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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Burger van twee werelden
Filippenzen 3 : 12 - 4 : 1

I
Einddoel

n de voorgaande verzen beschreef Paulus 
de grote verandering die zich in zijn leven 

heeft voltrokken. In vers 12 tot 14 laat hij 
zien hoe hij momenteel in het leven staat. 
Niet gearriveerd maar gericht op het eind-
doel: de prijs van de roeping van God. Tot 
dat einddoel is Paulus nog niet gekomen: 
’niet dat ik het al verkregen hebben of al vol-
maakt ben’. Hij is nog niet in het volle bezit 
van het toekomstig heil maar onderweg om 
dat doel te bereiken. Als is er bij Paulus niet 
de minste twijfel dat hij het einddoel daad-
werkelijk bereiken zal.
Hij drukt zijn verlangen naar de volmaakt-
heid uit met de woorden ‘jagen’ en ‘grijpen’, 
want hij is zelf in de liefdevolle greep van 
Christus gekomen. Sinds die tijd vergeet hij 
wat achter hem ligt en strekt hij zich uit naar 
wat vóór is. 

Zoals ook op andere plaatsen gebruikt Paulus 
hier het beeld van een atleet die deelneemt 
aan een hardloopwedstrijd. Zoals bij een 
atleet de gerichtheid op het doel uitkomt in 
de lichaamshouding, zo strekt Paulus zich 
geestelijk uit naar het grote doel: de prijs 
van de roeping van God, die van boven is, in 
Christus Jezus. Je kunt daarbij zowel denken 
aan een roeping ván boven, die van de Heere 
afkomstig is (denk aan wat Paulus bij Da-
mascus overkwam), als aan een roeping náár 
boven, die naar het hemels Koninkrijk leidt.

Het goede voorbeeld
in deze jacht op wat vóór ligt, presenteert 
Paulus zichzelf als voorbeeld voor zijn lezers. 
Hij noemt zichzelf en zijn lezers ‘volwas-
senen’. Ze zijn geestelijk gerijpt (1 Kor. 2:6: 
Ef. 4:13; Kol . 1:28), geen kleine kinderen 
meer maar volwaardige mededingers naar de 
hoofdprijs. Laten ze dan dezelfde gezindheid 
hebben als hij, met dezelfde inzet om het 
einddoel te bereiken!
Als er in Filippi gelovigen zijn met een af-
wijkende gezindheid, dan is Paulus ervan 
overtuigd dat God ook hun duidelijkheid zal 
geven. Misschien doelt Paulus op gemeen-
teleden die wel nog de neiging hebben om 
terug te kijken op hun vroegere leven, door 
ceremoniële wetten na te leven (bij christe-
nen met een joodse achtergrond) of door de 
hang naar sommige heidense gewoonten, 
zoals vegetarisme en het rekenen met bepaal-
de heidense dagen (bij christenen met een 
heidense achtergrond).
Ook zij zijn echter geroepen om de hoofd-
prijs te bemachtigen. Het gaat erom dat ze 
vanaf het punt dat ze samen bereikt hebben 
in één slagorde (weer een militaire term!) 
koers zetten naar het einddoel. 

In vers 17 roept Paulus zijn lezers op om 
hem na te volgen. In zijn onbaatzuchtigheid, 
zijn bereidheid om te lijden of zijn gericht-
heid op de toekomst? De oproep aan de 
Filippenzen om zijn navolger te zijn, klinkt 
misschien pretentieus maar uit andere brie-
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ven blijkt dat Paulus heel goed beseft dat hij-
zelf ook het origineel niet is. Op zijn beurt is 
hij een navolger van Christus (1 Kor. 11:1). 
Paulus wijst trouwens ook op anderen die 
voor de Filippenzen een voorbeeldfunctie 
hebben. Te denken valt aan zijn medewerkers 
Timotheüs en Epafroditus. We zien hier het 
belang van identificatiefiguren op wie de 
gemeente zich kan richten. 

Afschrikwekkende voorbeelden
Maar er zijn ook afschrikwekkende voorbeel-
den, mensen die gebrandmerkt worden als 
‘vijanden van het kruis van Christus’. Net als 
in vers 2 van dit hoofdstuk is de toon bui-
tengewoon fel. Paulus schrijft deze woorden 
met tranen in de ogen, want hij weet dat het 
met hen slecht afloopt. Wie het kruis van 
Christus - het enige redmiddel - verwerpt, 
wacht niets anders dan de eeuwige onder-
gang (het ‘verderf ’). In vers 19 worden ze 
nader beschreven: hun God is de buik, hun 
heerlijkheid is in hun schande, ze bedenken 
aardse dingen. Gaat het hier om mensen met 
een losbandige of juist een wettische leefstijl? 
In het eerste geval moeten we denken aan 
hebzucht en seksuele zonden, in het tweede 
geval zinspeelt apostel met de ‘buik’ op de 
joodse spijswetten en met ‘schande’ (op te 
vatten als ‘schaamdeel’) op het feit dat ze zich 
beroemen op hun besneden zijn. 

Burgers van de hemel
Diametraal tegenover deze aardsgezindheid 
staat het leven van Paulus en zijn lezers. Zij 
zijn op de hemel georiënteerd, want hun 
burgerschap is in de hemel. Paulus gebruikt 
een woord politeuma dat alleen hier in het 
Nieuwe Testament wordt gebruikt. Het is 
de Griekse vertaling van het Latijnse woord 
colonia. De apostel maakt opnieuw een 

toespeling op het bijzondere karakter van de 
Griekse stad Filippi: een Romeinse kolonie, 
geregeerd volgens Romeinse wetten. Hiermee 
vergelijkbaar is de positie van christenen: ze 
zijn door wedergeboorte het Koninkrijk der 
hemelen binnengegaan, al wonen ze nog op 
aarde. Ze zijn kolonisten van de hemel op de 
aarde. Deze positie biedt voorrechten maar 
schept ook verplichtingen. In hun stijl van 
leven moeten ze zich richten op de aanwij-
zingen die ze vanuit hun hemels regerings-
centrum ontvangen, waar Christus troont als 
Koning (2:9).
Toekomst
Tegenover het verderf dat de vijanden van 
het kruis wacht, staat de heilrijke toekomst 
van de hemelburgers. Die toekomst breekt 
aan bij de wederkomst van Christus. Met 
sterk verlangen zien de gelovigen daarnaar 
uit. Paulus gebruikt in vers 20 twee keizer-
lijke titels voor Jezus Christus: Zaligmaker 
en Heere. De eerste titel (sootèr) wordt door 
Paulus zelden gebruikt, de tweede (kurios) 
herhaaldelijk. Paulus’ boodschap aan zijn 
lezers is: niet de keizer maar Jezus Christus is 
jullie Verlosser en Gebieder.
De uiteindelijke verlossing bestaat uit de 
verandering of transformatie van het verne-
derd lichaam van de gelovigen. Het aardse 
lichaam, onderhevig aan ziekte en dood, zal 
van gedaante veranderen. Het verheerlijkt 
lichaam van Christus dient daarbij als voor-
beeld. Aan Zijn lichaam zal het lichaam van 
de gelovigen gelijkvormig gemaakt worden. 
Niet identiek, wel delend in dezelfde heer-
lijkheid: niet alleen onsterfelijk maar ook 
geheel door de Heilige Geest vervuld en gere-
geerd. Het is typisch Bijbels dat het lichaam 
zo belangrijk is dat het deelt in de verlossing. 
We worden niet ván ons lichaam verlost (het 
heidense denken), maar mét ons lichaam. 
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Jezus Zelf zal deze herschepping bewerken. 
Om alle twijfel daaraan bij zijn lezers weg te 
nemen wijst Paulus op Jezus’ macht waar-
door Hij alle dingen aan Zichzelf kan onder-
werpen. Wat Zijn goedheid wil bewerken, 
ontzegt Hem Zijn vermogen niet! 
In het eerste vers van hoofdstuk 4 trekt 
Paulus nog de conclusie uit wat hij heeft 
geschreven. Hij beschouwt de gemeente van 
Filippi als een overwinningskrans die hem 
door Christus zal worden uitgereikt. Hier-
mee drukt Paulus de overtuiging uit dat hij 
in Filippi met zegen heeft gewerkt en dat 
vervult hem met een heilige trots (zie voor 
dezelfde gedachte 2:16, 2 Kor. 1:14, 1 Thess. 
2:19,20). Met een beroep op de heerlijkheid 
die de Filippenzen wacht, wekt Paulus hen 
op om vast te staan in de Heere. Ze moeten 
als soldaten stand houden en de positie die 
ze door het geloof in Jezus Christus heb-
ben ingenomen niet opgeven. Opnieuw een 
herinnering aan de militaire achtergrond van 
veel van zijn lezers!

Gespreksvragen
1. Een christen leeft ná de grote heilsfeiten 

van Goede Vrijdag en Pasen maar vóór 
de wederkomst van Christus en de defi-
nitieve doorbraak van het Koninkrijk der 
hemelen. Hoe beleeft u deze spanning 
tussen het ‘reeds’ en ‘nog niet’? Hoe leven 
we uit de rijkdom van wat ons in Christus 
al gegeven is zonder dat dit leidt tot gear-
riveerdheid en zelfvoldaanheid?

2. Christenen leven als hemelburgers naar de 
stijl en de grondwet van Gods Koninkrijk. 
Probeert u eens nader in te vullen wat dat 
concreet inhoudt voor onze levenshou-
ding en leefstijl. Lopen we, wanneer we 
ernst maken met het christelijk vreemde-

lingschap, niet het gevaar onze roeping 
in deze wereld uit het oog te verliezen, 
of krijgen we die roeping daardoor juist 
scherper in het oog?

3. Calvijn wijdt in zijn Institutie een hoofd-
stuk aan het onderwerp: ‘De overdenking 
van het toekomstige leven’. Hoe brengt u 
dat in praktijk? En wat stelt u zich bij dit 
toekomstige leven voor?

4. Wat betekent het christelijk vreemde-ling-
schap voor onze omgang met de vreemde-
ling in ons midden: allochtoon 

 en asielzoeker? 
 Wat zegt de bijbel hierover 
 (Ex. 22:21; Lev. 19:10,33; Ps. 146:9)? 
 Wat kunnen we als christelijke gemeente 

voor hen betekenen?
5. Ons lichaam deelt in de verlossing. 
 Wat betekent dat voor onze omgang met 

ons lichaam? Hoe moeten we ons het ver-
heerlijkte lichaam voorstellen 

 (zie bijv. wat Paulus hier over schrijft 
 in 1 Kor. 15:35vv)? 


