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Kenmerken van 1 Timotheus
Timotheüs:
•

Geloofszoon van Paulus
(1Tm1:2)

•
•

Gegroeid van hulp naar
medewerker
Met zelfstandige
opdracht in Efeze
(1Tm1:2)

Trefwoorden:
gezond, goed,
(be)trouw(baar)
Kerntekst: 1 Tm 3:15  weten hoe we ons
moeten gedragen (hoe het toe moet gaan) in
Gods huis = de gemeente

1 Tim. 1 and 2

•

gezonde leer: heeft liefde tot doel, geen wetticisme

•

van vervolger een verkondiger: voorbeeld van Gods
genade
- de goede strijd strijden

•

gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken
- oproepen voor man en vrouw, met rolverschil

1 Tim. 3
•
•

Bijbels gemeentemodel steunt op plaatselijke oudsten die door
diakenen worden gesteund
Voorwaarden voor oudsten (=opzieners):
–
–
–
–
–
–
–

•

onberispelijk: niet concreet te beschuldigen
man van 1 vrouw: niet polygaam; ook: trouw (geen flirter)
beheerst: stabiel, niet zomaar uit balans, evenwichtig
bekwaam om te onderwijzen  in 1 op 1 gesprekken
een ordelijk gezinsleven (onderdanigheid met waardigheid)
geen pasbekeerde (gevaar van hoogmoed)
goed getuigenis buiten de kerk! (anders: gevaar van schijnheiligheid)

De gemeente draagt de waarheid uit (zuil) en verdedigt die
(fundament). De waarheid is ten diepste niet een
‘(onderwijs)systeem’, maar een Persoon die in 1Tm 3:16 bezongen
wordt

Overzicht 1Tim 4
•

Er komen moeilijke tijden - afval van het geloof
– niet van gelovigen maar van onheiligen

•

Heb 6:6 1Joh 2:19

Verleiding door verkeerde leer
– van huichelachtige (geestelijk ogende) personen
– mensen zonder geweten

•

Waaraan herken je gevaarlijke leer?
– Focus op het lichaam i.p.v. op godsvrucht (4:7)
– Streelt het gehoor van de toehoorders (4:3)

•

Opdracht aan Timotheüs
– Goede dienaar van Jezus: Predik het woord!
– Als goddelijke dienaar praktiseer het woord!
– Als impactvolle dienaar groei in het woord!

•

Bemoediging aan Timotheüs
– Denk niet dat je te jong bent
– Je hebt een genadegave ontvangen
– Je kunt de overwinning behalen

Warrige tijden – wat de leer betreft
• Leer komt van de duivel
–
–
–
–

Strategie om dienaren te verleiden Hd 20:30
Kracht Van de duisternis Kol 1:13
Werken van de duisternis Eph 5:11
Hij kon zelf Petrus gebruiken Mt 16:23

• Leiders willen dat je hen volgt
– Geloof in Jezus is niet primair
– Maken je onderdeel van hun programma

• Doen niet wat zij zeggen
– Niet eerlijk en oprecht v2
– Slecht geweten 1:5.19;3:9  verhardt

• Negeren Gods woord, of vermengen het
– Halen principes weg en voegen regels toe! Ascetische leer + jodendom
– Scheppingsprincipes negeert Gen 2:18; Gen 9:3

Bestand tegen verkeerde leer
valkuil

remedie

Geen kennis en onderscheidingvermogen

Hos 4:6 Gebruik vast voedsel Heb 5:14

krenten uit de pap halen

Volle raadsbesluit, hele Bijbel, tekst met tekst vergelijken

charisma en drama

Toets alles! Beproef de Geesten 1 Joh 4:1; Focus op de
boodschap van Jezus en kracht van evangelie 1 Kor 2

glans en glitter

De inhoud - niet vorm en emotie - is belangrijk

wens naar veiligheid, de
menigte volgen

Elia had gelijk - niet de 950 baalspriesters. Micha had gelijk
niet de 400 profeten met een leugengeest

gestreelde oren, prosperity
gospel

Focus op wat blijft, wat karakter vormt, wat meer is dan
alleen oor et lichaam. Niet God aanpassen aan onze wensen
– maar andersom

Geen open houding

Berea houding Hd 17:10 - onderzoek nieuwe dingen, ook al
zit het niet in jouw traditie

Goede dienaar
• 4:6 Opgevoed door gezonde leer
– Heeft de smaak te pakken Jer 15:16;Mt 4:4;1 Petr 2:2
– Weet hoe hij Gods woord nodig heeft (Luk 4:4)

• Begrijpt, volgt en spreekt Gods woord:
–
–
–
–
–

Eten verontreinigd niet Mk 7:14; Hd 10;1Kor 10:23.3
Als de buik je God is - niet goed Lk 21:34
Als je trots bent op ascetisch leven - ook niet Kol 2:20
Neem, dank en eet
Eten, drinken of vasten alles tot eer
van Hem 1Kor 10:31

• Fabeltjes en mensengeboden afwijzen
– Mythes, simplificering, menselijke
wijsheid, overlevering, boerenwijsheid
– Opletten als mensen presteren door
strenge geboden op te stellen
– Lichaam is slaaf - niet meester

Goddelijke dienaar
•
•
•

4:7 Oefen met discipline - net als een atleet
Houd vol en blijf erbij staan 4:11
v13 toegewijd, geabsorbeerd zijn in Gods woord
– Lezen: Bijbel (voor-)lezen
– Bemoediging = vermaning
– Leer = toepassing voor het leven

•

Voorbeeld voor anderen
Woord Ef 4:15 liefde en genade met zout
Gedrag, doen  achting Tit 1:16
Liefde, barmhartigheid
Geloof, vertrouwen op God en zijn
woord
– Reinheid in hart, gedachten en lichaam

–
–
–
–

Impactvolle dienaar
•
•

4:15 Leef in het woord, groei in het woord (stilstaan is teruggaan)
Bekwaam om te leren (Gods kant/onze kant)
–
–

•
•

Overdenk v.15  zelf-onderzoek, v.16, Hd 20:28
Meditatie, reiniging, zelf-onderzoek, dienst, offer, getuigenis
–
–
–
–
–

•

speciale Gave voor speciale opdracht 1Kor 15:10 Phil 4:13
gebruik de genadegave (geschenk)

Doel van studeren is leren (Thomas Manton)
Doel van mediteren is handelen, of beïnvloeden van gevoelens
Wie ben jij, wat doe jij: komt op de 1e plaats.
Daarna de leer die je wilt brengen
Doen wat je zegt! (vgl. farizeeër, zie 1.Kor 9:27).

Vordering maken = “pionieren” v.15
–
–
–

Je kunt mensen alleen maar naartoe leiden
waar je zelf eerst was (ook in je gezin)
Charles Finney: preacher save thyself
Moreel gezag nodig (onberispelijk zijn 3:2)

Vragen
1. Wat zijn redenen waarom mensen verkeerde leer zo makkelijk en
graag aannemen (voorbeeld: welvaartsevangelie, new age)?
2. Wat is een training plan voor een atleet (marathonloper), hoe lijkt een
training plan voor christen hierop?
3. Heb je een voorbeeld voor een opdracht waarvoor je een gave nodig
hebt?
4. Wat hoort bij een goede geestelijke zelfinspectie (vgl. voetwassing Joh
13:8-10) en heb je praktische tips hierin?
5. Studeren en overdenken (=mediteren), wat is het verschil? Heb je een
tekst waar je laatst over zat te mediteren? Wat was het resultaat?

