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3. Over Onesimus – Misschien hebt u …  (Filemon 1;15 ) 
 
Soms kunnen er grote of kleine dingen in ons leven een groot effect hebben 
op het vervolg. Zoals een man, bij wie het studentenhuis, waarin hij terecht 
kwam veel van zijn verdere leven bepaalde: de gemeente waarin hij terecht 
kwam en de vrouw waarmee hij trouwde. Misschien was het de bedoeling? 
Paulus stelt deze vraag ook bij de betekenis van het leven van Onesimus voor 
Filemon. Misschien hebt u … 
Met het leven van Onesimus komen we midden in de wereld van slavernij 
terecht. Paulus legt met zijn gelijkheid van heer en slaaf voor God een bom 
onder het sociale bestel. Maar tegelijk roept hij in de brieven aan de Efeziers 
en de Kolossenzen (de huisgemeente bij Filemon thuis) op de bestaande 
toestand te respecteren. Slaven, wees gehoorzaam aan uw aardse heer. 
Paulus wil niet eenvoudig wat sociale verandering, maar hij wil dieper. De 
verandering die langzamer, maar radicaal de hele werkelijkheid wil bevrijden 
door God zelf. Van ons hart tot de samenleving.  
Want ook al leven we in een tijd waarin de slavernij officieel afgeschaft is, nog 
steeds leven er 40 miljoen mensen in slavernij. Misschien ver van ons bed, 
maar wel dicht op onze huid. Want wie heeft onze kleren genaaid? Toch heeft 
het evangelie van de Bijbel harten gewonnen en pas 17 eeuwen later tot 
afschaffing geleid. Zoals bij mensen als Wilberforce en Newton. 
Het evangelie wil dieper in ons leven, Het wil achter en onder het probleem 
van de slavernij komen. Daarom begint Paulus ook vaak bij zichzelf. Hoe hij 
slaaf was van zijn eigen gelijk. Maar uiteindelijk slaaf van Christus werd en 
Hem als zijn Heer erkende. Voor dit evangelie wil God ons winnen. En 
misschien gebeuren daarom wel dingen in ons leven. Of komen er mensen op 
onze weg. Om ons in beweging te brengen, uit onze comfortabele positie te 
trekken, kleur te laten bekennen, een kans te grijpen, uitgedaagd te worden. 
Om het evangelie in ons hart toe te laten en het tot in alle delen van ons 
leven zijn veranderende kracht te laten doorwerken.  

Om nog eens over door te praten: 
Zijn er in uw / jouw leven kleine of grote dingen gebeurd, waarvan u / jij 
achteraf durfde te zeggen: misschien is dat wel gebeurd om …..? 

 

Bijbelstudie –  
Lees meer van Paulus over slavernij in Colossenzen 3: 18-4:1 
en Efeziërs 6: 5-9. Wat valt je op? 

 
Gebed – Coventry gebed voor vrede en verzoening 
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. 
(Romeinen 3:23) 
De haat die scheiding brengt tussen volken, rassen, klassen, 
religies en culturen. Heer, vergeef het. 
Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar het 
bezit van wat hen niet toebehoort. Heer, vergeef het. 
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde 
verwoest. Heer, vergeef het. 
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. Heer, 
vergeef het. 
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van 
ontheemden en vluchtelingen. Heer, vergeef het. 
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt. Heer, 
vergeef het. 
De hoogmoed, die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen 
en niet op U. Heer, vergeef het. 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals 
God u in Christus vergeven heeft. (Efeze 4:32) 

 
In beweging –  
Officieel is slavernij in de wereld afgeschaft. Maar toch zijn er 
wereldwijd 40 miljoen mensen verstrikt in slavernij. 
International Justice Mission komt op voor deze slaven 
wereldwijd. Lees op hun website (https://www.ijmnl.org/) de 
verhalen over moderne vormen van slavernij en wat wij 
kunnen doen in de strijd voor rechtvaardigheid en bevrijding. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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