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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Paulus’ dankgebed voor de gemeente
Filippenzen 1 : 1-11

F
Filippi, stad en inwoners

ilippi was de eerste stad in Europa, 
waar het Evangelie is gebracht. De stad 

lag in het noorden van Griekenland, aan een 
bekende handelsroute. Deze weg liep van de 
Adriatische zee tot aan het tegenwoordige 
Istanboel. Voor een goed begrip van bepaalde 
passages in deze brief moeten we weten dat 
Filippi een Romeinse kolonie was. Er woon-
den veel veteranen uit het Romeinse leger. 
Keizer Octavianus gaf de stad bovendien 
vrijstelling van bepaalde belastingen en liet 
de stad besturen volgens Romeinse wetge-
ving. 
De apostel Paulus bezocht de stad tijdens 
zijn tweede zendingsreis. Niet op eigen ini-
tiatief, maar na een aanwijzing van God. In 
een visioen ziet hij een Macedonische man 
die hem dringend vraagt: Kom over naar 
Macedonië en help ons! (Handelingen 16:9).

Aanleiding voor de brief
Paulus had een concrete aanleiding voor het 
schrijven van deze brief. Hij zit in de gevan-
genis en wil de gemeente bedanken voor hun 
morele en materiële steun. Via een gemeen-
telid, Epafroditus, hadden de Filippenzen 
Paulus een gift gezonden. Maar pas in hoofd-
stuk 4 komt Paulus aan dit dankwoord toe. 
Uit de brief blijkt de warme en hartelijke 
band tussen Paulus en de gemeente. Het is 
de vriendelijkste brief die Paulus schreef en 
ook een van de meest persoonlijke. Paulus 
gaat uitgebreid op zijn persoonlijke omstan-

digheden in en laat zich daarbij ook diep in 
het hart kijken.

Groet
Paulus schrijft de brief ook namens zijn 
vriend en medewerker Timotheüs. De Filip-
penzen kenden hem omdat hij Paulus had 
vergezeld bij zijn tweede zendingsreis. Zo 
was hij bij de stichting van de gemeente be-
trokken geweest. Hij noemt Timotheüs en 
zichzelf ‘dienstknechten (of: slaven) van Jezus 
Christus’. Het drukt de gehoorzaamheid 
en toewijding uit waarmee ze hun hemelse 
Meester dienen. Trouwens, in 2:5 e.v. wordt 
Christus Zelf een ‘slaaf ’ genoemd en de 
gemeente als voorbeeld van ootmoed voorge-
houden.
De lezers heten ‘heiligen in Christus Jezus’. 
‘Heilig’ is hier als op veel plaatsen in de 
Schrift geen kwaliteit van mensen maar de 
genade van God waarin Hij Zijn kinderen 
van de wereld afzondert om in toewijding 
aan Hem te leven. 
De woorden waarmee Paulus de gemeente 
begroet, hebben diepe inhoud: genade (on-
verdiende goedheid van God) en vrede (har-
monie met God en met elkaar).

Binnenkamer
Vanaf vers 3 zet Paulus de deur van zijn 
bidvertrek op een kier. Ook in de gevange-
nis heeft hij een binnenkamer en hij gunt de 
Filippenzen een blik in zijn gebedsleven. Hij 
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laat zien dat de Filippenzen daarin een vaste 
plaats hebben. 
Opvallend is dat het dankgebed voorop gaat: 
‘Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan 
u denk’ (vers 3). Denken aan de gemeente 
leidt bij Paulus vanzelf tot danken voor de 
gemeente. Hij begint niet met kritiek of 
verbeterpunten, hij uit zijn dank dat de 
Filippenzen gemeenschap hebben aan het 
Evangelie (vers 5). Betekent dit dat ze deel-
hebben aan de inhoud van het Evangelie, of 
dat ze deelnemen aan de verbreiding van het 
Evangelie? Laten we het erop houden dat het 
een er niet zonder het ander is. Wanneer het 
Evangelie kracht doet in ons leven, willen we 
dat ook anderen daarin delen. 

Vanaf het begin zijn de Filippenzen bij Pau-
lus’ zendingswerk betrokken geweest. We 
kunnen dan denken aan de financiële steun 
die Paulus van de gemeente ontvangt (4:15-
18), maar ook aan hun gebeden voor de 
apostel en zijn medewerkers.
In vers 6 verwoordt Paulus de diepste reden 
voor zijn vreugde: het is zijn vast vertrouwen 
dat God een goed werk in de Filippenzen 
begonnen is. De stichting van de gemeente 
was geen mensenwerk maar Gods eigen 
werk.  Gods trouw en macht waarborgen dat 
dit werk ook tot een goed einde komt, op de 
dag van Jezus Christus. Dat is de glorievolle 
dag van Zijn wederkomst.

Liefdesverklaring
In vers 7 en 8 betuigt Paulus de gemeente 
van Filippi zijn liefde. De liefdevolle verbon-
denheid met zijn lezers heeft alles te maken 
met het feit dat ze tijdens zijn gevangenschap 
zo sterk met hem hebben meegeleefd. Paulus 
beschouwt zijn lezers als ‘deelgenoten van 
zijn genade’. Paulus doelt daarmee op zijn 

gevangenschap. Hij beschouwt die niet als 
tegenvaller of als risico van het vak, maar als 
genade die God hem heeft verleend. Zijn 
verblijf in de gevangenis is een middel ge-
worden ter bevordering van het evangelie (zie 
ook vers 12). Een concreet voorbeeld van 
wat Paulus elders schrijft: het leven is mij 
Christus. Zijn eigen eer en belang staan niet 
meer centraal. Alles in zijn leven is onderge-
schikt aan Christus en de verbreiding van het 
Evangelie. Zo kan hij zelfs het lijden zien als 
een genadeblijk van God. Want het biedt de 
apostel een gelegenheid om het evangelie te 
verkondigen op plaatsen die hij anders niet 
had bereikt. 

Dat Paulus zijn gevangenschap als Godde-
lijke leiding en roeping beleeft, neemt niet 
weg dat hij graag bij de Filippenzen zou zijn. 
Paulus onderstreept zijn verlangen naar de 
gemeente zelfs met een eedformule: God is 
mijn getuige! Hij wil dat de gemeente over-
tuigd is van zijn sterke verlangen naar hen. 
Die verlangens komen voort uit de geloofs-
verbondenheid in Christus. Het zijn de ‘in-
nige gevoelens van Jezus Christus’. Het is ten 
diepste Christus Zelf Die door Zijn dienaar 
Paulus de gemeente liefheeft.  

Geestelijke groei
In de verzen 9 tot en met 11 lezen we de 
inhoud van Paulus’ gebed. Hij bidt om een 
groei van de liefde. In de Bijbel wordt voor 
liefde een toentertijd zeldzaam woord ge-
bruikt (agapè) dat de liefde de kleur geeft 
van offerbereidheid. Het is niet de zelfzuch-
tige liefde die iets in de ander zoekt, maar de 
gunnende liefde die zich aan de ander geeft. 
Christus heeft van deze liefde het ultieme 
voorbeeld gegeven door Zijn zelfovergave 
aan het kruis. Deze liefde mogen christenen 



  de hervormde vaan  ·  81e jaargang  ·  nr 4  · april 2021   3

weerspiegelen naar de Heere en de naaste. 
De groei in de liefde is geen wildgroei maar 
gerichte groei: een groei in kennis en fijnge-
voeligheid. Hoe meer we God en de naaste 
liefhebben, des te beter kunnen we inschat-
ten wat de Heere van ons vraagt en aanvoe-
len wat onze naaste nodig heeft.    

Voor de pasbekeerde Filippenzen was het 
niet eenvoudig om in een heidense omgeving 
hun weg te vinden bij allerlei praktische le-
vensvragen. Ze konden niet in alle situaties 
waarvoor ze kwamen te staan terugvallen op 
een concreet gebod. De apostel geeft aan: De 
liefde wijst jullie de weg. Wanneer ze groeien 
in liefde, leren ze ook onderscheiden waar 
het op aankomt: wat goed is en wat kwaad, 
wat de Heere behaagt en wat nutteloos is.

Vruchten van gerechtigheid
Het doel is: om oprecht te zijn en zonder 
aanstoot te geven (vers 10). Het woord ‘op-
recht’ heeft betrekking op het innerlijk leven 
van de Filippenzen, de uitdrukking ‘zonder 
aanstoot te geven’ ziet op hun uiterlijke le-
venswandel. Paulus ziet daarbij vooruit naar 
de grote dag van Christus’ wederkomst. Laat 
de gemeente dan een gaaf geschenk zijn voor 
de Heere. Dat neemt echter niet weg dat ze 
nu al voor de Heere moeten leven. Toelevend 
naar de dag van de oogst, moet de gemeente 
nu al vol zijn van vruchten van gerechtig-
heid. Dat zijn de vruchten die de Geest in 
ons leven doet rijpen vanuit de verbonden-
heid met Christus. Lees Galaten 5 vers 22 er 
maar op na. Het woord ‘vrucht’ onderstreept 
dat het hierbij niet gaat om een eigen pres-
tatie maar om de genade die Christus in ons 
werkt. Immers, wie in Hem blijft, draagt veel 
vrucht. 

Vragen en opdrachten
1. Maak eens een lijst van zaken in uw ge-

meente waarvoor u God wilt danken.

2. Paulus wijst op het goede werk van God 
in de gemeente van de Filippenzen. Waar 
ziet u God aan het werk in uw gemeente, 
in de wereldkerk en in deze wereld?

3. Deelhebben aan de inhoud van het Evan-
gelie leidt als vanzelf tot deelnemen aan 
de verbreiding van het Evangelie. En wie 
betrokken is bij het werk in Gods Ko-
ninkrijk, plukt daar zelf ook de vruchten 
van. Praat eens door over hoe u dat er-
vaart. 

4. Voor welke wezenlijke vragen staan chris-
tenen vandaag? Hoe komen we hierbij de 
wil van God op het spoor? Zie hiervoor 
ook bijv. Psalm 25 en Romeinen 12:2. 

5. Kunt u uit uw eigen leven of het leven 
van iemand die u kent voorbeelden noe-
men dat de Heere juist in moeilijke om-
standigheden openingen biedt voor het 
Evangelie?

6. Als Paulus schrijft over het nieuwe leven 
van Gods kinderen, gebruikt hij  liever 
het woord ‘vruchten’ dan ‘goede werken’. 
Waarom?


