoals
jullie ook ons tot levende voorbeelden hebben. Paulus doelt hier op zichzelf en
Timotheüs, en waarschijnlijk ook op Epafroditus (zie 1:1; 2:19-30).
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Paulus laat de Filippiërs zien waarom zijn oproep om hem en Timotheüs na
te volgen, noodzakelijk is. Er zijn ook anderen actief, ‘velen’, die zij beslist
niet als voorbeeld moeten nemen. Over hen had hij al dikwijls gesproken
(kennelijk bij eerdere bezoeken: Hd16:12v.; 20:1-3). De apostel beschrijft hen
als mensen die wel wandelen – zij hebben een herkenbare christelijke belijdenis.
Zij openbaren zich echter tijdens deze wandel – in tegenstelling tot wat men
mocht verwachten, vandaar Paulus’ tranen – niet als Paulus en Timotheüs. Zij
willen in hun dagelijkse praktijk best christen genoemd worden en ook wel
christelijk leven, maar er is een grens: het kruis van Christus. Van dat kruis zijn
zij vijanden. Terwijl het kruis toch van wezenlijk belang is! Christus’ leven was
immers een leven van gehoorzaamheid tot de dood, ja tot de kruisdood (2:8).
Daarom predikte Paulus aan ongelovigen niet zozeer Christus’ leven op aarde
als wel ‘Jezus Christus en die gekruisigd’ (1Ko2:2). Gelovigen stelt hij vervolgens
voor dat Christus juist door zijn volmaakte werk op het kruis nu in de hemel
is, gezeten aan Gods rechterhand (zie o.a. Rm8:34; Ko3:1). Aan de Galaten
schrijft hij dan ook: ‘Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis
van Christus, door Wie (of: waardoor) voor mij [de] wereld gekruisigd is, en
ik voor [de] wereld’ (Gl5:14). Het kruis is dus de scheiding tussen de christen
en de wereld. Wie het kruis haat en zich als een vijand daarvan gedraagt, laat
daarmee zien dat hij nog bij de wereld hoort en helemaal geen christen is!
Zulke mensen eindigen dan ook in het verderf, zegt de apostel. Elders noemt
hij dit ‘met de wereld veroordeeld worden’ (1Ko11:32). Dat houdt in dat zij op
geen enkele wijze aan de behoudenis (Fp1:28; Hb10:39) en het eeuwige leven
zullen deelhebben (Jh3:16).
Wat zijn dan de kenmerken van hun wandel?
1.

Allereerst dat, ondanks het feit dat zij de naam van de Heer noemen
(2Tm2:19), hun god de buik is: de bevrediging van hun eigen
elementaire natuurlijke behoeften staat centraal (vgl. Rm16:18). Dat
is het kenmerk van de naamchristenen in de laatste dagen; zij zijn
‘meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk
bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij’
(2Tm3:4v.). ‘Zij belijden God te kennen, maar zij verloochenen
Hem met de werken’ (Tt1:16). Zij leven dus eigenlijk alleen maar voor
het hier en het nu.

2.

Hun heerlijkheid is in hun schande: ze generen zich niet eens voor
hun schandelijk gedrag, maar zijn er nog trots op ook. Voor Paulus
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geldt echter: ‘Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van
de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het woord van
God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf
aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht’
(2Ko4:2).
3.

Zij bedenken de aardse dingen, d.w.z. dat hun hele leefen
denkwereld, hun geestelijke horizon, beperkt is tot het zichtbare en
het materiële. Ze zijn zogezegd ‘aards-georiënteerd’: hun levensatmosfeer is de aarde, en niet de hemel; die speelt in hun leven geen
rol. Wat een contrast met de hemelse roeping (vs.14) en met het
hemels burgerschap (vs.20) van Paulus en van degenen die hem
navolgen!
3:17 Weest: of ‘wordt’ (Gr. ginesthe).
samen mijn navolgers, broeders: ‘samen … navolgers’ (Gr. summimètai)
heeft hier, gezien het vervolg, de betekenis ‘samen met elkaar navolgers
van mij’; vgl. 1Ko4:16; 1Th1:6. Elders treffen we de notie aan ‘samen met
mij navolgers van Christus’ 1Ko11:1 (‘Weest mijn navolgers, zoals ook ik van
Christus’).
en ziet op hen: ‘zien’ (Gr. skopeoo) heeft de betekenis van ‘letten op’, ‘oog
hebben voor’, ‘acht geven op’; vgl. 2:4, alsook Lk11:35; Rm16:17; 2Ko4:18
(‘het oog richten op’); Gl6:1.
die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt: ‘voorbeeld’ (Gr. tupos,
waarvan het Ned. ‘type’ is afgeleid) heeft hier de betekenis van ‘model’;
oorspronkelijk betekent het woord ‘(effect van een) slag’, vandaar ‘indruk’,
‘teken’ (van de nagels, Jh20:25); de betekenis ‘geslagen vorm’ leidde tot
de betekenis ‘afbeelding’ (Hd7:43), ‘model’, ‘voorbeeld’ (Ex25:40LXX, zie
Hd7:44 en Hb8:5), ook in overdrachtelijke zin, zoals hier in Fp3:17; 1Ko10:6;
1Th1:7; 2Th3:9; 1Tm4:12; Tt2:7; 1Pt5:3; vgl. Rm6:17, waar ‘inhoud’ eig. de
betekenis heeft van ‘vormende invloed’; ook afgezwakt tot gewoon ‘inhoud’
(Hd23:25); komt ook voor in de betekenis van ‘voorafschaduwing’, ‘type’
(Rm5:14).
3:18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd : ‘want’ (Gr. gar)
geeft de reden aan waarom Paulus benadrukt dat hijzelf en zijn metgezellen
moeten worden nagevolgd: de Filippiërs zouden anders gemakkelijk de
vele verkeerde voorbeelden kunnen volgen. ‘Heb gezegd’ is lett. ‘zei’ (Gr.
elegon), een imperfectum. Deze tijd is bij uitstek geschikt om een herhaalde
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handeling (‘dikwijls’) aan te geven; vgl. 2Th2:5. Men kan ook vertalen ‘die ik
u dikwijls noemde’.
en nu ook wenend zeg: men kan ook vertalen ‘en nu ook wenend noem,
de vijanden etc.’. Voor Paulus’ emoties bij het spreken en schrijven zie o.a.
Hd20:31; 2Ko2:4.
dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn: uit deze woorden kan niet
met zekerheid worden afgeleid dat zulke mensen zich daadwerkelijk te
midden van de gelovigen te Filippi bevonden, zoals sommigen stellen.
De woordgroep ‘vijanden van het kruis van Christus’ wijst op de houding
tegenover de kruisdood van Christus; zie 2:8 en vgl. Ko1:20 (‘het bloed
van zijn kruis’), en bepaalt de lezer bij het schandelijke van de kruisdood
(Hb12:2) en bij het aanstootgevende daarvan (Gl5:11).
3:19 hun einde: ‘einde’ als aanduiding voor de persoonlijke definitieve
eindbestemming van mensen verder in 2Ko11:15; 1Pt4:17. is het verderf:
‘verderf’ (als in 1:28; Gr. apooleia) is verwant met ‘verloren gaan’ (Gr.
apollumai), dat o.a. voorkomt in 1Ko1:18 (‘Want het woord van het kruis is
voor hen die verloren gaan, dwaasheid’).
hun god is de buik: voor de ‘buik’ (Gr. koilia) als symbool van egoïstische
zinnelijkheid in contrast met een gekruisigde en verheerlijkte Christus vgl.
Rm16:18: ‘Want zulke [mensen] dienen niet onze Heer Christus, maar hun
eigen buik.’ De woorden ‘Heer’ en ‘Christus’ veronderstellen nl. het kruis; zie
Hd2:36. Sommige uitleggers nemen het woord ‘buik’ letterlijk en denken dat
de apostel zich hier keert tegen een overdreven nadruk op de spijswetten;
vgl. daartoe Ko2:16; 20-23.
en hun heerlijkheid is in hun schande: ‘schande’ (Gr. aischunè) komt voor in
Lk14:9 (‘schaamte’); 2Ko4:2; Hb12:2; Jd:13 (‘die hun eigen schandelijkheden
opschuimen’); Op3:18; verwant met ‘zich schamen’ (Gr. aischunomai), zo
vertaald in Lk16:3 en 1Pt4:16; ‘beschaamd worden’ in 2Ko10:8, Fp1:20 en
1Jh2:28. Interessant is de suggestie van o.a. Müller, die ‘schande’ opvat
als ‘schaamte’, ‘schaamdelen’ (als in Na3:5LXX), en hier een toespeling op
de besnijdenis (vgl. ‘versnijdenis’ in 3:2) in ziet. Het zou dan ook hier om
judaïsten gaan. Hij verwijst naar Gl6:13: ‘zij willen dat u zich laat besnijden,
opdat zij in uw vlees roemen’.
zij bedenken de aardse dingen: ‘bedenken’ (Gr. froneoo) is vertaald als
‘denken’ in 1:7 en 4:10, en als ‘gezind zijn’ in 2:5 en 3:15; het woord duidt
zowel de inhoud als de sfeer en richting van het denken aan. ‘Aards’
verder in Jh3:12; 1Ko15:40; 2Ko5:1; Fp2:10; Jk3:15. Het Gr. epigeios is een
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samenstelling van epi (= op) en gè (= aarde), vandaar dat ‘de aardse dingen
bedenken’ hier parallel loopt met Ko3:2: ‘Bedenkt (ook hier Gr. froneoo) de
dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.’ De tegenstelling met
‘de hemelen’ blijkt direct hierna in vs.20: ‘Want ons burgerschap is in de
hemelen’.

Vers 20 - 21
3:20 Want ons burgerschap is in [de] hemelen, waaruit wij ook [de] Heer Jezus
Christus als Heiland verwachten, 3:21 die het lichaam van onze vernedering zal
veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de
werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen.
Paulus heeft laten zien hoe groot de tegenstellingen zijn tussen de ‘vijanden
van het kruis van Christus’ (vs.18) en hen die wandelen in het voetspoor
van de apostelen en van anderen die hun onderwijs praktizeren (vs.17).
De vijanden van Christus’ kruis hebben een ander einde, een andere god,
een andere heerlijkheid, een andere leefen denkwereld dan Paulus en zijn
lezers. Wedergeboren christenen zijn juist door het kruis van Christus deel
gaan uitmaken van een heel andere leefen denkwereld, die niet verbonden
is met de aarde, maar met ‘de hemelen’. De hemelen worden hier gezien als
het staatsbestel of de staat waar de gelovige Filippiërs thuishoren, waar zij
burgerrecht bezitten en dit ten volle kunnen uitoefenen. Zij bevinden zich echter
nog niet daadwerkelijk in de hemelen, maar op aarde. Hun hemels burgerrecht
kan op aarde dan ook niet worden uitgeoefend, net zomin als Paulus van zijn
Romeinse burgerrecht gebruik kan maken als hij zich buiten het Romeinse rijk
bevindt. Maar zij zullen wel denken en handelen in overeenstemming met dit
burgerschap van de hemelse staat: zij zijn hemelburgers op aarde.
Juist het feit dat Filippi een Romeinse kolonie was, zal voor Paulus aanleiding
zijn geweest zich zo uit te drukken als hij hier doet. De stad Filippi werd
bewoond door Romeinse burgers en had een bevoorrechte status. Het hele
bestuurssysteem was tot in de kleinste bijzonderheden gemodelleerd naar dat
van Rome. Ook de architectuur van de stad en de kleding van de burgers waren
Romeins. Men was op Macedonische bodem heel nadrukkelijk ‘Rome-in-hetklein’. Zo wordt het begrijpelijk dat Paulus juist daar nadrukkelijk op zijn eigen
Romeinse burgerrecht heeft gewezen (Hd16:12,37,38).

135

Gegrepen door Christus

Christenen bevinden zich dus op aarde in het besef dat de aarde niet hun
vaderland, hun ‘thuis’ is. Hun blik is daarom vol verwachting gericht naar de
hemel: dáár bevindt zich Degene wiens gezag zij erkennen, de Heer Jezus
Christus. Precies zo waren de Filippiërs in hun functioneren volledig op hun
vaderstad Rome gericht en niet op Macedonië. Christenen zijn hier op aarde
dan ook ‘vreemdelingen en bijwoners’, die ‘een vaderland zoeken’ en naar dit
hemelse vaderland verlangen (Hb11:13-16). De hemelen zijn voor de gelovigen
op dit moment nog niet toegankelijk. Hun sterfelijke, vergankelijke lichamen
van vlees en bloed zijn niet geschikt voor het verblijf in Gods koninkrijk (vgl. het
‘hemels koninkrijk’ in 2Tm4:18) en moeten daarom veranderd worden. Dit
zal gebeuren bij de komst van de Heer. Pas dan kunnen zij in wolken worden
opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, om voortaan altijd met de Heer te
zijn (1Ko15:50-52; 1Th4:15-18). Paulus houdt de Filippiërs voor dat gelovigen op
aarde daarom de Heer Jezus als Heiland, d.i. Redder, Behouder, uit de hemelen
verwachten, niet met het oog op de redding van hun zielen – die is principieel
reeds een feit – maar met het oog op de redding van hun lichamen, die nog
toekomstig is. In Rm8:11 schrijft Paulus: ‘En als de Geest van Hem die Jezus uit
[de] doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus uit [de] doden
heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die
in u woont’. Dan zullen ook hun lichamen in de verlossing delen (Rm8:23). De
woordgroep ‘het lichaam van onze vernedering’ staat tegenover ‘het lichaam
van zijn (d.i. Christus’) heerlijkheid’. De lichamen van de gelovigen zijn nog
steeds in een staat van vernedering of nederigheid, d.i. in een nederige staat:
hun lichamen lijden onder de gevolgen van de zonde en zijn daarom sterfelijk
(zie Rm5:12; vgl. 8:3). Hun lichamen zullen echter bij de komst van de Heiland
‘veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid’,
d.i. zijn eigen verheerlijkt lichaam. Dan is de behoudenis compleet. Christus Zelf
zal deze verandering tot stand brengen, in overeenstemming met de kracht die
Hij juist als de opgestane en verheerlijkte Heer bezit om uiteindelijk alle dingen
aan zijn eigen heerschappij te onderwerpen. Dat laatste heeft betrekking op
zijn regering in het Vrederijk; zie Ps8 en de uitleg ervan in 1Ko15:25 en Hb2:59. Paulus geeft in 1Ko15 enkele kenmerken van zo’n veranderd lichaam dat
gelijkvormig is aan Christus’ verheerlijkt lichaam. Het zal in alle opzichten
anders zijn dan het lichaam dat kenmerkend is voor de huidige bestaanswijze
van de gelovigen. Hun toekomstig lichaam zal zijn:
–
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–

heerlijk (vs.43);

–

krachtig (vs.43);

–

geestelijk (vs.44);

–

hemels (vs.48v.; vgl. 2Ko5:2);

–

onsterfelijk (vs.53; vgl. 2Ko5:4).
3:20 Want ons: ‘ons’ (Gr. hèmoon) staat voorop en heeft dus nadruk: óns
burgerschap wordt geplaatst tegenover (het niet genoemde, maar hier wel
gesuggereerde) burgerschap van de vijanden van het kruis van Christus.
burgerschap is in [de] hemelen: ‘burgerschap’ (Gr. politeuma) is verwant met
‘wandelen’ (Gr. politeuomai) in 1:27 en Hd23:1, en met ‘burgerrecht’ (Gr.
politeia) in Hd22:28 en Ef2:12 (‘burgerschap’); het komt alleen hier voor. Het
Gr. politeuma kan betekenen:
1.

het staatsbestel, de concrete staat waarvan burgers deel uitmaken;

2.

functies of ambten die burgers vervullen;

3.

kolonie;

4.

burgerschap.

Het bezwaar tegen (2) is het enkelvoud; het bezwaar tegen (3) is dat
Paulus dan wel zou hebben gesproken over een ‘kolonie van de hemelen
op aarde’, terwijl hij juist zegt dat ons ‘politeuma’ in de hemelen is. De
meest waarschijnlijke betekenis is een combinatie van (1) en (4): de ‘staat’
(het ‘vaderland’) waar de gelovigen thuishoren en ‘burgerrecht’ genieten,
bevindt zich in de hemelen. Daar is hun vaderland, daar oefenen zij hun
burgerrecht uit. ‘In [de] hemelen’ staat in contrast met ‘aardse’ in vs.19.
waaruit: ‘waaruit’ is enkelvoud (Gr. ex hou) en slaat grammaticaal terug op
‘burgerschap’, dat dan meer de betekenis van ‘vaderland’ heeft. Het kan
echter als zgn. ‘constructio ad sententiam’ zonder veel bezwaar terugslaan
op ‘de hemelen’ (Fee, Blass §296). Voor de uitleg maakt het weinig verschil.
wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten : ‘Heiland’ (Gr. sootèr)
komt op tientallen plaatsen in de LXX voor; het is echter heel waarschijnlijk
dat Paulus juist in deze brief bewust aansluit bij het heidense gebruik van
dit woord als titel van keizers – zij presenteerden zich graag als ‘redders’ van
de mensheid,
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d.i. als helpers en beschermers (in materiële zin; natuurlijk niet als redders
van zonden!): het sterke contrast met de hemelse Heiland wordt zo benadrukt.
‘Verwachten’ (Gr. apekdechomai) is een versterkte vorm, die wel met ‘bewust
verwachten’ kan worden weergegeven; verder in Rm8:19,23,25; 1Ko1:7;
Gl5:5; Hb9:28; 1Pt3:20.
3:21 die het lichaam van onze vernedering zal veranderen: ‘van onze
vernedering’ (Gr. tès tapeinooseoos hèmoon) geeft aan waardoor het lichaam
gekenmerkt wordt (genitivus qualitatis). ‘Veranderen’ (Gr. metaschèmatizoo)
is lett. ‘een andere vorm of uiterlijk geven’; verwant met ‘uiterlijk’ (Gr.
schèmati) in 2:7).
tot gelijkvormigheid: lett. ‘gelijkvormig’ (Gr. summorfos), dat verder alleen
nog in Rm8:29 voor komt. Zie voor het verwante ‘gelijkvormig worden aan’ (Gr.
summorfizomai) het comm. op Fp3:10. aan het lichaam van zijn heerlijkheid:
‘van zijn heerlijkheid’ (Gr. tès doxès autou) geeft aan waardoor het lichaam
gekenmerkt wordt (genitivus qualitatis); in contrast met ‘het lichaam van
onze vernedering’.
naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan zich te
onderwerpen: het woordje ‘ook’ (Gr. kai) laat zien dat het hier slechts gaat
om één manifestatie van Christus’ macht.
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4:1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en
kroon, staat zo vast in [de] Heer, geliefden!
Aan het eind van hoofdstuk 3 heeft Paulus moeten wijzen op mensen met
een christelijke belijdenis, maar met een totaal verkeerde praktijk. Het ging
hem aan het hart over zulke mensen te moeten spreken. Tegenover hun puur
aardse horizon stelde hij de hemel, waar de ware gelovigen thuis zijn en van
waaruit zij de Heer Jezus als Heiland verwachten. Zij richten hun blik naar
boven, in afwachting van zijn komst! Hij zal hen immers, wanneer Hij uit de
hemel zal komen, ook wat hun lichaam betreft geschikt maken voor het verblijf
in de heerlijkheid van de hemel. Dan zal hun behoudenis compleet zijn. Die
verandering zal Hij persoonlijk tot stand brengen, in overeenstemming met de
werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen.
Aan dit betoog gaat de apostel nu een conclusie verbinden. Het woordje
‘daarom’ wijst daar op. Nu hij de Heer Jezus als de Hemelse Almachtige aan
de Filippiërs heeft voorgesteld, is het duidelijk dat zij op aarde alleen in Hém
hun geestelijke stabiliteit moeten zoeken. Opnieuw blijkt hoeveel de gelovigen
te Filippi voor Paulus betekenen. Hij noemt hen letterlijk ‘mijn geliefde en zeer
verlangde broeders’, ‘mijn blijdschap en kroon’, ‘geliefden’. Hij waardeert
hen buitengewoon als zijn geliefde broeders en zusters en laat horen dat zijn
verlangen naar hen uit gaat. Hij verblijdt zich over hen en ziet hen als een nu reeds
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zichtbare aanleiding voor zijn toekomstige bekroning; deze zal plaatsvinden
bij de komst van de Heer (1Th2:19v.). Zij zijn het bewijs dat hij, ondanks zijn
verblijf in de gevangenis, niet door de tegenstander verslagen is: hij heeft
als apostel niet ‘tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid’ (2:16). Voordat
hij enige vermaningen gaat uitspreken, zowel aan het adres van de Filippiërs
gezamenlijk als aan dat van enkelen afzonderlijk, verzekert hij hen van de grote
genegenheid die hij voor hen heeft. Als een apostel zo duidelijk zijn hart heeft
blootgelegd, moet zijn vermaning voluit ernstig worden genomen: over zijn
goede bedoeling kan immers geen enkel misverstand bestaan.
4:1 Daarom: geeft, aan het begin van een hoofdzin, een vanzelfsprekend
gevolg, een conclusie aan; zie ook 2:12. Het woord (Gr. hooste) komt ook als
voegwoord voor met de betekenis ‘zodat’. Greijdanus vertaalt het hier zo en
interpreteert de zin dus als anacolouth, evenals in 2:12.
mijn geliefde broeders: zo ook in 2Ko7:1; 12:19; Jk1:16,19; 2:5. naar wie
ik ook verlang: in het Gr. (epipothètoi) één woord, dat lett. ‘zeer verlangd’
betekent, vgl. 1:8; 2:26; ‘verlangen’ (Gr. epipotheoo) verder in Rm1:11;
2Ko5:2 (‘vurig verlangen’); 9:14; 1Th3:6; 2Tm1:4; Jk4:5 (‘begeren’); 1Pt2:2.
Daarnaast als zelfst.nw. (Gr. epipothèsis) in 2Ko7:7,11 (2x ‘vurig verlangen’)
en (Gr. epipothia) in Rm15:23 (‘groot verlangen’).
mijn blijdschap en kroon: de enige plaats waar eveneens gelovigen Paulus’
blijdschap en kroon worden genoemd, en die duidelijk naar de toekomst
verwijst, is 1Th2:19: ‘Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de
roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? (20) U
bent immers onze heerlijkheid en blijdschap.’
staat zo vast in [de] Heer: ‘zo’ (Gr. houtoos) moet hier slaan op het
voorafgaande, en wel op de verwachting van de Heer Jezus als Heiland uit de
hemelen en het respect voor zijn macht (3:20,21). ‘Vaststaan in [de] Heer’
(vgl. 1Th3:8) betekent: geestelijke stabiliteit zoeken in de gemeenschap met
en de gehoorzaamheid aan de Heer. In 1:27 worden de Filippiërs opgeroepen
vast te staan ‘in één Geest’; zie comm. aldaar.
geliefden: zo ook in 1Pt2:11; 4:12; 2Pt3:1,8,14,17; 1Jh2:7; 3:2,21; 4:1,7,11;
Jd3,17,20.
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Vers 2 - 3
4:2 Euódia vermaan ik en Syntyché vermaan ik eensgezind te zijn in [de] Heer. 4:3
Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben
gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders,
van wie de namen in [het] boek van [het] leven staan.
Vervolgens worden twee zusters met name door de apostel genoemd. Euódia
en Syntyché worden beiden vermaand ‘eensgezind te zijn in [de] Heer’. Gebrek
aan eensgezindheid was een probleem in Filippi. Er was sprake van onderlinge
rivaliteit, zoals we zien in 1:27 en 2:2-4. De apostel vindt het des te belangrijker
dat juist deze beide vrouwen over hun inmiddels gegroeide onderlinge
geschilpunten en irritaties heen stappen. Zij hebben namelijk met de apostel
‘gestreden in het evangelie’, d.w.z. (vgl. 1:27) zij hebben samen met hem pal
gestaan en activiteit ontplooid ondanks de tegenstand die de prediking van het
evangelie in een vijandige wereld oproept. Paulus roept, nu hij deze oproep
tot verzoening doet, de hulp in van een broeder die hij aanduidt als ‘trouwe
metgezel’. Dit zou heel goed op Lukas kunnen slaan: de aanduiding ‘metgezel’
wijst op iemand die met de apostel meegereisd is. Als Lukas als auteur van het
boek Handelingen zichzelf insluit in de zgn. ‘wij-stukken’, is het interessant te
zien dat ook hij in Filippi is geweest (Hd16); daarna is er geen ‘wij-gedeelte’ tot
Hd20:6, waar Paulus met zijn reisgenoten zo’n vier tot zes jaar later naar Filippi
terugkeert. Mogelijk heeft Lukas, de auteur van het boek Hd, de tussenliggende
jaren in Filippi doorgebracht. Men heeft wel geopperd dat het zou gaan om
iemand met de eigennaam ‘Syzygus’, wat ‘Vereniger’ betekent. Paulus zou dan
met deze aanduiding een broeder uit Filippi oproepen zijn naam eer aan te
doen door zijn inspanningen de beide zusters weer op één lijn te krijgen. Voor
het bestaan van deze eigennaam bestaat echter geen bewijs, al kan men het
bestaan van deze naam natuurlijk niet helemaal uitsluiten. In dat geval weten
de Filippiërs ongetwijfeld op wie de apostel doelt.
Het is opmerkelijk dat juist in Macedonië het evangelie vooral vrouwen
aansprak. We zien dat in Filippi (Hd16:13, 14,40), Thessalonica (Hd17:4)
en Beréa (Hd17:12). Daarom is het des te verdrietiger als twee zusters, die
bovendien samen met Paulus hebben gestreden in het evangelie, kennelijk
daarin of in andere door hen verrichte taken geen eensgezindheid aan de dag
leggen.
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Paulus realiseert zich hierbij dat er velen zijn die op dezelfde wijze als Euódia,
Syntyché en Clemens (een broeder met een naam die te algemeen is om hem
te kunnen identificeren) met hem hebben gestreden in het evangelie. Hun
namen noemt hij niet. Daarover hoeft echter niemand verontrust te zijn, de
betrokkenen zelf nog het minst: belangrijker dan een eervolle vermelding in
een brief van de apostel Paulus is voor deze gelovigen dat hun namen staan
geregistreerd in het boek van het leven. Voor ‘het boek van het leven’ zie
Op3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27. Dit is het boek van Gods raadsbesluiten,
waarin al zijn uitverkorenen staan geregistreerd.
4:2 Euódia vermaan ik en Syntyché vermaan ik: de herhaling van ‘vermaan
ik’ (Gr. parakaloo) onderstreept dat beide zusters in gelijke mate
verantwoordelijk worden geacht voor het gebrek aan eensgezindheid; Paulus
vermijdt zo tevens elke schijn van partijdigheid.
eensgezind te zijn: ‘eensgezind zijn’ (Gr. to auto fronein) ook in 2:2 (waar TE
vertaalt ‘hetzelfde bedenken’); zie ook comm. aldaar. in [de] Heer: laat zien
van welke aard de bedoelde eensgezindheid is: in gemeenschap met en
onder het gezag van de Heer; dus niet de weg van een vleselijk compromis.
4:3 Ja: laat genegenheid zien voorafgaand aan een oproep; vgl. Fm:20.
ik vraag ook u trouwe metgezel: wie is deze metgezel? Ik houd het op
Lukas (conform de reconstructie van o.a. Bruce, Fee). Ook is gedacht
aan Epafroditus (zo o.a. Darby, Kelly, Grant, Lightfoot, Voorhoeve, Willis,
Ouweneel, Maxwell), maar het is onwaarschijnlijk dat degene die bij het
dicteren van de brief aanwezig is, zo aangesproken wordt (Fee). Andere
suggesties die gedaan zijn: Barnabas, Silas, Timotheüs (genoemd door
Lightfoot). Ook is het mogelijk ‘metgezel’ als eigennaam op te vatten; het
zou dan gaan om de trouwe ‘Syzygus’ (o.a. Kennedy, Greijdanus, Müller,
Martin, Robertson, Barth, De Boor, Hendriksen). Aangezien dit woord
ook ‘Verbinder’, ‘Vereniger’ kan betekenen, zou men dan niet ‘trouwe’
(Gr. gnèsios) moeten vertalen, maar ‘echte’, ‘ware’; zie comm. bij ‘trouw’
in 2:20: Syzygus moet, althans volgens deze visie, zijn naam eer aandoen
en een brugfunctie vervullen tussen Euódia en Syntyché. De naam kan ook
‘jukgenoot’ betekenen. Hij zou zich dan door zijn handelwijze nadrukkelijk
naast de apostel moeten opstellen. Bezwaar is dat de eigennaam Syzygus
niet op inscripties is aangetroffen. Tot slot nog twee curieuze suggesties:
de ‘trouwe metgezel’ zou Christus zijn (Wiesler) of de gehele gemeente te
Filippi (Hawthorne, Silva).
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wees hun behulpzaam: ‘hun’ (Gr. autais) is vrouwelijk en slaat terug op
Euodia en Syntyché.
die: ‘die’ (Gr. haitines) geeft eigenlijk meer een categorie aan en kan daarom
beter worden weergegeven als ‘aangezien zij ….’, of ‘daar zij behoren tot de
vrouwen die …’.
met mij hebben gestreden in het evangelie: ‘strijden met’ (Gr. sunathleoo)
verder alleen in 1:27 (‘meestrijdt met het geloof van het evangelie’).
samen met Clemens en mijn overige medearbeiders: deze woorden kunnen
worden gecombineerd met ‘wees hun behulpzaam’ (zo Lightfoot), maar
de plaatsing ervan maakt dat niet waarschijnlijk (zo terecht Kennedy,
Greijdanus): het is beter ze te combineren met ‘die met mij gestreden
hebben in het evangelie’.
van wie de namen in [het] boek van [het] leven staan: dit hoeft zeker niet
te betekenen dat zij reeds zijn overleden (contra Kennedy; vgl. Lk10:20 en
Op3:5), maar geeft eerder Paulus’ motivatie om niet de namen van al zijn
medearbeiders te vermelden.

Vers 4 - 5
4:4 Verblijdt u altijd in [de] Heer! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u! 4:5 Laat uw
inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Paulus wil de gelovigen te Filippi nog enkele algemene adviezen geven. Hij drukt
ze op het hart zich altijd in de Heer te verblijden. De omstandigheden van de
Filippiërs geven daar op zichzelf weinig aanleiding toe: zij hebben te maken
met tegenstanders (1:28; 3:2,18) en zijn bezorgd over Paulus’ omstandigheden
(1:18,19; 4:10). Met klem herhaalt hij daarom zijn woorden: verblijdt u! Dat zal
op de Filippiërs zeker indruk hebben gemaakt. Zij wisten dat de apostel deze brief
niet schreef vanuit een comfortabele vakantiebungalow, maar als gevangene te
Rome. Over zijn verblijf daar hadden zij al kunnen lezen in hoofdstuk 1. Paulus
schrijft daar over de positieve uitwerking die zijn gevangenschap heeft op de
verkondiging van het evangelie. Tevens wijst hij zijn lezers op de mogelijkheid
dat hij de doodstraf zal krijgen, al wordt hem al schrijvend duidelijk dat de
Heer nog een taak voor hem heeft onder de Filippiërs. Hij maakt zich geen
zorgen over zichzelf, maar wél over de onderlinge rivaliteit van de gelovigen
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te Filippi, over hun gebrek aan eensgezindheid. In hoofdstuk 2 noemt hij zijn
gevangenschap slechts indirect (‘mijn omstandigheden’, vs.23) en in hoofdstuk
3 helemaal niet. Ook in hoofdstuk 4 komt zijn persoonlijke situatie nauwelijks
aan de orde (‘de omstandigheden waarin ik ben’, vs.11; ‘mijn verdrukking’,
vs.14). Bij de onzelfzuchtige houding die Paulus in deze hele brief laat blijken,
past de oproep die hij nu doet om zich altijd in de Heer te verblijden. Dat
laat meteen zien hoe het mogelijk is dat de apostel in zijn omstandigheden
zo weinig met zichzelf bezig is en zelfs helemaal niet om zijn situatie lijkt te
treuren. In hoofdstuk 2 heeft hij laten zien hoe groot de Heer Jezus was in
zijn gehoorzaamheid op aarde, en in hoofdstuk 3 heeft hij gesproken over de
geweldige betekenis die de hemelse Christus voor hem heeft. Het zal dan ook
voor iedereen duidelijk zijn dat hijzelf zich voortdurend in de Heer verblijdt
en daarom op een volkomen natuurlijke manier de Filippiërs tot deze zelfde
houding oproept! Dat heeft niets te maken met geëxalteerde, opgefokte en dus
puur uiterlijke blijdschap zonder basis. Deze oproep is afkomstig van iemand die
weet waarover (en over Wie!) hij praat en die zelf een levend voorbeeld voor
zijn lezers is.
Paulus zegt ook nog iets over hun getuigenis naar buiten.
In 2:15 had hij al gewezen op de noodzaak alles te doen zonder mopperen en
tegenspreken, ‘opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van
God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als
lichten in de wereld.’ Er kunnen echter omstandigheden zijn waar gelovigen
gewoon doorheen moeten, en die niet een gevolg zijn van hun eigen gedrag.
Ook dan wordt de manier waarop zij op deze omstandigheden reageren,
door de mensen opgemerkt. De mensen zouden dan moeten vaststellen dat
gelovigen zich daarin schikken. Omdat de situatie zelf daartoe aanleiding geeft?
Of omdat gelovigen altijd zulke geestelijke krachtfiguren zijn? De apostel geeft
een heel andere beweegreden voor deze ‘inschikkelijkheid’: de Heer is nabij!
Dat de Heer nabij is, is op twee manieren volledig waar:
1.

Hij is vlak bij de zijnen (vgl. Ps.34:19; 119:151; 145:18) – is dat een plaats
voor onderlinge rivaliteit?

2.

Zijn komst staat voor de deur – is dat een tijd voor onderlinge rivaliteit?
Hier kan worden gedacht aan:
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a.

de opname van de gemeente (1Th4:15v.); Paulus’ woorden houden
dan een vermaning in: laat de mensen jullie inschikkelijkheid
opmerken, want als de Heer eenmaal gekomen is, kan er van jullie
geen getuigenis naar de mensen meer uitgaan;

b.

zijn verschijning in heerlijkheid; Paulus’ woorden houden dan een
bemoediging in: nu moeten jullie je nog schikken in aangedaan
onrecht, maar er komt een tijd dat de Heer jullie openlijk recht zal
verschaffen (2Th1:7v.).

Zowel (1) als (2) geven een uitstekende zin. Waarschijnlijk heeft de apostel
zich opzettelijk benopt en dubbelzinnig uitgedrukt om zijn lezers beide
mogelijkheden te laten overwegen.
Geldt ook hier niet opnieuw dat de Filippiërs in Paulus zelf het grote voorbeeld
van inschikkelijkheid hebben? Hij weet waarover hij spreekt, zoals hij ook in
de rest van dit hoofdstuk laat zien. Daarom verdienen zijn woorden voluit
ernstig genomen te worden; niet alleen omdat ze zijn opgeschreven door een
geïnspireerde apostel, maar ook omdat het woorden zijn die teruggaan op de
persoonlijke ervaring van een man van vlees en bloed, ‘een mens van gelijke
natuur als wij’ (Jk5:17).
4:4 Verblijdt u altijd in [de] Heer: voor de uitdrukking ‘zich in de Heer
verblijden’ zie ook vs.10, en vgl. comm. bij 3:1. Voor ‘zich altijd verblijden’
vgl. 1Th5:16.
Nog eens zal ik zeggen: een nadrukkelijke herhaling: ik heb het gezegd, en ik
zal het nog een keer zeggen.
verblijdt u: ‘in de Heer’ wordt hier weggelaten; het gaat om het ‘zich
verblijden’ als handeling, en niet om andere activiteiten.
4:5 Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn: ‘inschikkelijkheid’
(Gr. to epieikes) is gevormd van het adiectivum ‘inschikkelijk’ (Gr. epieikès), dat
voorkomt in 1Tm3:3; Tt3:2; Jk3:17; 1Pt2:18. Het bijbehorend substantivum
(Gr. epieikeia) komt voor in Hd24:4 (‘welwillendheid’, van Felix) en 2Ko10:1
(‘goedertierenheid’, van Christus); vgl. Ps86:5LXX (‘gaarne vergevend’). Het
woord betekent oorspronkelijk ‘passend’, ‘eerlijk’, ‘billijk’, ‘redelijk’; vandaar
later ‘mild’, ‘meegaand’, ‘soepel’, ‘inschikkelijk’. ‘Aan alle mensen’: vgl.
Jh13:35 (‘Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde
onder elkaar hebt’).
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De Heer is nabij: ‘nabij’ (Gr. eggus) kan op plaats (o.a. Lk19:11; Jh3:23; 19:42)
en op tijd (o.a. Mt24:32; 26:18; Jh2:13) slaan; vgl. 1Ko16:22; Jk5:8.

Vers 6 - 7
4:6 Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met
dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. 4:7 En de vrede van God, die
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus
Jezus.
Vervolgens roept de apostel de Filippiërs op in niets bezorgd te zijn. Mogen
ze dan helemaal nooit verandering van hun situatie wensen? Moeten ze alles
maar passief en zonder enig gevoel over zich heen laten komen? Neen, dat is
beslist niet wat Paulus bedoelt. Hij gaat ervan uit dat gelovigen geen gevoelloze
robotten zonder verlangens zijn. Die verlangens mogen ze hebben, en ze mogen
ze bekendmaken: niet bij mensen; die moeten, zoals we in vs.5 zien, juist de
inschikkelijkheid van de gelovigen opmerken. Gelovigen mogen hun wensen
kenbaar maken op het beste adres dat maar denkbaar is: bij God! Dat mag
onder alle omstandigheden, door middel van gebed en smeking. Daarbij moet
echter de dankzegging een vaste plaats hebben. De apostel gaat ervan uit dat
gelovigen altijd, al hebben ze nog zulke gerechtvaardigde verlangens, iets zien
waarvoor ze kunnen danken. Die dankzegging geldt ook datgene waarvoor
men zich met gebed en smeking tot God wendt: gelovigen kunnen God altijd
bij voorbaat danken voor zijn verhoring van hun gebeden.
Verschaft Paulus de Filippiërs hier nu een soort tovermiddel? Stelt hij hun in
het vooruitzicht dat God al hun wensen altijd en onbeperkt zal inwilligen?
Neen, want God weet ook waarom sommige verlangens beter niet ingewilligd
kunnen worden. Paulus heeft dat zelf moeten leren. Drie keer had hij de Heer
een verlangen van zijn hart voorgelegd, om vervolgens te ontdekken dat de
Heer hem wilde leren dat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt (2Ko12:810). Zo heeft Paulus geleerd wat genade is. Nu vertelt hij de Filippiërs dat zij,
als gevolg van hun gebed en smeking met dankzegging, in ieder geval altijd
mogen rekenen op dat heel concrete antwoord dat hij uit eigen ervaring kent:
de vrede van God. God geeft hun innerlijk een vrede die voor het gewone
menselijke verstand niet te begrijpen is, maar daar ver bovenuit gaat. Het
is dan ook de vrede van God, die Hij in alle omstandigheden wil schenken;
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ook wanneer er vanuit menselijk oogpunt bekeken juist aanleiding is voor
grote geestelijke onrust of angst. Die vrede zal de harten en gedachten van
de gelovigen bewaren of bewaken, zoals een garnizoen soldaten de poorten
van een stad bewaakt (zie 2Ko11:32). Dit vindt plaats ‘in Christus Jezus’: in alle
omstandigheden geeft de vrede van God aan gelovigen het besef van veiligheid
en geborgenheid door hun gemeenschap met Hem. Christus Jezus, de
verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God, is van deze door God gegeven
vrede het volmaakte centrum en het herkenningspunt. Bij Hém wil God de
gedachten van de gelovigen in volle vrede bepalen.
Deze ‘vrede van God’, die God steeds opnieuw wil geven als antwoord op het
gebed, is iets anders dan de ‘vrede met God’ die gelovigen eens voor altijd
hebben ontvangen als gevolg van hun rechtvaardiging door het geloof; als
gevolg daarvan staan zij niet meer op voet van oorlog met God (Rm5:1).
De vrede van God is de vrede die God Zelf in alle omstandigheden heeft
en die Hij ook aan zijn kinderen wil schenken als zij zich in het gebed in alle
omstandigheden van Hem afhankelijk tonen.
4:6 Weest in niets bezorgd: ‘bezorgd zijn’ (Gr. merimnaoo) is in 2:20 vertaald
met ‘behartigen’; zie comm. aldaar; verwant met Gr. merimna, dat ‘zorg’
(Mt13:22; Mk4:19; Lk8:14; 21:34) of ‘bezorgdheid’ (2Ko11:28; 1Pt5:7)
betekent.
in niets: dit heeft de nadruk; het staat in het Gr. vooraan.
maar laat in alles: ‘in alles’ (Gr. en panti) heeft na ‘maar’ de nadruk; het staat
er in het Gr. direct achter. Zo wordt het contrast met ‘in niets’ onderstreept.
Het betekent ‘in elk [ding]’, ‘in elke [omstandigheid]’.
uw verlangens bekend worden bij God: ‘verlangens’ (meervoud van Gr.
aitèma) ook in Lk23:24 (‘eis’, evt. [dringend] ‘verzoek’) en 1Jh5:15 (‘beden’);
is afgeleid van een werkwoord (Gr. aiteoo) dat meestal gebruikt wordt
voor vragen of verzoeken die aan een meerdere zijn gericht; vgl. het meer
vertrouwelijke woord ‘vragen’ (Gr. erootaoo) in 4:3.
door gebed en smeking: lett. ‘door het gebed en de smeking’, d.w.z. door het
bekende, gebruikelijke bidden en door het bekende, gebruikelijke smeken;
beide woorden ook in Ef6:18 (‘met alle gebed en smeking’); andersom in
1Tm2:1; 1Tm5:5. ‘Gebed’ (Gr. proseuchè) is een meer algemeen woord,
terwijl ‘smeking’ (Gr. deèsis) meer specifiek ‘vragen’ betekent.
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met dankzegging: zonder lidwoord (Gr. meta eucharistias, als in 1Tm4:3,4);
karakteriseert de wijze waarop gelovigen door gebed en smeking alles bij
God bekend mogen maken. Dit dient met dankzegging gepaard te gaan,
zowel voor reeds ontvangen zegen en voor Wie God is, alsook – bij voorbaat
– voor de verwachte verhoring van opgezonden gebeden en smekingen.
4:7 En: hier concluderend op te vatten: ‘en [als gevolg daarvan]’.
de vrede van God: dit begrip wordt verschillend verklaard:
1.

‘de vrede die door God gegeven en/of van Hem afkomstig is’ (zo
Greijdanus, Müller, Martin, Fee); ‘van God’ moet dan opgevat worden
als genitivus subiectivus en/of originis. Dit laatste is zeker de gedachte
in 1Tm1:2 en 2Tm1:2 (waar ‘van’ de vertaling is van Gr. apo + genitivus =
vanaf), alsook in 2Jh:3 (waar ‘van’ de vertaling is van Gr. para + genitivus
= van de kant van). God wordt de ‘God van de vrede’ genoemd in
Fp4:9; vgl. 2Th3:16.

2.

‘de vrede waarin God is’, ‘de vrede die God heeft’ (Darby, Kelly, Grant,
Ouweneel, Müller, Hawthorne, O’Brien); ‘van God’ moet dan opgevat
worden als als genitivus possessivus.

3.

‘de vrede die God Zelf heeft en die Hij ook zijn kinderen wil schenken
als antwoord op hun gebed’; naar deze combinatie van

(1) en (2) gaat mijn voorkeur uit.
die alle verstand te boven gaat: ‘verstand’ (Gr. nous) geeft hier zowel de
denkactiviteit als de gerichtheid daarvan aan (vgl. Lk24:45; Rm1:28; 12:2),
maar niet direct (contra Lightfoot) de ontwikkelde gedachten zelf (zie
direct hieronder). ‘Alle verstand’ heeft hier de betekenis van ‘elke mogelijke
denkactiviteit’ of ‘elke manier van denken’.
zal uw harten en uw gedachten bewaren: ‘bewaren’ is hier Gr. froureoo,
dat verder voorkomt in 2Ko11:32 (‘bewaken’); Gl3:23 (‘vangen’, ‘gevangen
houden’); 1Pt1:5 (‘bewaren’); het benadrukt de notie van veiligheid en
bescherming.
in Christus Jezus: Hij is de Persoon op Wie Gods vrede de harten en gedachten
van de gelovigen richt, en in gemeenschap met Wie deze wordt genoten.
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Vers 8 - 9
4:8 Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al
wat rein, al wat beminnelijk, al watwelluidend is, als er enige deugd en als er
enige lof is, bedenkt dat. 4:9 Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt
in mij, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn.
Paulus heeft de gelovigen in Filippi erop gewezen hoe, ondanks spanningen
over personen en omstandigheden, hun harten en gedachten bewaard kunnen
worden door de vrede van God. Juist vanuit die veilige, beschermde toestand
hebben zij alle aanleiding hun gedachten te richten op een aantal heel positieve
dingen. Zoals hij aan de Romeinen schrijft: ‘Ik wil dat u wijs bent jegens het
goede, maar rein jegens het kwade’ (Rm16:19). De apostel roept hen op deze
dingen heel bewust te ‘bedenken’; hij gebruikt hier niet het woord dat speciaal
met ‘gezindheid’ te maken heeft, zoals in 2:2 en 5, maar een woord dat
betrekking heeft op de activiteit van het denkvermogen. De apostel moedigt
de Filippiërs aan om, ondanks het kwaad in hun woonplaats en alle gevaren
waaraan zij als gelovigen verder blootstaan, hun gedachten heel bewust te
vullen met goede dingen. Met de begrippen die hij hier gebruikt om die dingen
aan te duiden, zijn de Filippiërs zo goed als zeker reeds voor hun bekering
bekend geweest. Het zijn namelijk begrippen die vrij algemeen voorkomen
in geschriften van een destijds zeer populaire filosofische stroming, de Stoa
(vgl. Hd17:18). De gedachten van de Stoa waren in het hele Romeinse rijk
bekend, zeker in een kolonie als Filippi. Men heeft dan ook wel geconcludeerd
dat Paulus hier heeft willen laten zien dat ook de Stoïcijnse filosofie nog
iets goeds had voortgebracht, en wel op het gebied van de moraal. Anderen
hebben benadrukt dat bijna alle hier door Paulus genoemde begrippen ook
voorkomen in de Joodse wijsheidsliteratuur en dus niet rechtstreeks met het
Grieks-Romeinse denken te maken hebben.
Terecht is echter geconcludeerd dat Paulus de op zichzelf bekende terminologie
van zowel de Stoa als het Hellenistisch jodendom weliswaar bewust gebruikt
en daarmee een bepaalde herinnering oproept, maar dit doet vanuit een
radicaal christelijke invalshoek. Dat de opgesomde ‘deugden’ in christelijke zin
moeten worden opgevat, blijkt met name uit vs.9, waar de apostel zijn eigen
leer en leven aan de lezers voorhoudt. De duidelijkste parallel met dit gedeelte
is Jk3:13-18, waar sprake is van de ‘wijsheid die van boven is’.
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De Filippiërs moeten hun gedachten bewust richten op:
1.

alles wat waar is: en niet op de voorwendsels van predikers die de
gevangenschap van Paulus verzwaren (vgl. 1:18);

2.

alles wat eerzaam is: en niet op het oneervolle gedrag van degenen wier
god de buik is (vgl. 3:19);

3.

alles wat rechtvaardig is: en niet slechts op de gerechtigheid die in [de]
wet is, die uiterlijk en formeel is (vgl. 3:6,8);

4.

alles wat rein is: en niet op de onzuivere motieven van partijzucht en
rivaliteit die bij sommige predikers te bespeuren zijn (vgl. 1:17);

5.

alles wat beminnelijk is: en niet op de dingen waarin de mensen om hen
heen, het kromme en verdraaidegeslacht, hun vreugde vinden (vgl. 2:15);

6.

alles wat welluidend is: op dingen die in zichzelf positief zijn, en die niet
tot onderlinge verwijdering leiden, zoals de partijzucht en de ijdele roem
(2:3);

7.

als er enige deugd en als er enige lof is: d.w.z. er bestaat toch vanzelfsprekend
deugd (heerlijkheid) en lofwaardigheid, en wel in ieder geval bij God.
Maar ook gelovige mensen mogen door hun leven de deugden van God
verkondigen en Hem daardoor loven (vgl. 1Pt2:9; Fp1:11). Deze deugd en lof
mogen een plaats hebben in de gedachten van de Filippiërs.

Paulus gaat nog verder. Hij wil dat de Filippiërs zich realiseren dat er naast
een fundamenteel richtinggevend gedachtenleven ook een christelijke
levenspraktijk zichtbaar moet zijn. Het bijzondere is dat de apostel hier,
evenals in 3:17, zichzelf en zijn onderwijs aan zijn lezers voorhoudt. Dat is
alleen mogelijk omdat hij weet dat er geen tegenspraak te bespeuren is tussen
wat hij hun verkondigd heeft en de manier waarop hij leeft. Denk nog maar
eens terug, beste Filippiërs (zo zegt Paulus als het ware), en herinner je wat je
van mij geleerd, ontvangen en gehoord hebt, en ook wat je in mij gezien hebt.
Doe dat maar gewoon. Leef volgens die beginselen en breng ze zo in praktijk
als je mij dat hebt zien doen. Zou Paulus dat hebben durven schrijven als hij
wist dat er op zijn eigen praktijk aanmerkingen te maken waren? En dat nog
wel aan mensen die daarvan zelf getuige waren geweest? Hier zien we hoe het
Woord van God, juist doordat het door mensen mocht worden opgeschreven,
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een bijzondere kracht heeft: ‘<Heilige> mensen van Godswege hebben, door
[de] Heilige Geest gedreven, gesproken’ (2Pt1:21). De manier van denken en
leven zoals Paulus die schildert, heeft tot gevolg dat de God van de vrede met
zulke mensen is. Niet alleen zijn vrede, zoals in 4:7, maar Hijzelf!
In het zojuist besprokene zien we dat de apostel in zijn onderwijs niet op een
afstandelijke manier leerstellige kennis doorgaf, maar daar ook zelf met zijn
hele wezen bij betrokken was. Hij was zelf het levende voorbeeld van wat hij
onderwees, en daarom gaat van zijn onderwijs nog steeds een enorme kracht
uit. Zo schrijft hij later aan Timotheüs: ‘Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en
waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie (meervoud) je het
hebt geleerd’ (2Tm3:14).
4:8 Overigens, broeders: het woord ‘overigens’ sluit enerzijds concluderend
af, maar kondigt daarnaast een (voorzichtige) verandering van thema aan,
zonder dat het verband met het voorafgaande geheel wordt losgelaten; zie
verder comm. bij 3:1.
al wat waar: ‘waar’ (Gr. alèthès) in Fp alleen hier; ‘waarheid’ (Gr. alètheia) in
1:18. In beide gevallen gaat het om waarheid in de zin van waarachtigheid,
tegenover leugenachtigheid of onoprechtheid.
al wat eerzaam: ‘eerzaam’ (Gr. semnos) verder alleen 1Tm3:8,11; Tt2:2
(‘eerbaar’); verwant met ‘eerbaarheid’ (Gr. semnotès) 1Tm2:2; 3:4; Tt2:7. De
betekenis is ‘dat wat respect oproept of afdwingt’, ‘waardig’.
al wat rechtvaardig: ‘rechtvaardig’ (Gr. dikaios) ook in 1:7 (‘terecht’).
al wat rein: ‘rein’ (Gr. hagnos) als bijwoord in 1:17 (‘zuiver’); heeft de betekenis
van ‘moreel rein’, ‘moreel onberispelijk’, ‘oprecht’; vandaar ‘rein’; vgl.
2Ko7:11; 11:2; 1Tm5:22; Jk3:17; 1Jh3:3; specifiek ‘kuis’ in Tt2:5 en 1Pt3:2.
al wat beminnelijk: ‘beminnelijk’ (Gr. prosfilès) in het NT alleen hier; men
kan ook vertalen ‘aangenaam’, ‘welgevallig’, ‘mooi’, ‘aantrekkelijk’.
al wat welluidend is: ‘welluidend’ (Gr. eufèmos) in het NT alleen hier; verwant
is het substantivum ‘goed gerucht’ (Gr. eufèmia) in 2Ko6:8, dat daar staat
tegenover ‘kwaad gerucht’ (Gr. dusfèmia); dit laatste woord is weer verwant
met ‘lasteren’ (Gr. dusfèmeoo) in 1Ko4:13. ‘Welluidend’ heeft dus de
betekenis van ‘een goed gerucht verspreidend’, dus ‘niet-lasterend’, ‘nietkwaadsprekend’, ‘lovend’, oftewel: ‘positief’.
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als er enige deugd en als er enige lof is: tweemaal ‘als’ heeft hier beide keren
dezelfde betekenis als in 2:1, ‘aangezien’ (contra Fee, die ten onrechte
denkt dat ‘enige’ onderwerp kan zijn (‘iets’) en dan ‘heeft’ vertaalt!); zie
comm. aldaar. ‘Deugd’ (Gr. aretè) alleen hier in Fp; verder 1Pt2:9; 2Pt1:3,5.
De betekenis van ‘deugd’ is ‘voortreffelijkheid’, ‘heerlijkheid’ (van God, zo
‘majesteit’ in Hk3:3LXX), ‘geestelijke kracht’ (van mensen). ‘Lof’ (Gr. epainos)
ook in 1:11, ‘tot heerlijkheid (vgl. ‘deugd’!) en lof van God’; bij mensen: ‘iets
lofwaardigs’.
bedenkt dat: lett. ‘bedenkt die dingen’, d.w.z. alle in vs.8 genoemde. ‘Bedenkt’
(Gr. logizesthe) is praesens en heeft de betekenis van ‘bedenkt voortdurend’,
in de zin van ‘overweeg voortdurend, als een gewoonte’; zie voor deze
betekenis Hb11:18.
4:9 Eigenlijk zou men moeten vertalen: ‘Wat u zowel geleerd als ontvangen
als gehoord als gezien hebt in mij, doet dat’; de woorden ‘in mij’ horen bij
alle vier werkwoordsvormen.
Wat u geleerd: ‘Wat’ (Gr. ha) heeft de betekenis van ‘de [specifieke, concrete]
dingen die’. ‘Geleerd hebt’ is, evenals de overige vormen, aoristus en slaat
dus op eenmalige afgesloten handelingen. ontvangen: gaat verder dan
‘geleerd’. Bij ‘ontvangen’ (Gr. paralambanoo) moet meer gedacht worden
aan het zich persoonlijk met vrucht toe-eigenen en verwerken van het
geleerde; vgl. ‘aannemen’ in 1Ko15:1. Zie voor dit ‘ontvangen’ op gezag van
een hogere autoriteit ook Gl1:9; Ko2:6; 1Th4:1.
gehoord en gezien hebt in mij: vgl. 1:30. ‘In mij’: d.i. in mijn persoon. Hierbij
kan behalve aan Paulus’ persoonlijke aanwezigheid in Filippi ook aan de
inhoud van deze brief of aan de mondelinge dienst van Epafroditus en
Timotheüs gedacht worden. Ook zo kon het voorbeeld van Paulus Filippi
bereiken.
doet dat: d.i. ‘breng die dingen in praktijk’, en wel voortdurend, als een
gewoonte; ook deze imperativus is praesens (Gr. prassete). en de God van de
vrede zal met u zijn: ‘de God van de vrede’ ook in Rm15:33; 16:20; 1Th5:23;
Hb13:20; zie ook 1Ko14:33. Vgl. ‘de
God van de liefde en vrede’ in 2Ko13:11, en ‘de Heer van de vrede’ in
2Th3:16.
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Vers 10 - 13
4:10 Ik heb er mij echter bijzonder over verblijd in [de] Heer, dat u eindelijk
weer eens uw denken aan mij verlevendigd hebt; u hebt weliswaar [aan mij]
gedacht, maar u had de gelegenheid niet. 4:11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd;
want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben.4:12
Ikweetvernederdteworden,ikweetookovervloedte hebben; in elk opzicht en in
alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed
hebben als in gebrek lijden. 4:13 Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft.
Paulus heeft in het voorafgaande zijn praktische vermaningen beëindigd. Hij
wil zijn brief nu gaan afsluiten, maar stelt eerst nog een onderwerp aan de orde
dat hem grote vreugde gegeven heeft. Hij bedankt de Filippiërs voor een gift
die hij van hen heeft mogen ontvangen. Dat blijkt bij het lezen van deze brief
pas echt duidelijk als we even doorlezen en de bewoordingen van vs.11 met
vss.14-18 combineren; de Filippiërs zullen echter meteen begrepen hebben
waarop de apostel doelt met de zin ‘Ik heb mij er echter bijzonder over verblijd
in [de] Heer, dat u eindelijk weer eens uw denken aan mij verlevendigd hebt’
(vs.10). Overigens spreekt de apostel zijn dank niet rechtstreeks tegenover
de Filippiërs uit. Hij spreekt over zijn grote vreugde in de Heer, en niet in de
gave of de vrijgevigheid van de Filippiërs. Zijn dankbaarheid geldt bovendien
niet de hem gezonden gift als zodanig, maar meer de motivatie van de kant
van de gevers. Op de van hun kant ontvangen financiële steun heeft Paulus al
gezinspeeld in 1:5, waar hij spreekt over hun ‘gemeenschap met het evangelie
van de eerste dag af tot nu toe’. Nu zijn brief bijna ten einde is, wil hij de
Filippiërs nog eens nadrukkelijk laten weten hoe blij hij is over het feit dat ze
hun denken aan hem weer nieuw leven ingeblazen hebben. Dat moet niet als
een verwijt van zijn kant worden opgevat. Liefdevol voegt Paulus namelijk toe
dat hij wel weet dat de Filippiërs niet in de gelegenheid waren geweest hun
voornemen om hem materieel te steunen, daadwerkelijk uit te voeren. Wat
de reden daarvan was, is niet zeker. Het is niet ondenkbaar dat het uitblijven
van een gift aan Paulus hun eigen armoede als oorzaak had (vgl. 2Ko 8:2), maar
waarschijnlijker is de reden dat Epafroditus niet eerder in de gelegenheid was
om namens hen dit dienstbetoon aan de apostel te verrichten. Voor het maken
van de lange reis van Filippi naar Rome was niet zomaar iedereen beschikbaar
(zie 2:30). Het wachten was dus op een gelegenheid dat zij Epafroditus, hun
gezant en bedienaar in Paulus’ behoeften (2:25), naar de apostel konden
zenden.
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Paulus wil overigens niet dat de Filippiërs bij het lezen
van deze woorden gaan denken dat hij iets tekortkomt. In hun ogen is hij
misschien wel degelijk in armoedige omstandigheden geweest, maar hijzelf
is in staat daar heel anders tegen aan te kijken. Hij heeft geleerd tevreden te
zijn met (of liever: in) de omstandigheden waarin hij zich bevindt. ‘Tevreden’ is
de vertaling van het Griekse woord autarkès d.i. ‘zelf genoeg [hebbend]’; het
Nederlandse woord ‘autarkie’ is hiermee verwant. Elders houdt de apostel deze houding van tevredenheid ook
andere gelovigen voor: ‘Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en weest
tevreden met (lett. ‘laat voor u genoeg zijn’) wat u hebt’ (Hb13:5); zie ook
1Tm6:6-8: ‘Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst;
want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit
kunnen wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij
daarmee tevreden zijn.’ Paulus vertelt de Filippiërs dat hij op dit punt een
leerproces heeft moeten doormaken en nu een eindstadium heeft bereikt. Nu
is hij zo ver dat hij kan vertellen in welke omstandigheden hij die tevredenheid
heeft leren ervaren. Hij weet wat het is vernederd te worden, hij weet ook
wat het is overvloed te hebben. Alles heeft hij persoonlijk ondervonden: zowel
verzadiging als honger, zowel overvloed als gebrek. Daarin is hij ingewijd,
d.w.z. de Heer heeft het hem allemaal laten ervaren. Hoe komt het dat
Paulus zo rustig en evenwichtig over dit alles schrijft? Komt dat omdat hij
als apostel een soort super-gelovige is, een lid van een geestelijke elite die
een beetje boven de grauwe massa van gewone gelovigen zweeft en vanaf
hemelse hoogten meewarig op al die zwoegers neerziet? Paulus verklapt hier
zijn geheim. Het komt helemaal niet door hemzelf! De kracht om zich in geen
enkele omstandigheid van mensen afhankelijk te voelen moet hij van een Ander
krijgen, van Iemand wiens Naam hij niet noemt, maar die hij op zo’n manier
aanduidt dat direct duidelijk is op Wie hij doelt: ‘Ik vermag alles door Hem die
mij kracht geeft (of: sterkt)’; dat verwijst naar de activiteit van de Heer Jezus
Christus (vgl. Ef6:10; 1Tm1:12; 2Tm2:1; 4:17), door Wie Paulus zich gegrepen
weet (Fp3:12) en aan Wie hij altijd en overal genoeg heeft.
4:10 Ik heb er mij echter bijzonder over verblijd in [de] Heer : voor de
woordgroep ‘zich verblijden in [de] Heer’ zie 3:1 + comm.; 4:4. dat u eindelijk
weer eens uw denken aan mij: ‘uw denken aan mij’ (Gr. to huper emou fronein)
is lett. ‘uw gezind-zijn betreffende mij’, als in 1:7; zie comm. aldaar.
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verlevendigd hebt: dit werkwoord (Gr. anathalloo) komt in het NT alleen
hier voor en kan betekenen ‘doen uitspruiten’, ‘doen opleven’ – in dat geval
is ‘uw denken aan mij’ object; het is ook mogelijk ‘opleven’, ‘uitspruiten’
te vertalen – dan is ‘uw denken aan mij’ een accusativus respectus, die
aangeeft waarin dit ‘op leven’ bestaat. Voor de uitleg maakt deze keuze
nauwelijks verschil. De aoristus wijst op het eenmalige, specifieke karakter
van deze handeling.
u hebt weliswaar [aan mij] gedacht: ‘weliswaar’ is de vertaling van drie
Gr. woorden (ef’ hooi kai), die ook kunnen worden weergegeven als ‘want
ook’ (vgl. voor de weergave ‘want’ van de eerste twee woorden Blass
§235 nt 3) of als ‘inderdaad’. Het is ook mogelijk te vertalen: ‘aan wie u
ook hebt gedacht’, waarbij ‘wie’ terugslaat op het voorafgaande ‘mij’ (o.a.
Kennedy). ‘Hebt gedacht’ (Gr. efroneite) is imperfectum en geeft aan dat
dit een duurzame toestand was: ‘ik was al die tijd in jullie gedachten’. maar
u had de gelegenheid niet: ‘de gelegenheid niet hebben’ is één woord (Gr.
akaireomai) dat in het NT alleen hier voorkomt en verwant is met ‘ongelegen’
(Gr. akairoos) in 2Tm4:2. Men zou ook kunnen vertalen: ‘maar het kwam u
niet gelegen’. Ook hier een imperfectum: ‘u had al die tijd de gelegenheid
niet’. Vgl. de woordgroep ‘gelegenheid hebben’ in Mk6:31 en 1Ko16:12; ‘tijd
hebben/besteden’ in Hd17:21 (Gr. eukaireoo); ‘gelegenheid’ in Mt26:16 en
Lk22:6 (Gr. eukairia) en ‘op de juiste tijd in Hb4:16 (Gr. eukairos).
4:11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd: ‘gebrek’ (Gr. husterèsis) verder alleen
Mk12:44.
want ik heb geleerd tevreden te zijn: ‘ik’ (Gr. egoo) heeft de nadruk: anderen
misschien niet, maar ik wel! Voor ‘leren’ vgl. 4:9. ‘Tevreden’ (Gr. autarkès)
alleen hier in NT; vgl. ‘tevredenheid’ (Gr. autarkeia) in 2Ko9:8 (‘in bezit van
al het nodige’ is lett. ‘alle tevredenheid hebbend’); 1Tm6:6.
met de omstandigheden waarin ik ben: ‘met’ kan beter vertaald worden met
‘in’; lett. ‘tevreden te zijn in welke omstandigheden ik ben’.
4:12 Ik weet vernederd te worden: vgl. ‘zichzelf vernederen’ in 2:8.
ik weet ook overvloed te hebben: zie ook vs.18.
in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd: ‘in elk opzicht’ (Gr. en panti)
betekent ‘in elke specifieke omstandigheid’; ‘in alles’ (Gr. en pasin) betekent
‘in alle mogelijke omstandigheden in het algemeen’; vgl. 2Ko11:6. ‘Ben ik
ingewijd’ (Gr. memuèmai) is een term die afkomstig is uit de mysterie (=
inwijdings)-godsdiensten), maar uiteindelijk een ‘gewone’, niet-religieuze
betekenis heeft gekregen.
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zowel in verzadigd zijn als in honger lijden: dit lijkt de uitwerking te zijn van
‘in elk opzicht’, daar het twee specifieke omstandigheden betreft.
zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden: dit lijkt de uitwerking te zijn van
‘in alles’, daar het twee meer algemene omstandigheden betreft.
4:13 Ik vermag alles: ‘vermogen’ (Gr. ischuoo) heeft de betekenis van
‘kunnen’, ‘sterk zijn in’.
door Hem die mij kracht geeft: sommige handschriften lezen niet ‘Hem’ maar
‘Christus’; een duidelijk voorbeeld van een verduidelijkende correctie door
een latere afschrijver. ‘Kracht geven’ is één woord (Gr. endunamoöo), dat
aangeeft dat het gaat om innerlijke kracht; hangt samen met ‘kracht’ (Gr.
dunamis) dat in Fp slechts voorkomt in 3:10, de ‘kracht van zijn opstanding’.
Mogelijk verwijst de apostel met ‘Hem die mij kracht geeft’ specifiek naar
de kracht die hem verleend wordt door de opgestane Christus; zie ook de
verwijzingen in de hoofdtekst.

Vers 14 - 16
4:14 Toch hebt u er goed aan gedaan deel te nemen aan mijn verdrukking.
4:15 U weet ook zelf, Filippiërs, dat in het begin van het evangelie, toen ik van
Macedonië was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgave en ontvangst
met mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen. 4:16 Want ook in Thessalonika
hebt u mij éénen andermaal voor mijn behoefte gezonden.
Paulus heeft geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij zich
bevindt. In elk opzicht en in alles is hij ingewijd. Hij weet zich namelijk gesterkt
door Christus, die hem kracht geeft. Toch houdt dat niet in dat de Filippiërs hun
gift daarom net zo goed achterwege hadden kunnen laten. Neen, zij hebben
juist, met de woorden van de Heer in Mk14:6, ‘een goed werk aan hem verricht’.
Zij hebben er goed aan gedaan deel te nemen aan Paulus’ verdrukking, en
hebben daarmee een gedragslijn voortgezet waarmee zij al begonnen waren
op het moment dat Paulus uit Macedonië vertrok. In 1:5 spreekt de apostel met
dankbaarheid over hun ‘gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af
tot nu toe’. Dat deed zijn hart goed. Hij zag hun activiteit en betrokkenheid als
‘vrucht van [de] gerechtigheid die door Jezus Christus is’ (1:11). Alleen van hen
had hij, ook vóór zijn vertrek uit Macedonië, gaven ontvangen. Hij herinnert
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hen aan zijn verblijf in de Macedonische stad Thessalonika, die hij bezocht
nadat hij Filippi verlaten had (Hd16:40; 17:1; 1Th2:2). Toen in Thessalonika
een gemeente was ontstaan, achtte Paulus het niet wenselijk van de gelovigen
ter plaatse gaven te ontvangen. Hij schrijft daarover het volgende: ‘Want wij
waren nooit met vleiende taal [bij u], zoals u weet, noch met een hebzuchtig
voorwendsel; God is getuige! Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen,
noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last
hadden kunnen zijn’ (1Th2:5v.). ‘Want u herinnert zich broeders, onze arbeid
en onze moeite. Terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u een last
op te leggen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt’ (1Th2:9).
Waarom wilde Paulus eigenlijk geen gaven van de Thessalonikers aannemen,
maar wel van de Filippiërs? Het antwoord zien we in plaatsen als 1Th4:11v.,
waar Paulus benadrukt hoe belangrijk het is dat gelovigen met hun eigen
handen werken, zodat zij betamelijk wandelen tegenover hen die buiten zijn
en van niemand iets nodig hebben. Gold dat dan niet voor gelovigen in andere
plaatsen? Zeker wel, maar Paulus schrijft nooit iets zonder directe aanleiding.
In Thessalonika waren namelijk een aantal mensen die weigerden te werken
en daardoor ongeregeld wandelden (2Th3:11), en juist voor hen wilde hij
een voorbeeld zijn: ‘Wij hebben bij niemand brood voor niets gegeten, maar
met arbeid en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u een last op
te leggen. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar om onszelf aan u tot
voorbeeld te stellen, opdat u ons navolgt’ (2Th3:8v.). De apostel kon inderdaad
een recht laten gelden op ondersteuning door zijn broeders en zusters. Ook de
Korinthiërs heeft hij uitgelegd dat hij het recht had te eten en te drinken, en het
recht had om niet te werken (1Ko9:4,6). Toch heeft hij ook van de Korinthiërs
geen giften willen ontvangen. In dit geval was de reden de zwakke geestelijke
toestand van de gemeente in Korinthe. Hij schrijft hierover het volgende: ‘Als
anderen dit recht op u bezitten, wij niet nog meer? Maar wij hebben dit recht
niet gebruikt, maar verdragen alles, opdat wij voor het evangelie van Christus
geen enkele belemmering vormen’ (1Ko9:12; vgl. vs. 14,15,18). Kennelijk
zou het onderwijs van de apostel minder indruk op de Korinthiërs maken als
zij het idee hadden dat zijzelf hem onderhielden – en dat zou Paulus’ positie
verzwakken, terwijl hij nu, door deze opstelling, vrij was van allen (1Ko9:19). In
de tweede brief blijkt zelfs dat Paulus in Korinthe gebrek heeft geleden; toch
is hij toen niemand tot last geweest, want hij ontving giften uit Macedonië,
de streek waar Filippi lag. Ook Thessalonika en Beréa lagen in Macedonië,
maar waarschijnlijk doelt de apostel op Filippi. De Korinthiërs wilde hij in ieder
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geval niet belasten; niet omdat hij hen niet liefhad, maar om te voorkomen
dat er praatjes over hem de ronde zouden doen (2Ko11:8-12). Hij handelde
zo met het oog op hun eigen geestelijke toestand, en zocht niet het hunne,
maar henzelf! (2Ko12:13-15). Ook in Efeze heeft Paulus in zijn eigen onderhoud
voorzien. Toen hij op het strand van Milete afscheid nam van de oudsten van
de gemeente te Efeze zei hij: ‘Niemands zilver, goud of kleding heb ik begeerd.
U weet zelf, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen die bij
mij waren, hebben voorzien. In alles heb ik u getoond, dat men door zo te
arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en de woorden van de Heer Jezus
in herinnering moet houden, dat Hijzelf heeft gezegd: Het is gelukkiger te geven
dan te ontvangen’ (Hd20:33-35). Mogelijk heeft Paulus hierin een voorbeeld
willen zijn voor hen die vroeger gestolen hadden; vgl. Ef4:28.
Het is dus beslist een groot compliment aan het adres van de Filippiërs dat
Paulus van hen wél ondersteuning heeft aangenomen. En dat, zoals we zagen,
niet alleen tijdens zijn verblijf in Thessalonika, maar ook later in Korinthe en
nu in Rome.
4:14 Toch: heeft de waarde van ‘hoe dan ook’ (Gr. plèn), in 3:16 vertaald
als ‘echter’ en in 1:18 met ‘in ieder geval’, lett. ‘behalve dat’ (Gr. plèn
hoti). Dit woord sluit het voorafgaande samenvattend af; zie ook 1Ko11:11
(‘evenwel’), Ef5:33 (‘in elk geval’), Op2:25 (‘echter’).
hebt u er goed aan gedaan: ‘er goed aan doen’ (Gr. kaloos poieoo) ook in
Hd10:33; 2Pt1:19; 3Jh:6.
deel te nemen: ‘Deelnemen aan’ (Gr. sunkoinooneoo) is lett. ‘gemeenschap
hebben met’ (vgl. 1:5; 4:15 + comm.); zo vertaald in Ef5:11 en Op18:4.
aan mijn verdrukking: ‘verdrukking’ (Gr. thlipsis) is Paulus’ gevangenschap
en de daarmee samenhangende omstandigheden; vgl. 1:17 en Hd20:33,
waar gevangenschap en verdrukking van elkaar worden onderscheiden.
4:15 U weet ook zelf, Filippiërs: ‘Filippiërs’ (Gr. Filippèsioi) als aanduiding
voor ‘de gemeente in Filippi’. Vgl. ‘Korinthiërs’ in 2Ko6:11; ‘Thessalonikers’
in 1Th1:1 en 2Th1:1; ‘Galaten’ in Gl3:1. dat in [het] begin van het evangelie:
bezien vanuit het standpunt
van de Filippiërs; vgl. 1:5. Bedoeld is het begin van de prediking van het
evangelie in Europa tijdens Paulus’ tweede zendingsreis. Elders was het
evangelie al eerder gepredikt. Voor ‘het evangelie’ als aanduiding voor ‘de
prediking van het evangelie’ zie ook 2:22; 4:3.
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toen ik van Macedonië was vertrokken: of ‘vertrok’ (Gr. exèlthon); de aoristus
staat beide vertalingen toe. In dat laatste geval zou het uitsluitend gaan om
het moment van Paulus’ vertrek; in het eerste geval is een ruimer tijdsbestek
bedoeld en kan men ‘toen’ als ‘nadat’ opvatten; 2Ko11:9 ondersteunt die
vertaling.
geen gemeente in rekening van uitgave en ontvangst: ‘rekening’ (Gr. logos)
ook in 4:17. Ook ‘uitgave’ (Gr. dosis) en ‘ontvangst’ (Gr. lèmpsis) zijn
boekhoudkundige termen (Moulton & Milligan).
met mij in verbinding heeft gestaan: ‘in verbinding staan met’ is lett.
‘gemeenschap hebben met’ (Gr. koinooneoo) of, in materiële dingen
‘meedelen aan/voor’; zie Rm12:13 en Gl6:6, en vgl. Hb13:16 (waar
‘mededeelzaamheid’ lett. ‘gemeenschap’ is, Gr. koinoonia).
dan u alleen: lett. ‘dan jullie als enigen’.
4:16 Want: kan ook vertaald worden als ‘dat’ (Gr. hoti), afhankelijk van ‘u
weet ook zelf’ in vs.15.
ook in Thessalonika hebt u mij éénen andermaal voor mijn behoefte gezonden:
voor Paulus’ verblijf in Thessalonika zie Hd 17:1-9. ‘Eénen andermaal’ (Gr. kai
hapax kai dis) ook in 1Th2:18; de betekenis is ‘herhaaldelijk’, ‘meer dan eens’;
vgl. Tt3:10 (Stählin, TDNT I 381). ‘Behoefte’ (Gr. chreia) ook in Fp2:25; 4:19.

Vers 17 - 18
4:17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die rijkelijk op uw
rekening komt. 4:18 Maar ik heb alles en heb overvloed; ik heb volop, nu ik
van Epafroditus het door u [gezondene] heb ontvangen: een welriekende reuk,
een aangenaam, God welbehaaglijk offer.
Hoe dankbaar Paulus ook is voor de gift van de Filippiërs, hij wil niet de indruk
wekken dat het hem om de gave te doen is, of dat hij ze op een verkapte
manier wil aansporen nogmaals iets te geven. Het geven en de gevers vindt hij
belangrijker dan de gift zelf. De apostel maakt duidelijk dat zijn interesse vooral
uitgaat naar de geestelijke vrucht, de zegen (rente, zouden wij zeggen) die de
Filippiërs op hun eigen rekening bijgeschreven krijgen. Hun materiële saldo
wordt weliswaar minder als ze iets aan Paulus geven, maar het saldo op hun
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geestelijke bankrekening wordt juist hoger. Daarop wordt rente bijgeboekt.
Van materieel geven wordt men geestelijk rijk: ‘Wie spaarzaam zaait, zal ook
spaarzaam maaien; en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien (…) God heeft
een blijmoedige gever lief’ (2Ko9:6v.). Ook in het Oude Testament vinden we
dit beginsel: ‘De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt
ook zelf gelaafd’ (Sp11:25). Maar wat Paulus zelf betreft, nu hij via Epafroditus
de gave van de Filippiërs ontvangen heeft, kan hij hun dit bevestigen en
melden dat hij daardoor zelfs overvloed heeft. Hij beschouwt deze gift als een
welriekende reuk, een aangenaam aan God welbehaaglijk offer. Zo laat Paulus
zien aan Wie de Filippiërs werkelijk gegeven hadden, en Wie de werkelijke
ontvanger van de gave is: dat is God. Salomo had eeuwen tevoren al gezegd:
‘Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad
vergelden’ (Sp19:17). Daarom staat in Hb13:16:’En vergeet de weldadigheid
en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen.’
Iets vergelijkbaars schrijft Paulus elders over de Filippiërs: ‘zij gaven zichzelf
eerst aan de Heer en [daarna] aan ons door [de] wil van God’ (2Ko8:5). Door
de apostel te voorzien van wat hij nodig had, toonden zij uit hun werken hun
geloof (Jk2:18). Zij hadden laten zien dat zij hun hart niet voor hem gesloten
hadden; zij hadden niet lief met het woord of met de tong, maar met de daad
en in waarheid (1Jh3:17v.). Zo hebben de Filippiërs liefde betoond voor de
naam van God, doordat zij Paulus gediend hadden en nog dienden (Hb6:10).
Overigens wordt nergens duidelijk wat de gift van de Filippiërs precies inhield:
het kan geld geweest zijn, maar ook kleding of leesen schrijfmateriaal (zie
2Tm4:13).
4:17 Niet dat ik de gave zoek: ‘zoeken’ (Gr. epizèteoo) in de zin van ‘uit zijn
op’, ‘streven naar’, als in Mt6:32; 12:39 (‘verlangen’); Lk12:30; Hd13:7
(‘verlangen’).
maar ik zoek de vrucht: ‘vrucht’ (Gr. karpos) heeft een letterlijke betekenis in
o.a. Mt21:19; Mk4:29; Op22:2; een directe figuurlijke betekenis in Lk1:42;
Hd2:30; Hb13:15; een meer algemene figuurlijke betekenis van ‘resultaat’,
‘profijt’, ‘zegen’ in Mt3:8; Rm1:13; Fp1:22 nt; Hb12:11. Een economische
betekenis (‘rente’) komt buiten het NT niet voor, maar wel bij stamverwante
woorden (Moulton & Milligan).
die rijkelijk op uw rekening komt: ‘rekening’ is hetzelfde woord als in 4:15.
4:18 maar: men kan hier beter ‘en’ of ‘nu’ vertalen (Gr. de); er is hier geen
sprake van een duidelijke tegenstelling.
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ik heb alles: ‘hebben’ is hier Gr. apechoo, dat op de papyri en ostraka vooral
de economische betekenis heeft van ‘ontvangen hebben’, als tekst van
kwitanties; zo ook hier en in Mt6:2,5,16; Lk6:24; vgl. ook Gn43:23 (Moulton
& Milligan, Bauer).
en heb overvloed; ik heb volop: ‘ik heb volop’ is lett. ‘ik ben vol gemaakt’,
‘ik ben vervuld’ (Gr. peplèroömai, een passief perfectum (zo in 1:11) van
plèroöo = vervullen, ‘voorzien in’, als in 4:19) nu ik van Epafroditus het door
u [gezondene] heb ontvangen: ‘het door u [gezondene]’ is lett. ‘de van u
afkomstige dingen’ (Gr. ta par’ humoon).
een welriekende reuk, een aangenaam, God welbehaaglijk offer : deze
bijstelling bij ‘het door u [gezondene]’ laat zien dat de gift wordt beschouwd
als gedaan aan God, en niet slechts als iets dat met een offer wordt vergeleken
(zie Hb13:16; contra O’Brien). ‘Welriekende reuk’ (Gr. osmè euoodias) is lett.
‘een reuk van welriekendheid’; vgl. Ef5:2, en in de LXX bij slachtoffers (NBG
‘vuuroffers’) Lv1:9,13,17; 2:2; 23:18; Nm28:13. ‘Offer’: lett. een slachtoffer
(Gr. thusia), hetzelfde woord als in de genoemde LXX-plaatsen; zie 2:17 +
comm., en vgl. Hb13:16.

Vers 19 - 20
4:19 Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien naar zijn rijkdom in
heerlijkheid in Christus Jezus. 4:20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid tot
in alle eeuwigheid! <Amen.>
De Filippiërs hebben Paulus materieel ondersteund en daardoor vooral zegen
voor zichzelf verworven. Zij hebben de apostel iets willen geven, maar het was
eigenlijk een offer aan God. Daarom stelt Paulus hun iets in het vooruitzicht, en
zegt eigenlijk: ‘jullie hebben nu in mijn behoefte voorzien, maar mijn God zal
in elke behoefte van jullie voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus
Jezus’. Alles wat zij nodig hebben op het materiële of het geestelijke vlak, zal
God hun verstrekken. Dat betekent niet dat al hun wensen zomaar vervuld
zullen worden. Maar wat ze werkelijk nodig hebben, zal God hun verstrekken.
Paulus wenst dit niet; hij weet het zeker. Hij spreekt dan ook heel vertrouwelijk
over ‘mijn God’. De enige die dat werkelijk zonder enige reserve altijd kon
zeggen, was de Heer Jezus. Aangrijpend is het daarom te lezen dat juist Hij,
die als geen ander mens het recht had God aan te spreken als ‘mijn God’, dit
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deed op het moment dat Hij door God verlaten werd (Mt27:46; Mk15:34;
Ps22:2,3,11). Na zijn opstanding heeft Hij die woorden opnieuw in de mond
genomen, en daar ook de discipelen in betrokken: ‘Ik vaar op naar mijn God en
uw God’ (Jh20:17). Thomas heeft de Godheid van de Heer Jezus erkend en Hem
heel persoonlijk aangesproken als ‘mijn Heer en mijn God’ (Jh20:28).
Ook Paulus kan soortgelijke woorden gebruiken. Hij spreekt, evenals in 1:3,
over zijn God, de God die hij in zoveel omstandigheden heeft leren kennen,
met Wie hij zich innig verbonden weet en met Wie hij een persoonlijke band
heeft; verder gebruikt hij deze aanduiding in Rm1:8, 1Ko1:4, 2Ko 12:21 en
Fm:4. Omgekeerd heeft Paulus, toen hij als gevangene per schip naar Rome
onderweg was, ook vol vertrouwen gesproken over ‘de God van Wie ik ben,
die ik ook dien’ (Hd27:23).
De maatstaf voor Gods voorzienig handelen met de Filippiërs is niet hun nood
(die kan variëren), maar zijn eigen onmetelijke rijkdom aan heerlijkheid, die
zichtbaar is in Christus Jezus. Hij is de Christus, verhoogd en verheerlijkt aan
Gods rechterhand als de man van Gods welbehagen, gezalfd met vreugdeolie
boven zijn eigen metgezellen (Hb1:9b). Tegelijk is Hij zowel God als mens,
Jezus, die in zijn leven op aarde, toen Hij deze Naam droeg, liet zien dat Hij
gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat heeft (Hb1:8,9a). In Hem
heeft God de ‘rijkdom van zijn heerlijkheid’ (Rm9:23; Ef3:16) getoond! Zo
heeft Paulus Hem ook leren kennen op de weg naar Damascus; zo kent hij
Hem nog steeds. En als God zijn rijkdom aan heerlijkheid heeft getoond door
de Heer Jezus in de dood te geven en Hem na het lijden te verheerlijken
(Hb2:9; 1Pt1:21), zal Hij dan de gelovigen met Hem niet alle dingen schenken?
(Rm8:32).
Paulus weet dat zijn God eveneens de God en Vader van de Filippiërs is. Hij kan
daarom ook spreken van ‘onze God en Vader’. Als Paulus aan de God en Vader
van hemzelf en van de Filippiërs denkt, is er alle aanleiding voor een lofprijzing,
waarmee, naar hij zonder meer verwacht, ook zij zullen instemmen: ‘Onze God
en Vader nu zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen’.
4:19 Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien: ‘voorzien in’ (Gr. plèroöo)
is lett. vervullen, vol maken; zie ‘ik heb overvloed’ in 4:18. ‘Al uw behoefte’
betekent ‘elke behoefte’. Voor ‘behoefte’ (Gr. chreia) in Fp zie 2:25 en 4:16.
naar: dit woord (Gr. kata + accusativus) betekent ‘in overeenstemming met’,
‘volgens’, ‘afgemeten naar’.
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zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus: opgevat als ‘Gods rijkdom,
blijkend in zijn heerlijkheid en zichtbaar geworden in Christus Jezus’;
vgl. 2Ko4:6. Men moet niet ‘in heerlijkheid etc.’ verbinden met ‘zal
vervullen’; dat is grammaticaal nogal gewrongen, zonder parallel en qua
uitleg problematisch (contra Lightfoot, Greijdanus, Müller, O’Brien). Vgl.
daarentegen ‘de rijkdom van zijn (=Gods) heerlijkheid’ in Rm9:23 en Ef3:16
(eveneens met voorzetsel ‘naar’). Zie voor andere Goddelijke ‘rijkdommen’
woordgroepen als de ‘rijkdom van zijn (=Gods) goedertierenheid’ (Rm2:4);
de ‘diepte van rijkdom, zowel van [de] wijsheid als van [de] kennis van God’;
‘de rijkdom van zijn genade’ (Ef1:7); ‘de rijkdom van de heerlijkheid van zijn
erfenis in de heiligen’ (Ef1:18); ‘de uitnemende rijkdom van zijn genade’
(Ef2:7; ‘de onnaspeurlijke rijkdom van Christus’ (Ef3:8); ‘de rijkdom van de
heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in
u, de hoop van de heerlijkheid’ (Ko1:27). Ook ‘in Christus Jezus’ moet in
Fp4:19 niet van ‘zijn rijkdom in heerlijkheid’ worden losgekoppeld (contra
Hawthorne, Silva).
4:20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen:
zie speciaal Gl1:5. Vergelijkbare lofprijzingen van Paulus in Rm11:36; 16:27;
Ef3:21; 1Tm1:17; 2Tm4:18; en indien Hb van Paulus: Hb13:21.
Het woord ‘zij’ staat niet in het Gr.; de enige keer dat er wel een
werkwoordsvorm staat, is in 1Pt4:11: ‘… Jezus Christus, aan Wie de
heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid! Amen.’ Bij deze vertaling
is de lofprijzing nog sterker: het is dan geen wens, maar een vaststelling (zo
terecht reeds Lightfoot, met instemming geciteerd door Bruce, O’Brien).

Vers 21 - 23
4:21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn.
4:22 Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer behoren.
4:23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
De apostel sluit zijn brief af met groeten. Wat opvalt is dat hij de Filippiërs
niet persoonlijk groet. Zo’n persoonlijke groet, waarbij de afzender zijn eigen
naam noemt – zoals wij dat in onze correspondentie gewend zijn – is bij Paulus
echter uitzondering; hij doet het slechts in 1Ko16:21, Ko4:18 en 2Th 3:17. Dat
wil niet zeggen dat Paulus zijn brief aan de Filippiërs niet hartelijk besluit; het
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zijn immers wel degelijk zijn eigen persoonlijke groeten die hij zendt, al noemt hij
zijn naam niet en gebruikt hij niet een zinnetje als ‘ik groet jullie’.
Allereerst draagt hij zijn lezers (of misschien specifiek: de opzieners en
dienaars, zie 1:1) op ‘elke heilige in Christus’ te groeten. Zijn aandacht gaat dus
uit naar elke afzonderlijke gelovige te Filippi. Door te spreken van ‘elke heilige
in Christus’ laat hij zien dat hij doelt op hun onaantastbare positie in Christus,
en niet op hun wandel. Allen groet hij even hartelijk.
De lezers krijgen ook de groeten van alle broeders die bij Paulus zijn. We
krijgen uit Paulus’ brieven de indruk dat bepaalde broeders hem vrijwillig in
zijn gevangenschap gezelschap hielden. We lezen namelijk in Ko4:10 dat de
groeten worden overgebracht van Aristarchus, die samen met Paulus gevangen
zit. Ook in de brief aan Filémon worden zijn groeten overgebracht, en in die
brief wordt Aristarchus geen medegevangene, maar wel een medearbeider
genoemd. Bij Epafras is juist het omgekeerde het geval: in Ko4:12 wordt
over zijn gevangenschap niet gesproken, maar in Fm:23 wordt hij als enige
een medegevangene van Paulus genoemd. Daaruit heeft men wel afgeleid
dat deze broeders beurtelings vrijwillig Paulus’ gevangenschap deelden.
Tussen het schrijven van Ko en Fm zou dan net weer een wisseling hebben
plaatsgevonden. Wie er verder nog in deze ‘pool’ hebben meegedraaid, weten
we niet zeker; toch moet het voor de apostel bemoedigend zijn geweest dat er
broeders bij hem waren; vgl. Hd28:30: ‘Hij nu bleef twee hele jaren in zijn eigen
huurwoning, en hij ontving allen die bij hem binnenkwamen’. Hun namen
noemt hij niet. Er valt ook niets met zekerheid over te zeggen.
‘Alle heiligen groeten u.’ Dat toont aan dat Paulus een ruim hart heeft. Hij kent
natuurlijk niet alle heiligen wereldwijd, maar vanuit de gevangenis heeft hij
met diverse gemeenten en personen gecorrespondeerd. Ook vele gelovigen in
Rome groet hij reeds bij name voordat hij er geweest is (zie Rm16). We mogen
ervan uitgaan dat hij alle heiligen op zijn hart draagt, en dat hij de Filippiërs wil
doen gevoelen dat zij deel uitmaken van één grote wereldwijde gemeenschap
van heiligen; vgl. ook 1Ko1:2.
Eén categorie heiligen noemt hij afzonderlijk en met nadruk: ‘zij die tot het huis
van de keizer [behoren]’. Zelfs aan het hof van de meedogenloze en immorele
keizer Nero bevinden zich gelovigen. Het kan zijn dat Paulus in 1:13 op hen
doelt. Van hen weten we verder geen bijzonderheden, maar de mededeling
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dat zich zelfs onder hen die aan het keizerlijk hof verbonden zijn, christenen
bevinden, zal de Filippiërs zeker bemoedigd hebben.
De apostel wenst de Filippiërs ten slotte de praktische genade toe van de
Heer Jezus Christus (vgl. 1:2), zodat zij in hun omstandigheden stand kunnen
houden.
Lectori salutem! Moge de genade van dezelfde Heer Jezus Christus ook zijn
met alle wedergeboren christenen die Paulus’ brief aan de Filippiërs vele
jaren nadat deze geschreven is, lezen, alsook met diegenen onder hen die deze
commentaar gebruiken om dit deel van het Woord van God beter te begrijpen!
4:21 Groet: is meervoud (Gr. aspasasthe); mogelijk is deze aansporing
speciaal voor de in 1:1 genoemde ‘opzieners en dienaars’ bedoeld (Bruce,
Hawthorne, O’Brien).
elke heilige in Christus Jezus: ‘in Christus Jezus’ moet verbonden worden met
‘elke heilige’, als in 1:1 (contra Lightfoot en Kennedy, die naar Rm16:22 en
1Ko16:19 verwijzen, maar dit zijn geen echte parallellen).
U groeten de broeders die bij mij zijn: men heeft wel gespeculeerd op basis
van Rm16, Ko4 en Fm, maar zekerheid over wie bij Paulus waren toen hij Fp
schreef, is er niet; mogelijk zijn medewerkers, want zij worden onderscheiden
van ‘alle heiligen’.
4:22 Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer
[behoren]: bij ‘zij die tot het huis van de keizer [behoren]’ moet gedacht
worden aan slaven, vrijgelatenen, vrijgeboren hovelingen en cliënten
(=beschermelingen). Lightfoot (p.171 v.) heeft de namen van personen
uit Rm16 vergeleken met inscripties uit Nero’s tijd en een verrassende
hoeveelheid identieke namen gevonden, maar identiteit van namen bewijst
niet identiteit van personen.
4:23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest : ‘Met uw geest’
heeft de betekenis van ‘met u’, ‘met uzelf’, ‘met u persoonlijk’; vgl. Gl6:18;
2Tm4:22; Fm:25. Dit heeft niets te maken met de ‘eenheid van het lichaam
van Christus’ (contra o.a. Willis), maar is een zgn. distributief enkelvoud
(‘de geest van ieder afzonderlijk van u’), als in Mk8:17 (‘Hebt u <nog> uw
verharde hart?’) en andere plaatsen.
<Amen>: dit woord is waarschijnlijk niet oorspronkelijk. Het toevoegen van
dit woord door afschrijvers is eenvoudiger te verklaren dan het weglaten.
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Grammaticale aanduidingen
accusativus
accusativus respectus

= 4e naamval
= 4e naamval die aangeeft in welk opzicht iets het
geval is
actief 		 = bedrijvende vorm
adiectivum 		 = bijvoeglijk naamwoord
adverbium 		 = bijwoord
anacolouth
= grammaticaal incorrecte zin
aoristus
= tijdsvorm die de handeling slechts als feit signaleert,
zonder aandacht voor duur of verloop
aoristus epistolarius
= brief-aoristus
coniunctivus
= aanvoegende wijs
constructio ad
sententiam
= zinsconstructie die een enkelvoud grammaticaal als
een meervoud behandelt
dativus
= 3e naamval
dativus commodi
= dativus die als meewerkend voorwerp fungeert
ellips / elliptisch
= verkorting / verkortend
finaal / finalis
= doelaangevend
futurum
= toekomende tijd
genitivus
= 2e naamval
genitivus appositivus = 2e naamval die als bijstelling fungeert
genitivus obiectivus
= 2e naamval die een lijdend voorwerpaangeefe
genitivus originis
= 2e naamval die een oorsprong aangeeft
genitivus possessivus = 2e naamval die een bezitter aangeeft
genitivus qualitatis
= 2e naamval die een hoedanigheid aangeeft
genitivus subiectivus
= 2e naamval die een onderwerp aangeeft
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hendiadys
imperativus
imperfectum
indicativus
infinitivus
infinitivus finalis
neutrum
object
optativus
participium
passief / passivum
perfectum
praesens
relativum
substantivum
substantiveren
vocativus
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= één begrip wordt door twee zelfstandige
naamwoorden weergegeven
= gebiedende wijs
= verleden tijd
= aantonende wijs
= infinitief (het “hele werkwoord”)
= infinitivus van doel
= onzijdig
= lijdend voorwerp
= speciale vorm van het werkwoord die oorspronkelijk
aangaf dat de spreker iets wenste; later om zuiver
grammaticale redenen gebruikt
= deelwoord
= lijdende vorm
= voltooid tegenwoordige tijd
= tegenwoordige tijd
= betrekkelijk voornaamwoord
= zelfstandig naamwoord
= zelfstandig maken
= aanspreekvorm
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