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Waardig wandelen
n een vorige Bijbelstudie schreef ik dat de 
gemeente van Filippi voor een deel be-

stond uit kolonisten die in het bezit waren 
van het Romeinse staatsburgerschap. Meestal 
waren het veteranen van het Romeinse leger. 
Paulus zinspeelt hierop in de laatste verzen 
van hoofdstuk 1. De apostel wekt de ge-
meente op tot een heilige levenswandel (vers 
27), een stijl van leven die past bij het Evan-
gelie dat ze hebben aangenomen. 
Het woord dat met ‘wandelen’ is vertaald, 
komt alleen hier in het Nieuwe Testament 
voor. Het betekent: zich als staatsburger ge-
dragen. Als Romeinse burgers genoten de
inwoners van Filippi tal van voorrechten: 
vrijstelling van belastingen, de mogelijk-
heid om bepaalde erefuncties te bekleden, 
het recht op een eerlijk proces. Natuurlijk 
mochten ze dat burgerrecht niet te schande 
maken. In geestelijke zin zijn de Filippenzen 
burgers geworden van een veel beter konink-
rijk: het Koninkrijk van God. Dat biedt ge-
weldige voorrechten: vergeving van zonden, 
inwoning van de Heilige Geest, adoptie door 
God. Het brengt echter ook plichten met 
zich mee: als kolonisten op aarde moeten ze 
hun leven richten naar de grondwet van hun 
hemelse vaderland.
Door militaire termen te gebruiken, sluit 
Paulus aan bij de leefwereld van zijn lezers. 

De gelovigen van Filippi moeten pal staan 
in één geest en eensgezind strijden (vers 27). 
Ook moeten ze zich niet door de tegenstan-
der laten intimideren (vers 28). Er is ook 
geen reden om zich bang te laten maken. 
Wie het Evangelie verwerpt, delft uitein-
delijk het onderspit. Wie het Evangelie in 
geloof ontvangt, deelt in de overwinning. 
En de wijze waarop de gelovigen nu stand-
houden, is een bemoedigend teken van God 
dat zij daadwerkelijk de overwinning zullen 
behalen.

Lijden als genade
In vers 29 noemt Paulus het ‘genade’ wan-
neer de gelovigen omwille van het Evangelie 
voor Christus lijden. In een stad als Filippi 
was het niet eenvoudig christen te zijn. Het 
heidendom was prominent aanwezig, bij-
voorbeeld in de verering van de keizer. Er 
was nog geen sprake van grootschalige ver-
volging, maar de Filippenzen hadden te ma-
ken met laster en plagerijen. Paulus noemt 
dat een second blessing, een tweede zegen, 
naast het geloof. Een opmerkelijke uitspraak! 
Lijden omwille van Christus is geen nare bij-
komstigheid van het geloof die je op de koop 
toe moet nemen, het is een erezaak voor je 
Zaligmaker te mogen lijden. Denk aan de 
blijdschap van de apostelen na de geseling 
door het Sanhedrin, dat ze waardig geacht 
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waren, omwille van Jezus’ Naam smaadheid 
te lijden (Hand. 5:41).
Paulus heeft niet gemakkelijk spreken. Wat 
lijden om Jezus’ wil inhoudt, heeft hij zelf 
aan den lijve ondervonden. Hij herinnert 
de Filippenzen aan wat hem jaren geleden 
in hun eigen stad was overkomen: samen 
met Silas was hij gegeseld en gevangen gezet 
(Hand. 16). En terwijl hij deze brief schrijft, 
zit hij opnieuw in de gevangenis. Ook dat 
noemt hij trouwens een teken van Gods 
genade (vers 7)! Het lijden omwille van het 
Evangelie schept zo een band tussen Paulus 
en de Filippenzen. Ze staan schouder aan 
schouder in dezelfde strijd. Bovenal is het 
een genadeblijk van God, een teken van hun 
verbondenheid met Christus.

Eensgezind en nederig
Ging het in het voorgaande om de houding 
van de gemeente tegenover de buitenwacht, 
in hoofdstuk 2 schrijft de apostel over de 
verhoudingen binnen de gemeente. Aan het 
begin van de brief gaf de apostel uiting aan 
zijn blijdschap over de gemeente. Maar deze 
blijdschap zou volkomen zijn, wanneer de 
gemeente ook eensgezind zou zijn. In de 
omgang met elkaar is er 
nog ruimte voor groei. De 
redenen voor die eensge-
zindheid noemt Paulus in 
vers 1: de Filippenzen zijn 
bemoedigd door Christus, 
ze hebben de liefde van 
God ervaren, ze zijn door 
de Heilige Geest tot een 
eenheid samengesmeed, 
ze hebben tenslotte Gods 

barmhartigheid ervaren en bewijzen die ook 
aan elkaar. 
Geldingsdrang en eigenwaan zijn een bedrei-
ging voor deze houding van eensgezindheid 
(vers 3). Het beste medicijn hiertegen is: ne-
derigheid. Wie klein geworden is voor God, 
kan zich ook niet meer verheffen boven de 
ander. In de heidense wereld van toen gold 
nederigheid als een houding die bij slaven 
past. Gods Woord prijst nederigheid als een 
deugd aan. Het is geen eigenschap waarmee 
je geboren wordt, ook geen blijk van gebrek 
aan ruggengraat, maar een levenshouding die 
in gemeenschap met Christus wordt geleerd.
Wie deze houding in praktijk brengt, krijgt 
oog voor het belang van de ander, wat weer 
leidt tot daadwerkelijk omzien naar de 
naaste.

Christus’ voorbeeld
Vanaf vers 5 stelt Paulus Christus aan de 
gemeente voor als Het ultieme voorbeeld 
van nederigheid en zelfverloochening. Heel 
Zijn leven is een prachtige illustratie van de 
levenshouding die Paulus zo graag bij de Fi-
lippenzen zou aantreffen.
De meeste uitleggers gaan ervan uit dat 
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Paulus in de verzen 6 tot en met 11 een lied 
citeert dat in de vroegchristelijke gemeente 
bekend was. Of dat nu waar is of niet: wie 
ziet op de weg die Christus voor de Zijnen is 
gegaan, kan daar alleen maar in verwonde-
ring en aanbidding van zingen.
Eerst bezingt Paulus Christus’ zelfvernede-
ring (vers 6-8), daarna Zijn verhoging door 
God (vers 9-11).
Christus was ‘in de gestalte van God’. Als 
de eeuwige Zoon van God deelde Hij in de 
macht en de heerlijkheid van Zijn hemelse 
Vader. Maar Hij deed vrijwillig afstand van 
dat voorrecht. Zijn hoge status heeft Hij 
ingezet om zondaren zalig te maken. Terwijl 
de mens in het paradijs een greep deed naar 
de heerlijkheid van God, deed Christus er 
vrijwillig afstand van. 
Hij Die aan God gelijk was, nam de gestalte 
van een slaaf aan (vers 7). Niet alleen was 
Hij volstrekt gehoorzaam aan Zijn hemelse 
Vader, ook stelde Hij Zich helemaal ter be-
schikking aan de mensen. Het diepst heeft 
Hij Zichzelf vernederd door in gehoorzaam-
heid aan God de vloekdood aan het kruis te 
sterven. In de tijd van het Nieuwe Testament 
gold dit als de meest wrede en vernederende 
vorm van terechtstelling. Deze straf werd 
alleen op slaven en de zwaarste criminelen 
toegepast. Binnen het Jodendom werd deze 
straf beschouwd als door God vervloekt 
(Deut. 21:22; 1 Kor. 1:23). 

De hoogste Naam
Op de zelfvernedering door Christus, volgde 
Zijn verhoging door God. De Vader heeft 
Christus als beloning voor Zijn gehoorzaam-
heid bovenmate verhoogd. We moeten hier 

ongetwijfeld denken aan Christus’ opstan-
ding en hemelvaart, al noemt Paulus deze 
heilsfeiten niet.
De verhoging bestaat hierin dat aan Chris-
tus de allerhoogste Naam geschonken is. 
Deze Naam is de manifestatie van Christus’ 
macht. Zie hiervoor wat Jezus Zelf zegt in 
Mattheüs 28:18. Christus heeft Zich deze 
Naam en macht niet toegeëigend, maar uit 
de hand van de Vader ontvangen op grond 
van Zijn gehoorzaamheid tot in de dood. 
Uit vers 11 kunnen we afleiden dat we bij 
deze naam moeten denken aan de titel kuri-
os, dit betekent: Heere. De keizer van Rome 
liet zich kurios noemen, wat meer is: in de 
Griekse vertaling van het Oude Testament, 
de Septuaginta, is kurios de vertaling van de 
Naam van God: HEERE. Zo wordt Jezus op 
het niveau gesteld van de God van Israël. En 
wat in Jesaja 45:23 van de HEERE wordt 
beleden, wordt hier op Jezus betrokken: elke 
knie zal zich voor Hem buigen en elke tong 
zal Hem belijden. Heel de wereld zal - vrij-
willig of gedwongen - Jezus erkennen in Zijn 
majesteit. En deze huldiging van de Zoon 
doet op geen enkele wijze afbreuk aan Gods 
eer, het dient juist de verheerlijking van God 
de Vader. 

Gespreksvragen
1. Hebt u de indruk dat christenen in Ne-

derland meer onder druk staan dan voor-
heen? Zo ja, waar denkt u dan aan?

2. Waarom zou Paulus het lijden om Chris-
tus’ wil genade noemen? Kunt u voor-
beelden noemen dat het lijden om Chris-
tus’ wil zegen meebrengt? 

3. Wat is volgens u de oorzaak van verdeeld-
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heid in veel plaatselijke gemeenten, en in 
christelijk Nederland in het algemeen? 
Wat is er nodig om werkelijk eensgezind 
te zijn? Ziet u op dit gebied ook hoop-
volle tekenen?

4. Hoe kun je de aansporing van Paulus in 
de verzen 3 en 4 in praktijk brengen, in 
het gezinsleven, in de werkkring, in de 
gemeente?

5. Mede op grond van dit Bijbelgedeelte 

belijden we van Jezus Christus dat Hij 
waarachtig God is èn waarachtig mens. 
Waarom is het zo belangrijk aan dit belij-
den vast te houden?

6. In Filippenzen 2 wordt Christus ons als 
voorbeeld voorgehouden. Kunt u andere 
Bijbelteksten noemen waar dat gebeurt? 
In welk opzicht zou u meer op Christus 
willen lijken?


