
Nederigheid : Fil.2:1-11

Inleiding  :   
Wat betekent nederigheid? 

- Tekeningetje… PP1
- Ideeën?

Eenheid (Fil.2:1-4)
Lezen 2:1-11

Korte inleiding op Filippenzen
- Paulus’ situatie: in gevangenis, wachtend op proces, geslagen, …
- Blijdschap volkomen maken: 

* door vrijgelaten te worden? Nee.
* door eensgezind te zijn

Gedeelte PP3
* één in liefde
* één in streven
* één van geest
* geen geldingsdrang (v.3) – laten zien aan iedereen wie je bent; daarmee schuif je 
anderen opzij
* geen eigenwaan (v.3) – het streven naar persoonlijk aanzien – vb. nummerplaat VIP 
001 (p.47), zelf voorbeelden ? 
* ander belangrijker dan jezelf (v.4) – Luther: mensen die voor zichzelf buigen; vbn. ?

- Gemakkelijk om zelfzuchtig, stoeferig, ijdel, egocentrisch zijn?
- Concreet: hoe doen we dat, één zijn? Wat betekent het om één te zijn? Hoe uit zich dat? … 
Zelfs als je rottige klasgenoten of vervelende broers hebt?

Het volgende stuk gaat over hoe Jezus is.

Jezus’ houding (Fil.2:5-8)
Eerst een voorbeeldje. 
Weten jullie wie dit is? Bill Gates en zijn auto. Baas van Microsoft – verdient … 
dollars/euro’s per dag. Stel je voor: De grote baas van dit bedrijf, met al zijn miljoenen euro’s, 
heeft waarschijnlijk een paar villa’s, op zijn minst één chique auto met chauffeur. Hoe vaak 
gebeurt het dat zo iemand al zijn geld, villa’s, auto’s  weggeeft en als poetser in zijn bedrijf 
gaat werken – voor een klein loontje? Waarom niet vaak? Iemand als Bill Gates moet wel gek 
zijn om al zijn rijkdom en macht op te geven om zijn bedrijf te poetsen. 

Wel, nu gaat het over zo’n grote baas die dat gedaan heeft. 
Lezen 2:5-8

PP4

had gestalte van God en gelijkheid aan God

nam gestalte van slaaf aan en werd gelijk aan mens



… was onschuldig en stierf aan een kruis

Uitleggen: 
- wat betekent gestalte van God?
- zou jij graag een slaaf zijn? Waarom wel/niet? Jezus was God en werd een slaaf. Dat 

moet nog veel moeilijker geweest zijn. 
Waarom deed Jezus dat, denk je?

Er staat in vers 5 bij dat zoals Jezus was, wij ook moeten zijn. 
Hoe kunnen we dat toepassen in ons eigen leven? 

- Thuis
- Op school
- In de jeugd !!! bij stil blijven staan – willen dit uitwerken (elkaar in de jeugd en 
buiten de jeugd dienen) 

Gods reactie (Fil.2:9-11)
PP5
PP6
Normaalgezien wordt iemand beloond met prijzen/geld, als hij een record gebroken heeft, als 
hij iets fantastisch in een oorlog gedaan heeft, als hij anderen heeft weten te overtreffen 
(iemand als Bill Gates), … 

Lezen 2:9-11
Lc.14:11 – God beloont mensen anders – als iemand zich vernedert…

Conclusie:
PP7

- Jezus: dienstknecht van God – dat is dé weg die God voor ons heeft; niet dé weg in de 
ogen van mensen!

- Wij: dienstknecht van Jezus en van elkaar


