
God verhoort 
Bijbelstudies over Paulus’ brief aan Filemon (3) 

Startopdracht: lees de brief aan Filemon hardop door en vers 4-7 nog eens extra 

Om erin te komen: bekijk de videoclip bij deze Bijbelstudie 

https://youtu.be/UdPDw7c99n4  

1 Overhalen | Deze korte brief van Paulus is een poging om Filemon ergens toe over te halen. 

Dat noemen we in de retorica een deliberatieve brief. Je kunt ook een betoog opzetten dat 

meer juridisch van aard is, of om iemand te prijzen of te vernederen. Maar als een brief 

deliberatief is, op overtuiging gericht, dan zie je in de opzet dat de schrijver zorgvuldig 

argumenten opstapelt om iemand tot actie te bewegen. De verzen 4-7 vormen samen zo’n stap 

in de brief die het eigenlijke verzoek voorbereidt. Paulus spreekt zijn dank uit voor wat hij 

over Filemon weet. 

2 Bidden | In het begin had Paulus ook Timoteüs genoemd (vers 1), hij schrijft de brief niet in 

de wij-vorm. Persoonlijk (ik) spreekt hij zijn dank uit voor wat Filemon gedaan heeft voor de 

Heer en voor de gelovigen (die hij ‘heiligen’ noemt). Het opvallende daarbij is dat Paulus 

vertelt dat hij dat biddend doet. Hij dankt in de gebeden (vers 4) en hij bidt God om dieper 

inzicht (vers 6). Aan het slot van de brief heeft hij het nog een keer over het gebed. Hij hoopt 

dat hij binnen afzienbare tijd ook zelf Filemon kan bezoeken – dankzij de gebeden van u allen 

(vers 22). Hier zien we weer hoe hij de huisgemeente bij de brief en de kwestie betrekt (zie 

Bijbelstudie 2). 

3 Effect | Vers 6 is een ingewikkelde zin. Wat vraagt Paulus nu precies aan God voor 

Filemon? Kort gezegd: of de band van het geloof tussen Filemon en hem een goed effect zal 

hebben. Welk effect? Dat Filemon gaat inzien wat het goede is om te doen voor andere 

gelovigen. De Bijbel in Gewone Taal heeft de lange zin in drie stukken geknipt en dat 

verheldert: “Ik vraag dan aan God om jou wijsheid te geven. Dat zul je begrijpen dat je door 

het geloof verbonden bent met andere christenen. En dat je Christus eert door goed voor hen 

te zijn.”  

4 Royale vriendelijkheid | Het is niet zo moeilijk waar hij nu al op hint: Filemon moet zijn 

goede kant laten zien aan Onesimus. Deze weggelopen slaaf komt bij hem terug en de vraag is 

hoe Filemon als zijn meester en eigenaar gaat reageren. Paulus wil Filemon overhalen hem 

met royale vriendelijkheid tegemoet te treden. En eigenlijk zegt hij in vers 4-7 al dat Filemon 

dat al zo vaak gedaan heeft, het goede. Vers 5 en 7: Paulus heeft al vaak gehoord over de 

liefde en de trouw die Filemon getoond heeft aan de Heer en aan de medechristenen. Dat heeft 

Paulus buitengewoon goed gedaan.  

Gespreksvragen: 

a) Stel je voor: een jongere komt aan de deur om je donateur te maken van de 

Cliniclowns. Als je dat eigenlijk niet van plan bent, op welke manier kan je dan toch 

worden ‘omgepraat’? Welke argumenten raken je? 

b) Paulus bidt dat Filemon dieper inzicht krijgt. Op welke manier ben jij bezig om je 

wijsheid te vergroten en je inzicht te verdiepen? En kun je daarbij anderen behulpzaam 

zijn, bijvoorbeeld in je eigen gemeente? 

https://youtu.be/UdPDw7c99n4


c) Welke plaats heeft danken voor anderen en hun ‘liefde en trouw voor de Heer en de 

heiligen’ in jouw gebeden? Denk je dat er mensen zijn die op die manier voor jou 

danken? Besluit deze Bijbelstudie met een dergelijk dankgebed, alleen of 

gemeenschappelijk. 

Verder lezen  

 Over gebed voor elkaar: Filippenzen 1,4; Kolossenzen 1,4. 

 Over heiligen versterken: Kolossenzen 2,2 en 3,12; 2 Korinte 7,13; Matteüs 11,28 29; 

Openbaring 14,13. 

Citaat dat in de videoclip aan de orde kwam: 

Ron van der Spoel: “God verhoort, er gebeurt altijd iets als we bidden in vertrouwen op Hem. 

De verhoring kan twee uitwerkingen hebben: of de situatie of persoon waarvoor je hebt 

gebeden verandert, of jij verandert ten opzichte van de situatie of de persoon waarvoor je 

bidt.” (artikel over persoonlijk gebed in: Jan Minderhout (red.) Handboek voor gebed: 

Bezinning en handreiking voor de praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015, 86). 

 


