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Hoofdstuk 7 
Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon 

Gevangenisbrieven 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Toen we het boek Romeinen bestudeerden (zie hoofdstuk 5), leerden we dat Paulus een groot ver-
langen had om naar de stad Rome te gaan en daar de christenen te bezoeken (Romeinen 1:10-12). 
God heeft het Paulus mogelijk gemaakt om naar Rome te gaan, maar het is allemaal op een zeer 
ongebruikelijke manier gelukt. Paulus werd als gevangene naar Rome gebracht! Zijn misdaad was 
deze: Hij predikte het wonderbaarlijke Evangelie van Gods genade (dat God in staat is om allen 
te redden die door Christus tot Hem komen, of het nu Joden of Heidenen zijn, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen, rijk of arm - Hebreeën 7:25; Galaten 3:28). Het interessante verhaal over hoe 
Paulus naar Rome kwam, wordt verteld in het boek Handelingen, hoofdstukken 21-28. 
In de tijd dat Paulus een gevangene in Rome was, schreef hij vier brieven die nu deel uitmaken van 
ons Nieuwe Testament: Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon: 

WIJ VERWACHTEN dat een gevangene zoiets zou zeggen: “Ik ben arm en ellendig!” MAAR 
PAULUS ZEI tegen de Efeziërs: “God … Die ons [en mij] gezegend heeft met alle geestelijke 
zegen in de hemelse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3). Dit is de boodschap van EFEZE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WIJ VERWACHTEN dat een gevangene zoiets zou zeggen: “Ik ben de meest ongelukkige en 
ontevreden persoon ter wereld!” MAAR PAULUS ZEGT de Filippenzen: “Verblijd u altijd in 
de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u … want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstan-
digheden waarin ik verkeer” (Filippenzen 4:4, 11). Dit is de boodschap van FILIPPENZEN. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WIJ VERWACHTEN dat een gevangene zoiets zou zeggen: “Ik heb dringende nood. Het leven 
is verschrikkelijk!” MAAR PAULUS kon tegen de Kolossenzen ZEGGEN: “En u [en ik] bent 
volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht … want u [en ik] 
bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 2:10; 3:3). Dit is de 
boodschap van KOLOSSENZEN. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WIJ VERWACHTEN dat als een christen in de gevangenis zou worden gezet, hij misschien zou 
zeggen: “Heer, ik moet hier weg zodat ik de U weer kan gaan dienen!” MAAR PAULUS 
DIENDE DE HEER zelfs tijdens zijn gevangenschap. Hij predikte zelfs het Evangelie aan een 
weggelopen slaaf genaamd Onesimus en deze man werd gered. Dit is de boodschap van de 
brief FILEMON. 

 
Paulus zag zichzelf niet als een gevangene van de Romeinen (ook al was hij dat wel). In plaats 
daarvan zag hij zichzelf als de “de gevangene van Christus Jezus” en “de gevangene in de Heer” 
(Efeziërs 3:1 en 4:1). Wat is het geweldig om de gevangene en slaaf van de Heer te zijn! 
De Levende Heer had Paulus gevangengenomen en Hij zou hem niet laten gaan! Heeft de Levende 
Heer u gevangengenomen? Bent u gebonden door de kettingen van de liefde? 

Zoek nu in onerstaande kaart de kerken te Efeze, Filippi en Kolosse. Filippi ligt in Macedonië, de 
andere twee liggen in de Romeinse provincie Asia: 
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Uit : http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm 

1) Efeziërs - Christus is onze rijkdom! 
Het verhaal gaat over een oude zilvermijnwerker die zijn hele leven op zoek was geweest naar zil-
ver in de bergen van het Oude Westen. Hij was zo geobsedeerd geraakt door zijn zoektocht dat zijn 
vrouw en kinderen hem hadden verlaten. Toen hij stierf, vond het handjevol mensen dat hem kwam 
begraven in zijn bezittingen een briefje waarin stond dat ze hem onder zijn hut moesten begraven. 
Toen de schoppen vol aarde werden omgedraaid, begon er een glanzend grijs materiaal te verschij-
nen. Het bleek een enorme zilverader te zijn. Die mijnwerker had zijn hele leven een miljonair kun-
nen geweest zijn, maar hij heeft nooit van zijn rijkdom geweten. Hij had zijn bezit nooit bezeten! 
Het was van hem, maar het was niet van hem! Hij profiteerde nooit van wat hij had! 
Elke ware gelovige is een geestelijke miljardair. De Bijbel zegt dat Christus arm werd (en stierf 
voor ons) zodat wij door Zijn armoede rijk zouden kunnen zijn (2 Korintiërs 8:9). Het probleem is 
dat we ons vaak niet realiseren hoe rijk we werkelijk zijn. De gelovige is een kind van de koning, 
maar vaak loopt hij rond als een pauper (een zeer arm persoon) in plaats van als een prins te leven! 
Het boek Efeziërs is geschreven om ons te laten zien hoe rijk we zijn en om ons te herinneren aan 
alle zegeningen die we in Christus hebben! God heeft ons gezegend met “alle geestelijke zegen in 
de hemelse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3)! 
Als u snel door de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs bladert, wat zijn dan enkele 
van de zegeningen en rijkdommen die u IN CHRISTUS hebt (twee zijn al voor u voltooid): 

 God heeft mij uitverkoren om de Zijne te zijn (Efeziërs 1:4-5) _____________  
 God heeft al mijn zonden vergeven (Efeziërs 1:7) _______________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm


 3

Een van de zegeningen die elke gelovige deelt, is het voorrecht lid te zijn van de Kerk van Jezus 
Christus. Het boek Efeziërs heeft veel te zeggen over de Kerk. 
Paulus beschrijft de Kerk als een LICHAAM. In elk van de eerste vijf hoofdstukken van Efeziërs 
kunnen we een vers (of verzen) vinden dat over de Kerk spreekt als het LICHAAM van Christus: 

Efeziërs hoofdstuk 1, verzen 22-23 
Efeziërs hoofdstuk 2, vers 16 
Efeziërs hoofdstuk 3, vers 6 
Efeziërs hoofdstuk 4, verzen 4, 12, 16 
Efeziërs hoofdstuk 5, verzen 23, 30 

Christus is het hoofd van dit lichaam (Efeziërs 1:22-23) en elke gelovige is een lid! 
Paulus beschrijft de Kerk ook als een GEBOUW of een tempel (een heilige plaats waar God woont 
en leeft). In Efeziërs hoofdstuk 2 is er een vers waarin de kerk wordt beschreven als een tempel: 
Efeziërs hoofdstuk 2, vers 21. 
Paulus beschrijft de Kerk niet alleen als LICHAAM en GEBOUW, maar ook als BRUID. In Efe-
ziërs 5:22-33 legt Paulus zorgvuldig uit wat het huwelijk moet voorstellen. De man moet de Heer 
afbeelden en de vrouw moet de Kerk afbeelden. De vrouw moet haar man eren, zich aan hem on-
derwerpen, hem gehoorzamen en hem respecteren. Op dezelfde manier moet de Kerk de Heer eren, 
Hem onderworpen zijn, Hem gehoorzamen en Hem respecteren. 

2) Filippenzen - Christus is onze blijdschap! 
De brief van Paulus aan de Filippenzen was eigenlijk een “dankbrief” waarin Paulus de Filippenzen 
bedankte voor de gaven die ze naar Hem hadden gestuurd (Filippenzen 4:15-17). Maar Paulus ge-
bruikte deze brief ook om deze gelovigen in de Heer zeer aan te moedigen en te versterken. 
De sleutelwoorden in deze brief zijn “BLIJDSCHAP” (znw) en “VERBLIJDEN” (ww). 

Hierna de verzen waarin deze woorden voorkomen (zoals atijd volgen we de HSV): 
Filippenzen hoofdstuk 1: 4, 25 (blijdschap) 
Filippenzen hoofdstuk 2: 2, 17, 18, 28 (blijdschap; verblijd; verblijden) 
Filippenzen hoofdstuk 3: 1 (verblijd) 
Filippenzen hoofdstuk 4: 4, 10 (verblijd) 

Hoe vaak moet een gelovige zich verblijden, volgens Filippenzen 4:4? (Omcirkel het juiste ant-
woord.) 

a. wanneer het goed gaat 
b. soms 
c. altijd 
d. als het slecht gaat 

Waarover moet de gelovige zich in verblijden? 
a. verheug u in onze omstandigheden 
b. verheug u in de wereldsituatie 
c. verheug u in uzelf 
d. verheug u in de Heer 

BLIJHEID is niet afhankelijk van omstandigheden, BLIJHEID hangt af van de HEER en Hij ver-
andert nooit! Ook al waren Paulus’ omstandigheden verschrikkelijk (hij was een gevangene!), Hij 
kon zich verblijden (vergelijk Handelingen 16:22-25). 
We kunnen niet altijd rekenen op dingen die gebeuren zoals we zouden willen dat ze gebeuren. 
Maar we kunnen er altijd op rekenen dat God altijd God is, wat er ook gebeurt. Stel dat u in uw auto 
stapt om naar het strand te rijden en tien mijl van huis krijgt u een klein ongeluk en beland u de hele 
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dag in de reparatiewerkplaats. Betekent dit dat God is veranderd? Zijn Gods beloften veranderd? 
Kan God u onderwijzen en u zegenen te midden van deze omstandigheden? 

3) Kolossenzen - Christus is ons alles! 
Paulus’ brief aan de Kolossenzen lijkt een beetje op zijn brief aan de Galaten, omdat de Kolossensi-
sche kerk ook werd beïnvloed door valse leer. 
Valse leringen (zelfs vandaag de dag) geven vaak een verkeerd idee of concept van wie Jezus Chris-
tus werkelijk is. De Jehovah’s Getuigen zijn bijvoorbeeld een religieuze sekte. Ze leren dat God 
(Jehovah) Jezus Christus heeft geschapen en dat Jezus Christus al het andere heeft geschapen. Dit 
zou Jezus slechts tot een schepsel maken. Dit zou ook betekenen dat Jezus niet God is, omdat God 
geen begin had en niet was geschapen. Dit is schadelijke en valse leer omdat de Bijbel zegt: “het 
Woord (Jezus Christus) was God” (Johannes 1:1): http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm . 
De beste manier om met dergelijke dwaling en valse leer om te gaan, is door Jezus Christus te voor 
te stellen zoals Hij werkelijk is! Dit is precies wat het Boek van Kolossenzen doet. Het stelt Chris-
tus voor als de Allerhoogste, de Schepper van alle dingen, het Hoofd van de Kerk en Degene die in 
alles de eerste plaats zou moeten hebben! Ja, Jezus Christus is alles wat we nodig hebben en we 
zijn “volmaakt in Hem” (Kolossenzen 2:10). 
Zie in Kolossenzen hoofdstuk 1 het vers bij elk van de volgende uitspraken over onze Heer: 

1. Jezus Christus is het beeld van God (als u wilt zien hoe God werkelijk is, kijk 
dan naar Christus!). Vers 15 

2. Alle dingen zijn gemaakt door Jezus Christus. Vers 16 
3. Jezus Christus is het hoofd van de Kerk/Gemeente. Vers 18 

4. Jezus Christus moet in alle dingen voorrang of de eerste plaats hebben. Vers 18 
5. In Jezus Christus hebben we verlossing en vergeving van zonden. Vers 14     

 
De brief aan de Kolossenzen lijkt in veel opzichten op de brief aan de Efeziërs, en het is zelfs moge-
lijk dat Paulus beide brieven op dezelfde dag schreef. Vergelijk de volgende verzen om dit te zien: 

Efeziërs 1:7 met Kolossenzen 1:14 
Efeziërs 4:29 met Kolossenzen 3:8 
Efeziërs 4:32 met Kolossenzen 3:13 
Efeziërs 5:19 met Kolossenzen 3:16 

Beide brieven geven ook instructies en opdrachten aan de volgende groepen mensen: vrouwen, 
echtgenoten, kinderen, vaders, bedienden (slaven), meesters (slaveneigenaren). Zie Efeziërs 5:22 - 
6:9 en vergelijk met Kolossenzen 3:18 - 4:1. 

4) Filemon - Het verhaal van een weggelopen slaaf 
Paulus schreef deze korte brief aan een gelovige wiens naam Filemon was. Filemon was lid van de 
kerk te Kolosse. Terwijl we deze korte brief lezen, leren we van een slaaf die blijkbaar iets van zijn 
meester Filemon had gestolen (zie vers 18) en vervolgens naar de stad Rome rende. Het bleek dat 
deze weggelopen slaaf (wiens naam Onesimus was, vers 10) regelrecht Gods zendeling, de apostel 
Paulus, tegen het lijf liep! Paul was destijds een gevangene! Paulus vertelde Onesimus het goede 
nieuws van redding en hij werd wederom geboren (vers 10). De slaaf was nu een GEREDDE 
SLAAF en hij had een gloednieuwe Meester! 
Stel dat Onesimus plotseling was teruggekeerd naar zijn meester Filemon. Wat denkt u dat Filemon 
zou hebben gezegd? Misschien zoiets als dit: “Jij ondeugende boef! Waar is dat geld dat je van mij 
gestolen hebt? Je verdient het om gestraft te worden voor diefstal en voor weglopen!” 
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Filemon realiseerde zich echter niet dat de slaaf die naar hem terugkeerde heel anders was dan de 
slaaf die wegliep! De weggelopen persoon was een onrendabele slaaf; de persoon die terugkeerde 
was een winstgevende broeder in Christus (zie vers 11 - de naam Onesimus betekent “winstge-
vend”). 
Paulus stuurde Onesimus niet alleen terug naar zijn meester, maar hij stuurde ook deze kleine brief 
die we nu het Boek Filemon noemen. Wat denkt u dat Filemon, nadat hij deze brief had gelezen, 
tegen Onesimus had gezegd? Misschien zei hij zoiets als dit: “Onesimus, je bent mijn slaaf, maar 
veel meer dan een  slaaf, namelijk mijn geliefde broeder (vers 16). Ik weet dat Christus al je zonden 
heeft vergeven, en ik vergeef je ook dat je van me wegliep. In het lichaam van Christus is er geen 
slaaf of vrije; we zijn allemaal één in Christus. Met Gods hulp wil ik de beste MEESTER zijn die ik 
voor jou kan zijn! Welkom thuis!” 

Hoe passen Efeziërs 4:32 en Kolossenzen 3:13 in de boodschap van het boek Filemon?: 
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