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Persoonlike studie uit Filippense
Hierdie is die persoonlike studie vir tien minute
per dag uit die boek Filippense as deel van die
reeks oor die Christus-blydskap in oorvloed.
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Blom in oorvloed
PERSOONLIKE STUDIE UIT FILIPPENSE
INLEIDING:
Net ‘n paar voorstelle om die beste uit die studie te kry:
1.
2.
3.
4.

Hierdie is nie ‘n kommentaar oor Filippense nie.
Dit is slegs ‘n hulpmiddel om sinvol uit Filippense bybelstudie te doen.
Die studie gee ‘n paar opmerkings en dan ‘n paar vrae om jou gedagtes te lei.
Dit sal ook baie sinvol wees as jy die handleiding saam met die 12 stappe van:
“My vas vir God” kan gebruik. Veral by punt drie.
5. Hierdie studie is ook die agtergrond vir die groepstudies en prediking vir die reeks
van 7 Sondae: “Blom in oorvloed”. Die stof en inhoud is totaal anders as die studie
maar dit sluit tog daarby aan en kan bespreek word tydens die groepstudie.
6. Ek glo die Gees gaan vir jou ‘n wonderlike rykdom oopsluit van God se openbaring
aan jou as Sy kind. Geniet dit.
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Dag 1. Agtergrond oor die boek Filippense.
Filippense is ‘n brief geskryf deur Paulus aan die gemeente in Filippi. (1:1)
DIE DORP/STAD FILIPPI.
(i) In die Filippi-omgewing was daar goud- en silwermyne wat tot so ver terug as die tyd
van Fenisiërs bewerk is. In die tyd dat Paulus Filippi besoek het, was die myne reeds
uitgewerk, maar die myne het van Filippi ‘n ryk stad en gemeenskap gemaak.
(ii) Filippus, Alexander die Grote se pa in 368v.C., het die stad begin ontwikkel op die
ruïnes van ‘n antieke stad met die naam Krenides. Fillippi was op die hoofroete tussen
Europa en Asië en dit is een van die redes waarom Paulus gekies het om in die dorp die
Goeie Nuus oor Jesus te gaan verkondig.
Een van die grootste veldslae in die geskiedenis, wat die toekoms van die Romeinse Ryk
bepaal het, het by Filippi plaas gevind toe Anthony vir Brutus en Kassius verslaan het.
(iii) Nie lank na die groot veldslag nie, het Filippi ‘n Romeinse kolonie geword, waar ten
minste 300 oud-Romeinse soldate en hulle gesinne hulle gevestig het. Dit het beteken dat
die mense van Filippi baie trots was op hulle status as Romeinse burgers.
In Handelinge 16 word Paulus en Silas in die tronk gegooi en in verse 20-21 is die
belangrikste beswaar dat Paulus en Silas vir hulle vreemde gewoontes wil aanleer terwyl
hulle trotse Romeinse burgers is – hulle leef volgens Romeinse gebruike en gewoontes en
hulle is baie trots daarop.
Juis daarom beklemtoon hierdie brief dat ons eerste lojaliteit ons burgerskap van die
hemel en nie enige aardse burgerskap is nie.
Wat hoor jy ?
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Dag 2. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
1. Die vreugde van gebed: Lees Fil.1:4
Ten spyte van die feit dat Paulus in die tronk sit, het hy vreugde in sy gebed en hy begin
sy brief aan Filippense daarmee. Is sy vreugde in die mense van Filippi of oor dit wat
God in hulle lewe gedoen het? Natuurlik die tweede. Fokus ons nie te veel in ons gebede
op die sake wat ons dink God nog moet voorsien, as wat ons op die sake wat God
alreeds in soveel oorvloed gegee het, fokus nie? Kom ons begin bietjie meer daarop
fokus.
Wat hoor ek ?

Dag 3. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
2. Die vreugde van gebed: Lees Fil. 4:6+7
Wat ‘n voorreg dat ons ‘n God het wat in al ons behoeftes belangstel. Ons moet net nie
by Hom begin kla nie. Danksegging is die laaste moment om God se vrede te ontvang.
Hoe bid jy dat Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, jou vul ? Die vrede is ongeag
wat God se antwoord op jou gebed is.
Wat hoor jy ?

Dag 4. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
3. Die vreugde van Christus se liefde: Lees Fil. 1:14 en 18
Paulus is baie bly oor so baie mense wat tot bekering kom en die vreugde beleef van
God se vergifnis en die lekkerte van die sekerheid om God se kind te wees. Ken en
beleef jy nog die vreugde van jou verlossing ?
Wat hoor jy ?
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Dag 5. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
4. Die vreugde van Christus se liefde: Lees Fil. 1:18+19
Paulus beleef ook die krag van ander se gebed, maar ook die Heilige Gees wat hom
bystaan deur die alles oorheesende teenwoordigheid van Jesus. Hoe sien en beleef jy die
teenwoordigheid van Jesus by jou en vul dit jou met innerlike blydskap? Vra die Gees om
dit blywend te maak.
Wat hoor jy ?

Dag 6. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
5. Die vreugde van geloof: Lees Fil. 1:21+25
Paulus se geloof in Christus as sy Verlosser en Here was die belangrikste in sy lewe en
daarom deel hy dit met ander sodat hy en ook hulle daarin kan groei. Sy verlossing en
kindskap van God was vir hom so groot en kosbaar dat dit sy lewe, met ‘n blydskap
meer as enigiets hier op die tydelike aarde, vul. Daarom is die dood vir hom so spesiaal,
want dit is die hoogtepunt van sy kindskap by God. Ons is nie net verlos nie, maar is
seker van God se oneindigende liefde en sorg as ons Vader.
Wat hoor jy ?

Dag 7. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
6. Die vreugde van geloof: Lees Fil. 3:7-9
Die grootste, grootste waarde vir Paulus in hierdie lewe is om in ‘n persoonlike verhouding
met Jesus te leef. Dit is vir hom sterker as ‘n huweliksverhouding of ‘n ouer – kindverhouding. Niks en niemand in die wêreld is vir hom nader en kosbaarder as Jesus nie. Is die
Here se teenwoordigheid en sy saamstap met my vir my net so kosbaar ?
Wat hoor jy ?
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Dag 8. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
7. Die vreugde van geloof: Lees Fil. 3:10-11
Paulus wens nie vir ‘n gelukkige lewe of voorspoedige omstandighede nie. Hy wens om
Christus te ken – ‘n dieper en beter verhouding met sy Verlosser. ‘n Groter bewustheid
van Sy teenwoordigheid en liefdesondersteuning. ‘n Duidelike aanraking van ons Vader
en die hoor van Sy stem. Volgens my is Paulus al daar, maar dit is sy wens om nog
dieper te groei. O!, ek deel so sy wens vir my en almal om my!
Wat hoor jy ?

Dag 9. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
8. Die vreugde van geloof: Lees Fil. 3:10+11
Die grootste en sterkste krag in die lewe, is die krag van die opstanding wat Paulus
daagliks deel van sy lewe wil hê. Hy gee die antwoord baie eenvoudig. Sterf soos Jesus
aan die kruis! Paulus bevestig net dat ons plek moet maak, sodat Jesus tussen ons en ons
mensweesdinge kan kom staan. Ons moet alles en almal deur die opgestane Jesus sien en
hanteer. Is die opgestane Jesus werklik vir jou ook so naby ?
Wat hoor jy ?

Dag10. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
9. Die vreugde van geloof: Lees Fil. 3:12-14
Paulus span hom in, doen alles in sy vermoë om die hemelse vreugde en vrede hier op
aarde te beleef. Hy beleef dit reeds nie ten volle nie, daarom sal hy homself inspan om
dit meer en meer te kan leer ken, sodat hy daarin kan rus. Hy koester nie net die mooi van
die verlede nie, maar leef voluit vir die toekoms, want daar wag nog baie beter vir hom.
Waarin lê jou inspanning, om eendag lekker kan rus in aardse rykdom of om die hemelse
liefde en sorg van ons Vader in Christus Jesus te beleef.
Wat hoor jy ?
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Dag 11. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde !
10. Die vreugde van in diens van God wees: Lees Fil. 2:17+18
Hoe kan Paulus dan nou bly wees as hy lyding en swaarkry verduur ? Sy blydskap is
gefokus op sy roeping, wat hy kan uitleef al kos dit ‘n bietjie opoffering en moeite. Die
onuitspreeklik voorreg om in ‘n Goddelike roeping te staan in die korrupte wêreld is iets
wat hom elke dag met blydskap vul. Wat is jou roeping as kind van God in die korrupte
wêreld en vervul dit jou met blydskap?
Wat hoor jy?

Dag12. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
11. Die vreugde van in diens van God wees: Lees 2:17+18
Paulus se roeping is ‘n offer: nie ‘n bydrae wat hy kan bestuur of oor kan besluit nie. ‘n
Offer is iets wat jy weggee, sodat daardie persoon daarmee kan doen wat hy/sy wil.
Ons tyd en geld is ‘n offer aan God en nie ‘n bydrae waardeur ons God kan omkoop of
voorsê nie. Dit is ook tot voordeel en blydskap van ander en nie net sodat ek kan goed
voel nie. Wat is jou roeping en diens aan God? Is dit ‘n bydrae of ‘n offer ?
Wat hoor jy ?

Dag 13. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
12. Die vreugde van Goddelike gasvryheid: Lees Fil. 2:28-30
Paulus stuur een van sy werkers terug na Filippie, sodat hulle hom met Goddelike
gasvryheid kan bederf. Hulle moet hom waardeer en bederf nie vir wat hy vir hulle
beteken het nie, maar wat hy vir die koninkryk beteken. Hoe ontvang ons medegelowiges:
soos Jesus sou of soos ons hulle beleef? Ons waarde as gelowides word nie gemeet aan
geld of aansien nie, maar aan die feit dat ons kinders van God is. Kom ons bederf
mekaar soos Hy ons sou bederf.
Wat hoor jy ?
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Dag 14. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
13. Die vreugde van Goddelike gasvryheid: Lees Fil. 1:9-11
Hoor jy Paulus se gebed vir die gemeente? Dat die liefde moet toeneem, sodat hulle kan
onderskei waarop dit werklik aankom ten opsigte van God se eer en lof. Het ons nie
maar altyd lief omdat daar vir my ‘n voordeel in is nie? Die liefde is vir alle kinders van
God wat oor my pad kom en om God sigbaar te maak aan vriende deur my liefdesoptrede. Is dit die gebed vir myself en ons gemeente?
Wat hoor jy ?

Dag 15. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
14. Die vreugde van Goddelike gasvryheid: Lees Fil. 2:1-4
Paulus bevestig die egtheid van hul verlossing en vervulling van die Gees in die uitleef van
hul liefde, hul hartlikheid en samewerking as gelowiges. Dit gaan nie oor onsself en altyd
oor ons behoeftes nie. Ons kry soms swaar, maar as jy omdraai sien jy baie wat soveel
swaarder het as jy.
Wat hoor jy ?

Dag 16. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
15. Die vreugde van in die Here wees. Lees Fil. 3:1
Paulus wil twee duidelike feite aan die gemeente uitlig. Blydskap in die Here en
geloofsekerheid. Die bron van ons blydskap is dus nie ons omstandighede en prestasies
of mislukkings nie, maar die sekerheid van God se genade, vergifnis en Sy alles
oorheersende teenwoorddigheid as ons Vader en Heer. Daarvan is ons seker !
Wat hoor jy ?
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Dag 17. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
16. Die vreugde van in die Here wees. Lees Fil. 4:4
Hierdie is een van die belangrikste verse van Paulus en een van die verse wat die meeste
gebruik word. Ons hoor dit baie, maar verstaan ons regtig wat Paulus se belydenis en
opdrag aan die gemeente is? Die groot vraag is eintlik of ons as gelowiges dit leef sodat
die wêreld dit sien en daarvoor vra. Die opdrag is die kern van ons geloof! Lees dit weer
so 3 maal en hoor wat breek die Gees vir en in jou oop.
Wat hoor jy ?

Dag 18. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
17. Die vreugde van in die Here wees. Lees Fil. 4:4
Hierdie is ‘n geloofsopdrag van Paulus aan die gemeente en die klem val op “altyd”. Hoe
is dit moontlik vir ons wat nog in die stukkende, vuil, liefdelose en selfsugtige wêreld leef?
Die geheim is die woordjie “in”. Johannes maak ook baie van die woord in sy evangelie.
Jesus se woorde: ‘Bly in my soos Ek in julle !” Joh.15:4. Jesus is reeds in ons, ten volle in
ons.
Wat hoor jy ?

Dag 19. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
18. Die vreugde van in die Here wees. Lees Fil. 4:4
‘In’ die Here is nie ‘n soeke na God of ‘n uitstrek of geveg na Hom toe nie, maar bloot ‘n
rus en geniet van Sy reeds teenwoordig wees in my en dat Hy my reeds gegryp het. Die
kuns is om te leer om in Hom te rus. Laat sy teenwoordigheid jou in totaliteit oorweldig.
Wat hoor jy ?
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Dag 20. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
19. Die vreugde van in die Here wees. Lees Fil. 4:4
Ons moet nie net tot ruste kom in Sy alles oorheersende en vullende teenwoordigheid nie,
maar dit moet ons ook met blydskap vul. Die blydskap van vergifnis, die blydskap van
vrede, die blydskap van kindskap, die blydskap van die ewige lewe, die blydskap van Sy
Gees wat in ons woon en die blydskap van Sy liefde wat ons vestig as oorwinnaars.
Wat hoor jy ?

Dag 21. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
20. Die vreugde om te behoort aan ‘n geloofsgemeenskap. Lees Fil. 4:1
Wat ‘n mooi en uitsonderlike verhouding het Paulus met die gemeente. Sy geloof is nie net
‘n plig en moeite nie, maar dit vestig ‘n mooi en diep verhouding met elkeen van die
gelowiges. Dit is nie net ‘n gemeente nie, maar ook ‘n liefdesgemeenskap wat versterk,
ondersteun en verryk. Wat ‘n mooi voorbeeld vir ons as gemeente.
Wat hoor jy ?

Dag 22. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
21. Die vreugde om te behoort aan ‘n geloofsgemeenskap. Lees Fil. 4:1
Paulus heg waarde aan die gemeenskap: nie vir wat hy kry nie, maar vir wat hy aan hulle
kan gee. So ‘n konstras met vandag. Ons behoort aan ‘n gemeente oor wat ek kan kry en
wat hulle vir my kan beteken. Paulus gee sy onvoorwaardelike Christelike liefde en sy
verlange as bevestiging dat hy deel is van hulle as ‘n gesin. Hy is nie bang om dit te sê
nie.
Wat hoor jy ?
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Dag 23. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
22. Die vreugde om te behoort aan ‘n geloofsgemeenskap. Lees Fil. 4:1+1:8
Paulus is lief vir die medegelowiges, omdat hy hulle deur die oë van Jesus sien en hy weet
dit gaan nie oor hom en wat hy kan kry nie. Geloof handel ook nie net oor reëls en tekste
nie, maar oor ‘n diep ernstige en warm liefdesverhouding tussen medegelowiges ten spyte
van hulle optrede en gesindheid. Jesus vra ook: Hoe kan julle my liefhê, wat julle nie sien
nie as julle nie eers die liefhet wat jul wel sien nie?
Wat hoor jy ?

Dag 24. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
23. Die vreugde om te behoort aan ‘n geloofsgemeenskap. Lees Fil. 4:1
Paulus het hulle nie net lief nie, maar die gemeente is ook sy vreugde en kroon. Dit is die
besef dat ons almal in dieselfde wêreld leef met dieselfde probleme en dat daar
gelowiges is met soveel groter problem as ek. Ek moet net ‘n bietjie om my kyk en ons kan
so baie van mekaar leer. Ons het mekaar nodig vir groter vreugde en blydskap: daarom
moet ons moeite doen om te luister en te kuier.
Wat hoor jy ?

Dag 25. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
24. Die vreugde om te behoort aan ‘n geloofsgemeenskap. Lees Fil 4:1+10
Ons as gelowiges moet energie skep en vreugde onder mekaar vestig. Jesus sê uit die
liefde onder mekaar sal die wêreld sien dat julle my dissipels is. Energie, blydskap en
liefde kom deur dankbaarheid, komplimente en om ander te seën. Jy kan dit net ontvang
as jy dit in oorvloed gee.
Wat hoor jy ?
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Dag 26. Die Christelike lewe is ‘n lewe van groei.
1. Die goeie werk van God. Lees Fil. 1:6
Paulus bevestig ‘n saak waaroor hy baie sekerheid het en dit is dat God wat die goeie
werk begin het dit enduit sal voer. Die goeie werk van Sy liefdesuitreik na ons as
sondaars vir ons verlossing en kindskap en dat God net so hard werk aan die liefdesverhouding nou as met Christus se kruisdood. Dit weet ons in Jesus wat vir ons intree en
die heilige Gees wat ons bystaan nie net om te oorleef nie, maar om te leef in Sy
oorvloed van insig en krag.
Wat hoor jy ?

Dag 27. Die Christelike lewe is ‘n lewe van groei.
2. Die goeie werk van God. Lees Fil. 4:11 – 13
Paulus sien God se werking in tye van oorvloed en in tye van swaarkry. In alle tye besef
hy sy afhanklikheid van God. Hy is groter en hoër as sy omstandighede en sy krag lê nie
in die uiterlike of omstandighede of prestasies nie, maar in God en dit skep ook groot
blydskap vir hom.
Wat hoor jy ?

Dag 28. Die Christelike lewe is ‘n lewe van groei.
3. Die goeie werk van God. Lees Fil. 4:18
Paulus het al die arbeid van die gelowiges gesien as ‘n diens aan God en nie aan mense
nie. Ons doen nie iets om deur mense gesien te word nie, maar ons doen dit uit die hart
en vir God. Paulus bevestig dat God hul moeite aanvaar as iets baie kosbaar en dat dit
‘n lifelike geur in Sy teenwoordigheid is. Jesus is trots op hulle en glimlag oor wat hulle
doen. God word geëer en word sigbaar in die dade wat ons doen.
Wat hoor jy ?
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Dag 29. Die Christelike lewe is ‘n lewe van groei.
4. Die goeie werk van God. Lees 4:19
Luister mooi na Paulus se woorde van “elke”, ”ryklik” en “oorvloed”. Paulus wil bevestig
dat God nie halfpad of met voorwaardes by ons betrokke is nie. Hy is voluit by elkeen
van ons in alle opsigte en wil in alles vir ons bystaan en dra. Sy voorsiening is natuurlik op
die innerlike vlak, sodat ons die uiterlike met insig en vrede kan hanteer.
Wat hoor jy ?

Dag 30. Die Christelike lewe is ‘n lewe van vreugde!
5. Die goeie werk van God. Lees Fil. 1:2 + 4:23
Paulus begin en sluit die boeke af in God se genade en vrede. Hy bevestig dat alles wat
gebeur en wat hy sê, is om God se teenwoordigheid te vestig en is uit genade omdat God
vir hom baie, baie goed is. Daarom het hy ook ‘n oorvloed van vreugde en blydskap in
sy lewe en kan hy dit elke dag met almal deel.
Wat hoor jy ?
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