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Paulus brief aan de Filippenzen 
 

Filippenzen 1 
 

1. Paulus en Timotheüs, dienaren van Jezus Christus, 
aan alle heiligen in de Christus Jezus die in Filippi 
zijn, met de toezichthouders en de helpers.  

2. Genade aan u en vrede van God de Vader en de 
Heer Jezus Christus. 

3. Ik dank mijn God altijd als ik aan u denk,  
4. altijd, als ik voor iedereen bid, maakt het gebed 

voor u mij blij,  
5. vanwege uw verbondenheid met het goede nieuws, 

vanaf de eerste dag tot op vandaag. 
6. Één ding staat vast, dat Wie in u een goed werk is 

begonnen, het tot op de dag van Jezus Christus 
volbrengen zal. 

7. Want ik vind het terecht om zo over u allen te 
denken, omdat ik u in mijn hart draag, met zowel 
mijn boeien als met het verdedigen en bevestigen 
van het ‘goede nieuws’, zo bent u allemaal 
deelnemer aan de genade, samen met mij. 

8. Want deze God is mijn getuige, hoe ik met de diepe 
betrokkenheid van Jezus Christus naar u allen 
verlang. 

9. En dit bid ik, dat bovenal uw liefde nog meer 
ontwikkelen kan, met kennis en allerlei inzicht,  

10. totdat wat doorgronden moet worden uit ervaring 
werkt, zodat u oprecht en zonder blaam op de dag 
van Jezus Christus kunt zijn,  

11. vol van de rechtvaardige vruchten die door Jezus 
Christus tot eer en lofprijs van God zijn. 

12. Bovendien wil ik dat u weet broers, dat wat mij is 
overkomen ter bevordering van het goede nieuws 
is geweest. 

13. Omdat mijn boeien Christus duidelijk openbaar 
gemaakt hebben in de rechtszaal en aan alle 
anderen,  

14. en bovenal aan de broers in de Heer, overtuigd 
geraakt door mijn boeien, durvend om het woord 
nog overvloediger zonder vrees te spreken. 

15. Sommigen inderdaad vanuit jaloersheid en 
competitie, maar anderen verkondigen de Christus 
ook uit eigen goede intenties. 

16. De een verkondigt Christus vanuit rivaliteit, niet 
oprecht, denkend mij problemen te bezorgen in 
mijn boeien,  

17. maar de ander vanuit liefde, wetend dat ik voor 
verdediging van het goede nieuws vastzit.  

18. Wat maakt het uit? Linksom of rechtsom, of het een 
schijnvertoning is of waarachtig, Christus wordt 
bekendgemaakt. En daar ben ik blij om, en daarom 
zal ik ook blij blijven, 

19. omdat ik weet dat dit door uw voorbeden en de 
hulp van de Geest van Jezus Christus mijn redding 
op zal leveren, 

20. zoals dat past bij mijn grote verwachting en hoop, 
dat ik mij voor niets zal hoeven te schamen, maar 
dat, in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu 
Christus met mijn lichaam grootgemaakt zal 
worden, of het nu via te leven of door te sterven 
zal zijn. 

21. Want het leven voor mij is Christus, en het sterven 
winst.  

22. Bovendien, het leven in dit lichaam, dat is de 
vrucht van mijn werk, en wat ik verkiezen zal maak 
ik niet bekend.  

23. Want aan allebei houd ik vast, maar het verlangen 
om te vertrekken en bij Christus te zijn, dat is veel 
beter.  

24. Toch is om in dit lichaam te blijven noodzakelijker 
voor u.  

25. En hiervan overtuigd besef ik dat ik zal blijven en 
met u allemaal door zal gaan, ten bate van de 
vooruitgang en blijdschap van het geloof,  

26. zodat het opscheppen over u in Christus Jezus in 
mij nog toe kan nemen, doordat ik weer bij u ben. 

27. Één ding nog, gedraag u waardig aan het goede 
nieuws van de Christus, dat als ik kom en u zie, of 
juist afwezig ben, ik deze dingen van u hoor, dat u 
een van geest standhoudt, een van ziel samen 
strijdend voor het geloof in Zijn goede nieuws,  

28. en in niets beangstigd bent door hen die 
tegenwerken, wat voor hen inderdaad een bewijs 
van ondergang is, maar redding voor u, en die 
(redding) komt van God.  

29. Want aan u is deze uit genade gegeven, in plaats 
van Christus, om niet alleen in Hem te geloven, 
maar ook voor Hem te lijden,  

30. met dezelfde worsteling die u bij mij gezien hebt 
en nu van mij hoort. 

Filippenzen 2 
 
1. Als er nu iets van ‘kom dichtbij in Christus’ bestaat, 

als er iets van ‘kom dichtbij de ware geschiedenis’ 
bestaat, als er iets van Geestelijke gemeenschap 
bestaat, als er iets van bewogenheid en ontferming 
bestaat,  

2. maak mijn vreugde dan compleet, zodat u dezelfde 
mening kunt hebben, dezelfde liefde hebbend, met 
één geest, met één visie.  

3. Zonder iets van rivaliteit of eigendunk, maar 
nederig van geest, elkaar hoger achtend dan uzelf.  

4. Ieder niet naar zichzelf kijkend, maar juist naar dat 
van ieder ander.  

5. Want u moet dit goed begrijpen, dit is ook zo bij 
Jezus Christus,  

6. Die in de gestalte van God onderop is begonnen, 
Die niet (als Leider) rovend voorop is gegaan, gelijk 
aan God zijnde,  

7. maar zichzelf van deze rijkdom verstoken 
verklarend, de gestalte van een slaaf aangenomen 
heeft en aan het beeld van de mensen gelijk is 
gemaakt.  

8. En in deze gedaante als mens zichtbaar geworden, 
heeft Hij zichzelf verlaagd, gehoorzaam tot de 
dood geworden, ja, de dood aan het kruis. 

9. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem een Naam boven alle namen gegeven,  

10. zodat elke knie in de Naam van Jezus zou buigen, 
in de hemelen en op aarde en onder de aarde,  

11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer 
is, dat is het heerlijke oordeel van Vader God. 
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12. Daarom dus mijn geliefden, aangezien u mij altijd 
gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn 
aanwezigheid, maar nu liever nog in mijn 
afwezigheid, werk uw eigen bevrijding uit met 
vreze en beven. 

13. Want het is Die God Die zowel het willen als het 
manifesteren in u van kracht voorziet, naar Zijn 
grote hartenwens.  

14. Doe alles zonder te morren en te discussiëren,  
15. zodat u zonder verwijt en zonder bijbedoelingen 

bent, onverwijtbare kinderen van God te midden 
van een scheefgegroeide en doorgedraaide 
generatie, onder wie u als verlichting in deze 
kosmos schijnt,  

16. het ‘woord van leven’ voorhoudend, als roem voor 
mij op de dag van Christus, zodat ik niet tevergeefs 
gelopen heb, of tevergeefs gewerkt heb. 

17. Maar als ik dan toch als plengoffer geslachtofferd 
wordt en in dienst sta van uw geloof, dan ben ik 
blij, en blij met u allemaal. 

18. Weest u net zo blij, wees ook blij met mij. 
19. Bovendien hoop ik, met de Heer Jezus, om 

Timotheüs snel naar u toe te sturen, zodat ik ook 
blij kan zijn, als ik weet hoe het er bij u voorstaat. 

20. Want ik heb niemand die zo gelijkgezind is, die uw 
zaken zo oprecht zal behartigen. 

21. Want iedereen die zijn eigen dingen zoekt, zoekt 
niet wat van Jezus Christus is. 

22. Maar u weet hoe beproefd hij is, dat hij als een 
kind voor zijn vader, mij voor het goede nieuws 
heeft gediend. 

23. Ik hoop hem dus direct als ik in mijn eigen zaken 
voorzien heb te sturen. 

24. Bovendien vertrouw ik op de Heer dat ik op korte 
termijn ook zelf zal komen. 

25. Ik vond het ook nodig om Epafroditos, mijn broer 
en medewerker en medestrijder en uw apostel [nog 
een jonge bediende in mijn ambt] naar u toe te 
sturen. 

26. Want hij heeft een groot verlangen naar u allemaal 
en is erg verontrust, omdat u gehoord heeft dat hij 
ziek is geweest. 

27. En hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God 
is barmhartig met hem omgegaan, en niet alleen 
met hem, maar ook met mij, zodat ik niet van het 
ene verdriet in het andere zou vervallen. 

28. Daarom heb ik hem des te meer gestuurd, zodat u 
blij zou zijn om hem te zien en ik minder verdrietig 
kan zijn. 

29. Ontvang hem daarom met de Heer in alle vreugde, 
hou zo iemand in ere. 

30. Want vanwege het werk van Christus is hij de dood 
nabij geweest, zijn leven op het spel gezet 
hebbend, zodat hij zo, wat u in de dienst naar mij 
tekortkomt aan zou vullen. 

Filippenzen 3 
 
1. Voor het overige, mijn broers, wees blij met de 

Heer. Ditzelfde aan u te schrijven is voor mij 
zonder aarzeling, en voor u is het zekerheid.  

2. Kijk uit voor de honden, kijk uit voor de 
misdadigers, kijk uit voor wat ze versnijden.  

3. Want wij zijn toch ‘besneden’, die God in de geest 
aanbidden en over Jezus Christus opscheppen, en 
niet door het uiterlijk vertoon overtuigd werden?  

4. Hoewel ik het in handen heb om ook op uiterlijk 
vertoon te vertrouwen. Als iemand anders denkt 
dat hij overtuigd werd door dit uiterlijke vertoon, 
ik nog meer! 

5. Op de achtste dag besneden, uit het geslacht van 
Israël, uit de stam Benjamin, een Hebreeër uit de 
Hebreeën, qua uitlegging van de wet een 
Farizeeër,  

6. qua ijver een vervolger van de kerk, qua 
rechtvaardigheid wat de wet betreft 
onverwijtbaar. 

7. Maar dat wat winst voor mij geweest is, dat heb ik 
vanwege de Christus als verlies gerekend. 

8. Nee echt, ik reken zelfs alles schadelijk vanwege 
de alles te boven gaande ‘wetenschap’ van mijn 
Heer Jezus Christus. Door Wie alle dingen 
verliesgevend zijn geweest en tot afval gerekend 
worden, zodat ik Christus zou winnen,  

9. en mijzelf in Hem zou uitvinden, zonder vast te 
houden aan mijn rechtvaardigheid vanuit de wet, 
maar door overtuigd te zijn van de Christus, dé 
rechtvaardiging vanuit God op grond van het 
geloof. 

10. Hem gekend te hebben, met de kracht van Zijn 
opstanding, en het deelhebben aan Zijn lijden, met 
het conformeren aan Zijn dood,  

11. aangezien dát op de een of andere manier uit zou 
lopen op de opstanding uit de doden. 

12. Niet dat ik dat al te pakken heb, of perfect 
volwassen werd, maar ik jaag het na, al zou ik het 
maar vast kunnen pakken, net als Wie mij ook heeft 
vastgepakt, de Christus Jezus. 

13. Broers, ik reken er niet op dat ik het al te pakken 
had,  

14. maar dit ene, vergetend wat achter mij is en 
uitstrekkend naar wat voor mij is, mijn focus is 
strak gericht op de prijs van deze hoge roeping van 
God, in Christus Jezus. 

15. Dus, naar de mate van volwassenheid kunnen wij 
dit overdenken, en als u wat anders wilt 
overdenken, ook dat zal God aan u openbaren. 

16. In ieder geval zijn wij een eind gevorderd, 
wandelend met dezelfde maatstaf, met hetzelfde 
te overdenken. 

17. Wees net zo’n volger als ik broers, en let op wie 
ook zo wandelen, voor zover u ons als voorbeeld 
heeft. 

18. Want velen [over wie ik u vaak en nu zelfs huilend 
gesproken heb] wandelen als vijanden van het kruis 
van Christus,  

19. voor wie dat uitloopt op vernietiging, wie de buik 
als god hebben, en wat zij heerlijk vinden is tot hun 
schande, wie wat aards is overdenken. 

20. Want wij beginnen als staatsburgers in de hemel, 
waarvandaan wij ook onze Redder ten volle 
verwachten, de Heer Jezus Christus. 

21. Die ons vernederde lichaam een andere vorm zal 
geven, zodat het gelijkvormig gemaakt zal worden 
aan het verheerlijkte lichaam van Hem, krachtens 
de mogelijkheden die Hij heeft om zelfs alle dingen 
aan zichzelf te onderwerpen. 

Filippenzen 4 
 
1. Daarom mijn broers, geliefden naar wie mijn 

verlangen uitgaat, mijn vreugde en kroon, sta zó 
sterk in de Heer geliefden. 
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2. Ik richt mij tot Euodia en richt mij ook tot 
Syntyche, om hetzelfde te bedenken wat de Heer 
betreft. 

3. En ik vraag u ook nadrukkelijk, onder hetzelfde juk 
geboren, help hen, iedereen die met het goede 
nieuws meegestreden heeft met mij, ook met 
Clement, en mijn andere medewerkers, van wie de 
namen in ‘de boekrol van het leven’ staan. 

4. Wees altijd blij met de Heer, ik zal het blijven 
zeggen: ‘Wees blij!’ 

5. Wees onder alle mensen bekend als ‘op elkaar 
lijkend’, de Heer is nabij. 

6. Wees nergens bezorgd over, maar bid overal voor 
met vragen en danken, het gevraagde bij God 
bekend makend. 

7. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat 
zal uw harten en uw verstand beschermen in Jezus 
Christus. 

8. Uiteindelijk broers, alles wat waar is, alles wat 
eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat 
zuiver is, alles wat liefhebben bevordert, alles wat 
complimenten oplevert, welke vaardigheid dan ook 
en welke lof dan ook, hou rekening met die dingen. 

9. De zaken die u van mij geleerd en ontvangen en 
gehoord en gezien heeft, voer die dingen uit en de 
God van de vrede zal met u zijn. 

10. En ik ben ontzettend blij met de Heer geweest dat 
u nu eindelijk mijn overdenkingen ontvangen 
heeft, waarover u ook zorgvuldig nagedacht heeft, 
wat nog niet mogelijk geweest is.  

11. Niet dat ik dat uit armoede zeg, omdat ik in wat 
voor situatie dan ook geleerd heb om 
zelfvoorzienend te zijn.  

12. Ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet 
ook wat overvloed is, ik ben in alles en iedereen 
onderwezen, in verzadigd zijn en honger, in 
overvloed en gebrek,  

13. met Christus Die mij sterk maakt ben ik machtig.  
14. Toch heeft u er goed aan gedaan om te delen in 

mijn verdrukking. 
15. En u wist ook, Filippenzen, dat in het begin van het 

goede nieuws, toen ik uit Macedonië ben 
vertrokken, geen enkele kerk een bijdrage aan mij 
geleverd heeft, als het gaat om geven en nemen, 
behalve u dan. 

16. Want u heeft ook niet een, maar twee keer in mijn 
behoeften voorzien in Thessaloniki,  

17. niet dat ik om een cadeau vraag, maar ik verlang 
naar de overvloedige vrucht, conform uw afspraak.  

18. Bovendien heb ik alles in overvloed, ik ben 
verzadigd, Epafroditos heeft uw zaken ontvangen, 
een aanvaardbaar offer met een heerlijke geur, 
aangenaam voor God. 

19. Bovendien zal Die God van mij alles wat u nodig 
heeft aanvullen, passend bij Zijn heerlijkheid, in 
Jezus Christus.  

20. En deze God en Vader van ons behoort de 
heerlijkheid voor eeuwig en altijd. Amen! 

21. Begroet elke heilige met Jezus Christus. De broers 
die bij mij zijn groeten u.  

22. Alle heiligen groeten u, en bovenal degenen uit het 
huishouden van de keizer.  

23. De genade van onze Heer Jezus Christus is met u 
allemaal. Amen. (Aan de Filippenzen, geschreven 
vanuit Rome via Epafroditos.)

 
 


