
Vreugde in Filippi



• Kaart met overzicht

Jeruzalem

Antiochië

Troas



Handelingen 16: 11

• En van Troas afgevaren, koersten wij recht op 
Samotrake aan en de volgende dag naar 
Neapolis…



Handelingen 16: 12

• …dat de eerste stad is van dit deel van Macedonie, 
een (Romeinse) kolonie. En wij vertoefden enkele 
dagen in die stad.



Filippenzen 3:20

• ….zij zijn aardsgezind. Want wíj zijn burgers van een 
rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser verwachten, die ons 
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan 
zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de 
kracht waarmede Hij ook alle dingen Zich kan 
onderwerpen.



Handelingen 16: 13

• En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de 
rivier langs, waar wij verwachtten, dat een 
gebedsplaats zou zijn; 
en nedergezeten, spraken wij 
tot de vrouwen, 
die samengekomen waren.



Handelingen 16: 14

• En een zekere vrouw, met name Lydia, een 
purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God 
vereerde, hoorde toe, 
en de Here opende haar hart, 
zodat zij aandacht schonk aan 
hetgeen door Paulus 
gezegd werd.



Filippenzen 1:3-5

• Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 
immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan 
de prediking van het evangelie, van de eerste dag af 
tot nu toe.



Filippenzen 1:8

• God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de 
ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang… 



Filippenzen 2: 19-20

• Ik hoop in de Here Jezus Timotheus spoedig tot u te 
zenden, opdat ook ik welgemoed moge zijn, 
wanneer ik vernomen heb, hoe 
het u gaat. Want ik heb niemand 
die zó eens geestes met u is, om 
uw belangen trouw te behartigen. 



Handelingen 16: 14

• Zij hoorde toe, en de Here opende 
haar hart, zodat zij aandacht 
schonk aan hetgeen door 
Paulus gezegd werd.


