
Vinden en gevonden worden 
Bijbelstudies over Paulus’ brief aan Filemon (1) 

Startopdracht: lees de brief aan Filemon hardop door. 

Om erin te komen: bekijk de video bij deze Bijbelstudie. 

https://youtu.be/qE0HmVsdDcI  

1 De vraag | “Ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen.” In vers 17 staat het punt waarom 

deze brief geschreven is. Paulus schrijft een aanbevelingsbrief voor ene Onesimus. De vraag 

is of Filemon deze man gastvrij wil ontvangen alsof hij Paulus zelf in huis kreeg. Paulus is 

niet in staat om te komen, hij zit gevangen. De aanbeveling is nodig want Onesimus is 

waarschijnlijk een weggelopen slaaf van Filemon. Het is dus te verwachten dat hij zonder de 

aanbeveling van Paulus niet heel hartelijk ontvangen zou zijn. 

2 De kern | Waarschijnlijk een weggelopen slaaf, schrijf ik. We kunnen afleiden uit vers 16 

dat hij slaaf was, maar er staat niet met zoveel woorden dat hij weggelopen is. En dat hij ook 

nog gestolen heeft van Filemon (zie vers 18) kan wel waar zijn, maar het staat er niet heel 

duidelijk. Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld is wel het decor van de brief, maar niet het 

belangrijkste punt. De kern van deze brief is het elkaar compleet en van harte accepteren als 

medewerker in het werk van de Heer. Als je let op de namen in het begin en aan het slot van 

de brief, dan zie je dat gaat over medewerkers of medestrijders. Dat ‘mede’ wijst erop dat het 

gaat om de inzet voor dezelfde zaak als waar Paulus voor leeft: het evangelie van Christus 

(zie vers 13). 

3 Urgent | Paulus doet een dringend verzoek. Beide woorden zijn hier van belang. Het is een 

verzoek, geen opdracht of gebod. In vers 8 en 9 maakt Paulus met zoveel woorden helder dat 

hij ook een dwingende opdracht had kunnen geven. Hij ziet ervan af, houdt het bij een 

verzoek. Want hij wil dat Filemon uit vrije wil Onesimus gastvrij ontvangt (zie vers 14 

‘omdat u het zelf wilt’). Maar het is wel een dringend verzoek. De hele brief legt grote druk 

op Filemon, vooral vers 19 en 20.  

4 Woorden van de Heer | “Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt 

hem die die gezonden heeft.” Deze uitspraak van de Heer (Matteüs 10,40) ging over de 

leerlingen die werden uitgezonden in het Joodse land. (Matteüs 10,5) De echo ervan kom je 

hier tegen in deze brief van Paulus. Een diepe grond wordt hiermee opengelegd: God zelf 

komt in je leven binnen via mensen die in zijn naam geloven en voor zijn rijk zich inzetten.  

Gespreksvragen 

a) Bij het solliciteren kunnen werkgevers je vragen naar referenties van je vorige baan. 

Welke waarde hebben referenties voor je? Zijn er mensen die geweigerd hebben 

referent voor je te zijn? Hoe was dat? 

b) Stel je voor er komt een dringend verzoek op je af om voorzitter te worden van een 

belangrijke commissie in de kerk. Wat helpt je dan om je over te halen om het te 

doen? Wat werpt een blokkade op om op het verzoek in te gaan? 

c) Samenwerken in de kerk valt niet altijd mee: je kunt in een raad of commissie mensen 

treffen die je niet liggen. Hoe ga je ermee om? Wat heb je nodig om goed met andere 

https://youtu.be/qE0HmVsdDcI


kerkleden om te gaan in werk voor de kerk? (denk aan diaconaal of pastoraal werk of 

in het missionaire) 

d) Paulus doet wat Jezus gedaan heeft. Onze Heer kwam voor ons op en bracht ons ‘tot 

de Vader’. Ga eens na hoe Hij dat juist zelf miste in het lijden: steeds meer mensen 

onttrokken zich aan hem (voor vergelijkbate ervaringen zie Psalm 27,9-10 en 41,8-

10). Jezus volgen is voor iemand instaan (Romeinen 5,7.8; Johannes 10,15). 

e) Overdenk deze uitdrukking: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” 

Verder lezen: 

 Over het ontvangen en verder helpen van werkers-voor-God: Handelingen 18,27 (over 

Apollos); Romeinen 15,24; 16,1; 1 Korinte 16,6-7; 10-12; Filippenzen 2,28-29; Titus 

3,13. In de tweede brief van Johannes staat een waarschuwing (vers 10-11), en lees 

ook de derde brief van Johannes.  

 Paulus verwijst naar de gewoonte van aanbevelingsbrieven in 2 Korinte 3,1. Het 

mooie is dat hij daar kan zeggen dat hij zoiets niet nodig heeft: de gemeente van 

Christus is het levende bewijs dat hij in dienst staat van God. 

 Over gastvrijheid: Romeinen 12,13; 1 Petrus 4,9; 1 Timoteüs 5,10; Hebreeën 13,2. 

 Lees over de kerk als gemeenschap der heiligen: zondag 21 van de Heidelbergse 

Catechismus. 

Citaat dat voorkwam in de video: 

Erik Borgman: “De kerk van de toekomst is als een mosterdstruik waarin vogels nestelen, 

waarbij ieder onderdeel beurtelings de rol speelt van vogel en de rol van mosterdstruik. Zij is 

als een sleepnet met vissen waarvan ieder onderdeel beurtelings net is en vis. Zij is als een 

schat in de akker waarvan ieder onderdeel beurtelings gevonden wordt en vindt. Zij is, 

kortom, als een gezelschap vissers van mensen waarvan ieder onderdeel beurtelings vangt en 

gevangen wordt. In deze wisselwerking zijn zij kerk door zich erop toe te leggen samen met 

anderen kerk te worden.” (Waar blijft de kerk: Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. 

Baarn: Adveniat, 2015, 136). 

* 

Hier vind je korte, flitsende Engelstalige samenvatting van de brief aan Filemon 

https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk  

https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk

