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Een asielzoeker wordt teruggestuurd

Joh. De Wolf

In dit tweede artikel over de brief aan Filemon wil ik op een bepaald aspect wat dieper ingaan. Met het volgende
voorbeeld wil ik dat aspect vooraf toelichten.
Stelt u zich voor: u woont als christelijk gezin in een stad in Nederland en u hebt een dochter van 19 jaar die daar een
beroepsopleiding volgt. Uw dochter sluit vriendschap met een buiten-kerkelijk meisje in de groep die in een dorp buitenaf
woont. Dat meisje is niet zo gemakkelijk voor zichzelf en anderen, maar ze wordt thuis ook niet goed behandeld. Haar
oudere broer plaagt haar mateloos en haar vader heeft haar al eens seksueel bedreigd. Op een bepaalde dag kan ze er niet
meer tegen en durft vanuit school niet meer naar huis. Uw dochter neemt haar mee en u geeft haar voorlopig onderdak. Het
meisje komt bij u helemaal tot rust en krijgt ook behoefte om met u mee naar de kerk te gaan.

Recht contra veiligheid
Zo’n voorbeeld is niet uit de lucht gegrepen. In Nederland komt het nogal eens voor dat kinde-ren van huis weglopen en
ergens anders worden opgevangen. Het is een bewijs van barmhar-tigheid om zo’n jongen of meisje onderdak en
bescherming te verlenen, ook als er schuld is bij het kind zelf. Maar tegelijk krijg je in zulke gevallen met wet en recht te
maken. Want je kunt een onvolwassen kind van een ander natuurlijk niet zomaar voor onbepaalde tijd in je eigen huis ‘
verborgen houden’. Want dan zou je eraan meewerken om dat kind uit de ouderlijke macht weg te houden. En dat botst
met het recht van die ouders.
Met een dergelijk conflict had ook Paulus in feite te maken. Slaven waren het eigendom van hun meesters en die hadden
dus het volste recht op hen. Maar een slaaf die om welke reden ook wegliep, was in feite vogelvrij. Zijn vrijheid was een
heel riskante vrijheid. Hij was pas veilig als iemand zich over hem wilde ontfermen. Maar mocht en kon iemand dat doen?
Werd Paulus niet strafbaar als hij Onésimus in Caesarea bij vrienden liet onderbrengen? Kwam hij zo-doende ook niet
voor het dilemma te staan van de romeinse wetten aan de ene kant en het wel-zijn van deze slaaf anderzijds?

De wetgeving van Mozes
Het gaat er dus om dat we Paulus’ positie in dezen wat scherper voor ogen krijgen. Dan is het eerst belangrijk om na te
gaan hoe hij was opgevoed. Hij had wel het romeinse burgerrecht, maar naar afkomst en opleiding was hij een volbloed
Jood. Hij was dus grootgebracht in de geest van de mozaïsche wet, ook ten aanzien van de zaak van de slavernij. Die wet
kenmerkte zich door een grote soepelheid op dit punt, zeker als men andere oud-oosterse wetgevingen daarmee
vergeleek. 
Als voorbeeld is te wijzen op Deuteronomium 23 : 15 - 16. De strekking van die bepaling is goed samengevat in het
opschrift dat de Nieuwe Vertaling erboven zet: “Barmhartigheid je- gens een gevluchte slaaf.” Want een slaaf die van zijn
meester was weggevlucht, mocht niet uitgeleverd worden; hij moest onder Israël kunnen wonen en mild behandeld worden.
Waarschijnlijk gaat het hier om een slaaf uit het buitenland, die zichzelf heeft bevrijd uit een onhoudbare situatie en naar
Israël is gevlucht. 
Deze bepaling is buitengewoon humaan en rechtvaardig, als we bijvoorbeeld de Babylonische wetgeving daarnaast zetten.
Want volgens de codex van Hammurapi kon het opnemen of hel-pen ontsnappen van een gevluchte slaaf zelfs met de dood
bestraft worden. In Babel waren ei-gendomsrechten namelijk heilig. En omdat slaven ook tot het eigendom van een heer
behoor-den, was de aantasting van dat eigendom hoogst strafbaar. In Israël stond dankzij Gods open-baring de
persoonlijke integriteit van ieder mens veel meer centraal. Dat gold ook van slaven, die economisch gezien het eigendom
waren van een ander. Die slaven werden niet enkel als bezit gezien, maar vooral ook als een persoon. Voor de Israëlieten
kwam daar nog bij, dat zij zelf destijds in Egypte als slavenvolk waren verdrukt. Ze wisten hoe erg dat geweest was.
Van-daar dat ze hun eigen slaven mild en menselijk behoorden te behandelen.

Het Romeinse rijk
Paulus was dus met die mentaliteit van de wet van Mozes opgegroeid. Maar de situatie was natuurlijk niet meer die van het
Oude Testament. Hij zat dan, naar ik aanneem, wel in Palestina (Caesarea) gevangen, maar had daar met de romeinse
wetten te maken. Want het joodse volk stond onder de oppermacht van Rome, en zeker in zaken van het burgerlijke recht



was men onderworpen aan de wetten uit Rome, ook ten aanzien van de slavernij. 
Die wetten waren vaak streng en zeker minder humaan dan die van Mozes. Slaven werden vaak afgebeuld en als ze
onwillig waren of nalatig, konden ze zelfs voor de leeuwen geworpen worden. Slaven die hun heil zochten in de vlucht,
werden gebrandmerkt als ze in de kraag gevat werden, of werden ter dood veroordeeld. En mensen die hen beschermden
en opvingen, waren eveneens schuldig aan wetsovertreding. 
Wat moest Paulus nu doen? Ik denk dat deze vraag veel moeilijker was geweest, wanneer Fi-lemon geen christen was
geweest. Dat moet u zich maar eens even indenken! Maar gelukkig was deze heer lid van de christelijke kerk te Kolosse,
ja, had hij zelfs een gemeente bij hem aan huis. Dat maakte de zaak voor de apostel eenvoudiger. Hij kon Onésimus niet
zomaar bij zich houden en Filemon daarvan onwetend laten. Want deze jongeman was rechtens nog steeds het bezit van
Filemon..Maar Paulus kon hem wel aanspreken op zijn christenplicht. Dat is in dit geval de plicht om vergevingsgezind te
zijn en clementie te betrachten. Zodat er geen straf hoefde te volgen, maar kwijtschelding en heropneming in de slavenstoet.
Ja, Paulus rekende er in vers 21 zelfs mee, dat Filemon meer zou doen dan wat hij hem vroeg. Dat wordt meestal zo
opgevat, dat Filemon zijn slaaf tot vrij man zou bevorderen. Ik denk inderdaad, dat de apostel het zo bedoeld heeft.
Daarmee liet hij doorschemeren, dat slavernij tenslotte niet past bij het christelijk geloof. Naastenliefde betekent toch ook
dat je de ander in zijn eigenheid en waardigheid respecteert. Dan kun je die ander niet tot een bezit van jou degraderen. En
als je in die bestaande situatie leeft, moet er toch de tendens zijn dat slavernij tot het verleden gaat behoren. Zeker binnen
de kerkgemeenschap, waar je samen ‘slaven’ (dienaars) bent van de ene Heer, Jezus Christus.

Recht en asiel
Wat kunnen we nu van dit aspect van deze brief leren? Eenzelfde situatie als in deze brief zal vandaag niet meer
voorkomen. Wel komen wij als christenen soms voor keuzes te staan, die een beetje vergelijkbaar zijn. Als je bijvoorbeeld
iemand die hulpeloos is, wilt opvangen, ter-wijl er wetten gelden die barmhartig gedrag kunnen bemoeilijken. Ik denk aan
het voorbeeld uit het begin van dit artikel over het weggelopen meisje voor wie de situatie thuis onhoudbaar was geworden. 
We kunnen ook denken aan de huidige problematiek van asielzoekers, die soms naar hun va-derland terug moeten, terwijl
het daar voor hen helemaal nog niet veilig is. Mag je ze in een kerkgebouw asiel verlenen, terwijl ze in feite uit
geprocedeerd zijn? De asielzoeker Onésimus werd teruggestuurd naar zijn thuisbasis. Maar hij kon een christelijke meester
tegemoet zien. Asielzoekers vandaag hebben vaak te maken met islamitische of in elk geval niet-christelijke overheden in
hun thuisland. Dan is terugkeer meestal heel wat riskanter. Als kerkleden moeten wij voor die mensen doen wat we
kunnen. En dan mogen christen-asielzoekers voorrang hebben in onze aandacht (zie Gal. 6 : 10). Als terugkeer voor zulke
mensen gevangenisopname betekent of economische boycot, dan is het onze taak om te protesteren tot het uiterste. Om te
verhoeden dat recht tot onrecht of willekeur wordt.

Behandeltips en bespreekpunten:
1. Bij de voorbereiding (voor een inleiding) zou speciaal gelet kunnen worden op datgene wat het NT elders over slaven
zegt en over hun relatie met hun meesters. Paulus zelf schrijft daar in zijn brieven meermalen over. Via een concordantie
kunnen die plaatsen nagegaan worden.
2. Wat is uw mening: is de Bijbel trendvolger of trendsetter als het gaat om maatschappelijke structuren en ontwikkelingen?
M.a.w. werkt de Schriftuur ook in op de structuur?
3. Probeer met elkaar de vraag te beantwoorden, wat Paulus had moeten doen als Filemon een heidense meester was
geweest.
4. Waarom heeft het zo lang geduurd (tot de vorige eeuw), voordat de slavernij werd afge- schaft, terwijl het christendom
toch weredlwijd de overheersende godsdienst werd?
5. Zou u een weggelopen meisje in uw huis opnemen en minstens een week wachten, voordat u de ouders inlicht? Zo niet,
wat zou u dan wel doen?
6. Vindt u dat een Iranese vluchteling in een kerkgebouw asiel moet krijgen, als hij bijna uitge-wezen wordt, maar er nog
een kleine kans is dat de procedure wordt herzien?
7. Tot slot een algemenere vraag: wat moeten we als kerkleden doen als de wereld/staat op bepaalde terreinen strenger is
dan de kerk? Moeten wij ons er sterk voor maken, dat we genade voor recht laten gelden?

Literatuur:
A. Wat de brief aan Filemon zelf betreft, kan verwezen worden naar de betreffende commenta-ren, bijvoorbeeld:
Kommentaar op het NT (J.A.C. van Leeuwen), Korte Verklaring (C.  Bouma), Commentaar op het NT (H.M. Matter) en
Prediking van het NT (A.F.J. Klijn).



B. Over het probleem van de slavernij kan bijvoorbeeld geraadpleegd worden: Christelijke Encyclopedie deel 6 onder het
trefwoord ‘slavernij’ of andere naslagwerken over dat thema.


