
Inleiding op de Filippenzenbrief

& Fil 1:3-11



Inleiding op de brief

Opzet

1. Wie is de schrijver en waar zat hij?
2. Aan wie schreef hij en waar zaten zij? 
3. Waarom schrijft hij?
4. Wat schrijft hij?



1. Wie schreef de brief 

en waar zat hij?

Lezen: Filippenzen 1:1

• Wie: Paulus, samen met Timotheüs (1:1)

• Waar: gevangen (1:7, 13) in Rome

▪ ‘praetorium’ (1:13)

▪ ‘zij die van het huis van de keizer zijn’ (4:22)  

» zie ook Hand. 28:16

• Wanneer: 62 n.Chr.



Gevangenschap in Romeinse Rijk



Gevangenschap in Romeinse Rijk

• zelfcatering, geen volpension

• schande



2. Aan wie schreef Paulus

en waar zaten zij?

Lezen: Filippenzen 1:1

• Aan wie: de christenen in Filippi (1:1)

» 2e zendingsreis -> Hand 16:11 e.v.

» Lydia, slavinnetje, cipier

» Paulus’ verdrukking voor het Evangelie 

(1:30), met blijdschap ondergaan  → model!

• Waar: In Filippi, Romeinse kolonie in Macedonië





Filippi: een Romeinse kolonieFilippi: een trotse Romeinse kolonie



Filippi: een Romeinse kolonie

• vernoemd naar Filippus II van Macedonië (4e eeuw v.Chr.)

• door Romeinen veroverd -> Romeins gezag (2e eeuw v.Chr.)

• stad van oorlogsveteranen

• ius italicum & Romeins burgerrecht

• miniatuur-Rome: trots!

• ‘Maar óns burgerschap is in de hemel!’ (3:20)

Filippi: een trotse Romeinse kolonie



3. Waarom deze brief?

Situatie van ontstaan

• Epafroditus vanuit Filippenzen gestuurd

➢ welstand vragen

➢ persoonlijke ondersteuning en gift

➢ ziek geworden

• Paulus stuurt brief als teken van dank

➢ Epafroditus neemt brief mee terug

➢ Paulus beveelt hem aan bij gemeente



3. Waarom deze brief?

Doelen

1. dankbaarheid tonen voor ondersteuning

2. Epafroditus en Timotheüs aanbevelen

3. nieuws geven over eigen omstandigheden

4. oproep tot standvastigheid te midden van tegenstand

5. oproep tot eensgezindheid

6. waarschuwen tegen Judaïsten

Hoofddoel:  de bemoediging van de Filippenzen met het 

oog op de zaak van Christus in Filippi



3. Waarom deze brief?

2 hoofdproblemen in gemeente

1. tegenstand van buiten

2. onrust van binnen

‘Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, 

opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, 

van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, 

en dat u samen eensgezind strijdt

door het geloof in het Evangelie...’ (1:27)



4. Wat schrijft Paulus in deze brief?

Zie overzicht voor indruk van de inhoud.



Overzicht

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



4. Wat schrijft Paulus in deze brief?

Soort literatuur

Fil.brief is mix van twee soorten:

a. Vriendschapsbrief

b. Morele aansporingsbrief



a/ Vriendschapsbrief in Klass. Oudheid

▪ afwezigheid benadrukt (1:27, 2:12)

▪ informeren over en naar elkaars welstand

– mijn zaken: 1:12 e.v.

– uw zaken: 1:27, 2:19

▪ zorg dragen voor behoeften van zender (4:14)

Duidelijkst aanwezig in:

➢ 1:3-8

➢ 1:12-26

➢ 4:10-20 -> 4:19!



Elementen vriendschapsbrief

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



Elementen vriendschapsbrief

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



b/ Morele aansporingsbrief

▪ personen als voorbeeld gesteld

Twee grote aansporende gedeelten:

gedeelte model

a. 1:27-2:18 Christus (2:5)

b. 3:1-4:3 Paulus (3:17)
-> gezindheid! 



b/ Morele aansporingsbrief

NB: Gedeelten kunnen ook impliciet ‘voorbeeldig’ zijn!

• 2:19-30 Epafroditus en Timotheüs: zelfopofferend

• 1:12-26 bekijk je tegenslag in licht van Evangelie

• 4:10-20 je kunt alleen alles aan door Christus



Elementen morele aansporing

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



Elementen morele aansporing

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



Gecombineerd

gedeelte soort inhoud

1:1-2
opening

opschrift en groet

1:3-11 dankgebed en voorbede

1:12-26 1e hoofddeel Paulus’ situatie in gevangenis

1:27-2:18 2e hoofddeel
aansporing tot standvastigheid en 
eensgezindheid

2:19-30 intermezzo
aanbeveling van Timotheüs en 
Epafroditus

3:1-4:1 3e hoofddeel
waarschuwing tegen judaïsten, 
aansporing om te focussen op Christus

4:2-9 verschillende aansporingen

4:10-20
afsluiting

dank voor de gift

4:21-23 groet en zegenbede



Tot slot: een brief van belang

De Filippenzenbrief is een brief van belang. 

1. Het belang van het Evangelie 

2. Het belang van Christus

3. Het belang van de ander

Alles voor het Evangelie!

Alles voor Christus!

Alles voor de ander!



FILIPPENZEN 1:3-11



a/ Innige verbondenheid

1:7 ‘…ik heb u allen in mijn hart als deelgenoten van 

mijn genade…’

1:8 ‘…hoe vurig ik naar u allen verlang, 

met de innige gevoelens van Jezus Christus…’

Wie Jezus leert kennen, wordt aangesloten op Zijn hart.



b/ Toegewijd partnerschap

• diepe vriendschap

• samen dienen in (voor) het Evangelie van Christus. 

• ‘partnerschap’ -> 1:5 (gemeenschap)

Ik dank God voor het feit dat jullie zijn gaan delen in 

de inzet voor het Evangelie, en dat samen met mij! 



b/ Toegewijd partnerschap

Inzet voor het Evangelie concreet bij de Filippenzen:

a) in eigen omgeving

- hebben zelf Evangelie gedeeld (1:27)

- hebben tegenstand en smaad ervaren (1:28-29)

b)  in ondersteuning van Paulus

- baden voor hem (1:19)

- identificeerden zich met hem in gevangenschap (1:7)

- vroegen naar zijn welzijn 

- ondersteunden hem financieel (4:15, 16; 4:10)



b/ Toegewijd partnerschap

• Kennen wij zulke vriendschappen?

• Hoe staat het met de gezamenlijke inzet voor 

het Evangelie in onze kerken?



c/ Groeiende eenheid

• Paulus zet de toon:

1:4 ‘…voor u allen…’

1:7 ‘… van u allen … omdat ik u allen in mijn hart heb’ 

1:8 ‘… hoe vurig ik naar u allen verlang …’

• 1:9 liefde groeit op het terrein van inzicht

• fijngevoeligheid nodig om te kunnen onderscheiden wat 

wezenlijk is -> hoofd- en bijzaken onderscheiden

Alles afmeten aan het belang van Christus 

en het Evangelie.



Tot slot

Voel je je tekort schieten?

Wanhoop niet!

Zie op Hem, die in jou een goed werk begonnen is:

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 

begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 

Jezus Christus. (1:6)


