
Lezing Filippenzen (vers 1 t/m 18) 

V   
Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, liefde 
voor elkaar hebben, je door de Geest laten leiden en met elkaar 
meeleven, maak mij dan helemáál blij door samen één te zijn. 
Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en 
hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om 
erover te kunnen opscheppen, maar wees bescheiden en vind 
andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat 
goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. 
Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. 
Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon 
laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij 
kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd 
helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door 
God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan 
een kruis. Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de 
allergrootste macht gegeven. Hij heeft Hem belangrijker en 
machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat 
iedereen in de hemel en op de aarde de knieën zal buigen voor 
Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de 
Heer is. Want dat eert God de Vader! 
 
Vrienden, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles 
wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel 
méér doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen 
om zó te leven als past bij mensen die bij God horen. God zorgt 
ervoor dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat 
niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen. 
 
Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand 
iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van 
God op wie niets valt aan te merken. Want in deze wereld bent 
u als sterren die het licht van God uitstralen. Blijf gehoorzaam 
aan het woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor 
niets zo mijn best voor jullie gedaan. En dan zal ik op de dag 
dat Christus terugkomt, trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je 
geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Daar ben ik 
heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn leven kost. Ik zal 
blij zijn, samen met jullie. Wees dan ook blij, samen met mij. 


