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Terugblik (1)

Timotheüs:

• Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)

• Gegroeid van hulp naar medewerker

• Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2)

Trefwoorden: gezond (1Tm1:10), goed (Gr: 2 woorden) (1Tm1:5), 
(be)trouw(baar)

Kerntekst: 1 Tm 3:15  weten hoe we ons moeten gedragen (hoe 
het toe moet gaan) in Gods huis = de gemeente
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Terugblik (2)

1 Tm 1:1-11

• gezonde leer (tegenover fabels, 
geslachtsregisters 
twistvragen, zinloos gepraat)

• gebruik de wet goed (diagnose 
gereedschap)

eindigt met (vs 11):

… volgens het evangelie van de heerlijkheid 
van de gelukkige God, dat mij 
toevertrouwd is.



Waarover gaat het in 1 Tim 2

• 1 Tim 2 is gebied van geestelijke strijd 

– Wij leven toch in vrijheid?

– Traditie, cultuur of gebod=wet? 

– De kerk is geen organisatie maar een organisme 

• Gebed is onze meest belangrijke dienst 

– Huis van God = Huis van Gebed Mt 21:13

• Er zijn regels om het leuk te houden 

• Die regels zijn ook nog verschillend 
voor man en vrouw 



Gebed is prio 1

• Al het werk voor God begint met gebed (eerst, meest belangrijk)
– Herkenning dat God onder ons is, en wij Hem nodig hebben

– Gebedsdienst onderscheidt kerk van elke andere club

– Gebed brengt iedereen in de juiste sfeer

• Waarom is gebed zo belangrijk
– Het gaat om wat Hij wil in de Hemel en op aarde

• Vrede en rust op aarde, veilige plek, minder criminaliteit 

• Evangelie, eeuwige toekomst van mensen

– God wil contact met ons. Hij is “Immanuel”, Ex 29:46 

– Wij zijn van Hem afhankelijk, het gaat om Hem 

• Hoe kunnen wij bidden 
– Smekingen - Voor een nood die je voelt 

– Voorbeden - waar we ons goed kunnen indenken, 

– Gebeden - kunnen we ons niet indenken, er is geen verklaring voor

– Dankzegging – in alle dingen, altijd Phil 4:6; 1 Thess 5:18



Onze dienst van gebed

• Voorbeelden 

– Daniel 3x per dag op de knieën Daniel 6:10

– David Ps. 103 Loof de Heere!

– Jezus Joh 17.19; Lk 11 (onze vader)

• In de bres staan

– Basis: Door het kruis hebben 
wij een middelaar kregen 

– In de bres staan Ez 22:30 Ps 106:23;Jes 58:12

– Voor alle levende mensen 

– Vrienden en vijanden 

– Voor de overheid .. en Nero!



Er is maar één evangelie

• Gods wil geldt voor iedereen (alle soorten mensen)
– Kennis van de waarheid voor iedereen
– Kennis van de verantwoordelijkheid voor God Hd 17:30

– Iedereen moet gered worden Hes 18:23; 2 Petr 3:9 

• Er is één losprijs betaald (om slaaf los te kopen)
– Losgeld - om slaaf los te kopen
– Niet zilver of Goud Mt 13:46; 20:28 

– Er is betaald voor allen 

• Er is één Middelaar 
– Tussen 2 partijen 
– Begrijpt beiden 
– Echt mens 1Kor15:21



Houding als God onder ons is

• Laat alle dingen op een gepaste wijze 
en in goede orde gebeuren 1 Kor 14:40

• Hij is niet een God van wanorde 1Kor 14:33

• Wanorde leidt de aandacht af van God

• Wanorde ontstaat vanzelf, orde komt van God

• Zijn tegenwoordigheid vraagt heiligheid 
Heb 10:22 

Voorbeelden

• Een plaatje voor Hem zijn (1 Kon 10:5)

• Is alles op orde? Deu 23:14 

De heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,

tot in lengte van dagen                                Ps 93:5



Verschil man - vrouw 

• Zij hebben elkaar nodig om te functioneren - eindelijk een Eva! Gen 2:23 

• Unieke taak voor man en vrouw
– man verdedigt, is pionier, initiator, onderzoeker (opdracht van God)

– vrouw bouwt het gezin en zorgt voor de relaties 

• Unieke bekwaamheid 
– taak gericht, kan abstract denken in "boxen" 

– vrouw is mensgericht, heeft alle boxen met elkaar gekoppeld 

– mannen leiden mannelijk, vrouwen leiden vrouwelijk (Mirjam, Spr. 31)

• Gezag en waarde is niet cultuurgebonden
– Volgorde bij de schepping - De man krijgt Gods gebod te horen 

– verleiding van Eva door de duivel - Verleiding treft mannen en vrouwen 

– Abraham en Sara - Hij luisterde  moeilijkheden Gen 16; later moet hij luisteren Gen 21. 

– Zonder vrouw geen man - Zelf geen Jezus! Gal 4:4 

• Vervulling in jouw rol als man of vrouw 
– gered = vervulling en oplossing van probleem: zie 1Tim 4:16!

– Man: mensen in zijn huis beschermen en geestelijk voeden - vragen beantwoorden

– Vrouw: kinderen voor de Heer opvoeden (“zij” in v.15 = kinderen) 



Mannen in de diensten

• Biddende mannen – overal??
– No prayer no power - Zie apostelen Hd 6:4 

– Vinden wij mannen dit belangrijk (bidstond)?

– Verplichting? Voor eigen lijstje? of om uit te blinken? 

• Heilige handen Ps 24:4; 66:18

– Niet: gesprenkeld met water 

– wel goed getuigenis nodig

– Rein, godvrezend 

– Oprecht met God en medemens Mk 11:24-26 

– Vergevingsgezind Mk 11:25 

• Zonder toorn (irritatie)
– Geen ruziemaker, maar vredestichter 

– geen ruzie onderling

• Zonder “twijfel”, zelfde woord als Phil 2:14 “slechte gedachten”



Vrouwen in de diensten  

• Onderdanigheid: Paulus' opinie? Nee, opdracht van God 2Tim 3:16-17; 1 Petr 3:1-7

– Mannen onder Christus, Christenen onder elkaar, Vrouwen onder christus en hun man 

– Lager in rank niet waarde Gal 3:28 : Orde helpt de mens (gezin, leger) om goed te functioneren 
1 Kor 14:40. man en vrouw even veel waard

– Er is geen vrouwelijke oudste of apostel bekend in de Bijbel  

• Kleding (Mooie kapsels met sieraden was weggelegd voor de welvarende vrouwen)

– Niet verboden, maar innerlijk is belangrijker 1 Petr 3:1-6 Schoonheid is vergankelijk.

– Kleding maakt een statement (op wie wil je indruk maken?). Geen verzorging kan ook een statement zijn! 

– Modest: Vermijdt extremen; Sober: goed verstand, zelf beheerst

• Goede werken 
– Bewijs voor goddelijke karakter (godliness) 1 Tim 2:2;10;3:16;4:7-8;6:3.5.6;11 

– Volhouders (denk aan vrouwen onder het kruis, Dorcas, Lydia, Priscilla, Phoebe en andere medewerkers 
van Paulus 

– Werken zijn visitekaartje en een uitnodiging voor ongelovige mannen

• Leren in stilte 
– Niet doodstil, maar in vrede - zelfde woord als 2:2 en 2 Th 3:12 

– Niet openbare orde verstoren maar in nuchterheid, geduld en door naar anderen te luisteren 

– vrouwen mogen leren (andere vrouwen, kinderen zie Timotheüs zelf, huiskring Hd 18:24)

evenzo (wil ik): evenzo moeten vrouwen de juiste houding hebben. Dan past het bij 1Kor11:5  



Vragen 

1. Heb je ooit een chaotische bijeenkomst of relatie meegemaakt? Wat 
was de oorzaak daarvan? 

2. Waarom is orde in de kerk een belangrijk getuigenis? Hoe past 
vrijheid van de Geest bij orde en gezag in de christelijke samenleving? 

3. Wat schuilt achter de irritatie over het verschil van man en vrouw? 
Wat voor gevoel heb je als man of vrouw bij het lezen van 1 Tim 2?

4. Waarom lukt het ons vaak niet om vaak en intens genoeg te bidden. 
Heb je tips voor een vervuld en rijk gebedsleven?

5. Hoe ervaar jij het gezamenlijk bidden voor anderen? wat verwacht jij 
daar? Wat moet je inbrengen? Wat is hier anders dan bij persoonlijk 
gebed? 

6. Wat zijn specifieke sterktes van mannen en vrouwen in de kerk? 
Welke bediening is absoluut niet voor een man/vrouw geschikt en 
waarom? 


