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Wie schrijft, wanneer en waar
Paulus, gevangen in Jeruzalem AD 57, en 2 jaar in de
gevangenis in Caesarea, komt na schipbreuk en 3 maanden
verblijf op Malta aan in Rome en schrijft aan Timotheüs vanuit
zijn eigen huis.
• Apostel – met gezag van de Heer
• Bezorgd over wolven in de kerk Hd. 20:29
• Bemoedigd en bevestigd opdracht van Timotheüs in Efeze

Kernboodschap van de brief
•
•
•
•

Weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God
Het huis van God is zuil en fundament van de waarheid
Geef acht op jezelf en op de leer
Blijf standvastig en trouw
U weet nu hoe men zich moet gedragen in het
huis van God, dat is de gemeente van de levende
God, zuil en fundament van de waarheid.
4:7 Wees een voorbeeld.. Blijf bezig met het
onderwijzen ... Overdenk deze dingen ..Leef erin ...
Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin.
3:15

Opbouw van de brief

•
•
•
•
•

Confronteer de valse leraren en hun leer!
Ze gaan verkeerd met de wet om
Hun leer bevorderd niet echte liefde en echt geloof
Dit heeft alleen maar splitsingen veroorzaakt!
De wet moet mensen helpen ontdekken dat ze een verlosser
nodig hebben

Opdracht voor Timotheüs
Timotheüs
•
•
•
•
•
•
•
•

Opdracht

Jong, geestelijke zoon 1Kor4:17
1:1-11 Breng gezonde leer
Lichamelijk zwakker
1:12-17 Verkondig het evangelie
Kon ontmoedigd raken
1:18-20 Verdedig het geloof
Toegewijd
Liefde voor Gods volk Phil 2:20-22
Trouwe dienaar 1 kor 4:17
Aanbevolen door de gemeente Hd 16:2
Over het hoofd gezien door mensen 4:12

Gezocht: betrouwbare dienaar
•
•
•

21x “trouw”, 6x “U echter”
Hoe trouwer, hoe meer lijken wij
op God
Voorbeelden:
–
–
–
–
–

•
•

Noach bouwt een ark
Abraham offerde zijn zoon
Ruth blijft bij haar schoonmoeder
Esther trouw aan haar volk
Jezus is trouw Heb 3:2

Trouw in kleine dingen Mt 25:23
Trouw aan zijn woord, zijn taak
voor ons, de mensen om ons
heen

God van trouw
Zijn Ja is Ja
Zijn woord is waar
Hij houdt zijn beloftes
Je kunt op Hem bouwen

1Kor 4:2

Leer is voor schoenmakers??
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee! - Leer is de basis van het geloof
Leer bepaalt geloof Rom 10:17
Leer is ingang van valse broeders – daarom ook “command”
Valse leer besmet – vermijd contact! 2 Joh 1:10
Valse leraren hebben eigeninteresse
Vals gedrag lastert de naam van God en de leer 1 Tim 6:1
Discipel = leerling!
Grote opdracht? Mt 28:18-20
Leer moet in trouwe handen 2Tim 2:2

v.3

Gezonde leer
1 Tim 1:10
1 Tim 6:3
2 Tim 1:13
2 Tim 4:3
Titus 1:9
Titus 2:1
Titus 2:8

en als er iets anders tegen de gezonde leer is,
een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde
woorden van onze Heere Jezus Christus
houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden
want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt
anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs
maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.
spreek een gezond woord

Goede leer – slechte leer
Goede Leer
•
•
•
•

Bouwt op
Versterkt Geloof
Bevordert eenheid
Brengt een goed geweten
– Innerlijke scheidsrechter
– Kan besmet worden door
herhaaldelijk ignoreren Tit

Slechte Leer
•
•
•

•

1:15

– Kan verharden, ongevoelig
worden 1Tim 4:2
– 21x door Paulus genoemd

•
•
•

Uitvinding van mensen
Brengt verdeeldheid
Leidt tot huichelarij
– Verkeerde toepassing
van de wet is hier
geschikt voor!
Is moeilijk door te geven –
niet iedereen snapt het!
Heeft veel nieuwtjes nodig
Kittelt in de oren
Stimuleert intellect,
dromerij en speculaties

Goed gebruik van de wet
Niet
• Dit moet je die om God te behagen
• Iedereen die dit weet of doet is beter
Maar
• De wet brengt al het kwaad aan het licht!
• De wet maakt duidelijk dat we een redder
nodig hebben
•
•

Wet zonder evangelie is diagnose zonder geneesmiddel
Evangelie zonder wet is geneesmiddel voor mensen die niet weten
dat ze ziek zijn

kenteken van gezonde leer
Het einddoel nu van het gebod is liefde die
voortkomt uit een rein hart, een goed geweten
en een ongeveinsd geloof.
Geest

een rein
hart

Ongeveinsd
geloof

Goed
geweten

Liefde

Beproef alle dingen …
Wat zegt dit over God?
Wat zegt dit over de mens?
Is dit gebaseerd op meer dan 1 tekst?
Versterkt het mijn liefde tot God?
Wat is het resultaat in mijn leven?
Helpt het mij om Gods doel te bereiken?

12

vragen
1.

2.
3.
4.

5.

Wat is jouw wens voor medegelovigen, bijvoorbeeld op
een verjaardags-kaartje? Waarom noemt Paulus
barmhartigheid?
Wat voor interesse hebben valse leraren? Wat zijn
methodes van valse leraren?
Wat is gezond voedsel? Wat is gezonde leer? Hoe kun jij
dit onderscheiden van valse leer?
Heb je voorbeelden van valse leer die een verdeeld
hart, een onrein geweten of een wankelend geloof
teweeg brengt?
Hoe goed, en in welke situatie functioneert jouw
geweten? Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw geweten
goed blijft functioneren?

