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Allen hebben zich van mij afgewend
Dit weet u, dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgewend hebben, onder wie Fygelus en
Hermógenes zijn. De Heer geve het huis van Onesíforus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls
verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd; maar toen hij in Rome was, heeft hij mij zeer ijverig
gezocht en gevonden. De Heer geve hem barmhartigheid te vinden van [de] Heer in die dag. En
hoeveel diensten hij te Eféze bewezen heeft, weet uzelf het best.
2 Timotheüs 1:15-18
Demas was niet de enige die Paulus had verlaten. Daarvoor al hadden bekende mannen negatieve
invloed uitgeoefend op de gelovigen in Asia – het gebied rond Efeze in het huidige Turkije. Dit had
ertoe geleid dat de gelovigen in dat gebied zich van de apostel hadden afgekeerd, behalve Onesiforus,
wiens naam betekent ‘voordeelbrenger’. Al vóór de ontrouw van die mannen was deze broeder heel
nuttig geweest voor Paulus, iets wat Timotheüs zich goed herinnerde (vs. 18).
Daarna, in een veel moeilijker situatie, toen Paulus niet alleen afgewezen was door gelovigen maar
bovendien ter dood veroordeeld door de overheid, was Onesiforus helemaal naar Rome gereisd. Het
was bijna onmogelijk om de apostel daar te vinden, en het was ook gevaarlijk om ernaartoe te gaan
en de poging te wagen. Maar Onesiforus slaagde erin de verblijfplaats van Paulus op te sporen en bleef
bij hem om hem te troosten. Bijna niemand bekommerde zich om Paulus, zelfs niet in Rome; en
Onesiforus bezocht hem niet alleen in de gevangeniskerker, maar bleef ook bij hem om hem te
verkwikken!
De ijver die deze broeder aan de dag legde is een prachtige illustratie van de ‘eerste liefde’ en het
‘overwinnaar’ zijn. Hoe verdrietig zou het voor Paulus geweest zijn als deze broeder zich had
aangesloten bij de afvalligen. Paulus’ gebed: ‘De Heer geve het huis van Onesiforus barmhartigheid’
lijkt erop te wijzen dat Onesiforus was overleden.
Geen woord van kritiek of bitterheid, vloeide er uit Paulus’ pen. Nee, hij toonde een geest van genade
jegens degenen die gefaald hadden: ook dit is een kenmerk van een ware overwinnaar.
A.E. Bouter

