
Filippenzen 1:27-2:11



Programma

• Lezen: Filippenzen 1:27-2:11

• Inleiding

• Studie

• Lied

• Gesprek

1:27-2:11



Lezen

• Lezen: Filippenzen 1:27-2:11

• Indeling:

1. Strijdt eensgezind! (1:27-30)

2. Om eensgezind te zijn, wees nederig (2:1-4)

3. Wees nederig zoals Jezus (2:5-11)

1:27-2:11



Inleiding

• 1:27: overgangsvers mijn zaken -> uw zaken

• 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)

1:27



Inleiding (2)

• Wandel het Evangelie waardig… 

– Laat je leven passen bij het Evangelie. 

– Wandelen = als burgers leven. 

Richt je leven als burgers van het Koninkrijk van God 

hier op aarde in in overeenstemming met het 

Evangelie.

‘Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig…’

1:27



DEEL 1:

Strijdt eensgezind! (1:27-30)

1:27-30



1. Strijdt eensgezind! (1:27-30)

• Hoe waardig te wandelen? Door eensgezind te strijden. 

– een lachwekkend voetbalteam

• Hoe ben je eensgezind? 

– eigenbelang opzij zetten, anderbelang dienen -> 

teambelang

• Wat is nu het geheim van eensgezindheid? 

– ‘Sta vast in één g/Geest’.

– De Geest is de team Spirit!

1:27-30



1. Strijdt eensgezind! (2)

• De soort tegenstand die de Filippenzen ervaren.

• Eensgezind strijden dient op twee manieren het belang 

van het Evangelie:

– 1. Het Evangelie wordt geen afbreuk gedaan door een verdeelde 

kerk.

– 2. De gemeenteleden hebben steun aan elkaar in de strijd voor de 

zaak van Evangelie.

• Paulus wil vanuit Rome de zaak van het Evangelie 

bevorderen. Hij heeft er belang bij dat de F. eensgezind 

strijden!

1:27-30



1. Strijdt eensgezind! (3)

• Paulus bemoedigt op drie manieren:

1. ‘… een teken voor u van zaligheid.’ (vs 28b) 

Tegenstand hebben in geloof is teken van redding.

2. Het is genade dat je mag lijden! (vs 29) 

Je bent waardig geacht om voor Christus verdrukkingen te 

lijden, in navolging van Hem.

3. Je deelt in de strijd die Paulus ook had (vs 30). 

Een eer en voorrecht.

1:27-30



DEEL 2:
Om eensgezind te zijn, wees 

nederig (2:1-4)

2:1-4



2. Om eensgezind te zijn, wees 

nederig (2:1-4)
• Maak me volmaakt blij doordat jullie eensgezind zijn! (2:2)

• Hoe dat kan? Door wat God ze heeft gegeven (2:1).

– bemoediging door Christus

– troost van de liefde

– verbondenheid met en door de Geest

– ontferming en medelijden; empathie (denk aan 1:8!)

• God heeft de basis en de bouwstenen voor de 

eensgezindheid al gegeven! Werken jullie het maar uit 

(2:12-13).

• Maar wat is nu eensgezindheid?

2:1-4





2. Om eensgezind te zijn, wees 

nederig (2)

Wat is eensgezindheid?

• Het is op hetzelfde gericht zijn. 

Dezelfde prioriteiten hebben. 

Liefde hebben voor hetzelfde.

2:1-4



2. Om eensgezind te zijn, wees 

nederig (3)
Hoe kom je zo ver? 

• Hoe het niet moet

a) eigenbelang (vs 3a)

b) ijdele eer (vs 3a)

• Hoe het wel moet

b) in nederigheid de ander hoger achten dan jezelf (vs 3b)

a) gericht op belang van ander

2:1-4



2. Om eensgezind te zijn, wees 

nederig (4)

Wat is nederigheid?

• P. presenteert het als een deugd

• geen deugd in Klassieke Oudheid -> zwakte

• minder over jezelf denken? 

• minder aan jezelf denken

• nederigheid uit zich in het zoeken van het anderbelang

2:1-4



DEEL 3:
Wees nederig zoals Jezus 

(2:5-11)

2:5-11



3. Wees nederig zoals Jezus (2:5-11)

• ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus 

Jezus was.’ (2:5)

– Gezindheid: Het is iets innerlijks! Karakter

– Er is groei mogelijk.

– Laat in u zijn… -> laat de Heilige Geest het in je werken.

• Jezus heeft zich vernederd.

❖ Stap 1: van God mens worden (2:6-7)

❖ Stap 2: als mens sterven (2:8)

2:5-11



3. Wees nederig zoals Jezus (2)

Stap 1: van God mens worden (2:6-7)

• … terwijl Hij in de gestalte van God was…

niet: vorm/gedaante, maar: het wezen -> goddelijke natuur

• … het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn…

‘Hij heeft Zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.’ (Het Boek)

Jezus dacht en handelde niet uit eigenbelang! 

• … maar Zichzelf ontledigd heeft …

Van wat? -> Zichzelf! uitgegoten op de aarde, restloos gegeven

• … door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen 

gelijk te worden …

2:5-11



3. Wees nederig zoals Jezus (3)

Stap 2: als mens sterven (2:8)

• … en in de gedaante als een mens bevonden …

uiterlijk herkenbaar als mens

• … heeft Hij Zichzelf vernederd …

niet: Hij werd vernederd. Vrijwillig. Hij koos ervoor!

• .. en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de 

kruisdood.

een vernederender dood was er niet.

2:5-11



3. Wees nederig zoals Jezus (4)

2:5-11

Jezus laat het tegenovergestelde zien van eigenbelang en 

eigen eer

a) Hij zocht niet zijn eigen belang, maar het belang van 

anderen -> vs 6-7

a) Hij zocht niet zijn eigen eer, maar vernederde zichzelf 

voor anderen. -> vs 8



Wie zichzelf vernedert… (2:9-11)

• Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd (2:9)

De lijn naar beneden werd een lijn naar boven.

• … en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam…

Welke Naam? De Naam ‘Heer’ (Kurios).

2:5-11



Wie zichzelf vernedert… (2:9-11)

10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van 

hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot 

heerlijkheid van God de Vader.

• Jes 45:23. 

Ik heb gezworen bij Mijzelf 

– uit Mijn mond is in gerechtigheid

een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –

dat voor Mij elke knie zich zal buigen,

elke tong bij Mij zal zweren. 

2:5-11



Toepassing

Romeinen 15:2-3

2 Laat ieder van ons zich richten op het belang 
van de ander, op wat goed en opbouwend voor 

hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen 
belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De 

smaad van wie u smaadt, is op mij 
neergekomen.’



Toepassing (2)

Hoe worden wij nederig?

• Kijk naar Jezus!

• Ga bij het kruis staan.

‘Buig ons voor Hem 

Die Zichzelf zo laag voor ons gebogen heeft.’



Lied



Gespreksvragen

1. Zitten er grenzen aan het zoeken van het belang van 

anderen en jezelf nederig opstellen? Hoe trok Jezus 

zelf die grenzen?

2. Lees Joh. 13:1-8. Vind jij het makkelijk om jezelf de 

voeten te laten wassen, om jezelf te laten (be)dienen? 

Als je het moeilijk vindt, hoe komt dat volgens jou?

3. Lees Fil. 2:5-8 nog een keer rustig door. Dank Jezus 

voor Zijn diepe vernedering voor jou persoonlijk. Doe 

dat als je wilt hardop, samen, ieder op zijn of haar 

beurt.


