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Indeling Bijbelstudies 
Filippenzen-Filemon

1. Filippenzen 1 : 1-11
2. Filippenzen 1 : 12-26
3. Filippenzen 1: 27 – 2 : 11
4. Filippenzen 2 : 12 - 30
5. Filippenzen 3 : 1-11
6. Filippenzen 3 : 12 – 4 : 1
7. Filippenzen 4 : 2 - 9
8. Filippenzen 4 : 10-23
9. Filemon 1-7
10. Filemon 8-25 

Gebonden - ongebonden
n de verzen 12-26 is Paulus bijzonder 
openhartig. Hij schrijft over de persoonlij-

ke omstandigheden waarin hij verkeert, maar 
ook over de manier waarop hij die innerlijk 
ervaart en verwerkt. 
Mogelijk hebben de Filippenzen uit bezorgd-
heid geïnformeerd hoe het met hem ging. In 
dit deel van de brief geeft Paulus uitgebreid 
antwoord. Alleen schrijft hij niet over hoe 
het hem persoonlijk vergaat maar welke 
gevolgen zijn gevangenschap heeft voor het 
missionaire werk. Verwonderd geeft Paulus 
aan dat zijn verblijf in de gevangenis geen be-
lemmering vormt voor zijn werk als apostel. 
Integendeel, het geeft juist een positieve im-
puls aan de verspreiding van het Evangelie. 
Paulus mag dan in de boeien zijn geslagen, 
het Woord van God is niet gebonden. Door 
zijn gevangenschap en de rechtszitting krijgt 
Paulus gelegenheid om van Christus te ge-

tuigen tegenover mensen met wie hij onder 
normale omstandigheden niet in aanraking 
was gekomen: stadhouders, rechters, hofdie-
naren, soldaten. God opent op verrassende 
wijze deuren voor het evangelie! 

Het is alom bekend dat Paulus een bijzon-
dere gevangene is: geen misdadiger maar een 
gevangene om Christus’ wil (vers 13). En 
ziende op Paulus’ moedige houding en Gods 
zegen over Paulus’ gevangenschap verkondi-
gen ook andere christenen in Caesarea met 
des te meer vrijmoedigheid het Woord van 
God.

Zuivere en onzuivere motieven
De motieven van waaruit deze ‘broeders in 
de Heere’ Christus verkondigen, zijn wel ver-
schillend. Sommigen doen het uit sympathie 
voor Paulus, wetend dat hij een belangrijke 
taak als dienaar van Christus heeft. Anderen 
zien de apostel blijkbaar als een rivaal. Ze 
preken uit eigenbelang en zijn erop uit om 
Paulus’ gevangenschap te verzwaren. Zijn 
het predikers die jaloers zijn op de zegen die 
Paulus ervaart op zijn werk als apostel? Of 
hebben ze moeite met Paulus’ openheid naar 
de heidenen? We weten het niet zeker. 
Maar al zijn hun bedoelingen niet zuiver, 
Paulus heeft geen bezwaar tegen de inhoud 
van hun prediking. Evengoed is hij blij dat 
ze vrijmoedig het Woord van God spreken. 
Zolang Christus maar gepredikt wordt! Door 
genade is Paulus in staat over zijn eigen scha-
duw heen te springen en zijn eergevoel opzij 
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te zetten. De liefdeloze behandeling die hij 
van sommigen ondervindt neemt zijn blijd-
schap niet weg. Niet omdat hij ongevoelig 
is maar omdat het hem als apostel van Jezus 
Christus vóór alles gaat om de voortgang van 
het Evangelie. 

Gebed van de gemeente
Van één ding is Paulus vast overtuigd: hoe 
moeilijk de omstandigheden ook zijn en 
welke duistere motieven mensen ook kun-
nen hebben, het dient alles tot zijn behoud. 
En dan doelt hij niet alleen op bevrijding 
uit de gevangenis. Hij weet zijn leven voor 
eeuwig geborgen in Gods hand. Paulus haalt 
woorden aan uit het Bijbelboek Job (13:16). 
Blijkbaar herkent hij zich in deze Bijbelse 
figuur, in Jobs tegenslagen en de onbarm-
hartige wijze waarop hij door zijn vrienden 
behandeld werd, maar ook in zijn geloofsver-
trouwen. 

Paulus weet zich ook gedragen door het 
gebed van de gemeente. Er is sprake van 
wederkerigheid: hij bidt voor de Filippenzen 
(zie vers 4), zij bidden voor hem. Het gebed 
van de gemeente is onlosmakelijk verbonden 
met de ondersteuning van de Heilige Geest. 
Dat is immers de Geest van de gebeden Die 
drijft tot het gebed. Tegelijk zal de gemeente 
ook voor Paulus gebeden hebben om de on-
dersteuning door de Geest.
Uit vers 20 blijkt opnieuw dat Paulus zijn 
persoonlijk lot ondergeschikt ziet aan de 
verheerlijking van Christus. Wat er ook met 
hem persoonlijk gebeurt – of hij blijft leven 
of moet sterven - de grootheid van Christus 
zal aan het licht komen.

Persoonlijk getuigenis
In vers 21 klinkt een kort en krachtig per-

soonlijk getuigenis van Paulus: het leven is 
voor mij Christus en het sterven is voor mij 
winst. In de grondtaal wordt een werkwoord 
gebruikt: té leven is voor mij Christus. Het 
concrete leven betekent voor Paulus: in alle 
dingen op Christus gericht zijn. Daarom zou 
sterven voor hem geen verlies maar winst 
inhouden. Door de dood heen krijgt hij deel 
aan het volmaakte leven met Christus. Hij is 
ervan overtuigd: ook de dood kan hem niet 
van de liefde van Christus scheiden. 
Wat een troost bevatten deze woorden van 
de apostel! Na het sterven wacht een christen 
geen schimmig bestaan in een dodenrijk of 
een zieleslaap, maar de directe vereniging 
met de Zaligmaker. 
Laat duidelijk zijn: er is geen sprake van 
dat Paulus de dood positief zou waarderen. 
De dood is het soldij dat de zonde uitbe-
taalt (Rom. 6:23) en de laatste vijand die 
vernietigd zal worden (1 Kor. 15:26). Maar 
voor Gods kinderen is de dood dienstbaar 
gemaakt aan hun verheerlijking. Het is geen 
straf op de zonde meer, maar een afsterven 
van de zonde en een doorgang tot het eeuwi-
ge leven (Heidelbergse Catechismus Zondag 
16). De dood is door God in dienst geno-
men om de deur  voor Zijn kinderen open 
te houden, zodat ze kunnen binnengaan in 
Zijn Vaderhuis!

Leven of sterven
Paulus verkeert in een tweestrijd. Van twee 
kanten wordt aan hem getrokken. Aan de 
ene kant is er het diepe verlangen om heen 
te gaan. De apostel gebruikt hier het woord 
‘losmaken’, waarbij je moet denken aan het 
losmaken van de trossen van een schip zodat 
het kan uitvaren. De apostel ziet ernaar uit te 
mogen uitvaren in de richting van de Thuis-
haven. Hoewel hij in het aardse leven reeds 
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de band met Christus ervaart, weet hij dat na 
het sterven de gemeenschap met zijn Zalig-
maker volmaakt zal zijn. Christus volmaakt 
te kennen en liefde hebben, dat is iets waar 
Paulus geweldig naar kan verlangen. Hoewel 
Paulus nog in de kracht van het leven was, is 
de gemeenschap met Christus na het sterven 
voor hem geen troostprijs maar de hoofd-
prijs. 
Uit andere brieven van de apostel merken we 
dat hij uitzag naar een spoedige wederkomst 
van Christus. Hier blijkt dat hij ook rekende 
met de mogelijkheid dat hij vóór de komst 
van Christus zou sterven. Maar dat verandert 
niets aan zijn verwachting: altijd bij de Heere 
zijn.

En toch… al heeft het Paulus’ voorkeur om 
volmaakt met Christus verenigd te zijn, hij 
beseft dat het voor de gemeente noodzakelijk 
is dat hij blijft leven. Zo kan hij als apostel 
vruchtbaar blijven in de dienst van de Heere 
Jezus.

Je kunt wat Paulus in vers 25 schrijft zo 
opvatten dat hij toch weet wat er met hem 
gebeuren zal: hij zal in leven blijven. Waar-
schijnlijker bedoelt hij te zeggen: áls ik blijf 
leven, zal dat meer in het belang van de 
gemeente zijn. Het zal leiden tot hun vorde-
ring en blijdschap van het geloof. De apostel 
speelde een belangrijke rol bij de stichting 
van de gemeente en het tot geloof komen 
van de Filippenzen, maar dat is niet het eind-
doel. Het geloof van de Filippenzen mag niet 

op hetzelfde peil blijven. Hier geldt: stilstand 
is achteruitgang! Er moet sprake zijn van 
groei en vooruitgang. En met de groei van 
het geloof zal ook de blijdschap van de ge-
meente toenemen. En dat zal weer leiden tot 
het doel waar het allemaal om gaat: de ver-
heerlijking van Christus.

Vragen en opdrachten
1. Rivaliteit tussen gemeenteleden en 

ambtsdragers, komt dat ook onder ons 
voor? Wat is de oorzaak? Hoe kunnen we 
het tegengaan?

2. Welke plaats neemt in uw gebedsleven 
het gebed voor de kerkdiensten en de 
dienaren van het Woord in?

3. Paulus geeft in dit gedeelte een krachtig 
getuigenis af: ‘het leven is mij Christus’. 
Hoe zou u de zin van het leven omschrij-
ven?

4. Wat zegt de Bijbel over de dood? Hoe 
wordt in onze cultuur tegen de dood 
aangekeken?

5. Een paaslied zingt: ‘Nu jaagt de dood 
geen angst meer aan’. Mag je als christen 
de dood vrezen? 

6. Een theoloog uit de vorige eeuw sprak 
over het ‘tegoed’ van het Oude Testa-
ment. Je kunt daarbij denken aan de 
waardering van het aardse leven. Hoe 
moeten we als christenen dit tijdelijke 
leven zien? Mogen we genieten van het 
aardse leven? En zo ja, waar ligt dan de 
grens van dat genieten? 


