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4 Jouw beurt! | Geert Bruinsma
 Bijbelstudie Paulus laat in de brief aan Filemon het verschil zien tussen 

Gods voorschriften en die van de keizer in Rome. Toch stuurt Paulus 
Onesimus terug naar zijn eigenaar en riskeert daarmee het leven van de 
weggelopen slaaf. Tegelijk pleit Paulus voor hem bij Filemon op grond van 
hun gedeelde gebondenheid aan Jezus Christus. Daarom durft Paulus zijn 
verzoek te doen.

8 “Strikt persoonlijk” | Geert Bruinsma
 Uitwerking Bruinsma heeft een “In antwoord op uw schrijven” gemaakt 

van Filemon aan Paulus. Als hij daar over nadenkt komt Filemon er achter 
dat de brief van Paulus doordrenkt is met het werk van Christus. Zijn werk 
als Redder, als verzoener en als pleitbezorger. En hoe zou het er met ons 
voorstaan als God nu eens niet voldeed aan het pleidooi van Jezus?

12  “Wij hebben aarde en bezit in bruikleen” | Frits Tromp
 Interview In 2009 verscheen van ds. Jaap van der Windt het boek Niet 

meer dan eerlijk. Het gaat hem daarin vooral om recht en gerechtigheid in 
het leven. Hij is spreker bij International Justice Mission. Die organisatie 
zet zich in om een eind te maken aan gewelddadig onrecht, zoals 
slavernij. In India zijn honderden meisjes bevrijd uit de prostitutie en 
wordt hun een hoopvolle toekomst geboden.

16 Trigland  | Huib Noordzij
 En zó voort In de strijd tegen het kerkelijk remonstrantisme neemt 

Jacob Trigland vanaf 1614 een leidende positie in. Hij is dan predikant in 
Amsterdam. Trigland trekt samen met zijn collega Rolandus het land in 
om kerkenraden en predikanten te adviseren en te ondersteunen. Beiden 
worden afgevaardigd naar Dordrecht en beiden maakten deel uit van de 
commissie die de Dordtse Leerregels opstelde.
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Hij heeft het document met voorschriften waarin 

wij werden aangeklaagd, uitgewist en het 

vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 
Kolossenzen 2:14.
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Filemon

E en hele WegWijs over het kleinste en, waarschijnlijk, meest 
onbekende boekje in de bijbel: De brief van Paulus aan 

Filemon. Dat is bijzonder. Maar ook mooi dat de redactie dit 
heeft aangedurfd. Ik heb het briefje, nadat ik het hoofdartikel had 
gelezen, met nieuwe ogen bekeken.

Vaak heb ik me afgevraagd waarom dit persoonlijke briefje van 
Paulus ooit is opgenomen in de Canon van de heilige Schrift. 
Het terugzenden van een weggelopen slaaf, wat heeft dat voor 
raakvlak met ons leven van vandaag? Pas als we gaan beseffen 
dat wij slaven van de zonde zijn geweest maar door Christus zijn 
vrijgekocht, kunnen we ons iets voorstellen van het belang van 
deze pastorale brief van Paulus.

Eigendom zijn niet van mijzelf maar van Christus Jezus. Het klinkt 
ons zo vertrouwd in de oren. Maar het heeft impact op heel ons 
leven. Zoals een slaaf geen enkele zeggenschap had over zijn 
eigen bestaan, zo hebben ook wij ons hele leven gelegd onder de 
zeggenschap van onze Heer en Heiland.

Een slechtere meester dan de macht van het kwaad zelf is niet 
denkbaar. Maar een betere Meester dan Christus, die zijn eigen 
leven heeft gegeven om ons vrij te kopen, kunnen wij ons niet 
wensen.

Prachtig is het om steeds weer nieuwe parels op te diepen uit Gods 
Woord. Het is goed om daar zelf mee bezig te zijn en bij stil te 
staan. Laat zo’n kleine brief eens rustig op je inwerken. Besef de 
rijkdom van het ‘in Christus’ zijn. Dank God voor Zijn grote liefde 
voor ons, voor jou. En neem vervolgens elkaar mee in een leven 
dienstbaar aan onze Meester. 

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

steeds weer 
nieuwe parels 

opdiepen uit 
Gods Woord
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BIjBelstudIe | Geert Bruinsma

De brief van Paulus aan Filemon is het kleinste boekje dat er in de bijbel te vinden 
is: 1 hoofdstuk, 25 verzen. Het kleine briefje, een privécorrespondentie, zou je 
kunnen zeggen, staat in schril contrast met de grote dogmatische verhandelingen 
die we van hem gewend zijn. Toch is deze brief een diepe afspiegeling van het 
evangelie.

Jouw beurt!
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W ij kunnen ons maar moeilijk 
meer voorstellen dat je eigenaar 

kunt zijn van een ander persoon. De 
slavenmarkt was tot 250 jaar geleden 
heel gewoon op veel plaatsen in de 
wereld. De Nederlandse economie ver-
diende veel geld aan de slavernij vooral 
in de tussenhandel en de logistiek! Van-
uit dat perspectief is de hele zwarte piet 
discussie in Nederland te verklaren.

Vrij op naam
Paulus’ brief dateert uit de tijd dat de 
bevolking van Rome bestond uit vrije 
burgers en slaven. Het Romeinse recht 
aangaande weggelopen slaven was 
strikt en duidelijk. De meester had een 
slaaf vrij op naam en kon geheel over 
hem beschikken en over alles wat hij 
bezat. Een gevluchte slaaf wordt bij ar-
restatie standaard teruggezonden naar 
de eigenaar. Dan was het maar net de 
vraag wat zijn eigenaar met zo’n slaaf 
zou doen. De slaaf was onbetrouwbaar 
gebleken, een gezagsondermijnende 
factor geworden voor zijn eigenaar. Veel 
van hen werden ter dood gebracht als 
een afschrikwekkend voorbeeld voor 
anderen. Behalve natuurlijk als het hele 
dure slaven waren. Dan kon er ook nog 
wel eens goed in gehandeld worden. 
Als je een weggelopen slaaf hielp door 
hem te verbergen dan was je schuldig 
aan diefstal.
 
Gods wetgeving, op het punt van weg-
gelopen slaven was duidelijk anders:

U mag een slaaf die bij u zijn toevlucht 
zoekt, niet uitleveren aan zijn meester. U 
moet hem opnemen en hem een plaats 
gunnen in de stad die hij uitkiest. U mag 
hem niet uitbuiten. (Deut. 23:16, 17)

De Romeinse wetgeving en Gods 
wetgeving staan haaks op elkaar. Pau-
lus laat heel subtiel aan Filemon het 
verschil zien tussen Gods voorschriften 
en die van de keizer van Rome. 

De naam Filemon betekent ‘lievend’ Hij 
die liefdevol is. De naam van de slaaf is 
Onesimus dat betekent nuttig. Paulus 

speelt met de betekenissen van deze 
namen. In vers 4 en 11 roemt de hij de 
liefdevolle houding van Filemon en in 
vers 11 benoemt hij de inzetbaarheid, 
het nut, van Onesimus. 
God zorgt er voor dat de weggelopen 
slaaf in contact komt met Paulus. Hij 
leerde Jezus kennen en de boodschap 
van het evangelie wordt voor hem 
werkelijkheid.

Teruggestuurd
Paulus stuurt Onesimus terug naar 
zijn eigenaar. We lezen in de brief die 
Paulus aan de gemeente van Kollosse 
schrijft dat hij een zekere Tychikus sa-
men met Onesimus op reis stuurt (Kol. 
4:7-9) Het zou heel goed kunnen dat 
Tychikus de brief aan de gemeente van 
Kollosse bij zich heeft. Paulus stuurt 
Onesimus terug naar zijn eigenaar.

Hij riskeert met deze actie het leven 
van de weggelopen slaaf. Dat heeft On-
esimus heel goed in de gaten. Paulus 
roert in zijn brief namelijk een precaire 
zaak aan. Filemon had het te zeggen 
over Onesimus. Hij was de eigenaar 
en hem was onrecht gedaan. Met het 
terugsturen van Onesimus zet hij het 
leven van deze man op het spel terwijl 
heel duidelijk is dat Paulus heel erg op 
hem gesteld is (vs. 12 en 13). Feit is dat 
er onrecht is gedaan. Paulus wil zelfs 
wel betalen en dat betekent dus dat on-
recht niet hoeft te worden weggemas-
seerd maar dat een schuld altijd schuld 
blijft zolang de rekening niet is voldaan. 
Als wij een rekening niet betalen dan 
blijft de schuld bestaan…. Dat is tussen 
Filemon en Onesimus ook zo. Daarom 
zegt Paulus ik zal de schuld wel betalen
… (vs. 19a)

In deze brief staat heel veel om 
over na te denken, veel te veel voor 
één Bijbelstudie.

•  Christelijke humor, 
•  herstel, 
•  broederliefde, 
•  de christelijke verhoudingen, 
•  en houding,
•  onderlinge vergeving,
•  christelijke overredingskracht 
•  vrijheid en gebondenheid, 
•  rijkdom en macht, 
•  bezit en eigendom 
•  verlorenheid, diefstal, rebellie
•  nut en onnut, 
•  Gods leiding in ons leven 
•  onze afspiegeling van Christus
•  de volwaardige positie van de 

vrouw, 
•  de positie van de gemeente in 

privézaken
•  grote thema’s als legitimatie of 

afschaffing van de slavernij. 
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Blijkbaar hebben Paulus en Onesimus 
beiden vertrouwen in een goede afloop. 
Paulus schrijft dat ook in vers 21. Onesi-
mus gaat de confrontatie met Filemon 
niet uit de weg, hij is christen gewor-
den, net als Filemon een christen is. 

Verbondenheid
Die verbondenheid, daaraan refereert 
Paulus al bij de aanhef van de brief. 
Daar staat: Van Paulus een gebondene 
aan Jezus Christus. Paulus zet hier in 
de eerste zin al neer waar het in de hele 
brief op aan komt. Hij zegt; ik ben ge-
bonden, gevangen, geboeid: een slaaf van 
Jezus Christus. Daar is over nagedacht! 

Onesimus is een gebondene, ik ben een 
gebondene zegt Paulus. Hoe zit dat met 
jou Filemon: Ook gebonden aan Jezus 
Christus? Ja toch? Daarom durf ik je 
dit verzoek te doen! Die verbinding, 
verbondenheid (vs. 8 en 17) tussen 
Paulus en Filemon en Onesimus is de 
basis voor het vertrouwen op de goede 
afloop. En het mooiste is dat Filemon 
die verbinding ook nog eens aan Paulus 
te danken heeft. Paulus heeft hem het 
evangelie gebracht, vers 19b: Ik ga er 
dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen 
leven schuldig bent. Hij bedoelt: Ik heb 

je toch het evangelie gebracht. Ik heb 
jou gezegd waar je het leven kon vin-
den! Ik heb je Jezus Christus gebracht 
en dat heeft je het leven gered. Nú is 
het jouw beurt!
Door de kwestie Onesimus tot een zaak 
te maken van Apfia, zijn echtgenote en 
Archippus, zeg maar de dominee, en de 
hele gemeente, zet hij Filemon wel flink 
onder druk.

Verzoening
Paulus pleit voor Onesimus niet op 
grond van verzachtende omstandig-
heden maar hun gedeelde gebonden-
heid aan Jezus Christus. Paulus, die 
zelf gevangen zit omwille van Christus 
Jezus. Paulus is een top advocaat. Slim, 
maar eerlijk en oprecht. Hij verdedigt 
Onesimus. Hij wil de verzoening tussen 
Onesimus en Filemon tot stand bren-

gen door aan Filemons eisen van recht 
en gerechtigheid voldoen. Tegelijkertijd 
wil hij de relatie tussen Eigenaar en ei-
gendom (HC Zondag 1) herstellen. Dat 
is wat Jezus kwam doen op aarde.

De brief begint en eindigt zoals elke 
kerkdienst begint en eindigt. Genade zij 
u en vrede van God, onze Vader, en van 
de Heer Jezus Christus. (vs. 3 en 25)

Ds. G. Bruinsma is predikant te 
Frieschepalen

Literatuur
Eckhart Reinmuth "Der Brief des Pau-
lus an Philemon 
CNT 3e serie Prof. Dr. J. van Bruggen en 
Dr. John van Eck – Filemon 
De brieven van Paulus deel 2 Philemon 
Dr. Jos Keulers 
https://www.bucer.de/fileadmin/datei-
en/Dokumente/Buecher/WoT_8_-_Tho-
mas_Schirrmacher__ed.__-_The_Hu-
manization_of_Slavery_in_the_OT.pdf 
Tom Wright Paulus voor iedereen  
of:  https://www.youtube.com/
watch?v=jESqfjqPMHE

De brief is een diepe inspiratiebron voor ons vandaag. Hoe we het werk 
en de liefde van Christus ter sprake en in praktijk kunnen brengen in een 
wereld die van Hem niet meer weet. Hoe Christus Heer is in een wereld 
vol hardheid en slavernij. Voor Onesimus zijn persoonlijke redding maar 
ook voor Filemon. Privé correspondentie voor de 21e eeuw bewaard als 
Gods Woord voor mensen.
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Paulus is een top 
advocaat

Samenvatting
De brief aan Filemon is een diepe afspiegeling van het evangelie. De 
Romeinse wetgeving en Gods wetgeving wat slaven betreft staan haaks op 
elkaar. Een Romeins heer kon helemaal over zijn slaaf beschikken en over 
alles wat hij bezat. Met het terugsturen van Onesimus zet Paulus het leven 
van deze man op het spel. En Paulus was ook nog erg op hem gesteld. 
Maar de schuld moet wel weg en daarom wil Paulus wel betalen. Tegelijk 
pleit hij voor Onesimus op grond van hun gedeelde gebondenheid aan 
Jezus Christus. Paulus is gebonden, een slaaf van Jezus. Hij vraagt aan 
Filemon: jij bent toch ook gebonden aan Christus? Dat evangelie heb ik jou 
zelf gebracht.



Hoofd Hart Handen

n	 	Onesimus wordt in de brief voor-
gesteld als mede christen en niet 
meer als slaaf. Zou dat wat moeten 
uitmaken?

n	 	Wat vind je van de manier waarop 
Paulus van binnenuit het slaven-
systeem ondermijnt?

n	 	Waarom zou deze brief in de Bijbel 
opgenomen zijn? Laat je gedachten 
er eens over gaan en kijk dan vooral 
eens naar de schrijfstijl, het doel 
van de brief en de gevoelens die 
deze brief oproept. Er staan nogal 
wat passages in de bijbel die gaan 
over het slaven houden. (Ex. 20: 17, 
21: 2-6-8., Lev. 24: 44-46, Deut. 20: 
14) Worden deze wetten en regels 
overboord gezet door de bemoeie-
nis van Paulus?

n	 	Hoe komt de leiding van God tot 
uiting in het leven van Onesimus?

n	 		Als je de geschiedenis vergelijkt met 
die van Jozef uit het Oude Testament 
wat zijn dan de verschillen en over-
eenkomsten?

n	 	Kun je stellen dat gebroken verhou-
dingen hersteld kunnen worden 
alleen door de genade van Christus? 
Of komt er meer bij kijken?

n	 	 De kwestie Onesimus – Filemon 
wordt een zaak van de hele gemeen-
te. Zie vers 1 en 2. Zouden wij dit op 
dezelfde manier gedaan hebben?

n	 	 Hoe zit het met jouw liefde naar 
broers en zussen die jou niet zo 
liggen? Ben jij bereidt voor hen af te 
zien van je rechten?

n	 	 In deze brief wordt een beroep 
gedaan op de christelijk eenheid. 
Wat doe je met verschillen zoals: 
afkomst, opleiding, bezit? 

n	 	 Kun je stellen dat Paulus een eerste 
Martin Luther King was? Doet hij 
zijn werk goed?

n	 	 Er wordt niet heel veel aandacht 
geschonken aan de persoonlijke 
bekering die Onesimus heeft mee-
gemaakt. Is dit niet van belang voor 
het herstel van de verhoudingen?

n	 	Leg de verhouding Filemon – On-
esimus naast die van Christus en 
ons. Wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten?

n	 	Wat valt op aan de aanhef van de 
brief? Kun je stellen dat Paulus 
door zich niet te beroepen op zijn 
apostelschap maar op dat als mede-
broeder (v17), meer invloed kon 
uitoefenen? Wat is de boodschap 
voor ons? (Rom. 12: 21)

n	 	Deel jij de genade uit naar je broers 
en zussen of ben je als de man uit 
Matteüs 18: 28-31?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht: 
Word je relatie tot je broers en zussen gekenmerkt door Christus’ liefde? 
Zoek in je geloofsgemeenschap naar voorbeelden daarvan.
Laat je aanspreken door deze brief en sta op tegen de slavernij van deze 
tijd: racisme, kinderarbeid, armoede, gedwongen huwelijken, social media, 
reclame, merkkleding.

hoofd hart handen | Jent van Ommen

Stelling:
n	 	Door te leven vanuit de liefde van 

Christus is er geen partij als DENK 
of BIJ1 nodig!

n  Humor, dé oplossing van alle kerke-
lijke problemen!
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uItwerkIng | Geert Bruinsma

J e doet trouwens financieel heel wat 
extra’s voor de kerk. Zo heb je een 

bedrijfspand beschikbaar gesteld en op 
jouw kosten laten verbouwen tot kerk-
zaal. (Dat doet je overigens geen kwaad 
want de bedragen zijn aftrekbaar van de 
belasting.)

Je hebt immers een mooi bedrijf. Je 
hebt er jarenlang hard voor gewerkt. 
Met niets begonnen. Een man of 25 
in dienst. Heel zorgvuldig heb je een 
groep harde werkers en betrouwbare 
medewerkers om je heen verzameld. 

Onno bijvoorbeeld. Hij was je eerste 
werknemer en al 15 jaar bij je in dienst. 
Door en door betrouwbaar, dacht je. Tot 
vorig jaar. Onno was je rechterhand je 
vertrouwde hem in alles. Werkelijk alles 
kon je met die man delen, nou ja, op 
het geloof na dan.

En toen… met de noorderzon 
vertrokken met medeneming van 
een bedrag aan contanten waar we 
het maar niet over zullen hebben. 
Natuurlijk heb je de politie gebeld. Ze 
zijn nog steeds naar hem op zoek…. 

Onno is de grootste teleurstelling in je 
leven gebleken.

Dan op een morgen open je de mail. 
Een mail van dominee Paul. Je opent de 
bijlage en begint te lezen. Je rolt van de 
ene verbazing in de andere.

Dat is wat Filemon overkwam. En dan 
zien we hem zitten ’s avonds aan de 
grote tafel in zijn privé-vertrek waar het 
vuur behaaglijk brandt…. Met voor zich 
een antwoordbrief, aan Paulus….

“Strikt persoonlijk”
Je heet Filip. Je bent een christen-ondernemer. Een actieve ondernemer en actief 
christen. Je bent tot geloof gekomen na de gesprekken met dominee Paul. Die heb 
je al jaren niet meer gesproken want dominee Paul heeft inmiddels een bediening in 
de zending ver van huis. Elk jaar gaat er van jouw kant nog een flinke donatie naar 
een stichting die zijn belangen behartigt, maar dat is dan ook het enige contact.
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In Antwoord op Uw schrijven

Beste broeder Paulus,

In antwoord op uw schrijven deel ik u mee dat ik, gezien het verleden 
van Onesimus, tot de conclusie ben gekomen dat het niet verstandig 
is om zijn houding ongestraft te laten, laat staan het te belonen 
door hem met u te laten optrekken. Deze houding zou mijn andere 
slaven er toe kunnen aanzetten om soortgelijk gedrag te gaan 
vertonen. Bovendien geloof ik op grond van de Bijbel dat men met 
recht en gerechtigheid het verst komt. Zo heb ik mijn mensen altijd 
behandeld en zo wil ik ook dat men mij behandelt: rechtvaardig. Het 
zou mij ernstig schaden, niet alleen materieel maar ook mijn aanzien 
en prestige als werkgever wanneer ik dit misdadige gedrag van 
Onesimus zou belonen. Hij heeft mijn vertrouwen en mijn goedheid 
ernstig misbruikt. Zeer terecht schrijft u zelf al : Hij was u destijds 
niet van nut; hoewel zijn naam zelf nuttig betekent. Ik zie dan ook niet 
hoe hij u noch mij goede diensten zou kunnen bewijzen. Of hoe hij 
namens mij voor u zou kunnen zorgen nu u omwille van het evangelie 
gevangen zit. Ik kan vanuit dit oogpunt dan ook geen gebruik maken 
van uw overigens geweldige aanbod om zijn schuld te vereffenen.
Bovendien denk ik dat u uw geld op dit moment zelf meer dan nodig 
hebt, gezien uw eigen omstandigheden.

U zult begrijpen geachte broeder Paulus dat ik hoe graag ik ook zou 
willen aan uw verzoek geen gehoor kan geven. Ik hoop op uw begrip 
in dezen.

Uw,
Filemon van Kollosse.

De inkt van zijn brief is nog niet droog.
Filemon voelt zich onrustig. ‘Kan ik dit 
met goed fatsoen schrijven?’ Diep van 
binnen weet hij het wel: ‘Dit kan zo 
niet… Kijk maar naar de adressering: 
Paulus richt zich wel heel persoonlijk 
tot mij, Filemon, maar hij laat me wel 
fijntjes weten: je moet de brief ook laten 

lezen aan Apfia, en aan Archippus, 
en natuurlijk aan de hele gemeente...’ 
Hoezo strikt persoonlijk? 
Als er een gemeentevergadering 
gehouden zou worden over deze 
kwestie, zoals Paulus eigenlijk 
suggereert, dan kan ik met dit schrijven 
niet aankomen…’ 

Filemon voelt dat het schrijven van 
Paulus een diepe afspiegeling is van het 
evangelie. De brief is doordrenkt met 
het werk van Jezus Christus. Zijn werk 
als Redder, als verzoener maar vooral 
als pleitbezorger. Het is alsof er door de 
brief van Paulus een stem in Filemon 
gaat resoneren. De stem van een 
advocaat die een slotpleidooi houdt.

 “Vader, deze mens heeft u tekort 
gedaan, Hij is u veel verschuldigd maar 
alles is betaald op mijn rekening. Vader, 
spreek hem vrij!” “Vader, Misschien 
hebt u deze mens korte tijd moeten 
missen om hem voor altijd terug te 
krijgen, niet meer als een slaaf, maar 
als veel meer dan dat, als een geliefde 
broeder.” 

Maar…. Wie staat hier eigenlijk voor 
de rechter? Wat is dit voor vreemd 
pleidooi….?

“Vader ik wil U om een gunst vragen 
voor Filemon…die door zijn geloof 
mijn kind is geworden. Hij of zij was u 
destijds niet van nut; nu kan hij echter 
niet alleen mij, maar ook u goede 
diensten bewijzen. Vader, ontvang hem 
of haar zoals u mij zou ontvangen…”

Paulus heeft de keuze gemaakt om 
Onesimus te adopteren, niet als een 
dienstknecht, niet als een slaaf maar als 
een kind. Plotseling realiseert Filemon 
zich dat het gebed van Paulus voor ‘een 
dieper inzicht in al het goede dat ons 
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nader tot Christus brengt’ op datzelfde 
moment bezig is in vervulling te gaan….

Filemons hart en gedachten vullen zich 
met de vraag: ’Hoe zou het er met mij 
voorstaan als God nu eens niet voldeed 
aan het pleidooi van Jezus Christus?’ 
Als God nu zo’n ‘in antwoord op uw 
schrijven’ zou hanteren, zo één als ik 
heb geschreven?’ 

En weer resoneert die stem in Filemon:
“Hoe zou God de Vader dit gebed, dit 
pleidooi van Jezus Christus weigeren nu 
Hij alles volbracht heeft? Hij nam mijn 
overtredingen op zich... 

Filemon realiseert zich met een schok: 
Paulus wil zelf betalen voor de schuld 
van Onesimus. Paulus staat borg voor 
Onesimus. Paulus zet zich in voor zijn 
verleden maar ook voor zijn toekomst. 

Hoort hij Paulus nou zeggen: Dat doet 
Jezus nou ook voor jou Filemon…?
Filemon, weet dat je een kind van God 
bent, niet omdat je zo goed bent, niet 
omdat je al zo ver bent in je geloof, niet 
omdat je zo rijk bent of het waard bent, 

want dat doet er voor God helemaal 
niet toe. Als je gelooft dan ben je 
aangenomen als kind van God. 

Ja – dat geloof deelt Filemon met 
Paulus. Wat schreef Paulus ook al weer 
in die andere brief? 

‘We hebben geen geest van slavernij 
ontvangen, maar van het zoonschap.’ 
(Rom. 8: 15)

Filemon realiseert zich: God wil 
geen slaven en sloofjes die alleen 
maar hard voor Hem werken, Hij wil 
kinderen die verlangend zijn naar 
zijn onbegrensde liefde. Onesimus is 
niet mijn weggelopen slaaf, niet maar 
een nietsnut een dief.... nee hij is een 
Broeder. Een Kind van God.

Weer resoneert die stem uit de brief van 
Paulus:

‘Ja, Filemon, dat doet Jezus nou ook 
voor jou! Jij en Onesimus en ik’, zegt 
Paulus, ‘wij samen met alle heiligen!’ 
We mogen samen in de vrijheid staan. 
Jezus Christus is onze Heer, onze 
meester, onze Koning, onze Eigenaar. 
Er is geen betere Eigenaar denkbaar dan 
Hij. Wie staat er dichter bij de Vader 
dan Hij? Wie heeft er beter toegang 
tot de Vader, dan zijn geliefde Zoon? 
Wie houdt er meer van ons, dan Hij 
die zijn leven voor ons gaf? (zie: NGB 
art 26) Er is verzoening en nieuw leven 
voor ieder die zijn vertrouwen stelt op 
deze Pleitbezorger. Jezus opent voor 
ons de poorten van de hemel, niet als 
slaaf, maar wij mogen binnengaan als 
Kinderen van de Allerhoogste! 

De brief ging in snippers in het 
inmiddels smeulende vuur… Nog één 
ding stond hem, Filemon, te doen voor 
de nacht: Die logeerkamer klaarmaken 
waar Paulus om vraagt. 
Met een big smile denkend aan de 
woorden van Jezus:

‘Wanneer ik een plaats voor jullie 
gereedgemaakt heb, kom ik terug. 
Dan zal ik jullie met me meenemen, en 
dan zullen jullie zijn waar ik ben.’
(Joh. 14:3)

Ds. G. Bruinsma is predikant te 
Frieschepalen
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Een dieper inzicht in al 
het goede dat ons nader 
tot Christus brengt

Samenvatting
Geert Bruinsma heeft een denkbeeldig “In antwoord op uw schrijven” 
gemaakt van Filemon aan Paulus. Door na te denken over die 
antwoordbrief zien we nog duidelijker dat Paulus’ brief doordrongen is 
van het werk van Christus. Paulus ziet Onesimus niet meer als slaaf, 
maar als kind. En hoe zou het er met ons voorstaan als God nu eens 
niet voldeed aan het pleidooi van Jezus Christus? Paulus wil zelf voor de 
schuld van Onesimus betalen en hij zegt daarmee: dat doet Jezus nou 
ook voor jou Filemon, samen met alle heiligen. We hebben geen geest van 
slavernij ontvangen, maar van het zoonschap. (Rom. 8:15)



Pinkstergebed
De wereld is zo koud, mijn God,

zo vol van haat en egoïsme,
van liefdeloosheid, van racisme,

van eigendunk en zelfgenot.

Maar als een flits schiet door mij heen:
kon ik mijn naaste niet verwarmen?

Brandde het vuur van Gods erbarmen
niet in mijn hart? Was ’t koud als steen?

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer
liet ik een goede kans voorbijgaan

en liep ik verder, waar ‘k moest stilstaan?
Vuur van Gods Geest, daal in mij neer!

Ds. A. van der Veer

Uit: dichtbij God en dichtbij mensen

Uitgeverij: Kok 



“Gerechtigheid is een belangrijk 
onderdeel van ons christelijk 

leven. Hoe komt het toch dat zoveel 
mensen in armoede leven, terwijl er 
zoveel rijke christenen zijn? Met deze 
gedachte heb ik het boek geschreven.”

Micha Campagne
Van der Windt is een betrokken spreker 
als het gaat om gerechtigheid en 
slavernij. Als predikant van de protes-
tantse gemeente in Delfgauw, een dorp 
tussen Delft en Pijnacker, was Van der 
Windt nauw betrokken bij de Micha 
Campagne, waaruit onder meer de 

betrokkenheid bij TEAR en de Interna-
tional Justice Mission. “Zo kwam ik in 
contact met mensen buiten mijn eigen 
gemeente. En zo ben ik ook als spreker 
bij IJM (zie kader) terecht gekomen.” 
IJM is een wereldwijde organisatie, 
die zich inzet om een einde te ma-
ken aan slavernij. “Slavernij is dat je 
tegen kost en inwoning moet werken 
zonder enige vorm van vrijheid,” legt 
Van der Windt uit. “Dat betekent ook 
dat je geen recht hebt op bescher-
ming door het rechtssysteem. En daar 
gaan wereldwijd vier miljard mensen 
onder gebukt! Dan moet je denken 

aan onrecht als cyberseks in Thailand, 
maar net zo goed de vrouwenhandel 
in Amsterdam.” In oktober is Van der 
Windt mee geweest op een reis naar 
de Indiaase stad Calcutta. Het betrof 
geen gesponsorde (de kosten waren 
voor eigen rekening), maar wel een 
inspirerende reis naar het Aziatische 
land. De protestantse predikant wil 
volledigheidshalve melden dat het 
rechtssysteem in India wel deugt. 
“Maar hoewel het kastenstelsel al 
vanaf 1931 niet meer aan de orde is, 
blijft het nog wel een sterke invloed 
hebben op de samenleving. Een lagere 

Wij hebben aarde en 
bezit in bruikleen

Jaap van der Windt (1965) is sinds 2012 predikant van de Protestantse Gemeente Bolsward. 
Daarvoor was hij dominee in Rossum (1995) en Delfgauw (Pijnacker, 2002). Sinds september 
2017 is Van der Windt ook spreker voor International Justice Mission (www.ijmnl.org), een 
organisatie die zich inzet voor het bevrijden van slaven.

IntervIew | Frits Tromp

“Een sober leven, dat is de ondertitel die de uitgever aan mijn boek meegaf. 
Liever kies ik voor ‘gerechtigheid’, want het gaat me vooral om recht en 
gerechtigheid in het leven.” Aan het woord is dominee Jaap van der Windt, 
predikant in Bolsward en auteur van het boek Niet meer dan eerlijk. Dit boek uit 
2009, alleen nog tweedehands te koop, heeft als ondertitel Bijbels pleidooi voor 
een sober leven meegekregen. 
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kaste is toch echt minder.” In Calcutta 
werken zestigduizend meisjes in de 
tempelprostitutie. “Daar komt ook nog 
bij dat hoe jonger de meisjes zijn, hoe 
beter dat is voor je karma.”

Druppel op gloeiende plaat
Het werk dat IJM doet in India, lijkt 
misschien een druppel op een gloeien-
de plaat, maar desalniettemin belang-
rijk om te doen. “In Calcutta zijn in de 
afgelopen tien jaar vijfhonderd meis-
jes bevrijd. En dat op zestigduizend 
meisjes in de prostitutie. Je moet wát 
doen, want niets doen is geen optie.” 
De bevrijding van de meisjes wordt 
altijd gedaan in samenwerking met de 
politie. “Met bewijzen in de hand gaat 
de politie mee om hen te bevrijden. 
Daarna komen zij in een traject met 
traumaverwerking en herstel in de 
samenleving.” Prostitutie is één onder-
deel van slavernij. Een ander punt is 

bijvoorbeeld de kledingindustrie. “We 
moeten gaan betalen wat onze kleding 
kost, niet wat de slavendrijver vraagt 
voor deze producten,” zegt Van der 
Windt. 

“Als wij zeggen: ‘die kinderen krijgen 
niets als wij die kleding niet kopen’, 
dat is niet waar. De baas krijgt dan zelf 
wat minder, voor die kinderen maakt 
het niks uit, want die krijgen sowieso 
niets.” Maar wij kunnen het systeem 
wel veranderen. Daarom is het van 
belang om de producten te kopen 
met een eerlijke prijs. Producten als 
kleding, chocola, koffie en bananen. 

“Als wij de eerlijke prijs betalen voor 
deze producten, heeft dat zonder meer 
positieve consequenties voor de sla-
venarbeiders.”

Aandachtsgebieden
In zijn boekje werkt Van der Windt met 
vier aandachtsgebieden: eerlijkheid, 
gulheid, geven en gastvrijheid. “Onder 
deze punten vallen bijvoorbeeld het 
geven van een eerlijke prijs aan pro-
ducten. Maar ook het realiseren van 
een eerlijk rechtssysteem voor ieder-
een. En dus geen invoerrechten heffen 
voor producten uit Afrika.” Alles wat 
wij hebben en bezitten, is ook maar 
gegeven aan ons, legt de Bolswardse 
dominee uit. “We moeten in ons eigen 
vlees snijden, ook als het gaat om 
onze eigen consumptiemaatschappij. 
Hebben we echt zoveel nodig? En ook 
tegen zo'n lage prijs? Voor een paar 
euro extra hebben we een broek die 
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niet door slaven is gemaakt, maar waar 
we wel een eerlijke prijs voor neerleg-
gen.”

Sabbatsjaar
In het Oude Testament regelde de 
Heer via onder meer het sabbatsjaar 
en jubeljaar de sociale wetgeving voor 
het beloofde land (Lev.25). Hierin is 
onder meer vastgesteld dat land en 
bezit na zeven jaar terug gaan naar de 
oorspronkelijke eigenaar of zijn familie. 
Op deze wetgeving is het Micha-jaar en 
de Micha-campagne gebaseerd. Daar 
komt bij dat wij de aarde ook slechts in 
bruikleen hebben gekregen van God. 

“Sabbatsjaren zijn wel gehouden, een 
jubeljaar is waarschijnlijk nooit uitge-
voerd. Dat neemt niet weg dat deze 
voorschriften goed zijn voor de onder-
danen. Iedereen heeft recht op vrijheid 
en op een tweede kans.”

Biddag
Het interview met Van der Windt is op 
Biddag gehouden. “We moeten bidden 
voor gerechtigheid. Wij moeten het 
niet per se beter krijgen, want we heb-
ben het al erg goed. We moeten bidden 
om afhankelijkheid. En bidden voor het 
welzijn van onze naaste.”

International Justice Mission (IJM) heeft als missie om armen te bescher-
men tegen gewelddadig onrecht zoals slavernij – door slachtoffers te 
bevrijden, hun een veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders voor 
de rechter te brengen en lokale politie en justitie te helpen om effectief 
onrecht te bestrijden. De sprekers van IJM zorgen voor bewustwording 
van het onrecht, zodat de strijd tegen onrecht van start gaat.
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aandachtsgebieden: 
eerlijkheid, gulheid, 
geven en gastvrijheid.

weetje

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Je mag er zijn!

Mensen gunnen elkaar soms 
het licht in de ogen niet; wat een 
bevrijding dat je zeker mag weten 
dat God je wel ziet staan. Hij meet 
ons niet af naar uiterlijk, capaciteiten 
of prestaties, maar accepteert ons 
zoals we zijn. Dus geen ruimte voor 
minderwaardigheidsgevoelens. 

En probeer elkaar lief te hebben 
zoals Christus ons heeft liefgehad. 
Want God heeft juist daarom zijn 
Zoon gestuurd om ons te redden. 
Gemeenteschets 12 is geschreven 
door Ina Prins-Veurink. Van harte 
aanbevolen.



In dezelfde tijd was Bruce Spring-
steen bezig met het schrijven van 

een nieuw album. De in New Jersey 
geboren zanger was in die jaren weer 
herenigd met zijn begeleidingsband 
The E-Street Band. Deze muzikanten 
waren tot 1984 de vaste club van Bruce 
‘The Boss’ Springsteen. 1984 was het 
jaar van de elpee Born In The U.S.A., 
waarna The E-Street Band en Spring-
steen uit elkaar gingen.

Toen Springsteen in 2001 weer met 
The E-Street Band op tournee was, be-
gon hij ook weer met schrijven van tek-
sten en muziek. Het resultaat moest 
een rockplaat worden, na onder meer 
de akoestische folk-plaat The ghost 
of Tom Joad en het live-album (Un)
plugged. Eén van de nummers die in 
september 2001 klaar waren, was My 
City Of Ruins, waarmee hij het concert 
ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van 9/11 opende.

Een mooi lied over hoop wanneer alles 
in puin ligt. Mijn stad in puin. Het leek 

een directe verwijzing naar New York, 
dat ook een bouwval leek. Niets was 
minder waar. Springsteen schreef My 
City Of Ruins niet over de metropool, 
maar over Asbury Park, New Jersey, 
waar hij geboren was. 

Een stad met veel geschiedenis. De 
stad werd onder meer zwaar getrof-
fen door de Grote Depressie, de grote 
economische crisis van de jaren dertig. 
Ook waren de raciale spanningen in 
Asbury Park erg voelbaar. Asbury Park 
is volgens de dichter Springsteen een 
puinhoop. Een stad van verwoesting. 
Maar wel zíjn stad met overblijfselen. 
Op deze restanten bouwen we de 
boel weer op. Dat is de boodschap 

van de harde werker uit New Jersey, 
een staat aan de oostelijke kust van 
de Verenigde Staten. My City Of Ruins 
eindigt met een gebed. Niet verwon-
derlijk voor de katholieke Springsteen. 
“With these hands, I pray for your 
love, Lord” (met deze handen bid ik 
voor Uw liefde, Heer). Ik sta hier met 
mijn handen open. Zonder uw liefde, 
kracht en geloof red ik het niet. Neem 
mijn handen, maak ze sterk, trouw en 
vaardig tot uw werk.

Dit is wat poëzie en muziek doen. Een 
tekst kan een universele betekenis 
krijgen, muziek kan verbinden, bemoe-
digen en inspireren. Mijn stad ligt dan 
weliswaar in puin, maar dat is niet het 
einde. Sterker nog, we weten dat we in 
staat zijn om ons leven letterlijk vanaf 
de grond weer op te bouwen. Daarvoor 
laten we ons leiden door God.
Of door een muzikant, die zelf dan 
weer teruggrijpt op de Bijbel, literatuur 
en de rijke Amerikaanse traditie.

Bruce Springsteen

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Afgelopen september was het vijftien jaar geleden 
dat de Twin Towers in New York naar beneden 
werden gehaald door terroristen. De herdenking 
is inmiddels alweer even geleden. Desalniettemin 
weet iedereen waar hij was op ‘11 september’. 
Drieduizend mensen vonden de dood en in de stad 
zelf is jarenlang letterlijk een open plek geweest. 
Ground Zero, Grond Niks, dat is het directe gevolg 
van een aanslag op het economische en financiële 
hart van de westerse wereld.
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Geboren in Vianen, opgegroeid 
in Gouda. Een kwekeling van de 

Jezuïeten. Aan de universiteit te Leuven 
doorkneed in de rooms-katholieke 
scholastiek. Maar – net als Luther – 
ontdekte Trigland dat er in de Bijbel 
wat anders geleerd wordt. Op zijn 19e 
jaar al rector van de Latijnse school te 
Vianen. Vanaf 1607 predikant van de 
gereformeerde kerk te Stolwijk. Vier jaar 
later predikant van de grootste gerefor-
meerde kerk in de Nederlanden, Am-
sterdam. Destijds een eindstation voor 
predikanten. Maar niet voor Trigland. In 
1634 werd hij hoogleraar te Leiden. 

Dit jaar staan we stil bij 400 jaar sy-
node van Dordrecht 1618-1619. En dan 
is Jacob Trigland niet de eerste naam 
aan wie je denkt. Toch heeft hij een pro-
minente rol vervuld. Het is veelzeggend 
dat de remonstrantse predikant van 
Zevenhuizen zijn gal spuwde over de 
Nederlandse geloofsbelijdenis, de Hei-
delbergse Catechismus én de Amster-
damse predikanten. En zijn eveneens 
remonstrantse collega te Charlois (nu 

een wijk van Rotterdam) meende dat de 
rust binnen de kerken kon terugkeren 
indien “Triglandius, ende soodanige 
meer, een snede door den hals krijgen”. 
Vanaf 1614 zien wij Trigland een 
leidende positie innemen in de strijd 
van de gereformeerde kerken tegen het 
kerkelijk remonstrantisme en tegen de 
pro-remonstrantse politiek van Den 
Haag. Hij kreeg daarbij de volle steun 
van zijn kerkenraad. Onder de elf pre-
dikanten bevond zich geen enkele re-
monstrant. En de sterke antipathie van 
de Amsterdamse magistraat tegen de 
staatsman Johan van Oldenbarnevelt 
gaf de Amsterdamse kerkenraad ook de 
nodige vrijheid van handelen. 
In deze tijd kreeg de gereformeerde 
kerk van Amsterdam de bijnaam ‘d ma-
ter Salem (moeder des heils). Omdat 
de Staten Generaal geen toestemming 
gaven voor het houden van de fel be-
geerde nationale synode, organiseerde 
de Amsterdamse kerkenraad – tot 
woede van de remonstranten – samen-
komsten voor gereformeerde predikan-
ten uit het hele land. Daarop is al het 

nodige voor-besproken. En Trigland 
trok samen met zijn collega Rolandus 
het land in om predikanten en kerken-
raden te adviseren en te ondersteunen. 
Zijn scherpe geest doorgrondde het 
remonstrantisme tot op het bot. Zelfs 
het derde artikel van de Remonstrantie, 
dat op de sympathie van veel gerefor-
meerden mocht rekenen, was volgens 
Trigland alleen maar zo opgesteld om 
de gereformeerden zand in de ogen 
te strooien. Deze beide Amsterdamse 
predikanten werden in 1618 door de 
Noord-Hollandse synode afgevaardigd 
naar Dordrecht. En allebei maakten zij 
daar deel uit van de commissie die de 
Dordtse Leerregels opstelde. Bovendien 
werd Rolandus door de synode verko-
zen tot eerste assessor en maakte dus 
deel uit van het moderamen. 

Na afloop van de synode waren de 
remonstranten nog niet van Trigland 
af. Hij bleef het remonstrantisme – net 
als het rooms-katholicisme – bestrij-
den. “Nooit vatte Trigland de pen op 
zonder dat de bestrijding van anders-

“Jacob Trigland (1583-1654) was iemand die de hervorming in zijn eentje 
overdeed.” Met deze ene zin omschreef in het jaar 2000 de toenmalige 
rector magnificus van Universiteit Leiden – Willem Otterspeer – de theoloog 
Trigland. Bij een eerste lezing kan dat overkomen als spottend en misschien 
was dat ook wel zo bedoeld. Toch schuilt er een kern van waarheid in.

Trigland
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denkenden hem als heilig doel voor 
ogen stond,” noteerde zijn biograaf. 
Er zijn alleen al 35 publicaties van hem 
bekend gericht tegen de remonstranten 
(20 nieuwe titels en 15 herdrukken). 
Dat bewijst dat er wel een markt was 
voor deze lectuur. Hoe snijdend scherp 
Trigland was tegenover remonstrantse 
theologen, zo mild kon hij zijn als het 
ging om de gewone kerkmensen. Die 
beschouwde hij als slachtoffers die 
verleid waren tot een ander geloof. Zijn 
bestseller was dan ook zijn Christelijcke 
ende Vriendelijcke Vermaninghe Aen alle 
af-gedwaelde Remonstrants-Gesinde, enz. 

Daarvan verschenen in enkele jaren vijf 
drukken. 

In één van zijn boeken vroeg Trigland 
aan de remonstranten om in elk geval 
drie dingen te erkennen: 

1. de mens is van nature bedorven in 
al zijn kracht, verstand, wil et cetera 
en geneigd tot alle kwaad, dood 
door misdaden en zonden en moet 
daarom door God, in Christus, door 
de Heilige Geest in al zijn krachten 
worden vernieuwd, herschapen en 
levend gemaakt.

2. de mens kan niet door het gehoor-
zaam onderhouden van Gods gebo-
den, maar alleen door gerechtigheid 
in Christus geschonken en toegere-
kend, deel krijgen aan de zaligheid.

3. de wedergeboren mens moet door 
Gods geest worden geleid om niet 
opnieuw van God af te vallen.

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

 Grafrelief van de Servilii. Marmer. © Photo: S. Sosnovskiy.
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Vrij!!!

N iet iedere slaaf in het Romeinse rijk had het per definitie 
slecht. Sommigen moesten zwaar werk verrichten, 

anderen hadden belangrijke functies en kregen daar zelfs 
voor betaald. Een van de ergste aspecten van de slavernij 
gold echter voor hen allemaal: de wet kende geen relaties 
tussen slaven. Slaven konden dus nooit trouwen. De 
eigenaar kon wel een samenlevingsvorm toestaan, maar hun 
kinderen golden niet als wettige nakomelingen. Ouders en 
kinderen, broers en zussen waren officieel geen familie van 
elkaar. Ook hadden ze geen enkele garantie dat ze bij elkaar 
konden blijven. Ze waren afhankelijk van de goodwill van 
de eigenaar. En natuurlijk was er weinig respect voor deze 
'zedeloze' relaties!

Grafreliëfs van vrijgelatenen
Regelmatig werden slaven vrijgelaten. Dat betekende niet 
dat ze volledig onafhankelijk werden van hun voormalige 
eigenaar. Ze moesten hem nog steeds diensten verlenen en 
hij bleef hun beschermheer. Maar voortaan deelden ze wel in 
de basale rechten van de Romeinse burgers: ze konden een 
huwelijk sluiten en een gezin vormen. Hoe belangrijk dit voor 
hen was valt af te lezen aan de vele grafreliëfs voor vrijgelaten 
slaven. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is het reliëf op de 
pagina hiernaast. 

Een familie
We zien een kind, een man en een vrouw, en de inscripties 
vertellen wie ze zijn. Het kind heet Publius Servilius Globu-
lus. Er wordt vermeld dat hij de zoon is van Quintus.  

De man heet Quintus Servilius Hilarius, hij is de libertus  
(= vrijgelaten slaaf) van Quintus, en de vader van het kind. 
De vrouw heet Sempronia Eune, zij is de liberta (= vrijgelaten 
slavin) van Gaius, en zij is de echtgenote. Uit het nauwkeurig 
vermelden van al deze relaties blijkt hoe trots de overledenen 
daarop waren. Als libertii (vrijgelatenen) hadden ze in alle eer 
en deugd een gezin gesticht. De vrouw was wettige echtge-
note, de man de wettige vader en de zoon een echte zoon. 
Niemand hoefde op hen neer te kijken, niemand had het 
recht hen uit elkaar te halen.
De vrouw draagt een stola en een palla, de kleding van de 
getrouwde vrouw. De man draagt de toga van de vrije burger. 
Het kind heeft een kindertoga aan en om zijn hals draagt hij 
een bulla, een amulet dat alleen door vrijgeboren jongens 
gedragen mocht worden. Als zoon van vrijgelaten slaven gold 
hij als eerste van de familie als een vrijgeborene.

Slaaf, kind, broeder
Paulus roept Filemon op om Onesimus vrij te laten zodat  
hij des te meer dienstbaar kan zijn. Zo'n vrijlating was niet 
ongebruikelijk in die tijd. Maar wat het voor de rechteloze 
slaaf Onesimus moet hebben betekend dat Paulus hem 
zomaar aanneemt als zijn kind en zijn broer kunnen wij ons 
nauwelijks voorstellen.

Ida Slump-Schoonhoven

“Onesimus is tijdens mijn gevangenschap mijn kind geworden.
 Én hij is mijn geliefde broer. Ik hoop, Filemon, dat hij dat ook 

voor u is en niet langer een slaaf.” 
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In de brief aan Filemon kun je er 
iets van zien. Filemon had een 

slaaf Onesimus, die zich waarschijn-
lijk heeft misdragen en daarna is 
gevlucht. In die tijd een behoorlijke 
misdaad. Onesimus is veranderd, 
doordat hij eerst Paulus, en door 
Paulus Christus heeft leren kennen, en 
de Geest hem anders laat denken en 
doen. Paulus spant zich nu in om de 
verhouding tussen Onesimus en 
Filemon te herstellen.

Het valt op hoe voorzichtig hij dat 
doet. Het is geen vanzelfsprekendheid 
dat het goed komt. Maar als twee men-
sen die met onenigheid uit elkaar zijn 
gegaan, beide Christus kennen... ‘Waar 
vergeving is daar zal genezing zijn’. 

In Jesaja 35 laat God het ons in plaat-
jes zien. ‘De woestijn zal zich verheu-
gen...als een lelie welig bloeien. Roof-

Als er vergeving is 
zal er genezing zijn

dieren komen er niet meer. Wie door 
de HEER bevrijd zijn keren terug.’
De woestijn is in de bijbel soms het 
tegenbeeld van het paradijs. De woes-

tijn is een moeilijk oord met weinig 
kans op overleven voor een mens. 
Gods oordeel over de goddeloosheid 
beeldt Hij dan ook uit met een plek 
waar wilde dieren huizen, maar geen 
mensen ( Jes.34). Maar waar Gods 
vergeving komt daar gaat de woestijn 
bloeien, daar verdwijnen de roofdieren 
en de mensen keren terug. 

Onesimus wil ook terug. Hij wil het 
goed maken. En Filemon, zal hij 

Onesimus weer ontvangen? Een soort 
terugkeer van de verloren zoon is het. 

Heb jij wel eens ruzie met iemand? 
Het voelt niet fijn als het lang duurt en 
je elkaar niet meer wilt spreken. Dat 
voelt heetgebakerd of ijskoud, zoals 
het in de woestijn meestal is.

Tijd voor genade. Niet van de ene dag 
op de ander. Maar zet de eerste stap 
uit de woestijn richting oase, als een 
stukje paradijs op aarde, waar de fijne 
warmte is. De warmte van de omgang 
met God en met elkaar.
‘Wie door de HEER bevrijd zijn keren 
terug’.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

'Geen leeuw of roofdier 
zal daar komen, geen 
enkel wild dier dwaalt 
daar rond, ze blijven er 
allemaal weg. Wie door 
de HEER bevrijd zijn 
keren terug.'
(Jes. 35: 9, 10a)

al wat adeMt | Jacko Holtland 

‘Als er vergeving is zal er genezing zijn.’ Het is de tekst van Opwekkingslied 629. 
Die fijne boodschap van vergeving en genezing vind je ook in de psalmen, 
bijvoorbeeld Psalm 103: ‘Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen’. 
Vergeving kan ook leiden tot genezing van wonden die mensen elkaar hebben 
toegebracht. Al gaat dat niet zomaar.
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zet de eerste stap 
uit de woestijn 
richting oase



Peter Jan van Houdt, Riet Steenbergen-Busstra en Piet Zeilstra

Jozef en Gods uitverkiezing
Donderdag 15 maart kan weer als een hoogtepunt worden 
bijgeschreven in de annalen van de CBU (Commissie 
Bijbelstudie Uitgaven): Twee Bijbelstudies in één keer op 
de markt. Het ene boekje gaat over Jozef en is geschreven 
door ds. C. van den Berg. Het andere handelt over Gods 
uitverkiezing en is van de hand van ds. R.M. Meijer. 

Lees de geschiedenis van Jozef nooit 
als alleen maar een prachtig of 

spannend verhaal. De boodschap, die 
dominee Van den Berg al in het begin 
van zijn boekje meegeeft is: Let ook in 
deze geschiedenis op God. Wie is Hij? 
En wat doet Hij? De geschiedenis van 
Jozef maakt deel uit van de geschiede-
nis van het heil. Dit is een prachtige 
lijn in de bijbel. Ik zou hem de gouden 
draad willen noemen. Toen het ge-
weldig mis ging in het paradijs heeft 
God gezegd: Ik wil Mijn volk redden. 
Bevrijden uit de macht van Satan. Mijn 
einddoel staat vast.

Ten goede?
In de geschiedenis van Jozef zie je heel 
veel menselijke zonden. Als het van 
mensen afhangt, was het heil nooit 
gekomen en komt het nieuwe paradijs 
niet terug. Maar God leidt de geschie-
denis. Hij leidt het leven van ieder 
mens. Hij bracht langs die wonderlijke 
levensweg van Jozef dat apart gezette 
gezin van Jacob naar Egypte. En in 
Genesis 50 lees je twee dingen: God 
heeft het kwade ten goede gedacht met 
de bedoeling om een groot volk in het 
leven te bewaren, en ook: God zal zeker 
naar u omzien en u terugbrengen naar 
het land van de belofte aan Abraham, 
Izak en Jacob.

Slavernij
Deze aankondiging staat in een thema-
nummer over Filemon. Onwillekeurig 
denk je dan ook aan Jozef, die eveneens 
de verschrikking van het slavenbestaan 
aan den lijve heeft ondervonden. En hij 
en wij: we ondervinden de verschrik-
kingen van de slavernij van die grote 
slavendrijver: Satan. Lees dan eens over 
de goddelijke bevrijdingsacties: Jozef 
kwam aan het hof. Het volk kwam na 
vierhonderddertig jaar vrij. Christus 
overwon Satan aan het kruis. En de 
laatste bevrijdingsactie verwachten wij. 
Met groot verlangen (?..., art.37 NGB).

Kiezen
Wie worden er bevrijd? Dat leert de 
bijbel ook. Dat is de stof van het tweede 
boekje. Waarbij het van belang is, ook 
weer eerst de bedoeling van de schrij-
ver hier aan te halen: Let steeds op de 
grote liefde van God, die Zijn kinderen 
uitkiest. Hij wijst dan op drie elemen-
ten: God kiest mensen uit om heilig en 

zuiver te leven. Hij kiest ze uit om Zijn 
kinderen te zijn. En Hij kiest ze uit tot 
eer van Zijn naam. In alle drie elemen-
ten staat Christus centraal. 

Gods lof
Wil je steeds God in het oog houden? 
Zijn werk? Zijn genade? Zijn wonderlij-
ke leiding? Zijn bevrijding van slavernij? 
Zodat de lof op Hem steeds centraal 
staat in jouw leven! (PJvH)

Ds. Cees van den Berg, Jozef. Een slaaf wordt onderkoning, 
ISBN 9789055605415, 120 pag. € 10,90
Ds. Roel Meijer, Ik kies jou. Samen in gesprek over de uitverkiezing, 
ISBN 9789055605408, 72 pag. € 9,90

Boeken
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Slavenmanagement Heilige strijd
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Jerry Toner, Handboek Slavenmanagement, 2014, 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
ISBN 978 90 253 0492 8, 224 pag. € 19,99.

Heilige strijd, een uitgewerk-
te lezing die Beatrice de 

Graaf (historica en terrorisme-
expert) hield voor de opening 
van  het academisch jaar van 
de Protestantse Theologische 
Universiteit (2014).

Veiligheid gaat niet alleen over 
onze fysieke staat, maar ook 
over toekomstverwachting, over 
gevoelens van angst en over 
het einde van het kwaad. We 
houden niet van risico’s, maar 
waarop vestigen wij onze hoop, van wie verwachten wij 
onze redding en bescherming, vanwaar ons heil? Het stre-
ven naar aardse veiligheid kan immers maar zo leiden tot 
overtrokken verwachtingen. Hoe kan voorkomen worden 
dat angst en zorgen, heel legitiem en serieus, uitmonden 
in wraak- en haatgevoelens? Gaan we te rade bij onze God 
of moeten we bij machthebbers en overheden zijn?
Christelijke staatsburgers worden gevormd in een ge-
loofsgemeenschap waar ze horen van een strijdende en 
reddende God, die al gewonnen heeft en die voor hen in 
de bres springt. Deze dubbelrol komt niemand aanwaai-
en. Opdracht in de strijd voor rechtvaardige veiligheid is: 
recht doen, trouw betrachten en nederig de weg van God 
te gaan. (Micha 6: 8) 
De Graaf wijst op Augustinus als het gaat over de grote 
strijd tegen het kwaad in eigen hart en de kleine strijd 
tegen het kwaad daarbuiten. Deze strijd dient in de juiste 
volgorde gevoerd te worden. Ook daar hebben we God 
bij nodig. 
Een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Geen ge-
makkelijk boek, maar de moeite zeker waard (zie ook 
www.protestantsekerk.nl/veiligsamenleven). (RSB)

In Filemon komt de omgang tussen meester en slaaf 
aan de orde. Maar hoe waren in het begin van onze 

jaartelling eigenlijk de verhoudingen in het dagelijks 
leven? De familie van Marcus Sidonius Falx houdt ge-
neraties lang slaven en Falx is dus precies op de hoogte 
over het hoe en waarom: waar je slaven koopt, hoe je 
ze gebruikt en straft, hoe jij je autoriteit laat gelden en 
heer en meester wordt én blijft bij het beheer van je 

slavenhuishouding. In het 
laatste hoofdstuk (XI) over 
christenen en hun slaven 
komt ook de casus Filemon 
versus Onesimus aan de 
orde. 
Falx gebruikt teksten van 
bekende Grieken en Romei-
nen zoals Aristoteles en 
Seneca. Hij illustreert zijn 
verhalen met praktijkvoor-
beelden en vaak sappige 
anekdotes. Elk hoofdstuk 

wordt van commentaar voorzien door Jerry Toner (Cam-
bridge), die nauwkeurig verantwoordt waar Falx zijn 
wijsheden vandaan haalt en hoe die te wegen. 
Dat er tussen theorie en praktijk vaak een groot verschil 
zit, dat het per huishouding verschillend kan uitpakken, 
dat het nogal wat uitmaakt of je in een stadse huishou-
ding dient of op de landerijen op het platteland; alles 
komt aan de orde. Wat een maatschappij! Toch bekroop 
mij regelmatig het gevoel dat bij ons in het post-sla-
vernij tijdperk de verhoudingen niet altijd zo heel veel 
anders lijken te liggen.
Een aardig boek over een omstreden zaak. (RSB)

Beatrice de Graaf, Heilige strijd, Het verlangen 
naar veiligheid en het einde van het kwaad, 
Boekencentrum, Utrecht, 
ISBN 90 239 5059 2, 113 pag. € 12,99
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Kempeneers, De brief aan Filémon. Pleidooi voor 
een weggelopen slaaf. Serie Aan u geschreven, 
De Banier, Apeldoorn, 2009, 
ISBN 978 90 336 2965 5, 72 pag. € 12,90

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

D it boekje verscheen bij Uitgeverij De 
Banier in de serie Aan u geschreven. De 

eerste delen verschenen in 2009. Intussen 
zijn er al elf verkrijgbaar. Predikanten uit de 
gereformeerde gezindte zijn gevraagd om de 
brieven van Paulus en anderen te behande-
len.
De brief aan Filemon is het eerste deel in de 
serie. De naam van de serie is ontleend aan 
Filemon: 21. De brief wordt behandeld in 
zeven korte hoofdstukken, gesplitst in twee 
gedeelten. Elk gedeelte is niet langer dan vier 
bladzijden en eindigt met twee gespreksvra-
gen. Er wordt ook aangegeven wat er gelezen 
en gezongen kan worden. 
De inhoudsopgave geeft een goede samenvatting van de 
brief. Paulus, een gevangene, zijn dankzegging, zijn methode, 
zijn verzoek, zijn betaling, zijn verwachting en zegengroet.
De brief aan Filemon heeft een persoonlijk karakter. Paulus 
vraagt aan Filemon of hij zijn weggelopen slaaf Onesimus 
terug wil nemen en genadig wil zijn. Dominee Kempeneers 
zegt dat deze brief ons op treffende wijze bij het hart van het 
Evangelie brengt: de verzoening met God door de voldoening 

van Christus. Filemon was een weggelopen 
slaaf, maar uit de brief is ook op te maken 
dat hij gestolen heeft. Die schuld kan hij als 
slaaf nooit terugbetalen. Paulus wil borg staan 
voor de schuld omdat hij heeft geleerd van de 
verdienste van Christus te leven. De auteur wil 
de lezers aan het denken zetten over hun eigen 
geloofsleven. Het boekje kan gebruikt worden in 
de gezinnen, persoonlijk en op bijbelstudiever-
enigingen. Het is wel even wennen dat voor de 
teksten bovenaan de bladzijden de Statenverta-
ling gebruikt wordt. (PZ)

De brief aan Filemon
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wwwenzo.nl

Samen voor verbinding

De kracht van de verbinding is te vinden in het 
samenzijn! Bijvoorbeeld door nieuwe contacten aan 
te gaan of bestaande contacten te verbeteren. 
We volgen tien pakketjes met twee koffiekopjes door 
heel Nederland. Deelnemers ontvangen een pakketje 
en gaan met de kopjes naar iemand toe om met 
hem / haar een kopje koffie of thee te drinken. Op de 
kopjes staan twee vragen om het gesprek op gang 
te brengen. “We willen via deze manier het omzien 

naar elkaar stimuleren,” zegt Bernhard Jonker, 
directeur LPB media. Het koffie-linkmoment wordt 
vastgelegd met een foto en vervolgens geeft de 
deelnemer het pakketje door aan de volgende. 
Ook jij kunt meedoen! Je hebt daarvoor niet per se 
de speciale mokjes nodig. Maak een selfie van het 
koffie-linkmoment bij degene die je bezoekt en post 
de foto op social media met #samenvoorverbinding. 
De mooiste foto wint een leuke prijs! 
Meer informatie vind je op de website 
www.samenvoorverbinding.nl.



In zIcht | Frits Tromp 

De hal van de namen in de Yad Vashem Holocaust Memorial Site in Jeruzalem (Israël), 

herinneren aan sommigen van de 6 miljoen Joden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto: Getty Images
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Wat is gerechtigheid? De profeet Micha vat het kort samen: niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. In tal 
van andere variaties vind je in de bijbel deze opdracht. In de kern van de zaak 
gaat het erom dat je God liefhebt met alles wat je in je hebt, en je naaste zoals 
jezelf geliefd bent. Maar ja, hoe doe je zoiets?

T ijdens de Tweede Wereldoorlog 
kocht een Sudeten-Duitse nazi 

een Joodse emailfabriek en noemde 
deze Deutsche Emailwarenfabrik. Deze 
in Tsjechië geboren Oskar Schindler 
maakte lijsten aan van onmisbare 
Joodse werknemers, die dankzij deze 
essentiële aanwezigheid niet werden 
opgehaald om afgevoerd te worden 
naar de concentratiekampen.

Thomas Keneally schreef in 1982 over 
deze geschiedenis het boek Schindlers 
List; Steven Spielberg maakte een film 
van dit boek. Aan het einde van de film 
neemt Schindler, gespeeld door Liam 
Neeson, afscheid van zijn personeel. 
Een emotionele scene volgt. Want 
Schindler realiseert zich dat hij meer 
had kunnen doen.De ring aan zijn 
vinger, Schindler had er twee Joden 
mee kunnen vrijkopen. De auto die 
hem na het afscheid zal wegbrengen, 
dat had ook weer een handvol Joden 
kunnen redden van de ondergang. 
Schindler heeft het niet gedaan. 

Itzhak Stern, de boekhouder en 
woordvoerder van de duizend 

werknemers, troost zijn opdrachtgever. 
“Kijkt u naar deze mensen, deze heeft 
u wél gered. En wie één mens redt, redt 
de wereld”, citeert Stern een Joodse 
wijsheid. Het is voor de gewezen nazi 
een druppel op de gloeiende plaat. 
Het is voor het Joodse volk een reden 
om Schindler postuum de eretitel 
Rechtvaardige onder de Volkeren toe 
te kennen. Is dit rechtvaardigheid? Ik 
denk het wel.

Een andere vorm van rechtvaardigheid 
in combinatie met lijsten, zijn de 
boeken die recent zijn verschenen 
met namen. Zoals het lijvige boek De 
102.000 Namen dat in januari van dit 
jaar is uitgegeven door Boom Uitgevers 
in Amsterdam. Hierin staan de namen 
en leeftijden van alle uit Nederland 
weggevoerde en vermoorde Joden en 
Sinti en Roma. Of neem In Memoriam 

van Guus Luijters. De schrijver 
publiceert in zijn administratieve boek, 
aangevuld met verhalen en foto’s, 
de lijsten met alle kinderen tot en 
met 18 jaar erin. Het zijn boeken die 
het averechtse doel bereiken dan dat 
de nationaal-socialisten voor ogen 
hadden. Wilden de aanhangers van 
Hitler de Joden en zigeuners letterlijk 
en figuurlijk in rook doen opgaan alsof 
ze nooit hadden bestaan, deze boeken 
geven de slachtoffers weer een naam 
en soms zelfs een gezicht.

Namen zijn van belang, de bijbel staat 
vol met namen. O Heer, bevestig ons 
bestaan, noem ons bij onze naam 
(Hanna Lam, GK gezang 124). Ook 
dat is gerechtigheid. Mensen hun 
naam (terug)geven. Daarmee worden 
deze mensen op zijn minst van de 
vergetelheid gered. En wie één mens 
redt, redt de wereld.

boeken geven de 
slachtoffers weer 
een naam
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Hoewel slavernij in de bijbel 
niet expliciet wordt verboden 

zijn er nogal wat bepalingen die de 
verhoudingen tussen meester en slaaf 
regelen. Rechten en plichten, goed 
werkgever- en werknemerschap van 
meesters en hun slaven worden op veel 
plaatsen breed uitgemeten.

Ook in de tien geboden komen de 
slaven ter sprake. Meteen al bij de 
inleiding maakt God zich bekend als de 
God die het volk Israël uit de slavernij 
heeft bevrijd. Bij het vierde gebod zegt 
Hij zelfs dat het in acht nemen van de 
sabbat ook voor je slaven en slavinnen 
geldt.

Iemand die in slavernij leeft is het 
eigendom van een ander en wordt als 
zodanig ook behandeld. Naar eigen 
goeddunken kan hij over zijn eigen 
slaaf beschikken. Essentieel aan slaver-
nij is dat mensen door anderen, zonder 
vrije keuze, worden verplicht werk te 
verrichten. Bovendien wordt hij gezien 
als handelswaar.

Hoe bijzonder is het dan dat God een 
meester verbiedt om op de sabbat 
over zijn slaaf te beschikken. En hem 
gebiedt samen voor Zijn aangezicht te 
verschijnen. Ze worden aangesproken 
om te beseffen dat een slaaf een mede-
mens met eigen verantwoordelijkheid 

is. Dat hij als broeder en mede-erfge-
naam van Gods genade op de sabbat 
naast hem in de synagoge behoort te 
zitten. Beiden uit de slavernij bevrijd 
kan het niet anders dan dat het gevol-
gen heeft voor het samenleven met 
elkaar.

Als je je dat realiseert blijft er toch 
geen spaan heel van het systeem van 
slavernij.

Riet Steenbergen-Busstra is hoofdredac-
teur van WegWijs, schrijven is haar hobby.

Slavernij verboden?

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra
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En nu heb ik een verzoek aan u…, 

een gebod dat ons vanaf het 

begin bekend is:

laten we elkaar liefhebben.

2 Johannes : 5 a,c


