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Preek Filippenzen 1  21 feb 2016   De Terp  Fred Meijer 
Brieven uit de gevangenis 
 
Wordcloud 
Laat zien dat Jezus Christus centraal staat, 
maar ook thema’s als evangelie, blijdschap en 
verblijden.  
 
Inleiding  
Filippi lag in de Romeinse provincie 
Macedonië, in het noorden van Griekenland.   
Er woonden veel Romeinen in de stad. 
Soldaten en oudgedienden uit het leger die na 
hun diensttijd daar een stukje grond kregen.  
Filippi was zelfs een Romeinse kolonie met 
bijzondere voorrechten.  

Hand. 16 lezen we hoe Paulus met de stad Filippi in 
aanraking is gekomen (omstreeks het jaar 50).  
Tijdens tweede zendingsreis krijgt hij in Troas het 
visioen van de Macedonische man.  
God roept hem met zijn medewerkers (Silas, 
Timotheüs en Lucas) naar Europa.  
Paulus is de eerste keer niet lang in Filippi geweest. 
Toch is er in de korte tijd dat hij daar was heel veel 
gebeurd.  
 
Er woonden waarschijnlijk niet veel Joden, want 

volgens Hand. 16:13 was er geen synagoge. De joden die er woonden, voornamelijk 
vrouwen, kwamen samen bij de rivier. 
Als Paulus en Silas enkele dagen in Filippi zijn, gaan ze op de sabbat naar de 
samenkomst van de joodse vrouwen bij de rivier buiten de stad.  
In vers 14 maken we kennis met één van die 
vrouwen: Lydia de purperverkoopster. De Here 
opent haar hart en zij wordt geraakt door wat 
Paulus en Silas verkondigen. Zij komt tot geloof en 
laat zich dopen. Lydia is de eerste christen in 
Filippi en ook de eerst bekende christen in Europa. 
Direct na haar bekering zien we dat het geloof van 
Lydia ook heel praktisch tot uitdrukking komt. Zij 
wordt gedoopt en neemt Paulus en zijn 
medewerkers in huis. Deze hartelijkheid en de 
zorg voor elkaar blijft kenmerkend voor de relatie tussen Paulus en de gemeente in 
Filippi. 
 

Maar als God werkt, is ook de satan actief.  
Als Paulus bij een waarzegster een boze geest uitdrijft, 
komen haar bazen in opstand (vs. 16 e.v.).   
Paulus en Silas worden gegeseld en komen in de 
gevangenis terecht.  
Midden in de nacht, in de gevangenis, zingen ze 
lofliederen voor God! Dit getuigenis heeft grote 
gevolgen. Er komt een aardbeving en de deuren van de 
gevangenis gaan open. Maar wonderlijk genoeg gaat 
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geen van de gevangenen op de loop. Ze zijn allen 
diep onder de indruk. Het meest onder de indruk is 
echter de gevangenbewaarder. Hij komt tot geloof 
en laat zich met zijn hele huis dopen. Ook de 
stadsbestuurders merken dat er wonderlijke dingen 
gebeuren in hun stad sinds Paulus en Silas er zijn. 
Zij krijgen het er benauwd van en vragen hen 
dringend om de stad te verlaten (vs.38-39). Paulus 
en Silas verlaten de stad, maar het Evangelie blijft 
en werkt door. Er ontstaat een gemeente. 
 
De band tussen Paulus en de gemeente in Filippi is altijd bijzonder hartelijk gebleven. 
Op de derde zendingsreis heeft Paulus opnieuw de gemeente bezocht. Verschillende 
keren heeft de gemeente hem geholpen, hoewel de mensen het zelf niet breed hadden. 
Uit Fil.4:16 blijkt dat men Paulus in Thessalonika zelfs meerdere malen had gesteund 
door giften. En in Efeze heeft hij Epafroditus ontvangen als afgezant van Filippi om hem 
opnieuw door hun gaven te helpen.  
 
Hartelijkheid en Blijdschap zijn de kernwoorden van deze brief. 
 
Lezen Fil 1:1-11 

Afzenders, geadresseerden, groet 
11 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus 
Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in 
Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 
Heere Jezus Christus. 

Dankzegging en voorbede 
3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 
4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 
5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 
Jezus Christus. 
7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als 
deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging 
van het Evangelie. 
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus 
Christus. 
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 
10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven 
tot de dag van Christus, 
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van 
God. 
 
Bedenk even de setting: Paulus schrijft dit uit de gevangenis. 
 
Ik heb me afgevraagd hoe mijn brief eruit zou zien als ik om mijn geloof gevangen zat en 
aan de Terp een brief zou schrijven: 
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Lieve gemeente, 
Ik zit hier onschuldig, bid dat ik snel vrij kom, want het is hier koud en ik moet op de 
grond slapen. Het eten smaakt nergens naar en we zitten als haringen in een ton. 
Misschien kunnen jullie een petitie schrijven of een handtekeningenactie opzetten. Zet 
mijn brief op facebook en stuur hem aan Amnesty international. Enz enz…. 
 
 
Nee!  De brief staat vol van dankbaarheid en liefde. Natuurlijk brengt hij zijn 
gevangenschap ter sprake, maar de liefde en het groot maken van Gods Naam staan 
meer dan centraal. Dat is de ware, hemelse vrijheid!! 
“Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. 
 
Een andere brief maar dan uit onze tijd werd in 2014 gepubliceerd van de 
Amerikaanse journalist James Foley, die later op gruwelijke wijze door IS 
onthoofd is.  
De Volkskrant wijdde er een heel artikel aan. Het is een brief die door een 
medegijzelaar die op het punt stond vrij gelaten te worden, uit het hoofd is 
geleerd, en na James’ dood is gepubliceerd.  In die brief vertelt hij iets 
over zijn leven.  
 
Ik citeer:  
'We worden met achttien mensen in een cel vastgehouden, wat een grote steun is voor 
me... Ik ken zwakke en sterke dagen. We zijn dankbaar als een van ons wordt 
vrijgelaten, maar natuurlijk verlangen we allemaal naar onze eigen vrijlating. We 
proberen elkaar aan te moedigen en onze krachten te delen...'  
En dan schrijft hij iets over het gebed:  
'Ik weet dat jullie aan me denken en voor me bidden. En ik ben jullie zo dankbaar. Ik voel 
jullie allen, zeker als ik bid. Ik bid dat jullie sterk kunnen blijven, en kunnen blijven 
geloven. Ik heb daadwerkelijk het gevoel dat ik jullie aan kan raken, zelfs in deze 
duisternis, als ik bid'.  
 
Het is ontroerend te lezen hoe Foley voor zijn familie bidt. Doordat deze brief 
gepubliceerd is, krijgen we een inkijkje in zijn hart, in wat er bij hem leeft: zijn angsten en 
zijn hoop. Maar ook zijn vertrouwen op God. 
Er zijn meer mensen die lange tijd in de gevangenis hebben gezeten en van wie brieven 
zijn gepubliceerd. Ik denk aan Nelson Mandela of aan de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhöffer. Indrukwekkend vaak om te lezen. Zeker omdat je weet dat velen zijn 
omgekomen. 
 
En Paulus bidt: Ik dank God, telkens als ik aan u denk  
En: in elk gebed voor u bid ik met altijd met blijdschap. 
 
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, 
met de innige gevoelens van Jezus Christus. 
 
Dat Paulus een bijzondere band met de gemeente heeft, 
blijkt uit het gebed. Zo zegt hij in vers 7: ik heb u allen in 
mijn hart. En vers 8: ik verlang naar u met de innige gevoelens van Jezus Christus.  
Dat is een bijzondere uitdrukking.  
Zeker voor de rationeel ingestelde Paulus. Het Griekse woord heeft met de ingewanden 
te maken. Het stond o.a. het voor het hart en de longen. Dat zijn de organen die 
reageren als je emoties hebt. Als je verliefd bent, gaat je hart sneller kloppen. 
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Als je bang bent of schrikt, krimpt je maag ineen en reageren ook je longen. Je gaat 
sneller ademen.  
Voor Paulus is het gebed niet alleen iets van zijn hoofd, maar zijn hart komt erin mee. Hij 
is emotioneel betrokken op de mensen in Filippi. Als je voor mensen bidt, heb je dat niet 
altijd; soms blijf je zelf koud onder wat je bidt; maar het is de bedoeling dat je hart erin 
meekomt. Paulus heeft dat van Jezus geleerd. Het zijn de innige gevoelens van Jezus 
over de gemeente, die hij in zijn hart draagt. Hij voelt wat Christus over hen voelt. 
 
Er is een Spaans liedje dat zegt: Heer, help me te kijken met uw ogen en voelen met uw 
hart. Het is de gevoeligheid die Jezus je geeft als 
je in afhankelijkheid van Hem voor anderen bidt. 
Dan mag je merken dat Hij soms dat gebed van 
je overneemt. Dat je ervaart dat dit een gebed 
naar Zijn wil was. 
 
Even naar u en mij.  Hoe bidden wij voor elkaar?  
Breekt ons hart en krimpt onze maag ineen als 
we denken aan de nood van de ander. Danken 
we met blijdschap voor elkaar? Zijn we oprecht blij met de zegeningen die onze broeder 
of zuster ontvangt?  
Bidden we met de bewogenheid van de Here Jezus voor elkaar.? 
 
Zijn er brs en zrs waar u weleens moeite mee heeft? Paulus had er honderden die hem 
het licht niet in de ogen gunden, maar dit is zijn hart.  
Zo bidt hij! Veranderd door de ontferming van Jezus. 
 
Als je lid van een gemeente bent, kan het niet anders dan dat je weleens botst 
Wat hou ik van uw huis, Ps 84 heeft de Heer voor mij gebruikt om na teleurstelling en 
moeite 15 jaar geleden weer terug te verlangen naar die liefde voor de brs en zrs in de 
gemeente. Die psalm was voor mij als het spreken van Gods stem.  
Want dat is de kern van gemeente zijn: ‘maak hen één zoals U in Mij en Ik in u (Joh.17). 
De Fil. brief staat er vol van, en daarom hou ik zo van deze brief.  
En daardoor houd ik ook van jullie! 

Het volgende stuk: 
Paulus plaatst daarin zijn gevangenschap in een ander licht. Geen hindernis, maar een 
kans voor het evangelie. Want: 

 Mensen durven onbevreesd over het evangelie te spreken 

De vrucht van Paulus' gevangenschap 
12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het 
Evangelie heeft gediend, 
13 zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene 
ben om Christus' wil,  
14 en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft 
gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. 
15 Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit 
welwillendheid.   
16 De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn 
gevangenschap verdrukking toe te voegen, 
17 maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld 
ben. 
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18  Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een 
voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.  
 

 Christus wordt verkondigd, zelfs met verkeerde motieven (vgl. Journaal, of 
bijv.VW Polo reclame, waar de verkoper iets laatdunkend zegt over de VW polo 
en de kopers meteen vertrekken richting VW dealer.  

 

Heengaan of blijven 
19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de 
Geest van Jezus Christus, 
20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal 
worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in 
mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. 
21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 
22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen 
zal, weet ik niet. 
23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te 
zijn, want dat is verreweg het beste, 
24 maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. 
25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en 
blijdschap van het geloof, 
26 opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde 
aanwezigheid bij u.  
 
Sommige commentaren leggen de keuzevrijheid die Paulus 
hier lijkt te hebben uit als dat hij wel of niet zich op de keizer 
zal beroepen. Er zijn geruchten dat als hij vervoerd zal worden 
er mensen klaar staan om hem te vermoorden. We weten het 
niet zeker, maar duidelijk is zijn boodschap hier: Hij kijkt met 
reikhalzend verlangen uit dat  
in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt 
zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de 
dood. 21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor 
mij winst.’ 
Wat is dat geweldig als iemand dat mag getuigen: 
‘Mijn eerste prioriteit ligt niet bij mijn vrijlating, bij mijn 
gezondheid, zelfs niet bij mijn leven, maar dat Christus groot gemaakt mag worden.’  
Mijn leven betekent leven met Jezus en mijn sterven is alleen maar winst, omdat ik dan 
bij mijn Heer en Verlosser mag zijn. 
 
Dat kan iemand niet uit zichzelf zeggen, dat moet het werk van de Geest zijn in je hart. 
 
Nee, we hoeven niet ons ongeluk te zoeken, we zijn geen asceten, die door zelf 
kastijding iets willen bereiken, maar we mogen wel het verlangen hebben om met de 
Heer te willen lijden om ook te kunnen delen in zijn verheerlijking. 
 
Wat is jouw verlangen? Niet ik, maar Christus groot maken? 
 
Joh. 12: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft brengt zij geen vrucht voort!! 
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Wij willen graag opstandingsleven en opstandingkracht ervaren, maar dat kan niet 
zonder eerst de weg te gaan van de graankorrel. Niet ik, maar Christus. 
 
Zonder dat lijden, zonder het sterven aan jezelf krijg je een surrogaat christenleven. 
Geen geestelijk leven, maar vroom vlees. Dan krijg je religie, of spiritualiteit, waarin de 
natuurlijke ik-gerichte mens probeert zijn hand te leggen op geestelijke zegeningen. 
 
Binnenkort weer doopdienst. Kans om te getuigen: niet ik, maar HIJ.  
Door de doop getuig je dat je oude mens is mee gekruisigd en dat je met Hem bent 
opgestaan in een nieuw leven. Dat leven begint nu en duurt eeuwig voort. 
Daar kan noch dood noch leven, noch hoogte noch diepte, noch enig anders schepsel je 
scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Ook geen gevangenis, ook geen IS. 
 
Paulus leefde met de realiteit en dronk uit deze bron. Daarom kon hij zich richten op de 
vrienden in Filippi en niet op zijn eigen boeien en onzekere toekomst.  

Opwekking tot standvastigheid 
27 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, 
28 en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit 
een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. 
29 Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, 
maar ook voor Hem te lijden, 
30 omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. 
 
 
Samenvatting: 

• Paulus’grote liefde voor de gemeente mag ook ons 
aansteken 

• Danken zo vaak je aan de gemeente denkt 
• Evangelie wordt verkondigd (links- of rechtsom) 
• Bij Christus te zijn is verreweg het beste 
• Hier te zijn is soms nodiger 
• Sta vast, weest eensgezind en 
• Wees bereid niet alleen in Hem te geloven, maar ook 

voor Hem te lijden 


