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Belangstelling
Aan het slot van Filippenzenbrief komt 
Paulus terug op de aanleiding om de 

brief te schrijven: hij wil zijn lezers bedanken 
voor hun betrokkenheid bij de verkondiging 
van het Evangelie. Die betrokkenheid werd 
concreet in de gift die ze via Epafroditus naar 
Paulus hadden gestuurd. De apostel geeft 
aan dat hij zeer verblijd is ‘in de Heere’. In 
de eerste plaats dankt hij de Heere. Het is 
ook niet zozeer de royale gift die hem blij 
maakt, maar de warme belangstelling van de 
gemeente die daaruit blijkt. Die is eindelijk 
weer opgebloeid. Paulus verwijt zijn lezers 
daarmee niet dat ze een tijdlang geen belang-
stelling voor hem hadden. Ze hadden alleen 
eerder niet de gelegenheid gehad om die te 
tonen. Eerst was Paulus immers een vrij man 
die zelf in zijn levensonderhoud kon voor-
zien (als tentenmaker). Maar nu Paulus ge-
vangen zit, is hij afhankelijk van de steun van 
anderen. En de Filippenzen hebben de 
gelegenheid direct aangegrepen om Paulus 
van dienst te zijn.

Tevreden
Wel wil Paulus een misverstand voorkomen. 
Hij schrijft deze woorden niet omdat hij 
gebrek lijdt. Paulus verzekert zijn lezers: de 
materiële ondersteuning die de gemeente 
hem bood, had hij in feite helemaal niet no-
dig. Niet omdat de apostel het zo breed had, 
maar omdat hij geleerd heeft tevreden te zijn 
in alle omstandigheden. Het woord ‘tevre-

den’ is de vertaling van een Grieks woord dat 
bekend was uit de toenmalige wijsbegeerte. 
Het is de deugd van de zelfredzaamheid 
waarbij je niet afhankelijk bent van anderen 
en je je ook niet door omstandigheden laat 
beheersen. Paulus grijpt dit bekende begrip 
aan om te onderstrepen dat hij als apostel 
van Jezus Christus onafhankelijk is van de 
gemeenten die hij dient. Niemand kan hem 
verwijten dat hij het Evangelie verkondigt 
voor eigen gewin, zoals veel rondreizende 
predikers in zijn dagen. Bij Paulus krijgt dit 
begrip een specifieke invulling: zelfgenoeg-
zaam is hij alleen, omdat hij genoeg heeft 
aan zijn hemelse Meester. Die zorgt voor 
hem in alle omstandigheden van het leven. 
Dat geeft diepe rust en innerlijk evenwicht, 
hoe het leven ook loopt.

Riten
In vers 12 geeft Paulus aan dat hij deze le-
venshouding van tevredenheid met vallen en 
opstaan heeft moeten leren op de praktijk-
school van het leven. Hij heeft te maken met 
wisselende omstandigheden van voor- en 
tegenspoed. Dat is geen speling van het lot 
maar leiding van zijn Meester. Die heeft hem 
geleerd zowel met voorspoed als met tegen-
spoed om te gaan. De moeilijke omstan-
digheden zijn voor hem de ‘riten’ geweest 
waardoor de Heere hem heeft ingewijd in het 
levensgeheim om in alle situaties tevreden te 
zijn. Deze keer gebruikt Paulus een woord 
(‘ingewijd’) dat bekend was uit de mysterie-
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godsdiensten die in die tijd populair waren. 
Deze religies beloofden voor ingewijden de 
weg tot verlossing en eeuwig leven te ontslui-
ten. Aan de geheime erediensten mochten 
alleen diegenen deelnemen die daarvoor 
zware inwijdingsriten hadden ondergaan. In 
2 Korinthe 11:21-28 zet Paulus de ‘rituelen’ 
die hij had doorstaan op een rijtje.

Christus als krachtbron
Vers 13 lijkt een tekst die het goed doet op 
een wandtegel, maar we moeten deze woor-
den wel in hun verband lezen. Tegenover de 
volstrekte onafhankelijkheid van menselijke 
ondersteuning staat Paulus’ totale afhan-
kelijkheid van Christus. Alle zwarigheden 
die Paulus heeft ondergaan kan hij alleen 
maar opbrengen door zijn Heere Die hem 
daarvoor de kracht geeft. Dat hij opgewas-
sen bleek tegen alles wat hem in het leven 
overkwam, is niet te danken aan zijn eigen 
capaciteit maar aan de kwaliteit van zijn 
Meester. Christus is de krachtbron waaruit 
hij voortdurend de kracht kan putten om het 
in zijn soms barre bestaan vol te houden. Zo 
onderstreept hij dat hij bepaald niet selfsup-
porting is - het ideaal van de aanhangers van 
de heidense moraalfilosofie – maar sterk in 
de Heere. 

Steun van de gemeente
Evengoed is Paulus oprecht dankbaar voor 
de materiële ondersteuning die hij van de 
gemeente heeft ontvangen. De apostel be-
schouwt dat als het deelnemen van de ge-
meente aan Paulus’ verdrukking. Door het 
zenden van hun gift hebben ze gedeeld in 
het lijden van de apostel. Het was meer dan 
een stukje meeleven, ze maakten zijn leed tot 
het hunne. Ze zitten als het ware naast hem 
in de gevangenis. Deze gedachte vinden we 

ook in 1:7. Denk ook aan wat Paulus schrijft 
in 1 Korinthe 12:26: ‘Als één lid lijdt, lijden 
alle leden mee’. De Filippenzen hebben zich 
positief onderscheiden van andere gemeen-
ten. Ze waren de enigen die hem financieel 
ondersteunden toen hij tijdens zijn tweede 
zendingsreis uit Macedonië vertrok om naar 
Achaje te gaan. Toen Paulus in het naburige 
Thessalonica was, het volgende station op 
zijn zendingsreis, stuurden de Filippenzen 
hem al een- en andermaal een gift toe. Pau-
lus gebruikt boekhoudkundige termen voor 
de steun van de Filippenzen: ze werden deel-
genoot van Paulus in de rekening van uitgave 
en ontvangst. Tussen Paulus en de gemeente 
is er sprake van geven en nemen. Waar de 
Filippenzen materiële steun aan de apostel 
geven, ontvangen ze de zegen van Paulus’ 
werk als apostel.

Geestelijke winst
In vers 17 en 18 zet Paulus het beeld van het 
grootboek voort. Hij is niet uit op de gave 
van de gemeente, het is hem te doen om de 
vrucht voor de gemeente. Deze vrucht is als 
het ware de rente of de winst die de gemeen-
te ontvangt op haar investering in Paulus’ 
apostolische werk. De steun aan Paulus is 
dus een investering die aan henzelf ten goede 
komt. Ze worden er niet armer maar rijker 
van. Bij deze geestelijke winst kunnen we 
vooral denken aan het eeuwig heil dat wordt 
ontvangen op de jongste dag. In vers 18 geeft 
Paulus als het ware een kwitantie af aan de 
gemeente voor de gift die hij via Epafroditus 
in ontvangst heeft genomen. Hij verzekert 
de Filippenzen dat hij alles heeft ontvangen. 
Hij spreekt hier over de gift van de Filip-
penzen in termen die aan de offerdienst doen 
denken. Hij noemt de gift een ‘aangename 
geur’ en een ‘welgevallig offer’. Daarmee 
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benadrukt hij het geestelijke karakter van de 
gift en geeft hij tegelijk aan dat de eigenlijke 
ontvanger niet Paulus maar God is. De do-
natie van de Filippenzen komt het werk van 
God en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk 
ten goede.

In vers 19 schrijft Paulus niet langer over 
zijn eigen behoeften maar over de behoefte 
van de Filippenzen. Hij verzekert ze in een 
plechtige belofte: God zal in al hun behoef-
ten voorzien, zowel materieel als geestelijk. 
Omdat God Zelf onnoemelijk rijk is, zullen 
ook de Filippenzen die van zijn zorg afhan-
kelijk zijn absoluut niets te kort komen. In 
vers 20 sluit Paulus af met een lofprijzing, 
waarin hij zich met zijn lezers verenigt: ónze 
God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid.

Groet en zegenbede
Paulus sluit af met de oproep om elke heilige 
in Christus Jezus te groeten. Zo had Paulus 
ook in zijn gebeden ‘allen’ op het oog. Er 
mag binnen de gemeente van Christus geen 
kliekvorming zijn. Groeten is meer dan het 
gebaar van het opsteken van een hand of het 
overbrengen van een vriendelijk woord. Het 
betekent elkaar daadwerkelijk opzoeken en 
in liefde met elkaar omgaan. Aan het slot 
brengt Paulus ook de groeten van zijn me-
dewerkers over en van de gelovigen van de 
gemeente in de plaats waar hij als gevangene 
verblijft, waarschijnlijk Caesarea. Daarbij 
wordt één groep met name genoemd: ‘die 
van het huis van de keizer zijn’. Wat een be-
moediging voor de lezers dat er blijkbaar ook 
onder de dienaren van de Romeinse keizer 
(ambtenaren,  gevangenispersoneel, soldaten) 
sommigen tot geloof zijn gekomen.
Met het zegengebed sluit Paulus aan bij het 

begin van de brief. Paulus wenst zijn lezers 
de genade van de Heere Jezus Christus toe. 
Het afsluitende ‘amen’ is het antwoord van 
de gemeente. Misschien heeft het daadwerke-
lijk geklonken na het voorlezen van de brief.

Gespreksvragen
1. Waarom koos Paulus ervoor zoveel moge-

lijk zelf in zijn levensonderhoud te voor-
zien (1 Thess. 2:6; 2 Thess. 3:8v). Vindt 
u het een goede zaak dat predikanten zijn 
vrijgesteld van ander werk om zich he-
lemaal aan het gemeentewerk te kunnen 
wijden of ziet u ook goede kanten aan het 
zogenaamde ‘tentenmakersmodel’?  

2. Ziet u geldbesteding en giften voor de 
kerk en goede doelen als een geestelijke 
zaak? Wat betekent dit voor de manier 
waarop u met uw financiën omgaat? Wan-
neer kunnen we een gift een offer noe-
men?

3. Wat is het verschil tussen de manier waar-
op de heidense filosofie het begrip ‘zelf-
redzaamheid’ invult en de manier waarop 
Paulus dit doet? 

4. Paulus beschouwt het leven als een leer-
school. Welke gebeurtenissen in uw leven, 
positief en negatief, hebt u als een leer-
school ervaren? Wat hebt u ervan geleerd?

5. Hoe kunnen we in onze maatschappij 
waarin alles draait om winst en groei laten 
zien dat materiële welvaart voor ons niet 
het belangrijkste is? 


