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Overzicht van 1 Timotheüs 
 

door: Hugo Bouter 
1 Timotheüs 

 

Inleiding 

Schrijver, geadresseerde, en doel: Paulus aan zijn echt 
kind in het geloof (Hand. 16) en medewerker 
Timotheüs (= godsvereerder!) in Efeze (1:3), teneinde 
zijn taak als gezant van de apostel goed te kunnen 
vervullen. 

Onderwerp: de gezonde leer, de orde in en het bestuur 
van Gods huis op aarde, regels voor geestelijk 
leiderschap, voor opzieners en dienaars, ouderen en 
jongeren, weduwen, bestuurders en leraars, slaven en 
meesters, alsook rijken in de tegenwoordige eeuw. 
 

Trefwoorden 

T.a.v. God: de Heiland-God; de gelukkige (of: zalige) 
God; de Koning der eeuwen; de levende God; de 
Onderhouder; de Heerser. 

T.a.v. Gods Woord: het woord is betrouwbaar; de 
gezonde leer; de goede leer; de godsvrucht (= het 
vrezen van God); de verborgenheid van de godsvrucht; 
de goede belijdenis; het toevertrouwde pand. 

T.a.v. onze eigen verantwoordelijkheid: het pand 
bewaren; de goede strijd strijden; ontvluchten en jagen; 
de mens Gods; het eeuwige leven grijpen; het geloof 
behouden; het gebod bewaren; afdwalen, afvallen van 
het geloof. 

 

Indeling 

Hoofdstuk 1 — De gezonde en betrouwbare 
leer handhaven 

Aanhef en zegenwens: genade, barmhartigheid en 
vrede (vs. 1-2).  

Bevel om verkeerde leer te bestrijden in Efeze 
(eigenlijk het ‘prototype’ van de Gemeente van God 
volgens Hand. 20; Efeze; Openb. 2). 

Het positieve doel van het bevel in verband met Gods 
beheer (d.i. rentmeesterschap = economie = huisregels) 
van Zijn huis (vs. 3-5).  

Het gevaar van afwijkingen van de gezonde leer: 
Joodse fabels (vs. 4; vgl. 4:7 en Tit. 1:14), alsmede 
verkeerde wetsleer (vgl. Rom. 6:14) (vs. 6-11). 

Paulus' dankzegging dat hem, de grootste der zondaren, 
door genade de bediening van het evangelie is 
toevertrouwd (vs. 12-17). 

Opnieuw een apostolisch bevel aan Timotheüs om de 
goede strijd te strijden, het geloof en een goed geweten 
te behouden (i.t.t. Hymenéüs en Alexander) (vs. 18-
20). 

 

Hoofdstuk 2 — Voorschriften voor het 
gedrag van mannen en vrouwen, o.a. bij het 

bidden 
Bevel om te bidden tot God als onze Heiland-God.  

Er zijn vier vormen van gebed: smekingen, gebeden, 
voorbiddingen en dankzeggingen (vs. 1).  

Reikwijdte en doel van het gebed (vs. 2). 

 

Argumenten:  
(1) God, onze Heiland wil dat allen behouden 

worden (vs. 3-4); 

(2) Er is één God, en één Middelaar die Zijn leven 
gaf tot losprijs voor allen (vs. 5-6a). 

(3) Het zegel van het apostolisch getuigenis op zijn 
eigen tijd (vs. 6b-7). 

 

Condities voor mannen bij het bidden, zowel 
uiterlijk als innerlijk:  

bidden in elke plaats, heilige handen, zonder toorn en 
twist (vs. 8). 

Condities voor vrouwen, zowel uiterlijk als 
innerlijk:  

waardige kleding, geen opsmuk; een tooi van goede 
werken; stilheid, onderdanigheid, zich laten leren (vs. 
9-12). 
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Argumenten:  
(1) De scheppingsorde van het eerste mensenpaar. 

(2) De volgorde in de val van Adam en Eva. 

(3) Gods belofte voor de redding en bewaring van 
de vrouw (vs. 13-15). 

 

Hoofdstuk 3 — Voorschriften voor 
opzieners en dienaars in de gemeente; 

persoonlijke boodschap voor Timotheüs 
Het opzienerschap: een goed werk (een opziener is een 
oudste — episkopos/presbuteros) (vs. 1). 

Kwalificaties voor opzieners: persoonlijke eisen (vs. 2-
3); een goed bestuurder (vs. 4-5); geen pasbekeerde 
(vs. 6); goed getuigenis van hen die buiten zijn (vs. 7). 

De dienaars (diakonoi) en hun vrouwen: persoonlijke 
eisen voor de dienaars (vs. 8); geestelijke voorwaarden 
t.a.v. het geloof en het geweten (vs. 9); éérst beproefd 
(vs. 10); (hun) vrouwen (vs. 11); goed besturen (vs. 
12); goed dienen (vs. 13). 

De verborgenheid van de godsvrucht:  

• Paulus' hoop (vs. 14);  

• zich weten te gedragen in Gods huis (twee 
definities van de Gemeente) (vs. 15);  

• ons gedrag in Gods huis is nauw verbonden met 
de godsvrucht en het grote centrale geheim 
daarvan, d.i. Christus Zelf (in zes aspecten) (vs. 
16). 

 

Hoofdstuk 4 — Verdere voorschriften voor 
Timotheüs 

Aankondiging van verval en afval van het geloof in 
latere tijden (dit in contrast tot de Persoon van 
Christus, die het geheim van de godsvrucht is).  

Deze nadrukkelijke openbaring van de Geest staat in 
tegenstelling tot het werk van verleidende geesten en 
de leringen van demonen (vs. 1-2).  

Specificatie van de dwaalleer: verbod van 
scheppingsgaven (het huwelijk en het gebruik van 
voedsel (vs. 3). 

 

Tegenargumenten:  
(1) de scheppingsgaven zijn goed, en  

(2) ze worden in onze gebroken werkelijkheid 
geheiligd door Gods Woord en door het gebed 
(vs. 4-5). 

Timotheüs zelf als dienaar: een goed dienaar van 
Christus, goed opgevoed (vs. 6); verwerpen van fabels 
(vs. 7); oefenen in de godsvrucht (vs. 8); apostolische 
aansporing (vs. 9-11).  

Het dienstwerk zelf: wees een voorbeeld (vs. 12); houd 
aan met leren (vs. 13); verwaarloos niet de genadegave 
(vs. 14); leef in die dingen (vs. 15); achtgeven en 
volharden (vs. 16). 

 

Hoofdstuk 5 tot 6:2 — Diverse 
(leeftijds)groepen in de gemeente 

Oudere en jongere broeders en zusters (vs. 1-2). 

Weduwen en hun leefomgeving (vs. 3-8). Oudere en 
jongere weduwen (vs. 9-16). 

Oudsten die goed besturen (vs. 17-18). Oudsten die 
zondigen (vs. 19-21). 

Anderen: erkenning van anderen — geen gemeenschap 
met zonden — reinheid — gebruik van wijn (vs. 22-
23). Zowel zonden als goede werken tevoren openbaar 
(vs. 24-25). 

Slaven en gelovige meesters (6:1-2). 

 

Hoofdstuk 6:3-21 — De godsvrucht, de 
geldzucht, de rijken en de mens Gods 

Geen andere leer brengen (vs. 3). Profiel van verkeerde 
leraars (vs. 4-5).  

Goed gebruik van de godsvrucht — geen geldzucht (vs. 
6-10). Voorschriften voor de mens Gods tot op 
Christus' verschijning (vs. 11-16).  

Voorschriften voor de rijken in de gemeente (vs. 17-
19).  

Laatste vermaning aan Timotheüs: ware en valse 
kennis (vs. 20-21a). 

Groet: De genade zij met jullie (vs. 21b). 

 

 


