
 
 

 
 

 

het woord van de week 
 

 
Filippenzen 2:5-7 

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

was, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet 
als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en 

de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan 
de mensen gelijk geworden is. 

 
Voor zijn menswording was de Zoon van God Gode gelijk. Die heerlijkheid 
wordt door Paulus uitgedrukt in de volgorde van het naamgebruik. Hij noemt 
hier als eerste de naam ‘Christus’ – Koning en benadrukt daarmee de positie 
van het Gode gelijk zijn. En dan gebruikt Paulus de naam ‘Jezus’ - Verlosser. 
Daarin wordt het Zichzelf ontledigen van de Gods Zoon zichtbaar gemaakt, 
benoemd. De Zoon van God, God zelf in de Zoon,  Christus, maakt zich ten 
behoeve van de mens aan de mens gelijk om zo die mens tot God te kunnen 
terug brengen. Terug op het niveau van Gods oorspronkelijke plan met de 
mens en zijn Zoon. De Zoon wordt Jezus, dienstknecht, de lijdende knecht.  
 
Van welke hoogte daalde Hij tot welke diepte af! En Hij achtte dat geen roof…  
Laat dat eens goed doordringen.  
Misschien verheldert ons zicht op deze bijzondere zaak als wij onszelf een 
moment eerlijk onder ogen zien:  
Ben ik iemand die zich de kaas van het brood laat eten? Over zich heen laat 
lopen? Er geen enkele moeite mee heb om de minste te zijn? Gemakkelijk de 
onderste weg kiest en gaat? Me opoffer voor de ander? Me zonder moeite 
dienstbaar opstel? Niet op mijn strepen staat en gemakkelijk mijn positie voor 
een ander opgeef? Ach, heel simpel, de ander de voeten wast? Of… was ik de 
ander eerder en liever de oren, werk ik met de ellebogen, ga ik als het me 
uitkomt, of nodig lijkt, over lijken? Wat een verschil met Jezus, mijn leven als 
het op de praktijk aankomt. 
 
Het ‘Hij achtte het geen roof’ duidt op een tegenstelling met iemand anders. 
Allereerst vertelt de Bijbel dat de duivel zijn troon wil oprichten boven de 
allerhoogste, zich aan Hem gelijk wil stellen (Jes. 14:13 en 14) en dankzij de 
beet in de ‘verboden’ vrucht in het Paradijs zit die mentaliteit vervolgens in het 
bloed van ieder mens! Van u en mij. Daarom is hemelse bloedtransfusie nodig 
en een veranderen naar het beeld van Jezus – het kruis! 
 
Het is Mattheüs die in Mattheüs 16:21 op grond van de belijdenis van Petrus de 
namen weer plaatst zoals ze horen: Van toen aan begon Jezus Christus zijn 
discipelen te tonen… Via het kruis naar de kroon, via sterven naar opstanding, 
van Jezus, Verlosser naar Christus. Wat dat ons zegt? Dat alleen de gezindheid 
van Gods Zoon, de weg van het kruis, het sterven aan jezelf de opstanding 
geeft én… brengt bij het delen in de troon van Gods Zoon – de Christus! Gods 
oorspronkelijke doel! Laat daarom die gezindheid bij ons zijn! Wordt Hij in mij 
zichtbaar? 
 


