Discipline en oefening
Bijbelstudies over Paulus’ brief aan Filemon (6)
Startopdracht: lees de brief aan Filemon hardop door en vers 21-25 nog eens extra.
Om erin te komen: bekijk de videoclip bij deze Bijbelstudie.
https://youtu.be/EBBvv5cZFE4
1 Meer dan verwacht | Filemon is een deliberatieve brief, een zeer indringend en
aandringend pleidooi. Vers 21 is een subtiel (nou ja, subtiel?) argument in dat pleidooi. Paulus
laat merken dat hij zich niet kan voorstellen dat Filemon zijn verzoek negeert. Hoe
teleurgesteld zal hij zich gaan voelen als Filemon daadwerkelijk weigeren zou om Onesimus
als broeder te ontvangen. Boeiend hoe Paulus er rekening mee houdt dat mensen soms meer
willen doen dan je vraagt. Als er liefde en vertrouwen onderling heerst kan het zomaar
gebeuren dat een vraag iets bij je losmaakt. Dat is misschien wel het mooiste van liefde of
vriendschap: het kan de creativiteit, de schoonheid, het goede en de dienstbaarheid tot grote
bloei brengen.
2 Logeerkamer | Paulus hoopt vrij te komen. Dat past bij zijn periode van gevangenschap in
Caesarea (Handelingen 23,33vv). Hij denkt heel praktisch: maak een kamer in orde. Zoals hij
op een ander moment een heel praktische vraag heeft over een jas en boeken (2 Timoteüs
4,13). Hij doet een beroep op de gastvrijheid, een belangrijk kenmerk van de christelijke
gemeente. Misschien had Filemon een grote woning met gastverblijven. Of anders was er
elders in de huisgemeente vast wel een adres te vinden om de apostel te ontvangen.
3 (Huis)gemeente | Let op de grote verwachting die Paulus heeft van het gebed (vers 22)! Als
hij vrijkomt is dat het resultaat van gebedsverhoring! Zo kwam ooit ook de apostel Petrus vrij
door een biddende gemeente, Handelingen 12,5.12 en 17. Net als Petrus gaat hij dan terug
naar de gemeente. Want hij weet dat hij zo wordt teruggegeven aan ‘u’ en dat woordje staat in
het meervoud in vers 22 en 25: dat wijst weer op die huisgemeente die al in het begin van de
brief was genoemd, vers 2.
4 Assistenten | Over de medewerkers die aan het slot worden genoemd, zie de eerdere
Bijbelstudie 2.
Gespreksvragen:
a) Ook al is de apostel in veel beperkt, hij blijft het evangelie dienen. Ook de praktische
kwestie van de weggelopen slaaf, de eventuele reisplannen en een logeerkamer staan
in het licht van het goede nieuws van de Heer. Bespreek met voorbeelden uit je eigen
leven: kun je de dagelijkse dingen zien in dat licht? Betrek hierbij Paulus mooie
woorden uit Filippenzen 4,12-13.
b) Bespreek de verwachtingen die je hebt van het gebed. Zijn er voorbeelden van
gebedsverhoring die je verwachting hebben verhoogd? Zijn er voorbeelden van
uitblijven van gebedsverhoring die de verwachting hebben verkleind?

c) Heb je zelf wel eens de gastvrijheid van medechristenen genoten bij een reis in het
buitenland? In plaats van in een hotel bij de mensen thuis. Hoe heb je dat ervaren en
op welke manier heeft dat je reis gestempeld? En andersom: heb je wel eens een
periode gasten in huis gehad? Wat heeft je dat gedaan? Kon je dit delen in de
gemeente?
Verder lezen:




Over overtreffende liefde: 1 Kronieken 29,1-9.
Over de verwachting van het gebed bij Paulus: Efeze 3,14-21; Filippenzen 1,9-11 en
19; Kolossenzen 1,9-11; 1 Tessalonicenzen 3,9-13; 2 Tessalonicenzen 1,3-12.
Over hulp bij het reizen: Romeinen 15,14-33; 1 Korinte 4,14-21; Filippenzen 2,19-24;
1 Tessalonicenzen 2,17-3,1.

Citaat dat in de videoclip voorkwam:
James Kennedy: “Gebed bijvoorbeeld is de levensader van het geloofsleven, maar mensen
kunnen pas geloven nadat ze eerst hebben leren bidden. En dit gebed vereist discipline en
oefening.” (Stad op een berg: De publieke rol van protestantse kerken. Zoetermeer:
Boekencentrum, 2010, 142).

