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In verbinding met Paulus staan 
WoordStudie 

‘U weet ook zelf, Filippenzen, dat in het begin van het evangelie, toen ik van 
Macedonie was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgave en ontvangst 

met mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen’. 

Filippenzen 4:15 
 

 

In Filippenzen 4:15 schrijft Paulus de gelovigen in Filippi dat, toen hij van 
Macedonië was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgave en ontvangst 
met hem in verbinding heeft gestaan dan zij alleen. Voor het begrip ‘in verbinding 
staan’, oftewel ‘partnerschap’, gebruikt Paulus het Gr. woord koinooneoo, dat 
letterlijk ‘gemeenschap hebben met’, 'deelnemen aan’ betekent. Dit werkwoord 
is verwant met het woord koinoonia, dat als basisbetekenis ‘gemeenschap’ heeft. 
Het merkwaardige is dat beide woorden ook iets met het begrip ‘collecte’ en 
‘collecteren’, dus met ons geefgedrag, te maken kunnen hebben. 

 

Verbinding hebben  meedelen 

We gaan eerst kijken naar het woord koinooneoo. Dit woord heeft twee 
interessante betekenissen, die tegelijk van kracht kunnen zijn: 

(1) A laat B delen in iets wat A heeft; 

(2) A laat B delen in iets wat B eerst niet had. 

Het zal duidelijk zijn dat in (1) het accent meer op de gever, en in (2) meer op de 
ontvanger ligt. Toch resulteren beide situaties in een ‘samen doen / genieten’, 
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een vorm van ‘gemeenschap of verbinding hebben’. Uiteindelijk hebben A en B 
hetzelfde deel. Dit is terug te zien in de beide volgende Schriftplaatsen: 

Romeinen 12:13  ‘Deelt mee voor de behoeften van de heiligen’; 

Galaten 6:6  ‘En laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die 
onderwijst van alle goede dingen meedelen’. 

 

Verbinding  bijdrage, gemeenschap, gave, mededeelzaamheid 

Vervolgens bestuderen we het verwante koinoonia. Dit woord geeft een nauwe 
verbinding, een nauw contact aan tussen A en B op basis van wederzijdse 
belangen, alsook de houding die interesse toont in dit nauwe contact: 

Romeinen 15:26  ‘Want Macedonië en Achaje hebben goed gevonden een 
zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die 
in Jeruzalem zijn’; 

2 Korinthiërs 8:4  ‘... ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de 
gemeenschap in de dienst aan de heiligen’; 

2 Korinthiërs 9:13  ‘[wegens] de liefdadigheid van de gave aan hen en aan allen'; 

Hebreeën 13:16  ‘En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet’. 

 

De praktijk 

Hoe geven wij? Hebben wij behoefte anderen te laten delen in wat wij aan 
materiële zegen ontvangen hebben? Dan zijn we ons ervan bewust dat we 
ontvangen hebben ‘om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn 
en mededeelzaam’ (1 Tim. 6:18). 

Of wordt ons geefgedrag bepaald door de nood, het gebrek dat we bij anderen 
opmerken, en waarin wij willen voorzien? Dan constateren we dat er een nood, 
een behoefte is, en reageren daarop (zie 2 Kor. 9:12). Beide situaties zullen voor 
ons herkenbaar zijn en kunnen elkaar afwisselen. Wat overeind blijft, is dat geven 
een geweldige zegen met zich mee brengt. God heeft een blijmoedige gever lief (2 
Kor. 9:7)!  
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