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De brief aan Filemon
1 Paulus, de geboeide van Christus Jesus,

en broeder Timóteus; aan onzen beminden
medearbeider Filemon, 2 alsook aan onze zuster
Appia, aan onzen strijdmakker Archippus en aan
de gemeente, die bij u vergadert: 3 genade en
vrede zij u van God onzen Vader en van den Heer
Jesus Christus. 4 Ik breng dank aan mijn God,
telkens wanneer ik u in mijn gebeden gedenk,
5 omdat ik hoor van uw liefde, die ge aan alle
heiligen bewijst, en van uw geloof, waarmee ge
in den Heer Jesus gelooft. 6Moge uw geloofsbezit
zich ook tonen door de daad, door de erkenning
van al het goede, dat er is in ons, die aan
Christus toebehoren. 7 Ja waarlijk, broeder,
door uw liefde heb ik veel vreugde en troost
ondervonden, omdat ge rust hebt gebracht in de
harten der heiligen. 8 Ofschoon ik in Christus
het volste recht heb, u te bevelen wat uw plicht
is, 9 wil ik daarom toch liever een beroep op
uw liefde doen. Zie, ik Paulus, een oud man
en thans bovendien nog geboeid voor Christus
Jesus, 10 ikzelf kom u smeken voor Onésimus,
mijn kind, dat ik in mijn boeien heb verwekt,
11 en dat u vroeger van weinig nut is geweest,
maar thans zowel voor u als voor mij van groot
nut is geworden. 12 Ik zend hem u terug; hem,
dat is mijn eigen hart. 13 Ik had hem gaarne
bij me gehouden, opdat hij mij in úw plaats
zou dienen gedurende mijn gevangenschap voor
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het Evangelie. 14 Maar ik heb niets zonder uw
toestemming willen doen, opdat uw goede daad
niet afgedwongen zou zijn, maar vrijwillig zou
geschieden. 15Want misschien is hij juist daarom
een tijdje van u weg geweest, opdat ge hem zoudt
bezitten voor eeuwig; 16 niet meer als slaaf, doch
meer dan dat, als een geliefden broeder. Geldt
dit voor mij, hoeveel te meer geldt het dan voor
u, die hem terugkrijgt zowel naar het lichaam als
in den Heer. 17 Indien ge me dus als een vriend
beschouwt, neem hem dan op, als was ik het zelf.
18Wanneer hij u enige schade heeft berokkend of
u iets schuldig is, zet het dan op mijn rekening;
19 ik Paulus schrijf het eigenhandig: Ik zal
het betalen. Of liever nog: zet het op uw
eigen rekening; want ge zijt mij uzelf schuldig.
20 Ja broeder, laat mij nu in den Heer ook wat
voordeel hebben van u; stel in Christus mijn
hart gerust. 21 Ik schrijf u, omdat ik op uw
bereidwilligheid vertrouw, en omdat ik weet, dat
ge nogmeer zult doen dan ik vraag. 22Bovendien
moet ge u gereed houden, om ook mij als gast
te ontvangen; want ik hoop, dat ge mij door uw
gebeden terug zult bekomen. 23U groet Épafras,
mijn medegevangene in Christus Jesus; 24 ook
mijnmedearbeiders Markus, Aristarchus, Demas
en Lukas. 25 De genade van den Heer Jesus
Christus zij met uw geest!
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Public Domain

Language: Nederlandse taal (Dutch)

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939
Eerste uitgave: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
De Petrus Canisiusvertaling is een Nederlandse rooms-katholieke bij-
belvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De
volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst
met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus
Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige biss-
choppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste
Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten
in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.
Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2)
en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden
tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen,
kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.
First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible transla-
tion, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture,
translation of the original texts with annotations, commissioned by the
Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of
the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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