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Hoofdstuk 1 

1. Het evangelie is niet voor een enkeling of speciale klasse, maar voor 
iedereen. Wat zijn de consequenties voor kerk en werk? 

2. Onesimus gaat in zijn nood naar Paulus. Naar wie ga jij als je dringend 
(geestelijke) hulp nodig hebt?  

3. Moeten predikers in verkondiging van het evangelie focussen op 
verandering en vernieuwing van een individu, de gemeente of de 
samenleving als geheel?  

4. Welke taak zie jij voor jezelf weggelegd in deze maatschappij? Op welke 
manier komt tot uitdrukking dat jij een christen bent? 

 
Hoofdstuk 2 

1. Paulus noemt zichzelf ‘een gevangene van Christus Jezus’. Op welke 
manier typeert dit niet alleen de situatie maar ook het leven van Paulus? 

2. Paulus verwoordt de bijzondere geloofsband die er is met Onesimus. 
Herken je dat in je eigen leven? Heb jij iemand met wie je geestelijke een 
speciale band hebt. Wat maakt de band bijzonder?Waarom is ‘Wat heeft 
de kerk of de Bijbel hier nu mee te maken?’ geen gezonde geestelijke 
grondhouding?  

3. Als christen word je soms aangesproken om de misstanden die er binnen 
de kerk zijn of wandaden van medegelovigen. Wat is jouw reactie als je 
daarop wordt aangesproken? 

4. De woorden ‘genade’ en ‘vrede’ zijn voor Paulus erg belangrijk. Welke 
boodschap klinken er voor jou door in dit bijbelgedeelte? 

 
Hoofdstuk 3 

1. Welke rol speelt het geloof in jouw beste vriendschappen? Zijn jouw 
beste contacten ook geestelijke contacten? Hoe belangrijk is dit voor je? 

2. Het delen van geloofsbeleving is iets persoonlijks en heel waardevol 
tegelijkertijd. Hoe ervaar jij het om in een groep persoonlijke ervaringen 
in het geloof te delen met anderen? 

3. Wat maakt de drempel hoog en wat maakt de drempel lager om je 
geloofstwijfel of worstelingen te delen met medegelovigen? 

4. Op welke manier geef je vorm aan gebed voor anderen? Welke tips zou je 
een ander mee kunnen geven om gebed en voorbede meer te integreren 



in het dagelijks leven en een bepaalde routine te ontwikkelen? 
5. ‘Liefde’ en ‘geloof’ zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe is dat in jouw 

leven zichtbaar? Heb jij medegelovigen aan wie jij een voorbeeld neemt? 
 
Hoofdstuk 4 

1. Degenen die in Christus zijn, hebben alle geestelijke zegeningen in 
Christus. Wat voor Christus geldt, geldt voor de gelovige. Hoe ervaar jij 
dat? 

2. Paulus bidt voor Onesimus dat het delen van geloof met anderen 
effectief mag worden. Wat leer jij daarvan voor jezelf? 

3. Hoe uit zich het verlangen om de ander te dienen in jouw leven? Welk 
advies zou je geven aan een vriend of vriendin die moeite heeft om dit 
vorm te geven in zijn of haar leven? 
 

Hoofdstuk 5 
1. Het is in onze cultuur gangbaar om te zeggen wat je denkt. Geen blad 

voor de mond en gewoon alles zeggen wat je vindt. Waar ligt voor jou de 
grens tussen vrijmoedigheid en vrijpostigheid? Hoe vind je daarin een 
bijbelse lijn?  

2. Hoe ga jij om met iemand die naar jouw overtuiging zondigt? Durf je dat 
te zeggen; zo ja, hoe doe je dat dan? En wat doe je als er geen sprake is 
van zonde, maar je graag wilt adviseren?  

3. Paulus stelt dat hij een oud man is. Doet de leeftijd van een persoon 
ertoe in de wijze waarop je naar hen kijkt, naar hen luistert en hen 
behulpzaam bent? 

 
Hoofdstuk 6 

1. Wat doet het met jou persoonlijk als je jongeren en ouderen in je 
omgeving ziet die Christus nog niet kennen als hun Verlosser? 

2. Heb je in de gemeente of daarbuiten iemand wel eens totaal zien 
veranderen? Een persoon die eerst zonder Christus was en nadat deze 
tot geloof kwam totaal veranderde dat je hem qua persoonlijkheid bijna 
niet meer herkende? Is dat noodzakelijk wil een bekering oprecht zijn? 

3. Bespreek het woordspel dat Paulus speelt met de woorden nutteloos / 
nuttig. Welke gaven en talenten benut jij om nuttig te zijn voor de 
opbouw en uitbreiding van Gods koninkrijk? 

 
Hoofdstuk 7 

1. Welk belang zie jij in christenen die zich begeven onder niet-christenen? 
Kunnen we als christenen ons beter verzamelen op de biblebelt of 
verspreiden in de randstad?  



2. In hoeverre is ‘dienstbaarheid’ een karaktereigenschap van iedere ware 
christen? Wat houdt het dienen van God en de mensen voor jou in? Op 
welke manier is dienstbaarheid verbonden met het hart van het 
evangelie? 

3. We mogen als christenen elkaar niet dwingen of voor het blok zetten. 
Heb je dat wel eens meegemaakt? Hoe ga je daar mee om? Hoe krijgt 
christelijke vrijheid vorm onder christenen? 

 
Hoofdstuk 8 

1. Sommige mensen menen bij iedere gebeurtenis te weten wat Gods 
bedoeling daarmee is. Anderen moeten daar niets van hebben en vragen 
nooit naar Gods redenen. Hoe sta jij daar in? 

2. Heb je een voorbeeld van een (werk)relatie die veranderde doordat 
iemand tot geloof kwam? Welke impact heeft genade en het evangelie op 
zo’n relatie? Wat zie je gebeuren? 

 
Hoofdstuk 9 

1. Paulus bespreekt de tweestrijd waarin Filémon zich ten opzichte van 
Onesimus bevindt. Een ontrouwe werknemer en tegelijkertijd een 
geliefde broeder. Herken jij zo’n situatie? Hoe zou jij hier mee omgaan? 

2. Wat vind je van de actie van Paulus om de schuld van Onesimus op zijn 
rekening te nemen?  

 
Hoofdstuk 10 

1. Wat vind je van de wijze waarop Paulus een gunst vraagt aan Filémon? 
Wat kun je daarvan leren? 

2. Wat maakt het woord ‘gehoorzaamheid’ en ‘gehoorzamen’ bij je los? 
Roept dat weerstand op of juist waardering? 

3. Zijn in jouw leven ‘horen’ en ‘gehoorzamen’ met elkaar verbonden? Op 
welke manier blijkt dat ook in hoe je de Bijbel leest?  

 
Hoofdstuk 11 

1. Paulus bidt dat hij langs kan komen, maar dwingt God daarin niet. Hoe 
bidt jij tot God?  

2. Wat doet het met jou als een familie- of gemeentelid na verloop van tijd 
wegloopt en niet meer terugkomt bij God?  

3. Paulus spreekt in ferme woorden over Markus. Hun broederband is 
gelukkig weer hersteld. Hoe kijk jij naar ruzies onder broeders in de 
kerk? 

4. Het Bijbelboek Filémon staat in de Bijbel zodat jij in deze eeuw zou leren 
te leven van Gods genade en alleen daarin te roemen. Doe je dat? 


