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Bijbelcommentaar op Filippenzen; blz. 548-552

Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 903; blz. 548

Filippenzen
Hoofdstuk 1
Vers 21 (Galaten 2:20; zie EGW over Galaten 6:14; Openbaring 3:1). Wat is
een Christen?
– Toen de apostel Paulus door de openbaring van Christus was bekeerd, zei hij dat hij
was als een ontijdig geborene. Van deze tijd af was Christus alles en in allen voor
hem. "Want het leven is mij Christus," zei hij. Dit is de meest volmaakte verklaring
die de Bijbel in enkele woorden geeft van wat het wil zeggen een christen te zijn. Dit
is de gehele Waarheid van het Evangelie. Paulus begreep wat velen niet schijnen te
kunnen begrijpen. Wat was zijn oprechtheid intens! Zijn woorden laten zien dat
Christus het middelpunt vormde van zijn denken, dat heel zijn leven opging in zijn
Heer. Christus was de Schepper, de Steun en de Bron van zijn leven (RH 19 okt.
1897).
(Efeze 4:13.) De Morele Gestalte van Paulus. – Paulus bereikte de volkomen
morele gestalte van iemand die in Christus is. Door welk een geweldig proces was
zijn ziel gevormd! Zijn leven was een aanhoudend toneel van moeilijkheden, strijd en
zwoegen (2 Korinthe 11:26,27 aangehaald) (Brief 5, 1880).

Hoofdstuk 2
Vers 5 (Johannes 8:12; zie EGW over Titus 2:10). Licht voor de
Ootmoedigen. – "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was."
Als u in alle ootmoed ernaar streeft om te begrijpen wat de gezindheid van Christus is,
zult u niet in het duister blijven. Jezus zegt: "Wie Mij volgt, zal nimmer in duisternis
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" (YI 13 okt. 1892).
Vers 5-8 (Johannes 1;1-3; Hebreeën 2:14-18; zie EGW over Markus 16:6;
Lukas 22:44; Johannes 10:17, 18; Romeinen 5:12-19; 1 Timotheüs 2:5; Hebreeën 3:13). De Nederige Omstandigheden van Jezus Leven. – Nadat Christus had
ingestemd Zijn hoge positie te verlaten en van een oneindige hoogte neer te dalen om
de menselijkheid op Zich te nemen, had Hij elke menselijke staat, die Hij verkoos,
kunnen aannemen. Maar grootheid en positie betekenden niets voor Hem en Hij koos
de laagste en nederigste levenspositie. Zijn geboorteplaats was Bethlehem en Zijn
ouders waren enerzijds arm, maar God, de Eigenaar van deze wereld , was Zijn
Vader.
Geen spoor van luxe, gemak, zelfzuchtige bevrediging of het toegeven aan
eigen lusten kwam in Zijn leven voor; het was een voortdurende opeenvolging van
zelfverloochening en zelfopoffering. In overeenstemming met Zijn nederige geboorte,
bezat Hij op het oog geen grootheid of rijkdom, zodat de nederigste gelovige niet zou
kunnen zeggen dat Christus nooit de spanning van nijpende
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armoede had gekend. Als Hij een gestalte van uitwendig vertoon, van rijkdom en van
grootheid had bezeten, zou de armste klasse in de maatschappij zijn omgang hebben
geschuwd; daarom verkoos Hij de nederige staat van overwegend het merendeel der
mensen (MS 9, 1896).
Geloof Berust Niet op Zichtbare Bewijzen. – Voordat Christus de hemel
verliet en naar deze wereld kwam om daar te sterven, was Hij groter dan één der
engelen. Hij was majestueus en bekoorlijk. Maar toen Zijn dienstwerk begon, was Hij
maar weinig groter dan de gemiddelde lengte van de mensen die toen op aarde
leefden. Als Hij onder de mensen was verschenen in Zijn edele, hemelse gedaante,
zou Zijn uiterlijk voorkomen de aandacht van de mensen op Zich hebben gevestigd en
Hij zou zijn aangenomen zonder het betonen van geloof....
Het geloof van de mensen in Christus als de Messias moest niet steunen op
zichtbare bewijzen en zij moesten niet in Hem geloven op grond van Zijn persoonlijke
aantrekkingskracht, maar op grond van Zijn uitnemend karakter, dat nooit eerder
gevonden was en ook nooit gevonden zou kunnen worden in iemand anders (2 SP 39).
(Kolossenzen 2:9; Efeze 3:9; 1 Petrus 1:11, 12.) De Verborgenheid Waarin
de Engelen Begerig Waren te Zien. – In Christus woonde al de volheid der Godheid.
Maar de enige manier om de mensen te bereiken, was om Zijn heerlijkheid te
bedekken met een menselijk gewaad. De engelen zagen hoe Hij Zijn heerlijkheid
verborg, opdat de Goddelijkheid met de menselijkheid in aanraking zou kunnen
komen. Christus behield altijd de grootste haat jegens de zonde, maar Hij had hen, die
door Zijn bloed waren gekocht, lief. Hij leed in plaats van de zondige mens, door hen
met zichzelf te verenigen.
Dit is de verborgenheid waarin engelen begeren inzicht te hebben. Zij willen
weten hoe Christus in een gevallen wereld kon leven en werken, hoe Hij Zich onder
de zondige mensheid kon mengen. Het was een mysterie voor hen dat Hij, Die de
zonde haatte met een intense haat, het tederste medegevoel kon hebben voor wezens
die zondigden (ST 20 jan. 1898).
(Kolossenzen 1:26, 27.) Een Onverklaarbaar Samengaan. – Christus had
tijdens Zijn werk op aarde niets kunnen doen om de gevallen mens te redden als het
Goddelijke niet was opgegaan in het menselijke. De beperkte mogelijkheid van de
mens kan dit wondere mysterie, het samengaan van de twee naturen, de Goddelijke en
de menselijke, niet omschrijven. Het is nooit te verklaren. De mens moet zich
verwonderen en zwijgen. En toch is de mens bevoorrecht door deel te hebben aan de
Goddelijke natuur en op deze wijze kan hij tot in zekere mate dit geheim
binnendringen (Brief 5, 1889).
Het Meest Verwonderlijke in Hemel en op Aarde. – Als wij een diepgaand
probleem willen bestuderen, moeten wij onze
Page 904-905; blz. 550
gedachten richten op het meest verwonderlijke dat ooit in de hemel of op aarde heeft
plaats gevonden - de menswording van de Zoon van God. God heeft Zijn Zoon
gegeven om voor zondige menselijke wezens een onwaardige en schandelijke dood te
ondergaan. Hij Die in de hemel Bevelvoerder was, legde Zijn koninklijke kleed en
koninklijke kroon af en kwam naar deze wereld, terwijl Zijn Goddelijkheid met
menselijkheid was bekleed om Zich aan het hoofd van het mensdom te plaatsen als
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het grote Voorbeeld. Hij vernederde Zich om met het mensdom te lijden, om in alle
beproevingen verzocht te worden.
De gehele wereld was van Hem, maar Hij ontledigde Zich zo geheel, dat Hij
tijdens Zijn dienstwerk zei: "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels
nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets, waar Hij Zijn hoofd zal neerleggen"
(Hebreeën 2:14-18 aangehaald) (MS 76, 1903).
Christus Boven Alle Wetten. – De Zoon van God kwam vrijwillig om het
verzoeningswerk te volbrengen. Op Hem rustte geen juk van verplichting, want Hij
was onafhankelijk van en boven alle wetten.
De engelen stonden als Gods intelligente dienstknechten onder het juk van
verplichting; een persoonlijk offer van hen kon voor de gevallen mens geen
verzoening tot stand brengen. Alleen Christus was vrij van de aanspraken der wet om
de verlossing van het zondig mensdom op Zich te nemen. "In de gestaltenis Gods
zijnde, heeft Hij het geen roof geacht Gode gelijk te zijn" (SW 4 Sept. 1906).
(Exodus 3:5.) Christus' Menselijkheid een Gulden Keten. – Om de mens te
verlossen, werd Christus gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. De
menselijkheid van Gods Zoon betekent alles voor ons. Het is de gouden keten die
onze ziel met Christus, en door Christus met God verbindt. Dit moet onze studie zijn.
Christus was werkelijk mens, en Hij leverde het bewijs van Zijn menselijkheid door
een mens te worden. En toch was Hij God in het vlees.
Als wij het onderwerp benaderen van Christus' Goddelijkheid, bekleed met het
menselijk gewaad, kunnen wij terecht acht slaan op de woorden die Christus tot
Mozes sprak bij het brandende braambos: "Doe uw schoenen van uw voeten, want de
plaats waarop gij staat, is heilige grond." Wij moeten de studie van dit onderwerp
benaderen met de ootmoed van een leerling, met een nederig hart. En de studie van de
menswording van Christus is een vruchtbaar terrein en zal de zoeker, die diep graaft
naar verborgen waarheden, rijk belonen (MS 67, 1898).
Vers 6 (Johannes 1:1-3, 14; zie EGW over Johannes 1:1-3; Openbaring
12:10). Gelijkheid tussen Christus en de Vader. – De positie van Christus ten
opzichte van Zijn Vader is één van gelijkheid. Dit stelde Hem in staat om een
Zoenoffer te worden voor de overtreders. Hij was ten volle in staat om de wet groot te
maken en te verheerlijken (MS 48, 1893).
Page 905; blz. 551
Vers 7 Zie EGW over Mattheüs 26:42
Vers 7,8 Zie EGW over Hebreeën 2:17
Vers 9 Zie EGW over Mattheüs 27:21,22,29
Vers 10,11 Zie EGW over Romeinen 3:19
Vers 12 Zie EGW over Galaten 5:6
Vers 12,13 Zie EGW over Romeinen 12:2; 2 Petrus 1:5-11

Hoofdstuk 3
Vers 5,6 Zie EGW over Romeinen 7:7-9
Vers 8 (Johannes 17:3; Kolossenzen 1:19; zie EGW over Openbaring 3:1). De
Voornaamste Wetenschap. – In Christus woont alle volheid. Hij leert ons alles te
beschouwen als verlies om de uitnemendheid der kennis van Christus onze Heer.
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Deze kennis is de voornaamste wetenschap die de mens kan leren. Het is de som van
alle ware wetenschap. "Dit nu is het eeuwige leven," zei Christus, "dat zij U kennen,
de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt." (MS 125,
1907).
Vers 8-10 Hoe Paulus Dacht over Gods Genade. – (Filippenzen 3:8, 9
aangehaald). De gerechtigheid, die hij (Paulus) voordien van zo grote waarde had
geacht, was nu in zijn ogen waardeloos. Zijn eigen gerechtigheid was
ongerechtigheid. Het grote verlangen van zijn hart was: “Hem te kennen en de kracht
Zijner opstanding en de gemeenschap van Zijn lijden, aan Zijn dood gelijkvormig
wordende."
Hij wilde voor zichzelf de kracht van de genade van de Heiland kennen. Hij
vertrouwde op Zijn macht om zelfs hem, die de gemeente van Christus had vervolgd,
te redden. Naar zijn mening kon geen enkele schat de waarde van de gave der kennis
van Christus evenaren (MS 89, 1903).
Vers 9 Zie EGW over Kolossenzen 2:10
Vers 12 Zie EGW over 2 Korinthe 12:1-4; 2 Petrus 3:18
Vers 12-15 Zie EGW over Openbaring 3:18-21
Vers 13 Eén Ding Doe Ik. – De roeping van Paulus eiste van hem
verschillende soorten van dienst - het werken met eigen handen om in zijn
levensonderhoud te voorzien, het reizen van plaats tot plaats, het stichten van
gemeenten, het schrijven van brieven naar reeds gestichte gemeenten. Toch, onder al
deze verschillende bezigheden zegt hij: "Eén ding doe ik."
Eén ding hield hij zich voortdurend voor ogen bij alles wat hij deed - trouw
zijn aan Christus, Die, toen hij Zijn Naam lasterde en alles deed wat in zijn macht lag
om anderen te doen lasteren, Zich aan hem had geopenbaard. Het ene grote doel in
zijn leven was Hem te dienen en te eren, Wiens Naam hem eens met verachting had
vervuld. Zijn enige wens was zielen te winnen voor de Heiland. Jood en heiden
konden hem tegenstaan en vervolgen, maar niets kon hem van zijn doel afhouden
(Brief 107, 1904).
Page 905-906; blz. 552
Vers 8 Zie EGW over Psalm 19:14
Vers 18 Zie EGW over Handelingen 10:1-4
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