Trouwe medewerkers gezocht
Inl. Timotheüs & Titus
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• Hun relatie met Paulus
• Hun opdrachten
• Indelingen van de brieven aan hen
• Trefwoorden in de brieven aan hen
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Hun relatie met Paulus
• Vader-zoon relatie in het geloof
– Titus: Tt 1:4 (betrokkenheid: 2Ko2:13)
– Timotheüs: 1Tm1:2, 18; 2Tm1:2; 1Ko4:17

• Meegenomen op reizen
– Titus: Gl2:1-3
– Timotheüs: Hd15:40-16:4a; 17:14-15; 19:22; 20:4-5

• Medeschrijver van brieven
– Timotheüs: 2Ko, Fp, Ko, 1&2Th, Fm
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Hun opdrachten
• Groei in verantwoordelijkheid
– Titus: deelgenoot(partner) en medearbeider (2Ko8:23)
– Timotheüs: medearbeider (Rm16:12;1Th 3:2), actief in het
werk van de Heer (1Ko16:10), dienstknecht van God (1Th 3:2)

• Afgezanten van Paulus
– Titus: naar Korinte
a) vanwege een wantoestand (2Ko 7)
b) om een collecte op te halen (2Ko8)
– Timotheüs:
* naar Korinte om Paulus’ onderwijs te bevestigen (1Ko4:17)
* naar Filippi om te weten hoe het met hen gaat (Fp2:19)
* naar Thessaloniki voor versterking in geloof (1Th3:2,6)
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Hun speciale opdracht
• Zorgen voor oudsten/opzieners
– Titus: oudsten aanstellen in elke stad van Kreta (Tt1:5)
– Timotheüs: in Efeze orde op zaken stellen (1Tm1:3), waarbij
oudsten en dienaren (diakenen) een grote rol lijken te spelen

• Daarom: criteria voor oudsten/opzieners
– Tt1:6-9 (oudsten)
– 1Tm3:1-13 (opzieners & diakenen)
– 1Tm5:17-21 (oudsten eren en corrigeren)
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Indeling van de brieven (1)
1Tm1 : verkeerde en gezonde leer
1Tm2 : aansporingen en voorschriften voor gebed
1Tm3 : voorwaarden voor opzieners en dienaars
1Tm4 : trouw blijven doorgaan
1Tm5 : zorg voor anderen
1Tm6 : geldzucht of godsvrucht
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Indeling van de brieven (2)
2Tm1

: Paulus’ voorbeeld van trouw

2Tm2

: wees een goede dienstknecht, wees bruikbaar

2Tm3:1-4:8 : wees trouw in een tijd van verval

2Tm4:9-22

: mensen zijn niet altijd trouw, de Heer wel

Titus 1 : Titus’ opdracht op Kreta
Titus 2 : geef gezond onderwijs
Titus 3 : zet je in voor goede werken
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Trefwoorden in de brieven (1)
1. Paulus wil dat we (geestelijk) gezond zijn
– gezonde leer nodig (1Tm1:10; 2Tm4:3; Tt1:9; 2:1)
– gezonde woorden nodig (1Tm6:3; 2Tm1:13)
– zodat we gezond in het geloof zijn (Tt1:13; Tt2:2)

2. Paulus moedigt aan tot het goede (agathos)
– goede werken doen (1Tm2:10; 5:10; 2Tm2:21; 3:17;
Tt1:16; 3:1)
– een goed geweten hebben (1Tm1:5,19)
– goed doen, zijn (Tt2:5)
– goede trouw laten zien (Tt2:10)
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Trefwoorden in de brieven (2)
3. Paulus moedigt aan tot het prijzenswaardige (kalos)
–
–
–
–
–
–
–
–

goede werken (1Tm3:1; 5:10,25; 6:18; Tt2:7,14; 3:8,14)
de goede strijd strijden (1Tm1:18; 6:12; 2Tm4:7)
een goed getuigenis hebben (1Tm3:7; Tt2:5)
een goede dienstknecht/soldaat zijn (1Tm4:6; 2Tm2:3)
in de goede leer opgroeien (1Tm4:6)
de goede belijdenis afleggen (1Tm6:12,13)
het goede (onder)pand bewaren (2Tm1:14)
goed besturen/dienen (1Tm3:4,12,13; 5:17)

Dat leidt tot
– een goede positie (1Tm3:13)
– een goed fundament voor de toekomst (1Tm6:19)
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Vragen?
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Vragen
1.

2.

3.
4.

Ken jij hedendaagse voorbeelden binnen de
(eigen/wereldwijde) kerk van Paulus – Timotheüs/Titus
combinaties? Is iemand een Paulus voor jou? Ben jij
een Paulus voor iemand? Wat zou je hierin willen?
Ga eens voor jezelf na hoe je gegroeid bent in
verantwoordelijkheden sinds je tot geloof gekomen
bent. Bemoedig elkaar daarmee.
Lees over ‘goede werken’ Ef 2:8-10 en Jk 2:21-26.
Spreken Paulus en Jakobus elkaar tegen of vullen ze
elkaar aan? Licht je antwoord toe.
Hoe zou jij gezonde leer(onderwijs) omschrijven?
Wanneer wordt een leer ongezond, denk je?
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