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• 5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in 
Christus Jezus was,

• 6  die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn 
niet als een roof heeft geacht,

• 7  maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van 
een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de 
mensen gelijk geworden is.

• 8  En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft 
Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot 
de dood, ja, tot de dood des kruises.

Fillipenzen 2:



• Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, 
niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het 
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad 
en Zich voor mij heeft overgegeven.

Galaten 2:20



• Vers 1: Paulus en Timoteus, dienstknechten van 
Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, 
die te Filippi zijn, ……

vers 8: God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de 
ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang.

Fillipenzen 1



• Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken 
door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus 
Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik 
in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar 
dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu 
Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, 
hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood.

Fillipenzen 2:20



• 21  Want het leven is mij Christus en het sterven 
gewin.

Fillipenzen 2:21



• Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen 
te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg 
het beste;

Fillipenzen 1:23



• (Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil 
schade geacht.

• 8  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de 
kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 
boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles 
prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik 
Christus moge winnen,

• 9 en in Hem moge blijken niet een eigen 
gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de 
gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit 
God is op de grond van het geloof.

Fillipenzen 4: 7-9



• Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds 
volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook 
grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus 
gegrepen ben.

Fillipenzen 4: 12



• Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk;
• 4  immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 

allen met blijdschap,
• 5  wegens uw deelhebben aan de prediking van het 

evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

Fillipenzen 1: 3-5



• 6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een 
goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot 
de dag van Christus Jezus.

• 7 Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, 
omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn 
gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van 
het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade.

• 8  God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming 
van Christus Jezus naar u allen verlang.

• 9  En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig 
moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,

• 10  om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij 
rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,

• 11  vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus 
Christus is, tot eer en prijs van God.

Fillipenzen 1: 6-11


