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de frase in de titel is ontleend aan het boek 
'The Origin of Species' (= de oorsprong der 
soorten) van Charles Darwin († 1882)

'Survival of the fittest' 
betekent niet de overleving van 
de sterkste, maar... van de best 
aangepaste (intelligent, slim)

fit = 
1. passend, aangepast, geschikt
2. vitaal, fitness

fittest =
die het slimst omgaat met 
(veranderingen in) de omgeving 



Filippi 4

4 Verheug je in de Heer, altijd! 
Wederom zal ik zeggen: verheug je!
5 Laat jullie inschikkelijkheid 
alle mensen bekend worden.

De Heer is nabij.
6 Weest in geen ding bezorgd 

maar laat in alles in gebed en smeking 
met dankzegging, 

jullie verzoeken bekend worden naar God toe.
7 En de vrede van de God, 

die superieur is boven elk denken, 
zal als in een vesting 

de harten en gedachten van jullie bewaren, 
in Christus Jezus.



Filippi 4

5 Laat jullie inschikkelijkheid 
alle mensen bekend worden. 

NBG51: 
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

St.Vert. 
Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend.

Telos (zie ook NCV)
Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend 
zijn.



Filippi 4

5 Laat jullie inschikkelijkheid
alle mensen bekend worden. 

Gr. epi-eikes > OP-GELIJKEN
▪ gelijken op- aanpassen aan
▪ wordt gebruikt om welwillende en 

inschikkelijke houding aan te duiden
• t.o.v. mensen; Hand.24:4, Tit.3:2; 

1Petr.2:18 
• in het algemeen; 2Kor.10:1, Filp.4:5; 

1Tim.3:3; Jak.3:17;



Filippi 4

5 Laat jullie inschikkelijkheid 
alle mensen bekend worden. 



inschikkelijkheid =

▪ niet:
"gelijkvormig worden aan deze aeon" (Rom.12:2)

o = het denken en de houding aannemen van 
de wereld



inschikkelijkheid =

▪ niet:
"gelijkvormig worden aan deze aeon" (Rom.12:2)

o = het denken en de houding aannemen van 
de wereld

▪ maar:
aanpassingsvermogen, kunnen omgaan met 
omgeving en omstandigheden





Filippi 2

14 Doet alles zonder mopperen en redeneringen

1

= kritiek hebben vanuit innerlijke onvrede



Filippi 2

14 Doet alles zonder mopperen en redeneringen,
15 opdat jullie zouden worden, 
onberispelijke en ongekunstelde

kinderen van God...

1

kinderen zijn ongecompliceerd:
ze vertrouwen dat er voor hen 
gezorgd wordt
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Filippi 2

14 Doet alles zonder mopperen en redeneringen,
15 opdat jullie zouden worden, 
onberispelijke en ongekunstelde 

kinderen van God, 
smetteloos te midden van 

een krom en verdraaid geslacht, 
waarin jullie schijnen als lichtdragers 

in de wereld,
16 het woord van leven hooghoudend...

1





Filippi 4

11 Niet dat ik dit zeg naar gebrek, 
want ik leerde temidden van de dingen 

waarin ik ben, 
tevreden te zijn.

2

Gr. autarkes
> autarkie = genoeg hebben 
onafhankelijk van de omstandigheden



Filippi 4

12 En ik weet van vernederd worden
en ik weet van overvloed. 

2

economisch - alles ontnomen worden
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12 En ik weet van vernederd worden
en ik weet van overvloed. 

Ik ben ook in elk ding ingewijd, 
zowel in verzadigd worden

als in honger hebben...

2

voeding, eten en drinken
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b.v. aan kleding, huisvesting, slaap, waardering
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Ik ben ook in elk ding ingewijd, 
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als in honger hebben, 
zowel in overvloed als in te kort.
13 In alle dingen ben ik sterk
in Hem die mij kracht geeft.

2

> fittest!
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12 En ik weet van vernederd worden
en ik weet van overvloed. 

Ik ben ook in elk ding ingewijd, 
zowel in verzadigd worden 

als in honger hebben, 
zowel in overvloed als in te kort.
13 In alle dingen ben ik sterk

in HEM die mij kracht geeft.
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