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Sondag, 15 Maart 2020 

Skriflesing:   Filippense 2:1-18  
Tema:    Kruisiging dui op Jesus se gehoorsaamheid    
 
VERKONDIGING 
Skriflesing 
Filippense 2:1-18 (1983 vertaling) 
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die 

gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing – maak dan nou my blydskap 

volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit 

selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. 

 

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 

Hy wat in die gestalte van God was, 

het sy bestaan op Godgelyke wyse 

nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 

maar Hy het Homself verneder 

deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem 

en aan mense gelyk te word. 

En toe Hy as mens verskyn het, 

het Hy Homself verder verneder. 

Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 

Daarom het God Hom 

ook tot die hoogste eer verhef 

en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 

sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, 

die knie sou buig, 

en elke tong sou erken: 

“Jesus Christus is Here!” 

tot eer van God die Vader. 

Ligdraers in die wêreld 
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My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle 

gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop 

toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy 

wil uit te voer. 

Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, 

onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op 

as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van 

Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan 

het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my 

bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Om 

dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. 

Bevoorreg is hulle wat die woorde van God hoor en daaruit leef (Lukas 11:28).  
 
PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Ons is vanoggend by die 3de Lydensweek op pad na Paasnaweek. En vanoggend kyk na die 

hele brief aan die Filippense.  

 

Uitbou  
Die kerk in Filippi was die eerste gemeenskap, wat Jesus nagevolg, wat Paulus geskep het in 

Oos Europa. Filippi was in ‘n Romeinse kolonie in antieke Masedonië en die gebied was vol 

van afgetrede Romeinse soldate. Die omgewing was bekend vir sy patriotiese nasionalisme.  

Paulus het daar in Filippi groot teenkanting gekry toe hy bekend gemaak het dat Jesus die 

ware koning van die wêreld is.  

 

Nadat Paulus aan beweeg het vanaf Filippi, was daar mense wat tot geloof in Jesus Christus 

gekom het, maar  

hulle het gely en  

is selfs vervolg  

vir hulle geloof in Jesus. Hierdie gelowiges het nimmermeer gelewe as ‘n lewendige,  

borrelende gemeenskap  

wat Jesus se manier van lewe, uitgeleef het.  
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Paulus stuur dan hierdie brief – Filippense – van waar hy in die tronk sit, aan die gemeente 

in Filippi vir ‘n praktiese rede.  

Die Filippense het een van hulle lidmate, Epafroditos,  gestuur om ‘n finansiële geskenk vir 

Paulus te bring. Toe stuur Paulus, hierdie brief waarin ons nou lees, terug na die Filippense,  

om dankie te sê en  

om heelwat meer met hulle te deel.  

 

 Die ontwerp van dié brief probeer nie net een enkele idee ontwikkel, van die begin tot die 

einde, soos van die ander briewe van Paulus nie. Paulus rangskik hier ‘n reeks kort opstelle 

en hulle almal draai om ‘n middelpunt wat ‘n gedig is in die middel van die brief, in hoofstuk 2.  
 

Die gedig is ‘n meesterlik hervertolking van die storie van die Messias se  

inkarnasie,  

lewe,  

dood en  

opstanding en  

Sy verheerliking.  

Dit was ons gelese gedeelte! 

 

In elke een van die gerangskikte kort opstelle, rondom hierdie gedig, neem Paulus sleutel 

woorde of idees van uit daardie gedig, om te wys hoe die lewe van ‘n Christen, as jy na jou eie 

storie moet kyk, moet aansluit by Jesus se manier van lewe.  

 

Een 
Paulus begin die brief met ‘n gebed van dankbaarheid. Hy dank God vir die Filippense se 

vrygewigheid en hulle getrouheid.  

En dan spreek hy sy vertroue uit, dat die werksaamhede van die Filippense, wat God deur 

hulle begin het, sal voortgaan om te ontwikkel tot meer en groter uitdrukking van getrouheid en 

liefde.  

 

Twee 
Dan fokus Paulus op hulle onmiddellike bekommernis(1:12-26) – wat handel oor sy status 
as ‘n gevangene in die tronk. Om in ‘n Romeinse tronk te sit, was geen piekniek nie.  
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Maar, in Paulus se geval, het dit teenstrydig goed uitgewerk sodat die goeie nuus van Jesus 
verder verkondig kan word.  

 

1) Al die Romeinse soldate en administrateurs is bewus daarvan dat Paulus in die tronk is 

oor sy verkondiging van Jesus – dat Jesus die oopgestaande Here is!   
2) En sy gevangenisskap het ander gelowiges begin inspireer om met meer openlikheid en 

met selfvertroue te praat oor Jesus Christus.  

 

Paulus is optimisties dat hy uit die tronk vry gelaat sal word, maar dit is ook moontlik dat hy 

tereggestel kan word. En soos wat hy daarop reflekteer kom hy tot die slotsom dat 

teregstelling nie so sleg sal wees nie.  

Want vir Paulus is sy lewe die Messias – 1:21 - want om te lewe, is vir my Christus, en om te 

sterwe, is vir my wins.  

 

Vir Paulus word sy lewe, in die hede en in die toekoms, bepaal deur die lewe en liefde wat 

Jesus vir hom het.  

Dus, as hy tereggestel word, beteken dit dat hy by Jesus sal wees en dit sal wonderlik vir hom 

wees.  

En as hy losgelaat word, dan beteken dit vir hom, dat hy kan aanhou werk om net nog meer 

Jesus gemeenskappe op die been te bring en dit sal wonderlik wees vir ander mense. En dit is 
waarvoor hy hoop.  

 

Neem kennis hoe sy patroon van denke hier bekend word. Om dood te gaan vir Jesus, is nie 

die ware opoffering wat ons moet maak nie. Dit is eerder dat mens lewendig bly om ander 

mense te dien. En dit is Paulus se manier om deel te neem aan die storie van Jesus; om te 

ly, juis deur ander meer lief te hê as homself.  

 

Drie 
Dan draai Paulus na die Filippense(1:27-2:18) en hy moedig hulle aan om deel te neem aan 
Jesus se voorbeeld deur dieselfde manier van dink, soos hy dink, aan te neem. Hy sê vir hulle, 

dat julle lewe, as burger hier in Filippi, moet ooreenstem met die goeie nuus wat deur die 

Messias gebring is.  
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Hierdie lidmate in Filippi het in ‘n plek gewoon waar daar ‘n verskriklike patriotisme geheers 

het. Maar hulle manier van lewe moes gevorm word deur ‘n ander koning, Jesus Christus. En 

om so te lewe, kan maak dat hulle vervolg word.  

 

Maar hulle moes nie bang wees nie, want om te ly, omdat jy geassosieer word met Jesus, is 

‘n manier om jouself uit te leef in vergelyking met die lewe van Jesus Christus self. En hierdie 

verduideliking lei dan na die gedig in hoofstuk 2, waarvan ons gelees het.      

 

Die gedig 
Die gedig is gelaai met verwysings na Ou Testamentiese tekste. Daar word spesifiek verwys 

na die verhaal van Adam en sy rebelsheid in Genesis 1 tot 3 en daar word ook verwys na die 
dienskneg wat swaarkry in die boek van Jesaja, hoofstukke 40 tot 55. Dis die moeite werd 

om hierdie gedig uit jou kop te leer. Dis is ‘n mooi, saamgestelde weergawe van die evangelie 

verhaal.  

 
Uiteensetting van gedig 
Dus, voor Jesus mens geword het, het Hy bestaan in ‘n heilige gelykheid met God.  

Anders as Adam, wat gelykheid met God wou vat vir homself,  
het die Messias gekies om nie Sy gelykheid met God te benut tot sy eie voordeel nie, maar Hy 

het gekies om Homself te verkleineer en ‘n mens te word,  

om ‘n dienaar vir ander word.  

 

En meer as dit, het Hy toegelaat dat hy verneder word aan die kruis. Hy was gehoorsaam aan 
die Vader deur dood te gaan op ‘n Romeinse teregstellings houtpaal.  

 

Maar deur God se groot almag en genade word Jesus se vernederende dood, omgekeer 
deur die opstanding uit die dood. God het Jesus daar en dan verheerlik tot die Koning van 

konings en gee hom die Naam wat bo alle name is, sodat die hele skepping Hom kan erken, 

dat Hy Jesus, die Messias is, en dat Hy Heer is tot die glorie van die Vader.   
 

Daardie laaste verklaring is verstommend. Paulus haal aan uit Jesaja. 45:23. Dit is ‘n 

gedeelte waar  

die hele skepping tot die besef kom dat die God van Israel herken word as die Here.  
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Paulus se punt wat hy wil maak hier, is baie duidelik –  

in die gekruisigde Jesus ontdek ons dat die een ware God van Israel, is God die Vader en dit is 

die Here Jesus Christus.  

 

Dus, hierdie gedig, verduidelik aan ons Paulus se oortuigings oor wie Jesus is en dit 

verduidelik nog meer. Dit bied - die voorbeeld van Jesus – as die manier van lewe vir ons as 

Christene. Ons moet Jesus se lewe namaak met ons lewens.   

 

Vier 
En dit is hoekom Paulus dadelik oorgaan om in hoofstuk 2:19-30 te praat oor twee verhale. 

Eerste praat hy oor Timoteus en tweedens oor Epafroditos, want hulle is al twee voorbeelde 

van mense wat deur hulle lewens lewe soos wat Jesus sy lewe geleef het.  

 

Timoteus is soos Jesus, want hy is die heeltyd besorg oor die welstand van ander mense, meer 

as oor homself.  

 

Epafroditos, wat deur die Filippense gestuur is, het sy lewe gewaag deur vir Paulus in die 

tronk te gaan bedien, want hy het siek geword terwyl hy vir Paulus gehelp het. Maar God was 

hom en Paulus genadig deur sy lewe te spaar.  

 

Wat Paulus dus hier skryf, is ‘n voorbeeld van mense wat besig is om deur hulle lewe te 
leef soos Jesus geleef het en hulle is waardig om uitgenooi te word deur die Here.  

 

Vyf  
Paulus draai dan na sy eie storie in hoofstuk 3:1 tot 4:1 as ‘n voorbeeld. Die Christene wat 

verwag het dat nie-Joodse Christene besny moes word, volgens die brief – Galasiërs – was 

steeds besig om die lewe vir Paulus moeilik te maak en hulle hou aan om hom te herinner van 

sy eie verlede waar hy Christene vervolg het, om daardeur sy gehoorsaamheid aan God te 

bewys deur die Wet van Moses so te onderhou.  

 

Net soos Jesus, het Paulus al daardie status en voorregte op gegee. Nou kyk hy daarna as 

onbelangrik en nutteloos. Hy gee alles prys, sodat hy ‘n dienaar kan word, soos Jesus, deur 

deel te neem aan Jesus se lyding en opofferende-liefde.  
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Hy doen dit alles met die hoop dat Jesus se liefde hom deur die dood sal dra na opstanding 
uit die dood. Dus, Paulus sê, dat vir die volgelinge van Jesus lê hulle werklike burgerskap in 
die Hemel.  
 

En dit beteken nie dat ons almal moet wegkom van hierdie aarde af om na die Hemel, iewers 

op ‘n ander plek, te gaan nie. Dit beteken eerder dat Hemel is die transendente werklikheid, 

waar Jesus regeer as Koning. Ons kan nie wag dat ons verlosser van die Hemel af sal terug 

keer, hier na die aarde toe, om Sy koninkryk aarde toe te bring nie, saam met sy gesond 

makende oordeel en liefde.  

 

Ses 
Paulus daag dan die Filippense uit om aan te hou lewe soos Jesus gelewe het. Hy spreek 

dan twee prominente vroue leiers van die gemeente aan, wat in die verlede saam met Paulus 

gewerk het. Hulle het een of ander konflik met mekaar en Paulus moedig hulle aan om Jesus se 

voorbeeld van nederigheid na te leef en vrede te maak en as ‘n eenheid saam te leef.  

 

Paulus moedig dan die Filippense aan om  

nie deur vrees oorweldig te word nie, al word hulle vervolg,  

maar eerder al hulle gevoelens en emosies met God te deel,  
want God sal vir hulle vrede gee.  

 

Vrede kom, sê Paulus, wanneer jy al jou gedagtes fokus op wat goed en mooi en lieflik is. Daar 

is altyd iets waaroor jy kan kla, maar ‘n volgeling van Jesus weet dat alles in die lewe is ‘n 

gawe van God en dat gelowiges eerder sal kies om die pragtige dinge en genade te sien in 

enige lewensomstandighede.  

 

Slot 
Dit ly dan tot Paulus se konklusie. Hy bedank weereens die Filippense vir hulle offergawe en hy 

wil hê hulle moet weet dat sy gevangenisskap en sy tye van armoede, is nie tye van swaarkry 

nie. Sy omstandighede het eerder sy grootse onderwysers geword. Hierdie omstandighede het 

hom gewys, dat maak nie saak wat sy omstandigheid is nie, hy het die geheim ontdek van 

tevredenheid.  

Dit is om eenvoudige afhanklik te wees van die Een wat hom krag gee; die Here, sy God.  
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Paulus kyk nou na sy eie lyding as ‘n manier om deel te neem aan die voorbeeld van Jesus se 

eie lewe.  

 

Die brief aan die Filippense gee vir ons ‘n unieke prentjie van Paulus se hart en gedagtes. 

Paulus het sy hele lewe gesien as ‘n naleef van Jesus se lewe. 

 Jy kan agter kom in hierdie brief, hoe naby hy aan Jesus lewe. Sy bewustheid van Jesus se 

liefde en teenwoordigheid gee vir hom hoop en nederigheid in sy donkerste tye van sy lewe. 

Paulus wys vir ons, om Jesus te ken is altyd ‘n diep persoonlike veranderende ondervinding. Dit 

is die tipe Jesus wat Paulus wil hê, mense met navolg.  

  

Ons uitdaging vir hierdie week is dit –  

lewe die voorbeeld van Jesus deur diensbaar te wees en  

as dit swaar gaan, kies om jou omstandighede met die Here te deel en  

fokus eerder op al die mooi en pragtige dinge, op al die seëninge wat van God afkom.  

Wees eerder afhanklik van God en vertrou op God se teenwoordigheid in jou lewe.   

Amen 


