Strategisch advies voor de strijd
van geloof
1 Timotheüs 6:11-21
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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, 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
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Terugblik
1 Tim 1 1 Tim 2 1 Tim 3 -

gezonde leer; doel: liefde (geen wetticisme)
vervolger  verkondiger: voorbeeld van Gods genade
de goede strijd strijden
gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken
oproepen voor man en vrouw, met rolverschil
opzieners en diakenen: nodig voor een goed functioneren
van de gemeente als pilaar (uitdragen) en fundament
(verdedigen) van de waarheid: Jezus
1 Tim 4 - er komt valse leer (geest t.o. lichaam)
- wees zelf een trouw dienaar!
1 Tim 5 - vermaning in omgang met oud/jong broeder/zuster
- zorg voor de (echte) weduwen
- maatregelen voor harmonie in de gemeente
1 Tim 6 - tevreden met je plek in de maatschappij?
tevreden met wat je hebt?
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Wie is God
•
•
•
•
•
•

Koning van Koningen
De Onzichtbare, ontoegankelijk Ex 33:20
De Heerser: dictator, potentaat Jes 6:3
Hij die verschijnt
Onsterfelijk
Licht 1Jo 4:12

Bemoediging voor Timotheüs met zijn moeilijke opdracht
in de morele duistere van Efeze.
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De mens Gods
•
•
•
•

David Neh 12:24
Elijah 1Kon 17:18
Samuel 1Sam 9:6
Mozes Deu 33:1

Verzegeld!

• Verwachten hun recht van God, Zachtmoedig, ijverig
voor de Heer, snel om te belijden, luisteren naar Gods
stem, nemen Gods woord serieus, verwachten zegen
van de Heer, zijn eerlijk en oprecht na de Heer toe,
zijn leider door voorbeeld, dapper gaan in geloof,
kijken niet achteruit

06-02-2018

Karakter van een mens van God
• Gerechtigheid
– Praktische integriteit, wat ik zeg is wat ik doe

• Godsvrucht
– Wat ik doe, godvrezend gedrag

• Geloof
– Beter: trouw. Je kunt op hem/haar steunen

• Liefde
– Agape, gevend niet nemend, offert zich op

• Volharding
– Zie je pas als het moeilijk wordt

• Zachtmoedigheid
– Kracht onder controle, zachtaardig, om niet als volhouder een
tiran te worden
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De strijd van geloof
• Niet vlees en bloed, daarom geloofsstrijd Ef 6, of
vechten om het geloof te behouden v.10+21?
• Strijden in gebed Rom 15:30
– Licht tegen duisternis, wapen van het licht Rom 13:12
– Goed tegen kwaad, wapen der gerechtigheid 2Kor 6:7

• Gevaar: Gnosis=Weten

Kol 2:8

– niet huidige wetenschap
– “weten” over visies, engelen, geheime openbaringen in het
OT
– materie is uit den boze, onnatuurlijk levensstijl
– New Age Mix: oosterse religie, christendom, jodendom,
wetticisme

• Alles wat de duivel gebruikt om ons geloof af te breken
– Elk slecht voorbeeld, woord, gedachte
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2Kor 10:4

Strategisch advies
• Vluchten of separeren
– Voorbeeld: Jozef, David 1 Sam 19:10
– Soms verkeerd Neh 6:11; niet uit partijdigheid of vleselijke
overweging, maar uit overtuiging

• Volgen
– Overal voor vluchten maakt bitter en eenzaam
– Waar ben jij voor!? Wie ga je achteraan?

• Vechten
– Schep en zwaard

Neh 4:17

• Vastberaden zijn
– Trouw in het doorgeven
van de waarheid 1:11; 2Tim 2:2
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Wat bemoedigd ons?
• het eeuwige leven – onze beloning, je mag er nu
al naar grijpen
• onsterfelijkheid die we van hem verkregen
hebben
• het voorbeeld van de Heer, toen hij over zijn
missie ondervraagd werd Mt 27:11
• de geweldige God die we hebben, die alle dingen
levend maakt Joh 19:11
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Voor de rijken
• Geldt voor ons als “eerste
wereld” land
• Niet eigenaren maar beheerder Deu 8:18
• Maakt dankbaar - niet trots vgl. Op 3:17
• Vertrouw op de Heer – niet op jouw
geld Op 3:17; 1Kon 17:13
• Geniet MET de Heer Lk15; Pred 2:24;5:19
• Gebruik het als investering in Gods rijk
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Vragen
1. Wat vind jij de mooiste eigenschap van God in dit hoofdstuk,
en waarom?
2. Wat is de goede strijd van het geloof in jouw leven? Wat
gebruikt de duivel als wapen om jouw geloof af te breken?
3. Wat maakt iemand een mens die God toebehoort? Ken jij
iemand die jij een “mens Gods” zou noemen en waarom?
4. Lees vers 11: Welke dingen moet de mens die God toebehoort
ontvluchten? Hoe ontvlucht je “deze dingen” in onze
maatschappij?
5. Wat vind je van “shoppen". Hoeveel mag en waar liggen de
gevaren? En wat vind je van sparen? Hoeveel mag en waar
liggen de gevaren?
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