
KEEK-OP-DE-PREEK        25.11.12 
 

Na een periode van drie weken studieverlof was dit de eerste preek. Hij sluit wel aan bij de preken uit 
Rom12 en 14, daarom wordt hij geplaatst in de serie ‘aanbidding’: Fil.4:8-9 
Tijdens de dienst zongen we uit Psalm 15:1,2, 19:6, 119:64, Opw. 59 (=Psalm 19), Opw.518, EL 355 en 461 

 
Een alleenstaande moeder van opgroeiende kinderen zegt: “Mijn kinderen hebben geen enkel respect voor me. 
Ze minachten mij.” 
Deze vrouw zit vast in de hoek van de zelfverdediging. Een militair die op vredesmissie is geweest, kan thuis 
komen te zitten met een post traumatisch stress syndroom: hij staat ook in zo’n soort angstmodus. 
De meeste Filippenzen schijnen gewezen militairen te zijn geweest. Hun onderscheidingen hangen in de kast, 
maar hun vecht- cq. verdedigingsmodus niet. Sinds ze christen zijn, is de strijd alleen maar geïntensiveerd, 
vinden ze (vgl. 1:27). Overal is de vijand. Maar Paulus heeft ze voorgehouden: Laat je geen angst aanjagen door 
je vijand (1:28). 
 
In hoofdstuk 4 aangekomen, schrijft hij die bekende woorden: Verblijd je. Wees 
niet bezorgd. Vrede van God! 
In geen andere brief heeft Paulus het zo vaak over blijdschap.  
De Filippenzen zeggen: De vijand is in de buurt. 
Daarom schrijft Paulus nu: De Heer is dichtbij. 
Natuurlijk zijn er vijanden in de buurt. Maar met Elisa mag je bidden om opening 
van de ogen, zodat je ziet dat de Heer altijd dichterbij is (2 Kon.6).. 
 
Paulus gaat deze nabijheid van God nu heel concreet maken: Schenk aandacht aan al wat edel is, waar, recht-
vaardig, zuiver, liefdevol, eervol. Dit zijn deugden die ieder mens kan onderschrijven. Paulus schrijft hier niet 
dat ze meer aandacht moeten geven aan hun bijbellezingen en gebeden. Een goed christen moet niet proberen 
een nog beter christen te zijn, maar gewoon een goed méns. Dat is moeilijk genoeg. Het lukt eigenlijk alleen 
een goed mens te zijn, als je bedenkt dat de Heer dichtbij is. Zonder Hem schiet je altijd weer in de kramp. 
Maar met Hem in je buurt laat je je dus niet meezuigen in het negatieve, maar je schenkt aandacht aan ál wat 
edel is, waar, rechtvaardig, enzovoorts. Dus, radicaal geen aandacht voor het kwaad, radicaal wel aandacht 
voor het goede. 
Dat maakt je vriendelijk (4:5). Dit woord betreft de goddelijke eigenschap dat je geen gebruik maakt van je 
recht. Of om het in militaire termen te zeggen: dat je niet op je strepen gaat staan. Je hoeft potentiële vijanden 
niet van je af te slaan – als God nabij is, ga je zelfs voor hen bidden à la Betsie ten Boom. 
 
Paulus geeft het voorbeeld (4:9) door vriendelijk te zijn over predikers, die rondbazuinen dat Paulus niet 
onmisbaar is (hij zit gevangen) en dat zij net zo goed kunnen preken als hij. Wat geeft het, zegt hij, als Christus 
maar verkondigd wordt! (1:18). 
Zo zou de alleenstaande vrouw kunnen proberen om alléén maar aandacht te schenken aan het goede en zo 
radicaal vriendelijk te denken over haar puberale kinderen: “Zij missen hun vader; ze testen mij, omdat ik hun 
sterkste houvast ben…” in plaats van: “Ze hebben totaal geen respect voor mij.” 

 

Gesprekspunten (bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken): 
1. Wat vind je van de stelling dat een goed christen ‘slechts’ een goed mens moet proberen 

te zijn? 
2. Blijft er in deze Keek wel ruimte over voor strijd? 
3. Wees niet bezorgd. Makkelijk gezegd door Paulus… Wat vind jij? 
4. Hoe oefen jij je erin om steeds meer de nabijheid van de Heer te geloven? 
5. In 1 Kor.13:5d zien we de keerzijde van Fil.4:8. Paulus gebruikt in beide verzen een 

werkwoord, te vertalen met ‘aandacht schenken aan’, ‘rekening houden met’. 
a. Vergelijk beide teksten eens met elkaar. 
b. Beschrijf eens waar je zelf vooral rekening mee houdt gedurende een doorsnee dag?  

6. Paulus stelt zichzelf ten voorbeeld. Bespreek onderstaande stellingen eens. 
Stelling a: In de protestantse kerk hebben wij veel te rigoureus afscheid genomen van 
heiligenlevens. Wij hebben heiligen nodig. 
Stelling b: Of je wilt of niet, je bent anderen altijd ten voorbeeld. 

7. Voor wie meer wil: lees de hele brief eens door op het militante gedrag van de 
Filippenzen. 
 


