
Filippenzen 1:19-26 
 
In Filippenzen 1:20-23 lijkt Paulus te zeggen dat hij naar de dood verlangt; om ontbonden te worden 
en met Christus te zijn. De redenering is dan zo ongeveer dat zijn ziel of geest het lichaam zal 
verlaten en dat hij als zodanig (bewust) bij Christus zal zijn. 
 
Zo op het oog klopt dat wel, maar het zou de Bijbelse leer van dood en opstanding, zoals we die tot 
nu toe besproken hebben, tegenspreken. In dit gedeelte wordt ‘ontbonden te worden’ meestal 
toegepast op de ontbinding van het lichaam. 
 
1.  Bovenstaande redenering weerspreekt niet alleen de Bijbelse leer van dood en opstanding, 

maar ze weerspreekt ook Paulus’ betoog in ditzelfde tekstgedeelte, 
Waarom weerspreekt de ‘ontbinding van het lichaam’ waar Paulus naar zou verlangen zijn 
eigen redenering in dit tekstgedeelte? 

  
Noem twee punten. 

 
2. Wordt de ziel in dit tekstgedeelte genoemd? 
 
3. Hades is de plaats van het verderf. Dus in dat opzicht is het niet zo gek om de ontbinding van 

het lichaam in deze tekst te lezen. 
 Waar wordt hades of sheool gecombineerd met ‘verderf’, dat is het vergaan van het lichaam? 
 Noem een aantal Bijbelteksten. 
 
4. Wat is de betekenis van ‘oorbaar’ in vers 22 (SV). 
 Wat is het Grieks? En waar gebruikt Paulus dit nog meer in Filippenzen? 
 Kijk ook eens in andere vertalingen, als je het lastig vindt om het in het Grieks te vinden. 
 
5. Het lijkt erop dat Paulus in vers 23 zegt dat hij niet weet wat hij verkiezen zal. 
 Het Griekse woord voor ‘weten’ is gnoridzoo. Hoe wordt dit elders in het NT vertaald? 
 (Je zult hier een concordantie of Bijbelsoftware voor moeten gebruiken.) 
 
6. Paulus wordt van deze twee gedrongen (vs. 23). Welke twee? 
 
7. ’Van deze twee’. Hoe staat dit er in het Grieks? 
 
8. ‘Gedrongen’. Zoek eens wat verzen op waar dit woordje sunechoo nog meer gevonden wordt. 
 
9. Het lijkt erop dat Paulus voor een derde optie wil gaan. Wat is die derde mogelijkheid? 
 
10. Wat is de betekenis van ‘ontbonden worden’ analuoo? 
 
11. Het zelfstandig naamwoord is ‘ontbinding’ analusis. Waar vind je dat in het NT? 
 
12. Waar heeft Paulus het nog meer over het lichaam in deze brief (behalve in vers 20)? 
 
13. Welke tegenstellingen noemt Paulus in 3:17-21? 
 
14. Waar joeg Paulus (in de Filippenzenbrief) naar om het te kunnen krijgen? 
 
15. Hoe zou dit in relatie kunnen staan met 1:19-26?  


