Onbaatzuchtig vragen
Bijbelstudies over Paulus’ brief aan Filemon (5)
Startopdracht: lees de brief aan Filemon hardop door en vers 15-20 nog eens extra.
Om erin te komen: bekijk de videoclip bij deze Bijbelstudie
https://youtu.be/26xW5kYsbfg
1 Delen | In vers 6 heeft Paulus gesproken over ‘het geloof dat u met ons deelt’. Daar staat het
Griekse woord kononia, ‘gemeenschap’. Dat woord komt terug in vers 17: als u met mij
verbonden bent. Je kunt het weergeven met: als je mij als je partner beschouwt. Paulus doet
dus een beroep op het geloof dat hij deelt met Filemon. Dat partnerschap komt ook tot uiting
in de woorden als ‘medewerker’ en ‘medestrijder’ uit het begin en einde van de brief (zie
Bijbelstudie 2)
2 Gelijkwaardig | Het komt er nu op aan dat geloof in daden wordt omgezet. Filemon had
wat dat betreft een goede reputatie opgebouwd. Hij was sterk in het ondersteunen van de
gelovigen (vers 7). Nu moet hij het toepassen in een persoonlijke en delicate zaak: zijn eigen
weggelopen slaaf komt terug. Paulus verzoekt hem om Onesimus op te nemen als een
broeder. Laat hij hem zonder enige reserve gelijkwaardig behandelen als de andere leden in de
huisgemeente, ja als was hij de apostel zelf.
3 Schuldenaars | Je kunt bij elkaar ‘in de schuld staan’. Daarmee bedoelen wij dat je iets
goed te maken hebt. Je bent nog niet van elkaar af. Paulus zegt eerst dat hij garant staat als
Filemon een financiële schuld te vereffenen heeft (let op, het is ‘voor het geval dat…’ Of
Onesimus werkelijk iets gestolen had is onduidelijk). Daarna wijst Paulus er fijntjes op dat
Filemon het geloof via Paulus ontvangen heeft en dat is een veel grotere schuld (‘je leven’!)
dan een geldbedrag. Zie hierover ook Romeinen 15,25-27.
4 Met huid en haar | Paulus is met al zijn vezels bij deze zaak betrokken. Hij liet dat al
merken in vers 7 en dat blijkt opnieuw in vers 20: hij wil echt gerustgesteld worden en hij
weet niet of hij op een goede afloop kan rekenen.
Gespreksvragen:
a) Wat kan Filemon als eigenaar van Onesimus doen met hem als hij Paulus’ verzoek
weigert in te willigen?
b) Toen de Heer aan het kruis stierf vertrouwde Hij zijn moeder toe aan zijn meest
geliefde leerling; en andersom, Johannes 19,25-27. De geloofsgemeenschap wordt je
nieuwe familie. Of anders gezegd: je gaat met elkaar een vriendschapsverbond aan
(Johannes 15,15). Bespreek met elkaar wat het verschil is tussen een zakelijke relatie
(een contract) en een familieband of diepe vriendschap (verbond).
c) Bij een ander in de schuld staan, dat klinkt negatief. Wij willen juist vrij zijn van
elkaar. Als je je schulden hebt afbetaald heeft de ander ook niets meer over je te
zeggen. Maar is het juist in het geloof niet heel positief als de ander wat over je te
zeggen heeft? Denk eens aan wat hij schrijft in Efeze 5,21 en Filippenzen 2,4.
Verder lezen:






Over Bijbelse voorbeelden van vriendschap of andere vormen van samenwerking:
David en Jonathan 1 Samuel 18,1-4; Jezus en de leerling van wie Hij veel hield,
Johannes 13,23-24; Paulus en Barnabas, Handelingen 13,4; 15,36-41.
Over de verbinding die je met elkaar hebt gekregen als gelovigen: Filippenzen 2,1-4; 1
Johannes 1,3.
Over de onrust die weggenomen moet worden: 2 Korinte 7,5-6; Filippenzen 3,25-30

Citaat dat voorkwam in de video bij de Bijbelstudie
Aurelius Augustinus: “Een echte vriend geeft zonder ooit iets terug te vragen. Dat is het
verschil met iemand die beter wil worden van het contact met u, of waarbij u beter wil worden
van het contact. Over een vriend zult u nooit zeggen dat het zo handig is om hem te kennen.
Over een collega of een kennis zegt u dat misschien wel. Bij echte vriendschap voert
onbaatzuchtigheid de boventoon.” (Paul van Geest en Monic Slingerland, Zeven vragen aan
Augustinus: Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Kampen: Ten Have, 2008, 9192)
*
Bekijken nog een keer de korte video over de inhoud en opbouw van de brief aan Filemon
(Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk

