Kringmateriaal over Filippenzen
Inleiding
De brief aan de Filippenzen bevat een schat aan theologische informatie, Goddelijke instructies en
praktisch advies voor het christelijke leven. Het kringmateriaal is opgesplitst in vier sessies waarbij
Filippenzen opgedeeld wordt in vier schriftgedeelten met begeleidende discussievragen per sessie.
Filippenzen is een brief geschreven door de
Apostel Paulus aan de kerk in de oude stad
Filippi (Griekenland). Paulus schreef de brief
waarschijnlijk vanuit Rome terwijl hij vastzat
had vanwege het delen van het Evangelie (zo
rond 62 na Christus, dit wordt vermeld in
Handelingen 28). Het verhaal van Paulus’
komst naar Filippi en het begin van de
gemeente in die stad zijn vermeld in
Handelingen 16:11-40, dit vindt plaats rond
het jaar 51 na Chr. Dit betekent dat hij al
meer dan 10 jaar een nauwe relatie heeft
onderhouden met de christenen in die
gemeente, de warme band tussen de apostel en gemeenteleden blijkt ook uit de brief. Paulus wil de
Filippenzen aanmoedigen om te leven vanuit het evangelie en de blijdschap in Christus te houden,
ook als de consequentie geloofsvervolging is.
Voor de bijbelstudie is het aanbevolen om te beginnen met het lezen van het schriftgedeelte, daarna
kunnen de vragen in de groep behandeld worden. In de vragen wordt de volgorde van het
schriftgedeelte aangehouden. Wellicht kunnen niet alle vragen op dezelfde avond behandeld worden;
degene die de avond voorbereidt kan een selectie van de vragen maken die het meest geschikt zijn
voor jullie kring.
Maak ruimte voor gebed binnen de groep; ook kan het waardevol zijn om in de tussenliggende
periode tot de volgende kring met elkaar gebedspunten te delen via bv. een e-mail- of WhatsAppgroep.
We wensen jullie een gezegend kringseizoen.
De IVG

[Deze bijbelstudie is gebaseerd op het engelstalige studiemateriaal van Northridge Church
http://northridgesabetha.com/page/small-group-resources]
Filippenzen 1: Zet het evangelie op de eerste plaats

Introductie
In de eerste bijeenkomst gaan we in op het eerste hoofdstuk van Filippenzen. De apostel Paulus
schrijft aan de gemeenteleden van Filippi om hen te onderwijzen in hoe het evangelie tot uiting komt
in het dagelijkse leven.
Paulus zet het evangelie centraal als hij zijn relatie met de Filippenzen beschrijft (1:3-8). Hij zet het
evangelie ook centraal in zijn gebed voor de Filippenzen (vs 9-11), en getuigt bovendien dat zijn
persoonlijke gevangenschap heeft mogen bijdragen aan de bevordering van het evangelie (vs 12-17).
Daarna laat hij zien dat hij bereid is zijn leven dan wel sterven in te zetten tot eer van Christus (vs. 1926). Tenslotte roept hij op tot standvastigheid en eensgezindheid in het geloof, ook als dat lijden met
zich meebrengt (vs 27-30).
Vragen naar aanleiding van de tekst
1. Paulus begint de brief met een dankzegging voor de vreugde die hij ervaart dat de
Filippenzen zijn partners in het geloof zijn (geloofsgemeenschap, vs 3-5). Geloof je dat het
noodzakelijk is om deel uit te maken van een kerkgemeenschap om een christelijk leven te
leiden? Wat is voor jou persoonlijk belangrijk aan de geloofsgemeenschap met elkaar?
2. Lees vers 6. Is onze groei en volharding in het geloof het werk van God, het werk van onszelf,
of beiden? Er zijn gerelateerde bijbelteksten te vinden in: Joh. 6:37-40; 8:31; 17:6-17; Marc.
4:1-20; Rom. 8:30; 2 Petr. 1:10; 2 Cor. 13:5; Col. 1:22-23; Heb. 3:14; 6:4-6; 1 Joh.2:19; 5:13.
3. Wat is de reden van het gevoel van geloofsgemeenschap dat christenen onderling kunnen
ervaren, ook als je elkaar (nog) niet kent? Hoe zouden we binnen onze gemeente via onze
houding en handelen de geloofsband (die in vs. 7-8 beschreven staat) kunnen versterken?
4. Vers 9-11 beschrijft kenmerken van een diep christelijk leven. Verlang je hiernaar? Bid je
hierom?
5. Welke zaken belemmeren de eenheid in onze gemeenschap? Wat zouden we hieraan
kunnen doen als gemeenteleden?
6. Heb je weleens geestelijke doelstellingen gesteld? M.a.w., wat zou je in je christelijke leven
willen bereiken? Is het belangrijk om groei in geloof te meten en hiervoor doelstellingen te
bepalen?
7. Vanuit de bijbel gezien, waarin zou de gemeente eensgezind moeten zijn en zich op richten
(doelstelling)? Zie ook vers 27.
8. Paulus noemt in vers 28-30 dat God de Filippenzen de genade heeft gegeven om niet alleen
in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Ben je bereid om in Jezus’ naam te lijden?
Waarom moeten christenen soms lijden?

Filippenzen 2:1- 18: Dien het belang van de ander
Introductie
Dit hoofdstuk beschrijft de gezindheid van Christus. Startzondag stond in het teken van dit hoofdstuk
(preek van ds. Jos Douma). Dit is een van de duidelijkste voorbeelden in het nieuwe testament over
de goddelijkheid van Jezus: Hij is waarlijk en volledig God. God heeft zich onzelfzuchtig vernederd
door mens te worden en de kruisdood te sterven. Paulus geeft aan dat deze onzelfzuchtigheid van
Jezus ons tot een voorbeeld moet zijn, door te streven om het belang van de ander te dienen.
In vers 1-4 roept Paulus ons dringend op tot eensgezindheid, vanuit nederigheid om de ander
voortreffelijker te achten dan jezelf. We worden gevraagd om de gezindheid van Christus aan te
nemen (vs 5-11). In vers 12-18 wordt uitgelegd hoe we uiting kunnen geven aan deze gezindheid in
onze levenswandel.
Vragen naar aanleiding van de tekst
1. Waarom zou de apostel Paulus zo’n nadruk leggen op eensgezindheid onder gelovigen? (vs. 1)
2. Wat zijn de effecten op onze gemeente wanneer er geleefd wordt naar Filippenzen 2:2? Wat
is daarvan al zichtbaar? Wat zou nog beter kunnen?
3. Lees vers 3. Hoe moet je deze nederigheid zien? Hoe staat dat in verhouding tot bv. een laag
zelfbeeld?
4. Hoe zouden we praktisch uiting kunnen geven aan de oproep in vers 4 om oog te hebben
voor wat anderen nodig hebben?
5. Lees vers 1 nog eens, kan je deze bemoediging in Christus, de troost van de liefde, de
gemeenschap van de Geest (en verdere voorbeelden) terugvinden in vers 6-11?
[Vers 12 wordt wel als controversieel beschouwd, omdat het “werken aan uw eigen zaligheid”
haaks lijkt te staan op de genade waardoor de zaligheid ons gegeven is. (zie ook Efez. 2:8-9; Col
3:5). De auteurs van deze bijbelstudie betogen dat hier ws. een letterlijke redding/bevrijding
bedoeld wordt van de vijandige cultuur waarin de Filippenzen zich bevinden, door gehoorzaam
te blijven aan God’s wil.]
6. Heb je wel eens vijandigheid ervaren als volger van Christus? Hoe beïnvloed dit jouw
geloof/geloofsleven?
7. Ervaar je wel eens een spanningsveld tussen de opdracht om eensgezind te zijn (vs. 14-15) en
verschillen in visie? Zo ja, hoe zou deze spanning verkleind kunnen worden?
8. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het geloofsleven?

Filippenzen 2:18-3:21: Neem een voorbeeld aan “geloofshelden”
Introductie
Het eind van hoofdstuk 2 en heel hoofdstuk 3 laat voorbeelden zien van geloofsgenoten die wij
mogen navolgen (zie ook 1 Cor. 11:1, Titus 2:2-4). In het stuk van vandaag mogen we een voorbeeld
nemen aan Timotheüs die de gezindheid van Christus heeft (2:19-22) ; Epaphras in geloof en
dienstbetoon (2:25-30); Paulus in de gemeenschap met Christus, het leren kennen van Hem en het
volgen van de roeping van God (3:1-16); en ieder die wandelt met Christus (3:17-21).
Vragen naar aanleiding van de tekst
1. Wie is jouw mentor in het geloof, aan welke geloofsgenoot trek jij je op? Kan je van elkaar
aangeven waarin de ander voor jou een geloofsvoorbeeld is?
2. Timotheus is betrokken op het welzijn van de Filippenzen (2:19-24). Hoe laat jij je
bewogenheid voor elkaar in de gemeente merken? Waar laten we als gemeente steken
vallen?
3. Epaphras heeft een diepe bewogenheid en dienstbetoon voor de gemeente van Filippi (2:2530). Wie is/zijn een voorbeeld van dienstbetoon en/of bewogenheid in onze gemeente?
4. In hoofdstuk 3:4-6 legt Paulus uit wat hij bedoelt met “vertrouwen op het vlees”: volgens de
joodse standaard had Paulus de perfecte religieuze papieren (juiste afstamming etc.), toch
beschouwt Paulus dit alles nu als “schade”. Hoe vertaalt zich dat naar jouw leven, in welke
aardse zaken stel jij weleens teveel vertrouwen, ervaar je dat ook als “schade”?
5. Op het moment van schrijven is Paulus zo’n 30 jaar christen, en uit hij nog steeds een diepe
wens om Christus beter te leren kennen. Kortom, er is altijd verdere groei mogelijk. Hoe ga je
om met je tekortkomingen uit het verleden? Blijf je verdere groei najagen in het volgen en
leren kennen van Christus?
6. Paulus geeft aan dat zijn standvastigheid in Christus vanuit God komt door geloof in Christus
(vs. 9)
7. Paulus blijft ijveren voor verdere geestelijke groei, hij is ook niet geestelijk volmaakt (3:8-14).
Hoe jaag jij geestelijke groei na? Hoe heeft God jou veranderd? Heb je wel eens een
geestelijke droogte ervaren (of juist op dit moment)? Hoe kom je uit een periode van
geestelijke droogte?
8. In 3:20 plaatst Paulus ons leven in het hemelse perspectief van het koninkrijk en de
terugkomst van Jezus. Hoe heeft dit perspectief impact op de waarden in je leven? Hoe uit
zich dat in je handelen?

Filippenzen 4: Volharding in christelijk leven
Introductie
In het nieuwe testament worden de christenen bij herhaling aangesproord om te volharden in het
geloof (o.a. Matt. 10-22; Hebr. 12:1; Jac. 1:2-4). Hoofdstuk 4 van Filippenzen geeft praktische raad
hoe te volharden in geloof. Paulus noemt opnieuw de eensgezindheid (vs. 2), en voegt daaraan toe:
“verblijd u in de Heer” (vs. 4), welwillendheid/bescheidenheid (vs. 5), vertrouwen op de
zorgzaamheid van God (vs. 6), hoe gedachten en handelen vorm te geven (vs. 7-9) , dankbaarheid en
vrijgevigheid (vs. 10-23).
Vragen naar aanleiding van de tekst
1. Als er sprake is van onenigheid in een gemeente, hoe zou dit dan op een christelijke manier
opgelost moeten worden? (zie ook vs. 1-3)
2. In dit hoofdstuk noemt Paulus in één adem zowel zijn blijdschap en dankbaarheid als zijn
lijden om Christus wil. Lukt het jou om blijdschap en dankbaarheid te ervaren in zwaar weer?
Indien niet, heb je het wel eens bij iemand anders gezien, zo ja, wat doet dat met je?
3. Lees vers 5. Gods Geest in ons spoort ons aan om vrucht te dragen. Hoe staat het met jou?
4. Vers 6 pleit ervoor om alles in gebed te brengen, en in geen ding bezorgd te zijn. Breng je
juist wel of niet tijd in gebed door als je je zorgen maakt?
5. Vers 7 sluit daar op aan, wanneer Paulus aangeeft dat God’s vrede die alle verstand te boven
gaat onze harten en gedachten zal bewaken in Jezus Christus. Heb je wel eens de
onmiddellijke rust ná het in gebed brengen ervaren, ook al is de situatie nog identiek?
6. Geloofsgroei vraagt een transformatie van ons denken (vers 8). Hoe kan je er praktisch aan
werken dat je denken tot eer van God is?
7. Paulus verblijdt zich over het meeleven van de Filippenzen in zijn materiële noden, maar wil
ook benadrukken dat die noden hem niet raken in zijn geloof (met name vs. 11-13). Hoe
staat het bij jou, wat voor effect hebben materiële noden op je geloof?
8. Paulus (en andere brievenschrijvers in het nieuwe testament) danken God wanneer zij
tekenen van geloofskracht zien in anderen. Herken jij geloofstekenen bij anderen? Dank je
God daarvoor en laat je het hen weten als dat jou bemoedigt?

