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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Verzoek van een gevangene
Filemon 1-7

Privékwestie?
e brief aan Filemon is de kortste brief 
van Paulus die in het Nieuwe Testament 

is opgenomen. Het lijkt op het eerste gezicht 
om een privékwestie te gaan. Paulus schrijft 
deze brief aan een zekere Filemon, een wel-
gestelde man in de stad Kolosse. De apostel 
dringt er bij hem op aan om Onesimus, een 
weggelopen slaaf, weer in liefde te ontvan-
gen. 
We kunnen ons afvragen welke betekenis 
deze brief voor ons heeft. Het gaat om een 
kwestie die we tegenwoordig via een mailtje
of met een telefoontje af zouden doen. 
Toch heeft het de Heilige Geest goed gedacht 
om dit korte briefje van Paulus in de Bijbel 
op te nemen. Waar het in deze brief over 
gaat, is blijkbaar van belang voor de kerk van 
alle tijden en plaatsen, ook voor christenen 
in het jaar 2022.

Open brief
Bij nader inzien is deze brief niet zo persoon-
lijk als de naam van het Bijbelboek ons wil 
doen geloven. De brief is namelijk niet alleen 
gericht aan Filemon, maar ook aan Appia en 
aan Archippus. Dat moeten huisgenoten van 
Filemon zijn geweest. Mogelijk een broer en 
zus, waarschijnlijker nog was Appia de vrouw 
van Filemon en Archippus hun zoon.
Archippus wordt ook in de brief aan de Ko-
lossenzen genoemd (4:17) en uit het feit dat 
hij door Paulus niet slechts een medearbeider 
wordt genoemd maar een medestrijder, valt 
af te leiden dat hij behoord heeft tot de vaste

arbeiders in de dienst van het Evangelie.
Verder is deze brief gericht aan de gemeente 
die bij Filemon thuis samenkomt. Filemon 
had waarschijnlijk een riante woning die hij 
beschikbaar stelde om er samenkomsten te 
houden. We zien dus dat de apostel Paulus 
deze kwestie niet als een privéaangelegenheid 
behandelt. Hij schrijft een open brief aan 
Filemon en ongetwijfeld is het de bedoeling 
geweest dat deze brief in de samenkomst van 
de huisgemeente werd voorgelezen. Paulus 
vond deze kwestie dus van belang voor de 
hele gemeente.

Gevangene
Op het moment dat Paulus deze brief 
schrijft, zit hij in de gevangenis. Hij noemt 
zich een gevangene van Christus Jezus. Dat 
betekent dat hij omwille van zijn geloof in 
Christus gevangen zit. Maar misschien wil 
Paulus ook wel zeggen dat hij een gevangene 
van Christus Zelf is. Paulus zit aan Christus 
vast. Hij is met hart en ziel, met huid en haar 
aan de Heere Jezus verbonden. Zijn boeien 
zijn daar een zichtbaar bewijs van.
Het is niet ondenkbaar dat Paulus zich zo 
nadrukkelijk als gevangene presenteert om 
enige druk op Filemon uit te oefenen. Het is 
namelijk een nogal delicate kwestie die hij in 
deze brief aansnijdt: de opname van een weg-
gelopen slaaf. De vraag was hoe Filemon op 
de terugkeer van zijn slaaf zou reageren. Zou 
hij niet erg boos zijn? 
Je kunt je ook voorstellen dat Onesimus 
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er tegen opzag om terug te keren naar zijn 
meester. Misschien hing hem wel een zware 
straf boven het hoofd. Daarom geeft Paulus 
hem een brief mee, een begeleidend schrij-
ven, waarin hij probeert te bemiddelen tus-
sen Filemon en zijn weggelopen slaaf. Door 
zichzelf aan te duiden als gevangene van 
Christus werkt Paulus mogelijk op het ge-
moed van Filemon. Iemand die vanwege zijn 
geloof gevangen zit, kun je toch moeilijk iets 
weigeren!
Misschien hangt hiermee ook samen dat de 
brief ook verzonden is in naam van Timo-
theüs. Paulus handelt niet op eigen houtje, 
maar weet zich door zijn vriend en metgezel 
Timotheüs ondersteund. Denk aan de Bij-
belse eis van twee of drie getuigen waaronder 
iets gezegd of gehoord moet worden.

Liefde en geloof
Uit de brief valt niet af te leiden dat Paulus 
en Filemon elkaar persoonlijk hebben ge-
kend. In ieder geval hebben goede berichten 
over Filemon de apostel bereikt en hij is er 
de Heere oprecht dankbaar voor. Paulus 
wijst Filemon erop dat in zijn gebeden voor 
hem de dank aan God een voorname plaats 
inneemt. Filemon is namelijk een man die 
de Heere Jezus hartelijk liefheeft en die ook 
zijn vertrouwen op Hem stelt. En die liefde 
tot Jezus gaat samen met een liefde voor alle 
heiligen. 
Wat is het mooi wat Paulus over Filemon 
schrijft! Het gaat over zijn liefde en over zijn 
geloof. Die twee horen dicht bij elkaar. Echt 
geloof is immers geloof dat door de liefde 
werkt. Echt geloof kun je zien. Het komt 
niet alleen naar buiten in woorden maar het 
wordt ook zichtbaar in daden van liefde. 
In vers 5 schrijft Paulus in het algemeen over 
de liefde en het geloof van Filemon, in vers 

7 wijst hij op een bepaalde liefdesdaad die 
door Filemon is verricht. Paulus noemt niet 
concreet waarop hij doelt. Misschien had 
Filemon zijn huis opengesteld voor andere 
christenen, misschien had hij mensen finan-
cieel ondersteund. Maar zeker is dat het voor 
de heiligen (een aanduiding voor gelovigen) 
van grote betekenis is geweest. Paulus ge-
bruikt hier een oudtestamentische zegswijze: 
de ingewanden van de heiligen zijn verkwikt. 
De ingewanden zijn in de Bijbel beeld voor 
het diepste innerlijk van de mens. Hier ze-
telen gevoelens als barmhartigheid en liefde, 
maar ook van onrust en bezorgdheid. Wat 
Filemon ook gedaan mag hebben, het is voor 
de andere gelovigen van grote betekenis ge-
weest, het heeft hen innerlijk gesterkt.

Gemeenschap
In vers 6 lezen we wat de inhoud is van Pau-
lus’ gebed voor Filemon: dat zijn gemeen-
schap in het geloof zich krachtig openbaart 
in de kennis van al het goede dat in hem 
is met betrekking tot Christus Jezus. Een 
lastige zin, maar het gebed van Paulus komt 
hierop neer dat het geloof van Filemon hem 
brengt tot een dieper inzicht in het goede dat 
hij kan doen. Met dat goede bedoelt Paulus 
natuurlijk concreet: zijn slaaf Onesimus weer 
in liefde ontvangen. 
Nog één ding: Paulus heeft het over File-
mons gemeenschap in het geloof. Aan het 
woord gemeenschap zitten meerdere kanten: 
het kan erop wijzen dat Filemon deelheeft 
aan het geloof en zo ook aan Christus. Hij 
mag door het geloof bij de Zaligmaker horen 
en delen in wat Hij verdiend heeft. Maar 
je kunt ook denken aan gemeenschap ín 
Christus. Dan wijst Paulus erop dat Filemon 
en hij aan elkaar verbonden zijn, omdat ze 
beiden aan Christus verbonden zijn. Geloof 
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is niet iets individueels, het schept een band 
met degenen met wie je dat geloof deelt. Dat 
gezamenlijk geloof geeft kennis, een dieper 
inzicht in wat goed is. Je krijgt er gevoel voor 
om te zien wat je in positieve zin voor elkaar 
kunt betekenen.
En de vrucht van dat alles is dat het je ook 
dichter bij Christus brengt. Het voorzetsel 
dat in de HSV vertaald is als ‘met betrekking 
tot’ Christus, kun je ook weergeven als ‘tot’ 
Christus. Het doen van het goede versterkt 
de band met Christus. 
Door zo te wijzen op zijn dankbaarheid 
voor wie Filemon is en voor wat hij eerder 
al gedaan heeft, bereidt hij hem voor op het 
eigenlijke verzoek dat hij in deze brief aan 
Filemon doet: dat hij een nieuwe daad van 
vriendelijkheid verricht door zijn weggelopen 
slaaf weer in liefde op te nemen. Daarover 
een volgende keer meer.

Gespreksvragen
1. Paulus noemt zich in deze brief een gevan-

gene van Christus Jezus. In welke zin kunt 
u dit van uzelf zeggen?

2. Wat kunnen we als christenen in Neder-
land betekenen voor broeders en zusters 
die letterlijk gevangen zitten?   

3. Weet u van andere huisgemeenten in de 
tijd van het Nieuwe Testament? Sommi-
gen pleiten met een beroep op dergelijke 
huisgemeenten voor kleinschaliger vormen 
van gemeente-zijn. Wat vindt u hiervan? 

4. Paulus spreekt eerst over de liefde van File-
mon en dan over zijn geloof. Welke reden 
zou hij daarvoor kunnen hebben? Hoe ziet 
u de verhouding tussen geloof en liefde?

5. Het doen van het goede brengt je dichter 
bij Christus. Kunt u daar voorbeelden van 
noemen, misschien uit eigen ervaring?


