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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Paulus’ geestelijke boekhouding
Filippenzen 3 : 1-11

Nogmaals blijdschap
pnieuw roept Paulus de Filippensen 
op tot blijdschap (vgl. 2:18). Het lijkt 

vreemd dat Paulus in deze brief zoveel over 
blijdschap schrijft, gezien het feit dat hij in 
de gevangenis zit. Blijkbaar is het voor hem 
een belangrijk thema. De vreugde in de Hee-
re Jezus is de kern van zijn boodschap, 

telkens komt hij erop terug. Het feit dat hij 
in de gevangenis zit, verandert daar niets aan. 
Bovendien is het in het belang van de Filip-
penzen dat hij hierover schrijft: zij worden 
door Paulus’ woorden versterkt. Het is er de 
apostel immers om te doen dat zijn lezers 
groeien in het geloof in Jezus Christus.

Dwaalleraren
In vers 2 klinkt plotseling een scherpe 
waarschuwing: ‘let op de honden, let op de 
slechte arbeiders, let op de versnijdenis’. Te-
genover de blijdschap die het geloof in Jezus 
Christus geeft, staat het bedrieglijke ver-
trouwen op de besnijdenis. Paulus gebruikt 
stevige woorden om zijn tegenstanders te 
beschrijven. Wie heeft hij op het oog? Waar-
schijnlijk moeten we niet denken aan Joden 
in het algemeen maar aan christelijke dwaal-
leraren met een joodse achtergrond die de 
gemeente met hun boodschap in verwarring 
brengen. Deze judaïsten belijden Jezus wel 
als Messias maar leren ook dat de besnijde-
nis met de daaraan verbonden naleving van 

de joodse ceremoniële wetten noodzakelijk 
is om zalig te worden, niet alleen voor Joden 
maar ook voor christenen die uit het heiden-
dom afkomstig zijn.
Paulus drukt zich scherp uit. Het behoud 
van de gemeente en de eer van Christus als 
volkomen Zaligmaker staan op het spel. Hij 
noemt de dwaalleraren ‘honden’. Zo werden 
binnen het Jodendom heidenen en goddelo-
zen als onrein voor God gestempeld (Matt. 
15:26; Openb. 22:15). Mogelijk dient Paulus 
de dwaalleraren hiermee van repliek. Zij zeg-
gen wel dat je onrein bent, zolang je niet be-
sneden bent. In werkelijkheid ben je onrein 
wanneer je voor je zaligheid niet exclusief op 
Christus vertrouwt. 
Paulus noemt de dwaalleraren ook ‘slechte 
arbeiders’. Ze bouwen de gemeente niet op 
maar breken het goede werk van Paulus af. 
Ten diepste is dit het werk van God Zelf 
(1:6). Met een woordspeling in het Grieks 
schrijft Paulus dat de besnijdenis (peritomè) 
die zij voorstaan niet anders is dan een ver-
snijdenis (katatomè), een verminking van het 
lichaam. 

Besnijdenis
Het ritueel van de besnijdenis was bij veel 
volken in de Bijbelse tijd bekend, maar de 
HEERE wees deze ingreep aan als teken van 
Zijn genadeverbond met het volk Israël. De 
besnijdenis gold als identiteitskenmerk: wie 
besneden was, behoorde bij het volk van 
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God. Toch lezen we al bij de profeten van 
het Oude Testament dat het ten diepste gaat 
om de geestelijke strekking van de besnijde-
nis: de besnijdenis van het hart waarbij de 
zonde wordt weggenomen die scheiding 
maakt tussen God en Zijn volk (Deut. 
10:16; Jer. 4:4; Ez. 44:7).
Paulus steekt de Filippenzen een hart onder 
de riem. Waar de dwaalleraren ten onrechte 
aanspraak op maken, dat hebben zij door het 
geloof in Jezus Christus ontvangen: zij zijn 
door God aangenomen en behoren Hem toe. 
Zijn zijn door het bloed van Christus rein 
voor God en alle verhinderingen zijn wegge-
nomen. Onbesneden heidenchristenen heb-
ben geen toegang tot de tempeldienst, maar 
de Heilige Geest Die in hen woont, brengt 
hen tot de ware dienst van God. Die zit niet 
in een uiterlijk teken maar in het hart. Ze 
bestaat in het roemen in Jezus Christus Die 
Zijn leven gaf als zoenoffer voor de zonde. 

Memoires
Vanaf vers 4 schrijft Paulus zijn memoires. 
Hij blikt terug op zijn godsdienstige verleden 
en dan blijkt dat zijn tegenstanders zich laten 
voorstaan op zaken waar hij juist afstand van 
heeft genomen. Zaken als afkomst en wets-
betrachting tellen niet voor het verkrijgen 
van de zaligheid. Evengoed kan de apostel 
zich op die punten meten met zijn judaïsti-
sche tegenstanders. Hij noemt zes punten: 
1. Als volbloed Jood droeg hij in de besnijde-

nis het teken van het verbond.
2. Hij was als Jood geboren en niet op latere 

leeftijd als proseliet bij het volk Israël in-
gelijfd.

3. Hij was hij afkomstig uit een van de 
trouwste stammen: Benjamin.

4. Hij had zich aangesloten bij de Farizeeën, 
de richting die bekend stond als het meest 

strikt in de onderhouding van de wet van 
Mozes en de overlevering van de vaderen.

5. Uit het feit dat hij de christelijke gemeen-
te had vervolgd, blijkt dat hij bereid was 
om tot het uiterste te gaan om het zuivere 
joodse geloof te bewaren.

6. Hij leefde strikt volgens de geboden van 
God.

Toch schrijft Paulus deze dingen niet om 
roem te oogsten maar om zijn lezers te 
bemoedigen. Paulus zou zich op zijn be-
snijdenis, zijn joodse achtergrond en zijn 
gehoorzaamheid aan de Joodse wetten kun-
nen beroemen, maar hij doet dit niet. Dus 
ook de Filippenzen met hun overwegend 
heidense achtergrond missen hier niets aan. 
Het feit dat zij niet besneden zijn, zet hen bij 
God absoluut niet op achterstand.

Winst en verlies
Paulus is zijn godsdienstig leven van vroeger 
totaal anders gaan waarderen. De voorrech-
ten en prestaties die hij in vers 5 en 6 opsom-
de, hebben voor hem geen waarde meer. Ze 
tellen zelfs als verlies, omdat het vertrouwen 
op eigen afkomst en wetsonderhouding de 
overgave aan Christus in de weg staat. Paulus 
maakt de balans van zijn leven op. Wat eerst 
aan de creditzijde stond, wordt nu aan de de-
betzijde genoteerd. Vertrouwen op geestelijke 
achtergrond en godsdienstige prestaties leidt 
slechts tot een geestelijk faillissement. Alleen 
door Christus komen we bij God uit de rode 
cijfers. De kennis van Christus overtreft alles. 
Het woord kennis (vers 8) gaat veel dieper 
dan verstandelijke kennis. Het geeft de per-
soonlijke en intieme omgang met Christus 
aan. Die is zo kostbaar dat Paulus voor alles 
wat daarmee zou kunnen concurreren geen 
ander woord over heeft dan ‘vuiligheid’. De 
apostel gebruikt hier een vulgair woord dat 
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zoiets betekent als: vuilnis, afgedankt voed-
sel, of zelfs: uitwerpselen. Zo onderstreept hij 
dat hij radicaal afstand genomen heeft van 
datgene waar hij vroeger zo trots op was. 
De kennis van Christus levert rechtvaardig-
heid op. Dit Bijbelse kernwoord heeft be-
trekking op de relatie tussen God en mens 
binnen het verbond. Door geloofsverbon-
denheid met Christus is er sprake van een 
herstelde relatie met God. Die goede ver-
houding met God kan nooit het gevolg zijn 
van onze gehoorzaamheid aan de wet, het 
wordt ontvangen als een kostbaar geschenk 
uit Gods hand langs de weg van het geloof in 
Jezus Christus.

Christus kennen
Je leert Jezus Christus niet uit een boekje 
kennen maar door geloofsovergave aan Hem 
en intiem leven met Hem. In die levende 
omgang met Hem drukt Hij Zijn stempel op 
de gelovigen. De kracht van Christus’ op-
standing laat zich gelden in hun leven. Door 
deze kracht kunnen ze tegen de zonde strij-
den en in een nieuw leven wandelen. Onlos-
makelijk daarmee verbonden is de gemeen-
schap met Christus’ lijden. De navolging van 
Jezus betekent het opnemen van het kruis 
van smaad en vervolging, met als climax: het 
gelijkvormig worden aan Christus’ dood. 
De dood van Christus tot verzoening van 
zonden is onnavolgbaar, maar het is wel Pau-
lus’ verlangen dat ook zijn sterven tot Gods 
eer zal zijn en dienstbaar aan de voortgang 
van Gods Koninkrijk. In vers 11 formuleert 
apostel het grote einddoel: om hoe dan ook 
te komen tot de opstanding van de doden. 
Je voelt in deze woorden het diepe verlangen 
van Paulus doorklinken om op de jongste 
dag in het grote heil van de opstanding te 
mogen delen.

Gespreksvragen
1. Paulus stelt in dit gedeelte een dwaalleer 

aan de kaak. Herkent u de gevaren waarop 
Paulus wijst of liggen volgens u de fronten 
vandaag ergens anders?

2. Waarom is het ‘onkruid’ van eigengerech-
tigheid zo moeilijk uit te roeien? 

 Welke ‘bestrijdingsmiddelen’ staan ons 
hierbij ter beschikking?

3. Paulus maakt duidelijk dat het misplaatst 
is je vertrouwen te stellen op je besnijde-
nis. Toch heeft hij zelf zijn medewerker 
Timotheüs besneden (Handelingen 16:3). 
Waarom?

4. Waarin ervaart u de kracht van Christus’ 
opstanding? En hoe past u op uzelf toe 
wat Paulus noemt: de gemeenschap met 
Christus’ lijden en de gelijkvormigheid 
aan Zijn dood? 

5. Paulus schrijft in zijn geestelijke memoires 
over de grote verandering die zich in zijn 
leven heeft voltrokken. Hebben zich in 
uw geestelijke biografie ook schoksgewijze 
veranderingen voorgedaan? 

 Of was er sprake van een geleidelijke groei 
naar een ander inzicht? Vertel elkaar daar 
eens over. 


