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De kortste brief van Paulus:
Filemon

huisgemeenten. Zo ook bij Filemon in huis.

1 Paulus, een gevangene van
Christus Jezus, en Timotheüs, de
broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider.

Huisgemeenten worden herhaaldelijk in de brieven van Paulus
genoemd: bij Aquila & Priscilla
thuis (Rom. 16:5) en bij
Nympha thuis (Col. 4:15)

Niet een gevangene van de Keizer maar van Christus Jezus.
Paulus weet zich geheel en al in
de macht van Christus.

3 genade zij u en vrede van God,
onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Tijdens de storm op zee en de
schipbreuk, die daarop volgde,
had een engel al tegen Paulus
gezegd: wees niet bevreesd,
Paulus, want gij moet voor de
Keizer staan. Het lag dus in het
plan van de Heere.

Deze zegengroet geldt ook voor
ons bij het doornemen van deze
Bijbelstudie.

2 en aan Appia, de geliefde, en
aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij
u thuis samenkomt:

5 Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere
Jezus hebt, en over uw liefde
voor alle heiligen.

Apfia was waarschijnlijk de
vrouw van Filemon. En Archippus wordt ook genoemd in
Col. 4:1.

Voordat Paulus zijn verzoek aan
Filemon doet, eerst deze woorden van bemoediging. Filemon
heeft liefde en trouw jegens de
Heere Jezus en ál de heiligen.

In Colosse, waar Filemon
woonde, hadden ze geen gebouw maar waren er meerdere

4 Ik dank mijn God, terwijl ik
steeds in mijn gebeden aan u
denk.

6 Moge uw gemeenschap in het
geloof zich krachtig openbaren
in de kennis van al het goede dat
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in u is met betrekking tot Christus Jezus.
Paulus had zoveel goeds ontdekt
in het hart van Filemon, namelijk:
o Liefde en trouw jegens de
Heere Jezus en ál de heiligen.
o En hij voegt daaraan toe
wat in vers 7 staat.
o Het hart van de heiligen
werd door Filemon verkwikt.
o Het was gewoonweg een
vreugde om contact te
hebben met die Filemon.
Ja, voor Paulus zelfs veel
vreugde.
o Paulus genoot daarvan en
vond daarin veel troost.
7 Want wij beleven veel
vreugde en troost aan uw
liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn,
broeder!
En voor ons geldt dus ook: als
wij bezig zijn om het goede in

elkaar te ontdekken, dat in ons is
door Christus Jezus, dan neemt
de onderlinge gemeenschap
krachtig toe.
8 Daarom, hoewel ik in Christus
grote vrijmoedigheid heb om u
te bevelen wat u behoort te
doen,
Ja, Paulus had zijn verzoek aan
Filemon, waarmee hij straks
over de brug komt, ongeveer zó
kunnen omschrijven:
Ik had graag, Filemon, dat je zus
of zo deed. Maar zo doet hij het
niet; hij geeft ter wille van de
liefde een voorkeur aan een verzoek.
9 Spoor ik u veel liever aan door
de liefde, omdat ik, Paulus, een
oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus.
En dat verzoek ondersteunt hij,
door Filemon er op te wijzen dat
hij inmiddels een oud man is.
En hij noemt ook nog, voordat
hij zijn verzoek aan Filemon bekend maakt, dat hij een gevan-
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gene (niet van de Keizer maar)
van Christus Jezus is.
10 Ik doe een beroep op u ten
behoeve van mijn zoon die ik
heb voortgebracht toen ik in
boeien geslagen was, namelijk
Onesimus
11 Hij was voorheen voor u van
geen nut, maar nu is hij voor u
en voor mij van veel nut. Ik heb
hem teruggestuurd.
Het lijkt wel of Paulus een zinspeling maakt op de betekenis
van de naam Onesimus, want
zijn naam betekent: nuttig.
12 Neem dan hem, met wie ik
innig verbonden ben, weer aan.
De waarde, die Onesimus nu
heeft , omdat hij opnieuw geboren is, is groot. Paulus noemt dat
hij innig verbonden is met Onesimus.
13 Ik had hem wel bij mij willen
houden, opdat hij mij, die in de
boeien zit ter wille van het
Evangelie, namens u zou dienen.

14 Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat
uw weldaad niet gedwongen
maar vrijwillig bewezen zou
worden.
Zeer fijngevoelig gaat Paulus
hier met Filemon om.
15 Want hij is wellicht daarom
enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig
zou terug hebben,
16 niet meer als een slaaf, maar
als meer dan een slaaf, namelijk
een geliefde broeder. Was hij
dat in het bijzonder voor mij,
hoeveel te meer zal hij het voor
u zijn, zowel in het vlees als in
de Heere.
Met deze woorden van Paulus
wordt in feite de slavernij de
doodsteek toegebracht. U, Filemon, krijgt hem dan terug, niet
meer als slaaf maar als een geliefde broeder.
17 Als u mij dus houdt voor een
mede gelovige, aanvaard hem
dan zoals u het mij zou doen.
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Paulus en Onesimus, beiden
broeders in de Heere. "Aanvaard hem, zoals u mij zou
doen." Weer zo'n fijngevoelig
pleidooi van Paulus.
18 En als hij u in iets onrecht
aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening.
19 Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen,
om niet te zeggen dat u ook uzelf
aan mij schuldig bent.
Bij zijn vlucht uit het huis van
Filemon heeft Onesimus waarschijnlijk wat ontvreemd om in
zijn levens onderhoud te kunnen
voorzien. En Paulus wil dit
graag vergoeden.
20 Ja, broeder, laat mij dit
voordeel van u hebben in de
Heere. Verkwik mij innerlijk in
de Heere.
Paulus noemt het een voordeel,
als hij de schuld van Onesimus
aan Filemon zou mogen terug
betalen.

21 Ik heb aan u geschreven,
omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u
nog meer zult doen dan wat ik
zeg.
Het vertrouwen, dat Paulus in
Filemon heeft, is groot. Dat
blijkt uit deze woorden.
22 En maak tevens voor mij een
plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw
gebeden aan u geschonken te
worden.
Blijkbaar was er goede hoop, dat
Paulus spoedig uit zijn gevangenis vertrekken mocht.
23 U groeten Epafras, mijn mede gevangene in Christus Jezus,
Epafras was nauw verbonden
met de gemeente in Colosse. Hij
wordt genoemd in Col. 1:7 en
4:12
24 Markus, Aristarchus, Demas
en Lukas, mijn medearbeiders.
Als u goed telt, waren er op het
moment dat Paulus deze brief
aan Filemon schreef, zeven
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broeders bij hem. Kunt u ze alle
zeven vinden ??
25 De genade van onze Heere
Jezus Christus zij met uw geest.
Amen.
Met deze zegenbede sluit Paulus
zijn schrijven aan Filemon.

