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Terugblik (1)Terugblik (1)

Timotheüs:

• Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)

• Gegroeid van hulp naar medewerker

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

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar)

Kerntekst 1e brief: 
“…  opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het 
huis van God, dat is de gemeente van de levende God, 
zuil en fundament van de waarheid” (1Tm3:15)
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2 Tm 2 Tm –– achtergrondachtergrond

• Paulus voor de 2e keer gevangen  verwacht doodsvonnis

– Paulus zal zelf niet meer de gemeenten bezoeken

– afscheidsbrief

– overdrachtsbrief

• Paulus heeft Tychicus naar Efeze gestuurd (als vervanger?) en vraagt 
Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)

• Paulus ziet de achteruitgang in de christelijke kerk(en):
– was: het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm3:16)

– wordt: een groot huis met vaten: duur/gewoon; tot eer/oneer (2Tm2:20-21)

• Brief met emotie:
– [mijn] geliefd kind (1:2) (vgl. echt kind in geloof in 1Tm, Tt)

– afscheidstranen (1:4)

– verlangen elkaar weer te zien (1:4)
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2 Tm 2 Tm –– vorige kerenvorige keren

• De zegen van trouwe / gelovige ouders (1:3-5)

• Aansporing je genadegave ten volle te gebruiken (1:6-7)

• Schaam je niet voor de Heer noch voor Zijn dienstknechten
(1:8-11, 15-18)

• Het toevertrouwde pand (1:12-14)• Het toevertrouwde pand (1:12-14)
– bewaard door de Heer  zekerheid

– te bewaren door ons  verantwoordelijkheid

• Genade geeft kracht: om de lessen van rentmeester, 
soldaat, atleet, landman in praktijk te brengen (2:1-7)

• Paulus’ volharding als voorbeeld, geworteld in de trouw van 
de Heer (2:8-13)

20-03-2018



misstanden & hoe reagerenmisstanden & hoe reageren

• woordenstrijd (NBV: redetwist) (14)
– leidt tot ondergang van de hoorders  dus absoluut niet nuttig

 (voorgaande) in herinnering brengen, betuigen voor God: niet doen

• onheilige, inhoudsloze praat (NBV: zinloos&leeg gezwets) (16)
– leidt tot verdere goddeloosheid en woekert voort als kanker

je onttrekken (afstand van nemen) je onttrekken (afstand van nemen)

 het woord van de waarheid op de juiste manier uitleggen

• dwaze en onverstandige strijdvragen (NBV: onzinnige speculaties) (23)
– komen alleen maar ruzies van

 verwerp ze

 vriendelijk, verdraagzaam, zachtmoedig terechtwijzen

 woordenstrijd & twistvragen: vgl. 1 Tim 6:4-5a
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goed bezig …goed bezig …

• als arbeider die het woord vd waarheid recht snijdt (15)
– dan hoef je je niet te schamen: voor God beproefd (= getest+geslaagd)

• als een dienstknecht van de Heer die (24-26)
– vriendelijk is voor allen (altijd, overal?)– vriendelijk is voor allen (altijd, overal?)

– geschikt om te leren  goed onderwijs

– tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijst

 doel:

 bekering

 erkenning van wat waar is

 wakker worden uit de strik van de duivel

 Gods wil doen
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dwaalleer (17dwaalleer (17--18)18)

Bewering: opstanding heeft al plaats gevonden
(subtieler dan: er is geen opstanding, vgl. 1Kor 15)

• is een halve waarheid:
– wij zijn met Christus opgestaan

– en wij zullen opstaan (onsterfelijkheid aandoen)

• uitwerking van deze leer
– of: we hebben al een soort metamorfose ondergaan  kunnen perfect zijn

(zie 1Joh1)

– of: opstanding is geestelijk  lichaam onbelangrijk … en wat je er mee doet ook 
 losbandigheid

• effect
– geloof van sommigen wordt afgebroken/omvergeworpen/ondermijnd

 conclusie: van de waarheid afgeweken
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Gods fundament (19)Gods fundament (19)

God geeft een vast fundament (vaste bodem onder de voeten)

• dat heeft een zegel met 2 kanten (opschiften)

– de Heer kent wie van Hem zijn (Gods kant: zekerheid)

– ieder die de Naam van de Heer noemt, moet zich ver houden van de 
ongerechtigheid (onze kant: verantwoordelijkheid)ongerechtigheid (onze kant: verantwoordelijkheid)

Dit fundament is bedoeld om – in een tijd van toenemende 
dwaalleer – :

• zekerheid te geven

• richting te geven 
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een groot huis (20een groot huis (20--21)21)

• de gemeente (alle ware gelovigen samen) is het huis van God 
(1Tm3:15)

• de christenheid (allen die zich christen noemen) is een groot huis:

– gouden& zilveren vaten  houten en aarden vaten
(vat  lichaam/mens; vgl. Hd9:15; Rm9:21-23; 1Pt3:7)(vat  lichaam/mens; vgl. Hd9:15; Rm9:21-23; 1Pt3:7)

(materialen: vgl 1Kor3:12-13)

– tot eer  tot oneer

 als je je hiervan reinigt ben je een vat

 tot eer

 geheiligd

 bruikbaar voor de Meester (Heer des huizes)

 tot alle goed werk toebereid
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ontvlucht en jaag naar (22)ontvlucht en jaag naar (22)

• ontvlucht de begeerten van de jeugd (nl. … ?)

• jaag naar

– gerechtigheid

– geloof

– liefde

– vrede

met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart

20-03-2018



Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?
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VragenVragen

1. Heb je wel eens een woordenstrijd/twistvragengesprek 
meegemaakt? Wat deed dat met je? Hoe ging je er toen mee 
om; wat zou je nu doen?

2. Waarheid is een kernwoord: vs 15, 18, 25? Wat moet je wel 
doen, wat niet t.o.v. de waarheid volgens deze verzen?

3. Welke dwaalleer kom jij in deze tijd veel tegen? Hoe 3. Welke dwaalleer kom jij in deze tijd veel tegen? Hoe 
ondermijnd die het geloof van sommigen?

4. Wat is het doel van terechtwijzing (vs 25)? Hoe moet je 
terechtwijzen?

5. Begeerten van de jeugd: waar denk je dan aan? Zijn die ook 
een gevaar voor jou (die ouder is)?

6. Bruikbaar voor de Meester: wat is jouw verlangen? Hoe kun 
je nog meer bruikbaar zijn?
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