
Bijbelstudie Filippenzen 3:7-9 In lockdown de deur naar Jezus open 
Leven en loven in gevangenschap, deel 2 (van 3) 

 

Lees Handelingen 9:1-22 en Filippenzen 3:1-11 volgens ‘de  

Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!).  

En plaats een ! wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft !. 

Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Saulus was de vooraanstaande Jood, uit de stam Benjamin. 

Na zijn ontmoeting met Jezus heet hij voortaan Paulus, dat ‘kleintje’ betekent, en is hij 

een gevangene.  

Toch spreekt Paulus over vreugde! Hij beschouwt zijn oude leven zelfs als ‘vuilnis’ 

(letterlijk staat er: ‘uitwerpselen’). Kan jij dit verklaren? 

• Is het verhaal van Paulus een ‘bekeringsverhaal’? Hij was toch al een gelovige Jood 

die “aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, volledig voldeed” (Filippenzen 

3:6)? Waar moet Paulus van bekeerd worden? Herken jij daar iets van? 

• Paulus moet van alles loslaten wanneer hij Jezus ontmoet heeft. 

Een gevangene moet alles achter laten wanneer de celdeur dichtslaat. 

Paulus ontdekt zelfs dat alles vuilnis is, wanneer hij merkt dat je zo juist Jezus wint 

(Filippenzen 3:8). De Heer is je vreugde! 

Wat laat jij, in deze coronacrisis, los? Wat ga je weggooien? 

• Premier Rutte spreekt over een ‘oud’ en een ‘nieuw’ normaal. Een wereld vóór corona 

en een wereld ná corona. Zal er ook een kerk vóór corona en een kerk ná corona zijn? 
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