Eljakim 22 september 2018 – ‘Verblijd u altijd in de Heere’ (Filipenzen 4:4)

In het komende uur gaan we stilstaan bij de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Filippi. We
zullen stilstaan bij de relatie tussen Paulus en de gemeente en een aantal duidelijke opdrachten die
Paulus geeft aan de Filippenzen. Dit was een brief die specifiek gericht was aan de gemeente Filippi en
daar mogen we lessen uit trekken voor onze eigen relatie met Jezus en de plek die we hebben in Zijn
gemeente. Paulus kende de gemeente goed en had haar innig lief (1:3-6, 8, 4:1, 10). Dus, tijd om de
mensen in je groepje beter te leren kennen.


Vertel iets over jezelf en maak de volgende zin af, mijn relatie met Jezus is:
a. perfect
b. leuk
c. oké
d. kan beter
e. beroerd
f. ik weet niet of ik een relatie met Jezus heb
g. anders.

Achtergrond Filippi
Filippi was Romeinse handelsstad in Macedonië die door Romeins recht werd bestuurd (Handelingen
16:12). Handelingen 16 beschrijft hoe Paulus en Silas bijna werden vermoord omdat hun verkondiging
van Jezus ertoe leidde dat mensen hun afgoden vaarwel zeiden en dit leidde tot teruglopende
inkomsten voor de mensen die afgodsbeelden verkochten. Paulus en Silas zingen ’s nachts in de
gevangenis, de boel stort in en uiteindelijk worden ze vrijgelaten. Ongeveer 10 jaar na deze situatie
schrijft Paulus (vanuit de gevangenis) deze brief aan de Filippenzen.
Lees met elkaar Filippenzen 3:1-16.



Wat valt je op aan dit tekstgedeelte?
Wat vind je ingewikkeld, wat bemoedigt je?

Paulus houdt een betoog tegen dwaalleraren die verkondigen dat de besnijdenis (onderdeel van de
Joodse traditie) belangrijk is om door God gerechtvaardigd te worden. In de verzen 4 t/m 7 laat hij
zien dat hij aan veel eisen van de Joodse traditie voldoet (hij is besneden, ijverig voor God, hij voldoet
aan de wet), maar hij beschouwt het als schade (8). Een ander woord voor schade is mest of vuilnis.
Voordat Paulus Jezus kende, rekende hij al zijn ‘geestelijke’ prestaties als winst. Hij moest al zijn
geestelijke prestaties als verlies beschouwen om Jezus te kunnen omarmen.





Wat maakt jouw anders dan mensen die Jezus niet kennen?
Benoem eens een paar van jouw geestelijke prestaties. Herken je wat Paulus zegt?
In hoeverre leef je vanuit de overtuiging dat je rechtvaardig bent door je geloof in Jezus (9)?
Wat vind je daarin makkelijk/moeilijk?
Stelling: Als ik stille tijd doe of naar de kerk ga, dan ben ik een betere christen.

Paulus schrijft in 3:1 en 4:4 dat de gemeente zich moet verblijden in de Heere. De verleiding ligt op
de loer om je vreugde te vinden in ‘geestelijke prestaties’ en in werken van het vlees in plaats van in
Jezus zelf.



In hoeverre ervaar jij vreugde in je relatie met Jezus? Word je blij als je aan Jezus denkt?
Waarom wel/niet?
Bid voor elkaar. Bid specifiek voor een vervulling van de vreugde van de Heer.

Als je tijd over hebt:
Lees Filippenzen 2:12-18.




Wat vind je van de tegenstelling in de verzen 12 en 13? (De tegenstelling is dus dat je hard
moet werken aan je eigen zaligheid en dat God in jou het willen en het werken bewerkt).
Merk je dat God in jou het willen en werken bewerkt? Waarom wel/niet?
Hoe wil jij komende week gaan schijnen (14-15)?

