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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Schijnen als lichten in de wereld
Filippenzen 2 : 12-30

V
Werk aan uw eigen zaligheid

anaf vers 12 geeft Paulus opnieuw een 
aantal praktische vermaningen. Hij her-

innert zijn lezers aan hun gehoorzaamheid 
toen hij bij hen was. Maar ook nu hij door 
zijn gevangenschap afwezig is, moeten ze 
gehoorzaam blijven. In Christus hebben ze 
daarvoor het grote voorbeeld. Zijn gehoor-
zaamheid moet in hun leven doorwerken. 
Paulus laat doorschemeren hoe belangrijk 
dit is: hun zaligheid is ermee gemoeid! Hij 
wekt zijn lezers op aan hun eigen zaligheid 
te werken. Niet dat hun behoud hun eigen 
prestatie is. Wel wordt van de gelovigen 
gehoorzaamheid aan Christus gevraagd, en 
nederigheid ten opzichte van elkaar. Met de 
woorden ‘met vrees en beven’ laat Paulus zijn 
lezers voelen hoeveel er op het spel staat. 

Ze hoeven niet in voortdurende angst voor 
God of in wurgende onzekerheid te verkeren. 
Wel dienen ze de ernst te beseffen van de 
zaak die aan de orde is en de eerbied die ze 
God verschuldigd zijn.
Mochten de Filippenzen de indruk hebben 
gekregen dat hun behoud afhankelijk is van 
hun eigen inspanningen, dan neemt Paulus 
dat misverstand direct weg in vers 13: God 
is het Die zowel het willen als het werken in 
hen werkt. Ons behoud is niet ons eigen pro-
ject, ook is er geen sprake van een samenwer-
kingsverband tussen God en mens, waarin 
beiden een aandeel hebben in het bewerken 

van het heil. Onze verlossing is van begin tot 
eind Gods werk. Daarbij schakelt Hij ons 
echter niet uit maar in. Dat blijkt uit het re-
dengevende ‘want’ aan het begin van vers 13. 
Dat God onze zaligheid werkt, is geen reden 
om met de handen over elkaar te zitten maar 
om zelf onze zaligheid uit te werken. Genade 
maakt geen luie mensen, maar doet ons in 
het leven van elke dag vrucht dragen.

Sterren in de nacht
Ook in de volgende verzen blijft de apostel 
wijzen op het belang van gehoorzaamheid 
aan God. Dat raakt niet alleen het uiterlijk 
gedrag van de Filippenzen maar ook hun 
innerlijke houding. Ze moeten alles doen 
‘zonder morren en meningsverschillen’. Het 
woord ‘morren’ wordt in het Oude Testa-
ment vaak gebruikt voor de houding van het 
volk Israël tijdens de reis door de woestijn 
naar het beloofde land. De Israëlieten waren 
ontevreden en vol wantrouwen tegenover 
de Heere en Mozes. Van de lezers wordt wat 
anders gevraagd: ze moeten zich niet onwil-
lig maar blijmoedig laten meenemen in wat 
God van hen vraagt. Dat heeft een heilzaam 
effect op hun leven in de wereld. Als kin-
deren van God zijn ze dan onberispelijk en 
oprecht. 
Heel scherp zet Paulus de tegenstelling aan 
met de wereld om hen heen. Die wordt 
aangeduid als een ‘verkeerd en ontaard ge-
slacht’. In Deuteronomium 32:5 gebruikt 
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Mozes deze woorden voor het volk Israël, en 
de Heere Jezus spreekt over zijn ongelovige 
tijdgenoten als een ‘ongelovig en ontaard 
geslacht’ (Matt. 17:17).

Paulus schrijft dit niet met de bedoeling dat 
zijn lezers hoogmoedig zouden neerkijken 
op hun omgeving. Christenen moeten geen 
sterallures hebben! Hij wijst hen juist op een 
roeping: te schijnen als lichten in de wereld. 
Dit herinnert aan de roeping van Israël, om 
het licht van Gods Woord te laten schijnen 
voor de heidenen. En ook aan de bekende 
woorden van de Bergrede: ’Laat uw licht zo 
schijnen voor de mensen, dat ze uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerlijken’ (Matt. 5:16).
Deze functie vervult de gemeente alleen 
wanneer ze vasthoudt aan het Woord van 
God, hier het Woord van het leven ge-
noemd: het Woord dat leven geeft.  
De lezers zullen stralen als sterren in een 
duistere nacht, wanneer ze zich laten leiden 
door het Evangelie. 
Op de dag van Christus’ wederkomst hoeft 
Paulus zich dan niet te schamen voor de 
gemeente. Paulus is zich bewust dat hij re-

kenschap moet afleggen van het werk dat hij 
in Gods Koninkrijk doet. Wanneer de ge-
meente schijnt als een licht in het duister, zal 
er voor Paulus roem zijn. Daarmee verraadt 
de apostel geen ijdel trekje, hij beschrijft zijn 
diepe vreugde en voldoening te weten dat 
zijn werk in de gemeente niet tevergeefs is, 
maar dat zijn inspanningen door God geze-
gend worden.

Plengoffer en dankoffer
In vers 17 schrijft Paulus opnieuw over zijn 
levenseinde (zie ook 1:21 e.v.). Hij houdt er 
serieus rekening mee dat hij de marteldood 
zal sterven. Voor dat martelaarschap gebruikt 
hij een beeld uit de offerdienst: zijn sterven 
is een plengoffer. Dat geeft aan zijn sterven 
een positieve betekenis: het is een offer dat 
hij aan Christus brengt. Over het plengoffer 
lezen we in Numeri 15:5-10. Het uitgieten 
van de wijn kan de gedachte oproepen aan 
het vergieten van Paulus’ bloed. 
Toch wordt het eigenlijke offer door de Fi-
lippenzen gebracht: het dankoffer van het 
geloof. Bedoeld is heel hun christenleven, 
inclusief hun gebed, geloofsgetuigenis en de 
materiële ondersteuning van Paulus. Hun 
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geloof wordt door Paulus ook een ‘bediening’ 
genoemd. In het Grieks staat een woord 
waarvan ons woord ‘liturgie’ is afgeleid. Het 
geloofsleven van de gemeente is een eredienst 
die zich over het totale leven uitstrekt!  

Timotheüs
Vanaf vers 19 komen een aantal praktische 
zaken aan de orde. Allereerst schrijft Paulus 
dat hij van plan is zijn medewerker Timotheüs 
naar de Filippenzen te sturen om via hem 
te vernemen hoe het met hen gaat. Verder 
spreekt hij zijn vertrouwen uit dat hij, als het 
Christus behaagt, ook zelf binnen afzienbare 
tijd naar Filippi kan komen. Blijkbaar sluit de 
apostel een goede afloop van het proces niet 
uit.
Timotheüs was de zoon van een Griekse vader 
en een Joodse moeder en was tijdens de eerste 
zendingsreis van Paulus tot geloof gekomen 
(Hand. 16:1). Daarom beschouwt Paulus hem 
als zijn geestelijk kind (vers 22; zie ook 2 Tim. 
1:2). Hij prijst Timotheüs bij de gemeente 
aan als iemand die zeer betrouwbaar is. Hij 
is beproefd gebleken, in de praktijk uitgetest. 
De Filippenzen zijn daar zelf van op de hoog-
te, want Timotheüs was ook betrokken bij de 
stichting van de gemeente in Filippi. Daarom 
is hij ook medeafzender van deze brief (1:1). 
Niemand zal dus beter de belangen van de 
gemeente kunnen behartigen dan Timotheüs. 
Helaas kan niet van alle evangeliepredikers 
zo’n positief getuigenis worden gegeven. Som-
migen zijn meer gericht op hun eigen belang 
dan op het belang van de gemeente.

Epafroditus
In de tweede plaats houdt Paulus Epafroditus 
de gemeente voor als een voorbeeld van zelf-
verloochening in de dienst van Christus. Die 
was eerder door de Filippenzen naar Paulus 

gezonden. In 4:18 lezen we dat de gemeente 
een inzameling voor Paulus had gehouden 
en Epafroditus had die gift (een geldbedrag 
of voedsel) bij Paulus gebracht. De bedoe-
ling was dat hij langere tijd bij Paulus zou 
blijven, maar Paulus stuurt hem eerder terug. 
Epafroditus was namelijk tijdens zijn verblijf 
bij Paulus ernstig ziek geworden. De ziekte 
bracht zelfs aan de rand van de dood. Paulus 
stuurt hem eerder terug om de ongerustheid 
bij die Filippenzen over hun medegemeente-
lid weg te nemen. Dat hij eerder terugkomt, 
heeft dus niets met plichtsverzuim te maken, 
integendeel: hij heeft zijn leven zelfs op het 
spel gezet (vers 30) vanwege het werk van 
Christus. Laten de Filippenzen dat beschou-
wen als een aanvulling op hun dienstbetoon 
aan de apostel!

Gespreksvragen
1. Paulus schrijft hier en elders (bijv. Ef. 

1:5,9) over het welbehagen van God. 
Welke klank heeft dit woord voor u? 

2. Hoe verhouden Gods verkiezing en onze 
verantwoordelijkheid zich tot elkaar? Wat 
heeft het woordje ‘want’ aan het begin van 
vers 13 ons in dit verband te zeggen?

3. Vindt u dat de Goddelijke verkiezing in de 
prediking aan de orde moet komen? Geeft 
u aan waarom wel of niet.

4. Paulus schetst in vers 15 een scherpe 
tegenstelling tussen christenen en hun 
ongelovige omgeving. Waarin ziet u die 
tegenstelling vandaag de dag? Of ligt die 
in de praktijk minder scherp? 

5. Hoe kunnen christenen een positieve in-
vloed uitoefenen op hun omgeving?

6. Paulus houdt zichzelf en zijn medewerkers 
als voorbeelden voor aan de gemeente. 
Wat is volgens u het belang van identifica-
tiefiguren in de gemeente?


