Geloofstrijd – hoe kun je
overwinnen?
2 Timotheüs 4:9-22
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2 Tim – achtergrond
•

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)
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 Tim – vorige 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 of Zijn dienstknechten (1:8-11, 15-18)
Het toevertrouwde pand (1:12-14)
–
–

•
•
•
•
•

bewaard door de Heer  zekerheid
te bewaren door ons  verantwoordelijkheid

Genade geeft kracht: rentmeester, soldaat, atleet, landman (2:1-7)
Paulus’ volharding als voorbeeld (2:8-13)
God geeft een vast fundament (zegel met 2 opschriften) (2:14-26)
Adviezen voor zware tijden: afkeren van huichelaars (3:1-9), goed
voorbeeld navolgen (3:10-13), je verdiepen in Gods Woord (3:14-17)
predik het woord (vs. 1-4), vervul je bediening (vs. 5-8) want Koning Jezus
gaat verschijnen – en dan blijkt alles de moeite waard geweest te zijn
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Paulus’ evangelisatie team
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timotheüs moet snel komen, Paulus heeft haast
Markus is nu een bruikbaar dienstknecht Hd 15:36
Tegenwerkende mensen ontvangen straf Rom 12:19
de Heer prijzen onder alle omstandigheden v.18
Praktisch: mantel en boekrollen nodig
Priska & Aquila: teamwork Hd 18:26 Rom 16:3
Tychikus: flexibel inzetbaar Ef 6:21; Kol 4:7; Tit 3:12
Carpus: faciliteitenteam, ook belangrijk
Erastus: financiën in Korinth Rom 16:23
Trophimus: hij is ziek, en ook deel van het team
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Wat mensen doen
•
•
•
•
•

tegenwerking: Alexander 1Tim 1:20? Hd 19:33?
alleen laten: christenen in Rome Hd 28:15
bang om te helpen - vanwege Nero? v16
verlaten: Demas Fil 24, Kol 4:14, (Heb 6:5), Mk 14:50
de tegenwoordige wereld liefkrijgen v.10
– graven naar ijzer met een gouden hak
– 1 euro betalen om10 ct te krijgen. Roeping
opgeven voor de schatten van de wereld
– verstikt door zorgen van het leven
– vallen voor zichtbare rijkdom & mogelijkh.
– druk ontwijken, teleurgesteld in God
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afscheid van Demas
Het wordt me
te veel
Ik heb een
andere roeping

Wie weet of het
allemaal klopt
Zo wil ik niet
eindigen

Ik ga mijn talenten
ergens anders inzetten
Succes met je
zendingsopdracht
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Denk aan wat wij voor
Jezus mochten doen
Laat je me alleen in de
gevangenis?
Je hebt het me toch
beloofd?

… en jouw
kroon in de
hemel?

Wil je de Heer
ontrouw
worden?

Ik bidt dat Hij
je achterna
gaat!

Wat doet de brullende leeuw
• Satan

1Pe5:8; Dan6:22; Jak 4:7

– legt hinderlaag
– isoleert zijn prooi
– breekt nek of bijt in de keel

• maakt stil en verlamd
– misbruikt Bijbelteksten
– gebruikt mensen Mt 16:23

Lk 4:10

• vernielt ons geloof
– twijfel, leugens

Joh 8:44

• vernietigt ons getuigenis
– als christen onbruikbaar
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Mt 13:22

Wat doet de Heer?
• staat bij

Ps 40:18; Heb 13:5

– steunt, luistert, spreekt, geeft kracht
– voorkomt depressie (doorn in het vlees?)

• komt erbij

Hd 18:9-11; Hd 23:11;Hd 27:23

– bemoedigt en bevestigt de opdracht

• versterkt

Phil 4:13; 1 Kor 4:13

– helpt in alle omstandigheden
– neemt gevoel van nutteloosheid

• helpt de opdracht vervullen

1Tim 1:12

– zorgt dat je loon mag verwachten

• redt en verlost
– nu en voor eeuwig
15-05-2018

Vragen
1. Wat zijn de wapenen en de strategie van de brullende leeuw
die jouw getuigenis en geloof in gevaar brengen?
2. Wat maakte het moeilijk voor Demas om Paulus te volgen? Wat
zijn verleidingen om als christen de wereld lief te krijgen?
3. Hoe reageert Paulus op de teleurstelling door de broeders in
Rome? Hoe reageer jij als medechristenen niet aan jouw
verwachtingen voldoen?
4. Lees v 17: "De Heer heeft kracht gegeven". Heb jij daar ook
een voorbeeld van? Hoe voelt deze kracht?
5. Paulus dankt zijn "evangelisatie"-team. Hoe kunnen wij
bijdragen aan het werk van de Heer? In welke vorm heeft de
Heer je daarin bevestigd en gezegend?
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