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Tekstgebruik

Afkorting bijbelboeken

Oude Testament   Nieuwe Testament

Thora Poëtische boeken Mt Mattheüs
Gn Genesis Jb Job Mk Markus
Ex Exodus Ps Psalmen Lk Lukas
Lv Leviticus Sp Spreuken Jh Johannes
Nm Numeri Pr Prediker Hd Handelingen
Dt Deuteronomium Hl Hooglied Rm Romeinen
    1Ko 1 Korinthiërs
Historische boeken Profetische boeken 2Ko 2 Korinthiërs
Jz Jozua Js Jesaja Gl Galaten
Ri Richteren Jr Jeremia Ef Efeziërs
Ru Ruth Kl Klaagliederen Fp Filippenzen
1Sm 1 Samuel Ez Ezechiël Ko Kolossenzen
2Sm 2 Samuel Dn Daniël 1Th 1 Thessalonicenzen
1Kn 1 Koningen Hs Hosea 2Th 2 Thessalonicenzen
2Kn 2 Koningen Jl Joël 1Tm 1 Timotheüs
1Kr 1 Kronieken Am Amos 2Tm 2 Timotheüs
2Kr 2 Kronieken Ob Obadja Tt Titus
Ea Ezra Jn Jona Fm Filémon
Ne Nehemia Mi Micha Hb Hebreeën
Es Esther Na Nahum Jk Jakobus
  Hk Habakuk 1Pt 1 Petrus
  Zf Zefanja 2Pt 2 Petrus
  Hg Haggaï 1Jh 1 Johannes
  Zc Zacharia 2Jh 2 Johannes
  Ml Maleachi 3Jh 3 Johannes
    Jd Judas
    Op Openbaring

Vertalingen

Alle tekstaanhalingen uit het Oude Testament komen uit de 
Herziene Statenvertaling (HSV).
De tekstaanhalingen uit het Nieuwe Testament komen uit de 
Herziene Voorhoeve-uitgave, ook wel TELOS-vertaling genoemd.
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Haakjes

Oude Testament

In de bijbelgedeelten van het Oude Testament worden twee soorten 
haakjes gebruikt:

Ronde haakjes ( )

Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te 
vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort 
tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog 
enigszins onderbreekt. De woorden tussen ronde haakjes behoren 
tot de grondtekst.

Vierkante haakjes [ ]

Deze haakjes staan om woorden die in de gedrukte uitgave van de 
Herziene Statenvertaling cursief staan. Omdat ik in dit boek de hele 
bijbeltekst cursief weergeef, maak ik gebruik van deze haakjes om 
deze woorden die cursief in de gedrukte uitgave staan te marke-
ren. Deze haakjes geven aan dat de ingesloten woorden niet in de 
grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands zijn ingevoegd om 
de tekst begrijpelijk te maken.

Nieuwe Testament

In de bijbelgedeelten van het Nieuwe Testament worden drie soor-
ten haakjes gebruikt. Ik citeer wat hierover in het ‘Voorwoord’ van 
de TELOS-vertaling wordt gezegd:

‘In de vertaling zijn drie soorten haakjes gebruikt:

Ronde haakjes ( )

Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te 
vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort 
tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog 
enigszins onderbreekt.
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Vierkante haakjes [ ]

Deze geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst 
voorkomen, maar in het Nederlands moeten worden ingevoegd om 
de tekst begrijpelijk te maken; deze woorden moeten dus altijd ge-
lezen worden. Met name het (bepaalde) lidwoord ontbreekt nogal 
eens in het Grieks, waar dat in het Nederlands wel noodzakelijk is; 
aangezien verschillende uitleggers van mening zijn dat het al of niet 
voorkomen van het lidwoord vaak van grote betekenis is, is ernaar 
gestreefd dit overal in de vertaling tussen haakjes te plaatsen waar 
het in de grondtekst ontbreekt.

Scherpe haakjes < >

Deze geven aan dat de ingesloten woorden in sommige handschrif-
ten wel en in andere niet voorkomen.´
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Vooraf

Beste vriend of vriendin,

Ik vind het fijn dat het achtste deel uit de Rotsvast-serie, met daarin 
een commentaar over vier brieven van Paulus, in boekvorm is ver-
schenen. Voor de publicatie op internet worden deze vier brieven 
apart als download aangeboden.

Deze vier brieven hebben met elkaar gemeen dat ze aan individuele 
gelovigen zijn geschreven, te weten Timotheüs (twee brieven), Titus 
en Filémon. Ik wil proberen je te vertellen waarom hij deze brieven 
heeft geschreven en wat jij daaraan hebt.

Je zult merken dat Gods Geest deze brieven heeft geïnspireerd, dat 
wil zeggen dat Hij de eigenlijke Auteur ervan is. Dat is de garantie 
dat zij ook voor jou, gelovige van de eenentwintigste eeuw, volop 
actueel zijn. Daarom staan ze in de Bijbel.

Ik geef nog een paar praktische tips en verklaringen voor het ge-
bruik van dit boek:

1. Zorg ervoor dat je een goede vertaling van de Bijbel gebruikt. 
In dit boek gebruik ik voor het Nieuwe Testament de zgn. her-
ziene Voorhoeve-uitgave, ook wel TELOS-vertaling genoemd. 
Het is de beste vertaling van het Nieuwe Testament die ik ken. 
Het taalgebruik is aangepast aan deze tijd, zonder dat het te-
kortdoet aan de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Voor 
het Oude Testament raad ik je aan de Herziene Statenvertaling 
te gebruiken.

2. De bijbeltekst van het betreffende stukje is aan het begin van 
het stukje opgenomen. Toch raad ik je aan om het aangegeven 
gedeelte ook in je eigen Bijbel te lezen. Ook voor alle tekstver-
wijzingen die in het stukje staan, is het belangrijk dat je die 
zelf in de Bijbel opzoekt.
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3. Belangrijk is zelfdiscipline. Je zult bereid moeten zijn je een 
beetje in te spannen, er iets voor te doen (of te laten) om de 
Bijbel beter te leren kennen. Er zullen best wel eens momenten 
zijn dat je niet zoveel zin hebt om in je Bijbel te lezen. Neem je 
daarom voor om op de tijd die jij daarvoor het meest geschikt 
acht, iets uit de Bijbel te lezen, zin of geen zin.

Om je daarbij te helpen heb ik elke brief in een aantal stukjes ver-
deeld. Tevens heb ik met een ‘V’ gevolgd door het vers nummer (bij-
voorbeeld V2 is vers 2) aangegeven om welk vers uit het hoofdstuk 
het gaat. Lees elke dag één stukje. Als je dat doet, heb je in iets meer 
dan zeven weken een goede indruk gekregen van vier aanspreken-
de brieven uit de Bijbel.

De hele Bijbel is een schitterend boek. Het is mijn gebed dat ook jij 
daar steeds meer van overtuigd zult raken.

Ik wens je Gods zegen toe!

Ger de Koning
Middelburg, nieuwe versie 2018, nieuwe druk 2020
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De eerste brief aan Timotheüs

Inleiding

Lees eerst de brief een keer helemaal door. Stel je daarbij voor dat 
hij aan jou persoonlijk is gericht. Vraag de Heer onder het lezen wat 
Zijn bedoeling ermee is voor jouw leven. Sta open voor Zijn aanwij-
zingen om iets te doen, te veranderen of niet meer te doen.

Lees ook Handelingen 16:1-3; Filippenzen 2:19-23; 2 Timotheüs 1:5.

Tot nu toe hebben we steeds brieven voor ons gehad die zijn gericht 
aan gemeenten. De eerste brief aan Timotheüs is gericht aan één enkele 
persoon. Dat betekent dat je, nog meer dan in de andere brieven, in 
deze brief aanwijzingen zult vinden voor je persoonlijke geloofsle-
ven. Je zult je, op een enkele uitzondering na, met Timotheüs kun-
nen identificeren. Dat is in elk geval de bedoeling. Als je opmerkt 
dat je in bepaalde dingen afwijkt van wat Gods Woord zegt, kun je 
dat corrigeren. Je hebt in deze brief een model voor je dat je helpt 
om tot Gods eer te leven.

We zullen eerst eens kijken naar de persoon aan wie Paulus deze 
brief schrijft. Door de ‘personalia’ van Timotheüs – zijn naam bete-
kent ’vreze Gods’ of ‘geëerd door God’ – na te gaan, krijgen we een 
beeld van deze jonge gelovige.

Familie

Vader > Griek (Hd 16:1).
Moeder > gelovige Joodse vrouw met een “ongeveinsd geloof” (Hd 
16:1; 2Tm 1:5).
Grootmoeder > had een “ongeveinsd geloof” (2Tm 1:5). 

Opgevoed in het geloof

Grootmoeder > moeder > Timotheüs (2Tm 1:5).
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Hij kent van jongs af de heilige Schriften (2Tm 3:15). Vergelijk: Jo-
chebed > Mozes (Ex 2:1-10) en Hanna > Samuel (1Sm 1:21-28).

Bekering

Timotheüs is mogelijk tijdens het eerste bezoek van Paulus aan Lys-
tra (Hd 14:6-20) op zijn eerste zendingsreis in geestelijke zin diens 
‘kind’ geworden. Op zijn tweede zendingsreis komt Paulus daar 
weer en neemt Timotheüs mee, die dan een volgeling van de Heer 
Jezus is (Hd 16:1-3).

Aspecten in zijn roeping

1. Hij heeft een goed getuigenis (Hd 16:2).
2. Paulus wil hem meenemen (Hd 16:3).
3. Er zijn profetieën over hem uitgesproken (1Tm 1:18).
4. Paulus heeft hem de handen opgelegd (2Tm 1:6).
5. De gezamenlijke oudsten hebben hem de handen opgelegd 

(1Tm 4:14). 

Persoonlijkheid

1. Hij is jong (1Tm 4:12).
2. Hij is schuchter (1Ko 16:10; 2Tm 1:6-8).
3. Hij heeft een goede gezindheid (Fp 2:20)

Nu weet je een beetje wie je voor je hebt. Je kunt je wat meer inleven 
in de geadresseerde.

De reden voor het schrijven van de brief geeft Paulus duidelijk aan: 
“Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Maar als ik 
uitblijf, [schrijf ik] opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis 
van God, dat is [de] gemeente van [de] levende God, [de] pilaar en grond-
slag van de waarheid” (1Tm 3:14-15). Ik citeer deze verzen volledig 
omdat je hier de sleutel hebt voor het begrijpen van de brief. Paulus 
schrijft de brief, opdat Timotheüs het juiste onderwijs kan geven 
over het gedrag van de gelovigen in Gods huis.
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Dit huis van God is natuurlijk geen stenen gebouw. Het huis van 
God bestaat uit alle gelovigen die op dit moment op aarde leven. 
Je hebt over de bouw van Gods huis al onderwijs gekregen bijvoor-
beeld in de brief aan de Efeziërs (Ef 2:19-22) en in de eerste brief aan de 
Korinthiërs (1Ko 3:9-17). Dat onderwijs bevat al belangrijke aspecten 
voor de manier waarop je je daarin behoort te gedragen, maar deze 
eerste brief aan Timotheüs is er specifiek aan gewijd.

Er is nog een belangrijk ding dat je moet weten. Timotheüs wordt 
aangesproken als “mens Gods” (1Tm 6:11). Over deze prachtige uit-
drukking zal ik het een en ander zeggen als we eraan toe zijn. Hier 
is het al goed om op te merken dat het een eretitel is die niet zomaar 
voor iedere gelovige wordt gebruikt. De Heilige Geest gebruikt 
deze titel alleen voor een gelovige die laat zien Wie God is in een 
tijd dat de massa van de christenheid Hem ontrouw is. In een tijd 
van algemeen verval komt het aan op de trouw van de enkeling. 
Timotheüs was zo’n enkeling. Jij kunt zo’n enkeling zijn.

Paulus houdt Timotheüs voor, welke gedragslijn hij de gelovigen 
moet onderwijzen. Dat is voor Timotheüs als betrekkelijk jonge 
gelovige geen gemakkelijke taak. Daarom heeft deze brief aan zijn 
jonge mededienaar ook een bemoedigend karakter. De inhoud van 
de brief is ook van toepassing op ons omdat de gedragslijn die Ti-
motheüs moet onderwijzen, altijd door gelovigen moet worden 
gevolgd. Aan die gedragsregels gehoorzaam zijn is ook vandaag 
geen gemakkelijke taak. De weerstand daartegen groeit. Maar als 
jij ernaar wilt luisteren, zul je door deze brief bijzonder bemoedigd 
worden.

In dit verband is het van belang het onderscheid op te merken tus-
sen wat speciaal tegen Timotheüs wordt gezegd en dat waarin de 
gelovigen in het algemeen worden aangesproken. Zoals gezegd, 
is de eerste brief aan Timotheüs aan één persoon gericht, net als de 
tweede brief en die aan Titus. (Deze brieven worden ook wel de 
‘pastorale brieven’ genoemd.) Je kunt je niet in alles wat tegen hen 
wordt gezegd met hen identificeren. Zij zijn namelijk personen die 
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door de apostel zijn afgevaardigd om in zijn naam te handelen of 
om tijdens zijn afwezigheid voor de gemeenten te zorgen. Als we de 
brief nader onder de aandacht nemen, zal het onderscheid duidelijk 
worden.

De brief bevat onderwijs voor hen die tot de gemeente behoren. De 
gemeente wordt in deze brief voorgesteld in de orde die naar de ge-
dachten van God is en niet naar wat mensen ervan gemaakt hebben. 
Deze orde is van belang voor haar gedrag in de wereld, waar ze God 
als Heiland (1Tm 1:1) vertegenwoordigt. Jouw gedrag in Gods huis 
wordt waargenomen door de mensen in de wereld om je heen. De 
mens van de wereld rekent steeds meer af met God als Schepper. 
Denk maar aan de evolutietheorie. Als God als Schepper terzijde 
wordt gesteld, is het belangrijk dat jij God als Heiland vertegen-
woordigt. Deze brief reikt je daar de instructies voor aan.

Als je deze instructies ter harte neemt, zal jouw leven een verwijzing 
zijn naar “God, onze Heiland”. Dan komt deze brief in jouw leven tot 
zijn doel. In jouw wandel in de wereld, in je omgang met de mensen 
om je heen, wordt zichtbaar dat je een God van liefde vertegenwoor-
digt “Die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van [de] 
waarheid komen” (1Tm 2:3-4). 

Tot slot van deze inleiding wil ik je nog wijzen op het woord “Gods-
vrucht”. Dit woord kenmerkt deze brief, het loopt er als een rode 
draad doorheen (1Tm 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3,5-6,11). Je bent het nog niet 
eerder in de brieven van Paulus tegengekomen. Hij gebruikt het hier 
voor het eerst. Godsvrucht betekent ‘vroom’ en geeft een op God ge-
richte houding aan die Hem welgevallig is. Als het geestelijk leven 
in het algemeen afneemt, zal deze Godsvrucht des te nodiger zijn en 
des te meer door God worden gewaardeerd.

Lees nog eens Handelingen 16:1-3; Filippenzen 2:19-23; 2 Timotheüs 
1:5

Verwerking:
Waarin zou jij graag op Timotheüs willen lijken?
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1 Timotheüs 1:1-4

Zegenwens en aansporing

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 Paulus, apostel van Christus Jezus naar [het] bevel van God, onze 
Heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, 2 aan Timotheüs, [mijn] 
echt kind in [het] geloof: genade, barmhartigheid en vrede van God <de> 
Vader en van Christus Jezus, onze Heer. 3 Blijf, zoals ik je toen ik naar 
Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te be-
velen geen andere leer te brengen 4 en zich niet bezig te houden met 
fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer twistvragen tot gevolg 
hebben dan Gods rentmeesterschap dat in [het] geloof is.

V1. Paulus is de afzender. Hij wijst op zijn apostelschap. “Apostel” 
wil zeggen ‘gezondene’. Hij is gezonden door “Christus Jezus”. De 
naam van zijn Zender bepaalt je bij de Heer Jezus, zoals Hij nu is in 
de hemel, “Christus”, en zoals Hij eens in vernedering op aarde was, 
“Jezus”. De Heer Jezus is door God gemaakt tot ‘Christus’, nadat Hij 
als de door mensen verachte ‘Jezus’ het werk op het kruis had vol-
bracht (Hd 2:36). Eens zal elk wezen in het heelal de knie voor Jezus 
buigen en Hem als Heer belijden (Fp 2:10-11).

Paulus heeft zijn knieën al gebogen. Hij heeft zich aan de Heer Jezus 
onderworpen. Paulus’ apostelschap is geen keus van hemzelf, hij 
heeft er niet naar gesolliciteerd. Hij is apostel omdat hij daartoe een 
“bevel”, een opdracht, heeft gekregen van gezaghebbende Personen. 
Het is onmogelijk zich daaraan te onttrekken. Dat wenst hij ook niet 
(vgl. 1Ko 9:17b). Hij verricht met inzet van al zijn krachten zijn taak 
(vgl. 1Ko 9:19-21).

Zijn Opdrachtgevers zijn twee Goddelijke Personen. De namen van 
deze Personen zijn veelzeggend. Ze geven aan dat Gods volk zich in
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verval bevindt. Eerst richt Paulus het oog van Timotheüs op “God, 
onze Heiland”. Zo noemt God Zich in Jesaja 45 “Heiland”, wanneer 
het einde van Israël nadert (Js 45:15). Een Heiland of Verlosser is 
nodig als het einde van het bestaan van een volk of een mens in zicht 
komt. Hoe groot is God dat Hij Zich dan ook zo voorstelt (vgl. Lk 
1:47; 1Tm 2:3; 4:10*; Tt 1:3; 2:10; 3:4; Jd 1:25).

Paulus richt het oog van Timotheüs ook op “Christus Jezus, onze 
hoop”. Als er geen hoop meer is dat het met Gods volk als geheel 
nog goed komt, mag je weten dat voor jou persoonlijk de situatie 
toch niet hopeloos is. Als de Persoon van Christus Jezus in deze tijd 
van verval je enige hoop is, zul je te midden van het verval een weg 
kunnen gaan die op een bijzondere manier tot eer van God en de 
Heer Jezus is.

Samenvattend kun je zeggen: als alles heeft gefaald, stellen trou-
we gelovigen hun hoop niet op kerken, oudsten of welk mens ook, 
maar zijn ze bezig met God, hun Heiland, en met Christus Jezus, 
hun hoop. Zulke trouwe gelovigen kom je bijvoorbeeld tegen in Ma-
leachi 3 (Ml 3:16) en in Lukas 1-2 (Lk 1:5-6,26-28; 2:8-12,25,36-38). Daar 
tref je de situatie aan dat Gods volk niet meer aan God denkt, maar 
alleen aan zichzelf. Er zijn slechts enkelingen die rekening houden 
met God en van Hem hun verlossing verwachten en hun hoop op 
Hem vestigen.

V2. De brief is gericht aan Timotheüs. Over hem heb ik in de inlei-
ding al enkele dingen gezegd. Paulus noemt hem zijn “echt kind in 
[het] geloof”. Timotheüs is zijn geestelijk kind. Hij heeft hem door 
het evangelie verwekt (vgl. 1Ko 4:15; Gl 4:19). Ook in zijn leven als 
gelovige is Timotheüs zijn kind. Timotheüs heeft zoveel van ‘vader’ 
Paulus gezien en geleerd (2Tm 3:10), dat Paulus veel van zichzelf in 
hem ziet. Zo bezit hij eenzelfde gezindheid (Fp 2:20) en is de dienst 
die hij doet, volledig in overeenstemming met de dienst van Paulus 
(1Ko 4:17; Fp 2:19-22).

* In dit vers is “Onderhouder” hetzelfde woord als “Heiland”.
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Dan volgt de zegenwens. In de aanhef van de brieven aan gemeen-
ten luidt die steeds ‘genade en vrede’. Hier luidt de zegenwens “ge-
nade, barmhartigheid en vrede”. Aan de gebruikelijke zegenwens is 
“barmhartigheid” toegevoegd. Dat is nu weer zo kenmerkend voor 
een brief aan een persoon. Je ziet het ook in de tweede brief aan Ti-
motheüs, in de brief aan Titus en in de tweede brief van Johannes, die 
allemaal aan een persoon zijn gericht.

‘Genade’ bepaalt je bij je totale afhankelijkheid van God om tot Zijn 
eer te kunnen leven. In jou is niets aanwezig waardoor je God wel-
gevallig kunt zijn. Het is belangrijk dat te beseffen, want dan ben je 
in de juiste gezindheid om gebruik te maken van de genade die God 
in overvloed wil geven.

‘Barmhartigheid’ mag je van God verwachten met het oog op de 
ellendige situatie waarin je bent. Hij wil je helpen als je in nood bent 
en helpen opstaan als je gestruikeld bent.

‘Vrede’ is de innerlijke rust die je hebt als je op God vertrouwt (Js 
26:3-4).

Paulus wijst Timotheüs voor het ontvangen van deze drie zegenin-
gen op de bron ervan. Ze komen “van God <de> Vader en van Christus 
Jezus, onze Heer”. In vers 1 wordt God als Heiland voorgesteld. Nu 
hoor je over God de Vader. Dit is om je te bemoedigen, terwijl er om 
je heen zoveel is waartegen je moet strijden. Je kunt altijd bij je Vader 
terecht om Hem je moeiten en zorgen, je strijd en je verlangens te 
vertellen.

In vers 1 heb je ook gelezen over Christus Jezus als je hoop. Nu hoor 
je dat Hij ‘Heer’ is. Hij heeft gezag over je leven. Om dat waar te ma-
ken in je leven kun je bij Hem terecht voor genade, barmhartigheid 
en vrede.

V3. Timotheüs krijgt van Paulus de opdracht om in Efeze te blij-
ven, terwijl hij zelf verder naar Macedonië reist. Door de manier 
waarop Paulus dit tegen Timotheüs zegt, lijkt het erop dat hij een 
zachte aandrang moet gebruiken om Timotheüs daar te houden. De 
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opdracht is dan ook niet eenvoudig voor de van nature schuchtere 
Timotheüs. De reden voor de opdracht is dat de vijand probeert ver-
schillende vormen van kwaad in de gemeente in Efeze in te voeren. 
En denk er maar om dat de vijand gebruik weet te maken van ge-
wiekste praters, mensen die niet zomaar tot de orde zijn te roepen. 
Tegen hen moet Timotheüs optreden.

Misschien denk je: ‘Efeze, dat is toch een gemeente waarmee niets 
mis is? Die kennen toch de leer; Paulus heeft daar immers de hoog-
ste waarheden van het christendom onderwezen?’ Hier zie je dat 
kennis van de hoogste waarheden je niet onaantastbaar maken voor 
de invloed van valse leringen. Als je niet blijft in de genade van God, 
zul je gaan dwalen. Alleen door te beseffen dat je door de genade 
van God weet wat je weet, blijf je daarvoor bewaard.

Timotheüs moet een einde maken aan verkeerde leringen die “som-
migen” in Efeze brengen. Hij moet die ‘sommigen’ niet vriendelijk 
verzoeken op te houden met hun onstichtelijke bezigheden. Tegen-
over een andere leer dan “de gezonde leer” (vers 10) mag geen enkele 
verdraagzaamheid zijn. Mensen die zich hieraan schuldig maken, 
moet worden bevolen “geen andere leer te brengen”.

V4. Die ‘andere leer’ uit zich op verschillende manieren. De verschij-
ningsvormen worden in de verzen 4-11 beschreven. In alle gevallen 
gaat het om een leer die in strijd is met de leer van de Schrift (vgl. Gl 
1:7; Hd 20:30). Daarbij is sprake van “fabels”, “geslachtsregisters” (vers 
4) en “de wet” (vers 6-10a). De leringen die hiermee verband houden, 
stammen achtereenvolgens uit de menselijke fantasie, de menselijke 
nieuwsgierigheid en de menselijke godsdienstigheid. Het staat alle-
maal tegenover de waarheid die alleen ten doel heeft ons Christus 
voor te stellen.

In vers 4 gaat Paulus eerst in op de fabels en geslachtsregisters. ‘Fa-
bels’ komen voort uit de verdorven geest van de mens. Het zijn 
voortbrengselen van de menselijke fantasie (2Pt 1:16). Het zijn idee-
en uit de wereld van de heidenen, ook al gaat het om fraaie theorie-
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en uit de Griekse filosofiescholen. Daaraan mag in de gemeente ab-
soluut geen ruimte worden gegeven. De opdracht luidt eenvoudig: 
je er niet mee bezighouden.

De ’eindeloze geslachtsregisters’ zijn een ander product van de ver-
dorven geest van de mens. Ook daarvoor geldt: je er niet mee be-
zighouden. Het zijn de leringen van Joden over de afstamming van 
allerlei machten en goden. Ze dienen om de mens groot te maken en 
God buiten te sluiten. De mens die zich ermee bezighoudt, matigt 
zich aan te kunnen verklaren dat alle zegen die ons heeft bereikt het 
gevolg is van een proces. In de evolutietheorie heb je iets dergelijks.

Je moet dit soort geslachtsregisters trouwens niet verwarren met de 
geslachtsregisters die je in het Woord van God vindt, bijvoorbeeld 
in 1 Kronieken 1-9 en Mattheüs 1 (Mt 1:1-17). Die zijn door Gods Geest 
geïnspireerd en dienen Gods doel.

Je moet een leer beoordelen naar zijn uitwerking, de vruchten die hij 
voortbrengt. Als twistvragen het gevolg zijn, is de leer verdorven (Tt 
3:9). De godsdienstige arena is vol van twijfelaars en het weergalmt 
er van leeg gezwets. Gezonde leer bewerkt geen twistvragen, maar 
een gezonde geestelijke groei. Twistvragen laten de ziel in duister-
nis en twijfel. Ze geven geen zekerheid aan de zoekende ziel.

Twistvragen staan tegenover “Gods rentmeesterschap”. Hiermee 
wordt bedoeld: opdrachten en verantwoordelijkheden die God 
geeft en die vervuld moeten worden (Lk 16:2-13; 1Ko 4:1-2; 1Pt 4:10; 
1Ko 9:17; Ef 3:2,9; Ko 1:25). Ieder kind van God, ook jij, heeft een 
opdracht en is verantwoordelijk die uit te voeren. En dat moet ge-
beuren “in geloof”, dat wil zeggen in volledig vertrouwen op Hem.

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:1-4.

Verwerking:
Ken jij je opdracht?
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1 Timotheüs 1:5-7

Het doel van het bevel

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

5 Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed 
geweten en uit een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan afge-
weken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars 
van de wet zijn, zonder te begrijpen hetzij wat zij zeggen of waarover 
zij zich zo stellig uitspreken.

V5. Paulus geeft een uitvoerige toelichting op het bevel dat Timo-
theüs sommigen moet geven. Als God iets beveelt, heeft dat altijd 
een doel. Het bevel hier luidt om op te houden met het verkeerde. 
Het verkeerde houdt Gods zegen tegen. Als het verkeerde wordt 
weggedaan, kan de zegen weer vrij stromen. Dat gaat ook op in je 
persoonlijke leven. Deze toelichting laat Timotheüs zien waarom hij 
zonder aarzeling en direct die ‘sommigen’ de mond moet snoeren. 
Er komt dan namelijk weer ruim baan voor de liefde.

Liefde is het grote kenmerk van God. “God is liefde” (1Jh 4:8,16). De 
liefde van God is in onze harten uitgestort (Rm 5:5). Verkeerde leer 
blokkeert het uitstromen van die liefde, terwijl die vrij moet kunnen 
uitstromen naar God, naar de medegelovigen en naar de medemen-
sen. Verkeerde leer bewerkt altijd het verderf, terwijl de liefde van 
God altijd het goede voor de ander zoekt. Deze liefde heeft in de ge-
lovige drie bronnen. Alleen als de liefde uit die bronnen voortkomt, 
wordt het doel van het bevel bereikt.

De eerste bron is “een rein hart”. Vanuit je hart ontspringt je leven in 
al zijn uitingen (Sp 4:23). Je hart moet rein zijn. Als er geen rein hart 
is, kan er geen zuivere liefde uit komen. Als je naar werelds vertier 
verlangt, als je van de zonde geniet, als je uit bent op je eigen eer, is 
je hart niet rein. In een rein hart heeft de zonde geen plaats. Een rein 
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hart is een hart dat leeft in gemeenschap met God. De reinen van 
hart zullen God zien (Mt 5:8).

De tweede bron die van belang is voor een juiste werkzaamheid van 
de liefde, is “een goed geweten”. Een goed geweten is niet zozeer een 
geweten dat zich van niets kwaads bewust is, maar veelmeer een 
geweten dat goed functioneert. Het is een geweten dat is geoefend 
om je kenbaar te maken wat goed en kwaad is, zoals God dat beoor-
deelt, opdat je daarnaar ook handelt. Je krijgt geen slecht geweten 
door het feit dat de zonde nog in je is, maar alleen als het vlees in je 
werkzaam is en je dat niet wilt oordelen.

Als je je laat dopen, krijg je een goed geweten (1Pt 3:21). Je laat je 
immers dopen omdat je het oordeel van God erkent over alles wat 
niet bij Hem hoort, inclusief jezelf in je oude natuur. Met je doop zeg 
je dat je de kant hebt gekozen van de verworpen Jezus. Hem wil je 
volgen. Dat kan alleen vanuit het goede geweten verbonden met je 
doop. Dan kan het niet zo zijn, dat je nog iets met de zonde te maken 
wilt hebben (Rm 6:2-3). In dat geval zou je loochenen wat je in de 
doop hebt beleden en zou je je geweten besmetten (Tt 1:15).

Overigens is je geweten op zichzelf niet de maatstaf van goed en 
kwaad. Het moet worden gevormd door het Woord van God. Kijk 
maar naar Paulus. Hij werd niet in zijn geweten aangeklaagd toen 
hij de gemeente vervolgde (Hd 23:1), terwijl wat hij deed, hem wel 
tot de voornaamste van de zondaars maakte (1Tm 1:15).

De derde bron van waaruit de liefde ongehinderd moet kunnen 
stromen, is “een ongeveinsd geloof”. ‘Ongeveinsd’ wil zeggen oprecht, 
zonder te huichelen. Het gaat er om dat je aangaande je geloof geen 
toneel speelt, dat je geloof geen lege belijdenis is, maar dat je in alles 
op God vertrouwt.

V6. Als je hart en geweten niet in het licht van God blijven en je 
geloof alleen maar uiterlijke schijn is, zul je afwijken van de weg 
van de liefde. Dat beperkt zich hier nog tot “sommigen” (vgl. vers 3). 
Bij hen zijn de zojuist genoemde bronnen niet aanwezig. De liefde 
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ontbreekt en Gods werk wordt niet gedaan. Dan gaat het tegendeel 
gebeuren: je hoort alleen “zinloos gepraat”. Dat is de waarde die je 
aan alle gezwets, dat is hol en leeg geklets, moet toekennen. Dat is 
wel anders dan ervan onder de indruk komen.

V7. En denk er maar om dat deze lieden proberen indruk te maken. 
Ze komen met fraaie redeneringen en doen daarbij een uitdrukkelijk 
beroep op de Bijbel. Hun doel is niet minder dan “leraars van de wet” 
te zijn. Dat ’willen’ ze. Ze doen alsof ze Gods wet kennen en stellen 
dat zij als enigen bevoegd zijn om die te onderwijzen. Deze valse 
leraren stellen zich bewust zo op en hebben een vast doel, waaraan 
al het andere ondergeschikt gemaakt moet worden.

Wie afwijkt van de liefde omdat het niet meer goed zit met hart, 
geweten en geloof, wordt vrijzinnig of wettisch. De vrijzinnige gelooft 
alleen wat hij kan zien of beredeneren. In de dagen van de Heer 
Jezus waren dat de sadduceeën (Mt 22:23; Hd 23:8). Vrijzinnige men-
sen leiden hun leven naar eigen inzicht. Zij die tot wetticisme ver-
vallen, stellen voor zichzelf en vooral voor anderen allerlei regels op 
die het leven moeten leiden. In de dagen van de Heer Jezus waren 
dat de farizeeën (Mt 23:4). Wettische mensen hebben een standaard 
van uiterlijke kenmerken opgesteld om daaraan het geloofsleven 
van ieder af te meten.

Als ik deze dingen zo zeg, is het gevaar groot dat we onszelf bui-
ten schot laten. Laten we maar oppassen dat we niet alleen kijken 
naar anderen, of we iets van deze beide kwalijke uitingen in hun 
geloofsleven kunnen opmerken. We hebben allemaal iets van beide 
principes in ons, want we hebben het vlees nog in ons. We zullen er 
goed aan doen daar oog voor te hebben.

Deze leraren moeten zich zeer beledigd hebben gevoeld, toen ze 
hoorden hoe Paulus hen als leraren diskwalificeerde. Je zult een 
hoge pet van jezelf ophebben en hoog opgeven van je kwaliteiten en 
dat wordt zonder enig respect van tafel geveegd. Hij diskwalificeert 
ze voor Timotheüs om te voorkomen dat deze ook maar een ogen-
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blik aandachtig naar hen zou luisteren. Verspil je kostbare tijd niet 
aan mensen die, “zonder te begrijpen hetzij wat zij zeggen of waarover 
zij zich zo stellig uitspreken”, jou met hun gedachtespinsels willen be-
zighouden.

Zulke mensen, die de wet weer willen introduceren, weten niet Wie 
God werkelijk is. Ook zijn ze onwetend wat betreft de ware toestand 
van de mens. Ze kennen het doel van de wet niet en nog minder 
het ware karakter van het christendom. Het zijn mensen die met 
veel wollig gepraat hun zelfbewuste beweringen ondersteunen en 
als waarheid aanprijzen. Hun rijkelijk gebruik van woorden maakt 
hun onwetendheid openbaar aan ieder die zich door de Geest aan 
de hand van het Woord wil laten onderwijzen.

Elk gebruik van de wet als een toevoeging aan het geloof om behou-
den te worden is een vals gebruik ervan. Deze vorm van misbruik 
zie je in de rooms-katholieke kerk. Door de reformatie heeft God 
bevrijding van die dwaling gebracht. God heeft laten zien dat een 
mens alleen op grond van geloof gerechtvaardigd wordt. Door de 
ontrouw van de mens is het de duivel gelukt om in de reforma-
tie een andere dwaling naar binnen te brengen, namelijk de wet te 
maken tot een leefregel voor de gelovige. Het wordt dan zo mooi 
gezegd: om die te doen uit dankbaarheid.

In beide gevallen gaat men voorbij aan het doel van de wet. Het 
is een ernstige dwaling te veronderstellen dat aan het geloof in de 
Heer Jezus om behouden te worden, enig werk van de mens moet 
worden toegevoegd. Even ernstig is de dwaling te veronderstellen 
dat een kind van God geroepen is de wet te houden. In beide geval-
len worden de bedoeling en de werking van de wet miskend.

Ik raad je aan de brief aan de Galaten nog eens te lezen. Die brief is 
een unieke uitleg over de betekenis van de wet. Glashelder wordt 
de onverenigbaarheid van de wet met het geloof en het evangelie 
aangetoond. Er staat duidelijk in die door de Geest geïnspireerde 
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brief dat wie zich op de grondslag van de werken van de wet stelt, 
zich onder de vloek stelt (Gl 3:10). 

Dat is een algemeen geldige regel die geen uitzondering toelaat. Het 
maakt daarbij niet uit of je de wet misbruikt als aanvulling om be-
houden te worden, of als aanvulling op je geloof om daardoor je 
dankbaarheid te tonen. In beide gevallen misken je dat je de wet 
niet kunt houden en dat het onafwendbare resultaat de vloek van 
de wet is.

Hoe de wet dan wel gebruikt moet worden, zullen we in het volgen-
de stukje zien.

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:5-7.

Verwerking:
Is jouw hart rein, je geweten goed en je geloof ongeveinsd?
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1 Timotheüs 1:8-11

Wet en evangelie

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

8 Maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt, 9 
doordat hij dit weet dat [de] wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, 
maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, 
voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en moedermoor-
ders, voor doodslagers, 10 hoereerders, hen die bij mannen liggen, men-
senrovers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de ge-
zonde leer, 11 volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige 
God dat mij is toevertrouwd.

V8. Tegenover de onwetendheid van de zogenaamde ‘leraars van 
de wet’ stelt Paulus het “wij weten” van het christelijk geloof. Dit is 
de christelijke kennis die jij mag bezitten door goed onderwijs, in 
tegenstelling tot de valse leraren. Alleen iemand die op de hoogte is 
van de waarheid van God, kan alles op zijn juiste plaats zetten.

Je hoeft geen enkele twijfel aangaande de wet en het gebruik er-
van te hebben. Hoe het met de wet zit, gaat Paulus vanaf vers 8 op 
indrukwekkende wijze uitleggen. Deze verzen zijn van enorme be-
tekenis voor de christen. Globaal gesproken houdt het reformato-
rische deel van de christenheid vast aan de wet ‘om die te doen uit 
dankbaarheid’. Ook in het evangelische deel van de christenheid 
wordt de stroom steeds breder die ervoor pleit om de wet, of be-
paalde delen ervan, weer ‘in ere’ te herstellen door zich er weer aan 
te gaan houden.

Paulus veroordeelt zowel hen die zich bezighouden met fabels en 
geslachtsregisters als de leraars van de wet. Er is wel een groot on-
derscheid. De fabels en geslachtsregisters komen voort uit de ver-
beelding van de mens, terwijl de wet van God komt. Daarom is de 
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wet ook goed (Rm 7:12). Waar het nu om gaat, is hoe je de wet ge-
bruikt.

Je moet de wet “wettig” gebruiken, dat wil zeggen in overeenstem-
ming met de bedoeling ervan. Je moet die bedoeling daarom ken-
nen. Van belang is, om eraan te denken dat de wet is gegeven

1. bij de Sinaï, ongeveer 2500 jaar na Adam en 1500 jaar vóór 
Christus, dus niet vanaf de schepping (Rm 5:20; Gl 3:19);

2. aan Israël, dat wil zeggen aan één volk (Rm 9:4);
3. om dit volk af te zonderen van de overige volken (Ef 2:14-15);
4. als een tuchtmeester tot op Christus (Gl 3:24), wat het tijdelijke 

karakter ervan aangeeft.

Verder ligt de kracht van de wet in de veroordeling. “De wet bewerkt 
toorn” en is “de bediening van de dood” en “de bediening van de veroorde-
ling” (Rm 4:15; 2Ko 3:7,9). De wet geeft geen kracht om aan de heilige 
eisen van God te voldoen. De wet stelt de zonde als overtreding 
duidelijk in het licht (Rm 3:20; 4:15; 5:20; Gl 3:19a) en velt daarover 
een onbarmhartig en rechtvaardig oordeel (Hb 10:28).

V9. Daarom wil Paulus dat je “dit weet”, en wel als eerste, “dat de wet 
niet bestemd is voor een rechtvaardige”. Net als in het vorige vers is dit 
‘weten’ het kennen van de christelijke waarheid in tegenstelling tot 
het Jodendom. Het is het ‘weten’ dat allen bezitten die leven vanuit 
geloof en die leven in het tijdperk van het geloof.

Een rechtvaardige is iemand die door het geloof in Christus door 
God voor rechtvaardig is verklaard (Rm 4:5; 5:1,9). Op zo iemand 
kan de wet van God niet meer van toepassing zijn omdat Christus 
hem van al zijn zonden heeft bevrijd door er Zelf het oordeel over te 
dragen. De eis van de wet heeft zijn volle uitwerking gehad. Chris-
tus ging in de dood. Wie in Hem gelooft, is met Hem in de dood 
gegaan. Het is dwaasheid om de wet van toepassing te verklaren op 
iemand die dood is.



1 Timotheüs 1:8-11

28

Daarbij komt dat de wet door geen mens te volbrengen is. Dat ligt 
niet aan de wet, maar aan de mens. Ieder mens, christen of niet, die 
zich onder de wet plaatst, al is het om die te doen uit dankbaarheid, 
stelt zich daarmee onder de vloek (Gl 3:10). De gelovige is niet onder 
de wet (Rm 6:14b; 7:4,6; Gl 3:23,25), want hij is in Christus (2Ko 5:17) 
en Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die 
gelooft (Rm 10:4).

Ik hoop dat dit genoeg is om je ervan te overtuigen dat jij, die ‘een 
rechtvaardige’ bent op grond van geloof in Christus, niets meer met 
de wet te doen hebt als een middel waardoor je verhouding met 
God wordt geregeld. Op wie je de wet dan wel kunt toepassen? De 
wet is van God en kan nuttig gebruikt worden – in tegenstelling tot 
de ‘fabels’ van vers 4 – als een zwaard voor het geweten van de zon-
daar. De zondaar kan er door worden overtuigd dat hij een zondaar 
is. Paulus laat een aantal categorieën van zondaars de revue passe-
ren die hij afsluit met een allesomvattende categorie.

Hij begint met enkele categorieën die hij in paren samenvoegt door 
het woord “en”. Het eerste paar bestaat uit “wettelozen en weerspan-
nigen”. Een ‘wetteloze’ is iemand die weigert enige vorm van gezag 
te erkennen. Een ‘weerspannige’ weigert aan een bevel te gehoor-
zamen. Zulke mensen moet de wet worden voorgehouden om hun 
duidelijk te maken dat ze Gods toorn over zich afroepen.

“Goddelozen en zondaars” vormen het tweede paar. Een ‘goddeloze’ 
denkt niet aan God, trekt zich niets van God aan. Een ‘zondaar’ mist 
het doel waarvoor God hem het leven heeft gegeven.

Het volgende paar, “onheiligen en ongoddelijken”, wordt gekenmerkt 
door het negatieve voorvoegsel ‘on’. Niet alleen ontbreekt er iets, er 
wordt een negatieve invulling gegeven. Een ‘onheilige’ leeft in ver-
binding met het verderf. Een ‘ongoddelijke’ is niet alleen goddeloos, 
maar behandelt God respectloos, tart Hem door zijn levenswijze.

De voorgaande duo’s maken de innerlijke verdorvenheid van de 
mens en zijn vervreemding van God duidelijk. Bij de volgende ca-
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tegorieën gaat het om de daden die voortkomen uit de mens die in 
zo’n toestand leeft. Deze daden vormen een rechtstreekse overtre-
ding van een gebod.

Het paar “vadermoorders en moedermoorders” overtreedt het vijfde ge-
bod (Ex 20:12). “Doodslagers” overtreden het zesde gebod (Ex 20:13).

V10. “Hoereerders” en “hen die bij mannen liggen” overtreden het ze-
vende gebod (Ex 20:14). Dit gebod betreft alle zonden van seksuele 
aard, ongeacht of het gaat om heteroseksuele zonden of om zonden 
van homoseksuele aard.

“Mensenrovers” overtreden het achtste gebod (Ex 20:15; 21:16; Dt 
24:7).

“Leugenaars” en “meinedigen” overtreden het negende gebod (Ex 
20:16).

Na deze opsomming besluit Paulus de lijst niet met ‘alles wat ver-
der tegen de wet ingaat’. Dat is belangrijk om op te letten. In plaats 
daarvan besluit hij met een veel hogere maatstaf om te bepalen wat 
zonde is en wel “al wat verder ingaat tegen de gezonde leer”, dat is de 
gezond makende leer. In die leer wordt de heiligheid van God vol-
komen gehandhaafd. Die leer is rein en zonder vermenging met 
vreemde, menselijke gedachten.

De in de vorige verzen vermelde zonden worden niet alleen door de 
wet veroordeeld. Ze zijn ook in strijd met de gezonde leer van het 
Nieuwe Testament.

V11. Die gezonde leer is in overeenstemming met “het evangelie van 
de heerlijkheid van de gelukkige God”. God is de gelukkige God Die alle 
geluk in Zichzelf vindt, maar Die ook mensen door het evangelie 
wil laten delen in Zijn geluk.

Dit evangelie gaat ver boven de wet uit. In het evangelie spreekt 
God niet in donder en bliksem vanaf de Sinaï. Hij spreekt daarin 
in de volheid van Zijn genade en waarheid in Christus om verlo-
ren zondaren barmhartigheid te bewijzen. Bij de Sinaï was niet Zijn 
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volheid te zien. Daar maakte God Zich bekend in Zijn eisen. Daarbij 
moet je dan bedenken dat de wet niet het maximale is wat God van 
de mens eist, maar het minimale. De ‘heerlijkheid van God’ daaren-
tegen is het geheel van al Zijn volmaaktheden, die bovenal zichtbaar 
zijn geworden in Christus op het kruis.

In ‘het evangelie van de heerlijkheid’ wordt de heerlijkheid van God 
geopenbaard in Christus (2Ko 4:4b). Je ogen zijn opengegaan voor de 
heerlijkheid van God. De schitterende uitwerking van dit evangelie 
is dat je steeds meer veranderd kunt worden in overeenstemming 
met Christus. Daarvoor moet je je bezighouden met de heerlijkheid 
van Christus (2Ko 3:18).

Dit evangelie is Paulus “toevertrouwd”. Hij heeft het leren kennen 
toen hij op weg was naar Damascus (Hd 22:6,11). De heerlijkheid die 
hij toen gezien heeft, is het uitgangspunt van zijn dienst. Als Paulus 
over dit evangelie spreekt, vermeldt hij vol geestdrift dat het hem 
is “toevertrouwd”. Hij beschouwt het als een erezaak dit evangelie te 
mogen verkondigen. Is dat met jou ook zo?

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:8-11.

Verwerking:
Noem een aantal verschillen tussen het evangelie en de wet. 
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1 Timotheüs 1:12-14

Vroeger en nu

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, Die mij kracht gegeven heeft, dat 
Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in [de] bediening gesteld heeft, 
13 mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar 
mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in 
ongeloof; 14 en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig ge-
weest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

V12. Het gedeelte van de verzen 12-17 laat de tegenstelling zien tus-
sen wat aan Paulus is toevertrouwd en de wet. Paulus heeft in vers 
11 gezegd wat hem is toevertrouwd. Hij komt er opnieuw van onder 
de indruk. Daarom keert hij zich tot de Bron, de Oorsprong van zijn 
bediening en dankt “Christus Jezus, onze Heer” voor de dienst die 
Hij hem heeft toevertrouwd. Hij dankt hier niet voor de verlossing, 
maar voor wat de Heer op grond daarvan met hem wil doen. Doe 
jij dat ook?

Voor die dienst ben jij, en is Paulus, niet aangewezen op eigen 
kracht. Als je dat probeert, wordt de dienst zeker een fiasco. Maar 
de Heer geeft kracht. Dat is Paulus zich bewust en het is belangrijk 
dat jij je dat bewust bent. Enerzijds moet je niet in eigen kracht aan 
het werk gaan. Anderzijds is er iets wat wél bij jou aanwezig moet 
zijn om je dienst goed te verrichten en dat is “trouw”.

Omdat de Heer wist dat Paulus trouw zou zijn, heeft Hij hem die 
dienst gegeven. Ook in zijn leven vóór zijn bekering heeft Paulus 
een grote mate van trouw en inzet aan de dag gelegd. Zijn daden 
waren afkeurenswaardig, maar zijn trouw en inzet voorbeeldig. 
Door zijn bekering kunnen die kwaliteiten door de Heer worden 
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gebruikt in de dienst voor Hem. Met wat eerst diende tot zijn eigen 
eer, verheerlijkt hij nu zijn Heer.

Paulus is niet door mensen “in [de] bediening” gesteld, maar door 
de Heer (Hd 20:24; Gl 1:15-16). Menselijke aanstelling is een onge-
oorloofde inmenging in de rechten die de Heer aan Zichzelf voor-
behoudt.

Je hoeft ook niet te wachten op een officiële bekrachtiging door 
mensen, voordat je iets voor de Heer kunt doen. Oudere en rijpe-
re gelovigen kunnen je wel bemoedigen en van advies dienen in je 
dienst. Het getuigt van eigenzinnigheid als je je daarvan niets zou 
aantrekken, maar de Heer blijft jouw Opdrachtgever. Hij heeft jou 
in dienst genomen en aan Hem ben je verantwoording verschuldigd 
voor wat je doet en hoe je het doet.

V13. Als Paulus terugdenkt aan zijn verleden, wordt hij nog dank-
baarder dat de Heer hem wil gebruiken in Zijn dienst. Naar mense-
lijke maatstaven is hij de meest ongeschikte persoon voor een dienst 
als die van vers 11, maar naar Gods maatstaven is er geen geschikte-
re persoon dan juist hij (vgl. vers 16). Hij herinnert zich nog goed dat 
hij “vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was” (vgl. Gl 1:13).

Weet jij nog hoe je was, voordat je tot bekering kwam? Of, als je niet 
zo’n radicale bekering hebt beleefd, heb je ontdekt hoeveel zondig-
heid er in je hart schuilgaat? Als je denkt aan je verleden, of aan de 
slechtheid van de gedachten die bij je kunnen opkomen, verbaas je 
je dan niet regelmatig over Gods genade? Kom je er dan niet diep 
van onder de indruk dat Hij jou heeft gered en je nu wil gebruiken?

Zonder trots of ophef vermeldt Paulus dat hij vroeger ‘een lasteraar’ 
was, dat wil zeggen dat hij vervloekingen uitsprak. Zijn daden la-
gen in het verlengde daarvan. Hij was ‘een vervolger’ van de heili-
gen, hij jaagde hen op en jaagde op hen. In heel zijn houding was hij 
een brutaal, misdadig mens, ‘een smader’. Hij was als een bezetene 
tekeergegaan. Uit diverse uitspraken van Lukas of hemzelf daar-
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over in Handelingen kun je opmaken dat hij niets liever wilde dan 
alle christenen uitroeien (Hd 7:58; 8:3; 9:1,13-14,21; 22:20; 26:9-11).

Dan komt, ingeleid door het woord “maar”, het grote contrast tus-
sen wat hij had verdiend en wat hij heeft gekregen. Paulus erkent 
de “barmhartigheid” die hem is “bewezen”, terwijl hij toch zo tekeer 
was gegaan tegen de Heer Jezus. Het woord ‘barmhartigheid’ ken-
de hij voordien niet, het stond niet in zijn woordenboek. Zonder 
enige barmhartigheid heeft hij de christenen vervolgd. Hij was toen 
een dienaar van de wet en de wet kent geen barmhartigheid (Hb 
10:28). Nu hem die bewezen is, wenst hij ze anderen toe (1Tm 1:2; 
2Tm 1:2,16,18; Tt 1:4).

God kon Paulus barmhartig zijn omdat hij niet wist wat hij deed 
toen hij de gemeente vervolgde (vgl. Lk 23:34a; Hd 3:17). Hij heeft het 
“onwetend” gedaan. Dat wil niet zeggen dat hij daarom niet schuldig 
was. Dat was hij wel. Hij heeft gezondigd, maar in onwetendheid. 
Hij is niet willens en wetens tegen Gods wil ingegaan. Hij heeft niet 
‘met opgeheven hand’ of met opzet, willens en wetens, gezondigd 
(vgl. Lv 22:14; Nm 15:22-31). Wat hij deed, heeft hij gedaan met een 
goed geweten (Hd 23:1; 2Tm 1:3).

Hij meende zelfs dat hij God een dienst bewees, hij meende dat hij 
’veel vijandigs’ tegen de Naam van de Heer Jezus moest doen (Hd 
26:9; Jh 16:2). Zijn mening was gevormd door de godsdienst van zijn 
vaderen. Door hen had hij de verering van de ware God leren ken-
nen. Hij kon daardoor alleen maar tot de conclusie komen dat het 
christelijke geloof en het oudtestamentische geloof in de Heer, Jah-
weh, tegenover elkaar stonden. Door het ombrengen van de christe-
nen meende hij de eer van God te verdedigen. Hij toonde ijver, maar 
zonder verstand (Rm 10:2; Hd 22:3). Zijn mening maakte hem blind 
voor Gods openbaring in Christus en maakte hem tot de grootste 
van de zondaren.

Is het niet verbijsterend dat een man die zo onderwezen was in de 
Schriften, die het beste onderwijs had gevolgd – aan de voeten van 
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Gamaliël (Hd 22:3) –, moet zeggen dat hij iets ‘onwetend’ heeft ge-
daan? Hier zie je dat de beste theologische opleiding geen garantie 
is dat je de gezonde leer begrijpt (vgl. 1Ko 2:14). Integendeel, het 
kan voeren tot een praktijk die radicaal tegen het Woord van God 
ingaat.

Hij was “in ongeloof” bezig geweest. Er was in zijn vroegere daden 
geen vertrouwen op God. Het waren allemaal prestaties van het zon-
dige vlees, het eigen ‘ik’. Zoals Gods rentmeesterschap zich beweegt 
binnen de sfeer van het geloof – “in geloof” (vers 4b) –, zo speelde het 
vroegere leven van Paulus zich af in de sfeer van ongeloof. “En alles 
wat niet op grond van geloof is, is zonde” (Rm 14:23b).

V14. Diep onder de indruk van de barmhartigheid die hem is be-
wezen, spreekt Paulus vervolgens over een “genade” die “meer dan 
overvloedig is geweest” (vgl. Rm 5:20). Hij doet dat omdat die genade 
aan hem als de voornaamste van de zondaren is bewezen. Door hem 
genade te bewijzen is de genade over elke beperking heengegaan 
die een mens maar zou kunnen bedenken. Zijn bekering is het be-
wijs dat de genade van de Heer groter is dan de grootste zonde. 
Hij is het levende bewijs dat het geduld van God groter is dan het 
uithoudingsvermogen van Zijn meest verbitterde vijand.

Het is ook “onze” Heer Die hem die genade heeft bewezen. Hij zegt 
niet ‘mijn’ Heer, maar “onze Heer”. Hij plaatst hierdoor Timotheüs, 
tot wie hij zich immers in deze brief richt, in dezelfde verhouding 
tot de Heer die hij heeft en in dezelfde genade die zijn deel is gewor-
den. Genade staat altijd tegenover loon (Rm 4:4). Genade is onver-
diende gunst. Een juist besef van de genade die ons is bewezen, zal 
ons tot toegewijde dienaars maken.

Samen met de genade die de Heer hem heeft geschonken, heeft Hij 
hem ook “geloof en liefde” gegeven. Dat ‘geloof’ en die ‘liefde’ wor-
den in zijn leven zichtbaar. Hij leeft in volkomen geloofsvertrouwen 
op de Heer en dient Hem met al de liefde van zijn hart. “In Christus 
Jezus” vindt zijn leven zijn voorwerp en doel. Sinds Christus Jezus 
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aan Paulus Zijn meer dan overvloedige genade heeft betoond, is Hij 
de hele sfeer van zijn leven. Alles waarin zijn geloof en zijn liefde tot 
uiting komen, gebeurt vanuit de gemeenschap met Hem.

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:12-14.

Verwerking:
Denk eens na over wat je vroeger was en wat je geworden bent door 
de genade van God. Waaruit blijkt bij jou het verschil?
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1 Timotheüs 1:15-17

Lofprijzing

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

15 Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus 
Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te behouden, van wie ik 
de voornaamste ben. 16 Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, 
opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste, al Zijn lankmoedigheid 
bewees tot een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven tot [het] 
eeuwige leven. 17 De Koning der eeuwen nu, [de] onvergankelijke, 
onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! 
Amen.

V15. “Het woord is betrouwbaar.” Deze prachtige en moedgevende 
uitdrukking komt alleen in de pastorale brieven voor (1Tm 1:15; 3:1; 
4:9; 2Tm 2:11; Tt 3:8). Als elke steun wegvalt en je er alleen voor lijkt 
te staan, zal het Woord van God je nooit in de steek laten. Je kunt er 
altijd een beroep op doen. Of het nu gaat om het behoud van zon-
daren (hier), of om de dienst in het huis van God (1Tm 3:1), of om 
de Godsvrucht (1Tm 4:8-9), of om onze toekomst (2Tm 2:11), of om 
onze erfenis (Tt 3:7-8), altijd geeft Gods Woord je houvast.

Omdat Gods Woord zo betrouwbaar is, is het ook “alle aanneming 
waard”. Deze toevoeging vind je ook nog in 1 Timotheüs 4 (1Tm 4:9). 
En waarom is het hier alle aanneming waard? Omdat “Christus Je-
zus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden” (vgl. Lk 19:10). 
Deze waarheid heeft geen enkel effect als ze niet in geloof wordt 
aangenomen. Er is alleen behoudenis voor wie deze onloochenbare 
waarheid gelooft (Rm 1:16).

“De wereld” geeft de sfeer aan waarin de Heer Jezus als Mens ver-
koos binnen te komen. Hij verwisselde niet alleen de hemel voor 
een plek op aarde, maar Hij kwam in een wereld waar zonde en 
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dood heersen, het terrein waar zondaren wonen. Hij is gekomen uit 
de heerlijke sfeer van de hemel in een sfeer van duisternis, haat en 
dood, om uit die wereld zondaren te behouden.

Zondaren voelen zich in de wereld als vissen in het water. Terwijl de 
wereld in het boze ligt en rijp wordt voor het oordeel, is in Christus 
Jezus de mensenliefde van God onze Heiland in de wereld versche-
nen om mensen van dit oordeel te behouden. Voordat de Heer Jezus 
in de wereld kwam, heeft God alle middelen gebruikt om het de 
mens mogelijk te maken met Hem in verbinding te komen. De mens 
heeft echter hopeloos gefaald. Toen gaf God Zijn Zoon. Juist daar-
door werd de hopeloze toestand van de mens ten volle openbaar, 
want toen bleek zijn haat tegen God. Tegelijk werd daar tegenover 
toen ook Gods liefde ten volle openbaar.

Hiervan is Paulus als geen ander doordrongen. Als hij aan zichzelf 
als zondaar denkt, kan hij alleen maar zeggen: “Van wie ik de voor-
naamste ben” (vgl. 1Ko 15:9; Ef 3:8). Hij wilde de actieve vijand zijn 
van het geloof, overal, om de Naam van Jezus uit te roeien. Daar-
voor ging hij zelfs tot in de buitenlandse steden (Hd 26:11). Hij stond 
vooraan in de rij van hen die met haat tegen Christus vervuld waren.

Als Paulus dit zegt, is dat geen overdrijving, maar een diep ervaren 
bewustzijn van zijn eigen onwaardigheid. Hij zegt ook niet ‘van wie 
ik de voornaamste was’, maar “ben”. Dit bewustzijn wordt steeds 
groter naarmate hij steeds meer ziet van de genade van de Heer Je-
zus.

Je ziet zijn bewustzijn groter worden als hij zijn bekeringsgeschie-
denis vertelt. Bij zijn bekering is er sprake van “een licht uit de hemel” 
(Hd 9:3). De eerste keer dat hij hiervan getuigt, vertelt hij dat “uit de 
hemel een fel licht” hem omstraalde (Hd 22:6). De tweede keer spreekt 
hij over “een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon” (Hd 
26:13). Kom jij ook elke dag steeds meer onder de indruk van wat 
God in jouw bekering met jou heeft gedaan?
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V16. In vers 13 noemt Paulus de oorzaak van Gods barmhartigheid 
tegenover hem, namelijk dat hij het in onwetendheid heeft gedaan. 
Hier zegt Paulus wat het doel is van de barmhartigheid die hem is 
bewezen, namelijk dat God hem tot een voorbeeld van het betonen 
van genade wilde stellen voor allen. Dat ligt opgesloten in het woord 
“opdat”, dat het doel aangeeft. De hem bewezen barmhartigheid is 
niet alleen voor hemzelf, maar heeft ook betekenis voor anderen.

Als de voornaamste van de zondaren behouden is, is er voor ieder-
een redding mogelijk. Je kunt het vergelijken met een sluis. Als het 
grootste schip door een sluis kan, kan elk ander schip er ook door. 
Paulus is vóór zijn bekering als het ware de belichaming van alle 
vijanden van Christus. Nu hij tot bekering tot God en geloof in de 
Heer Jezus is gekomen, is hij ook vertegenwoordiger van allen “die 
in Hem zouden geloven”.

God heeft aan hem “al Zijn lankmoedigheid” bewezen. ‘Lankmoedig-
heid’, of geduld, geeft aan hoe God reageert op het trappen en slaan 
van de opstandige mens die Paulus was. God heeft hem verdragen 
toen hij woest tekeerging tegen de discipelen van de Heer Jezus. De 
bekering van Paulus is het bewijs dat in de strijd om het behoud 
van een zondaar God de langste adem heeft. Zijn lankmoedigheid 
is volkomen.

De behoudenis van Paulus als de voornaamste van de zondaren is 
een voorbeeld voor elke andere behoudenis. Is Gods lankmoedig-
heid aan Paulus bewezen? Dan is Gods lankmoedigheid er voor ie-
dereen. Paulus was de voornaamste, ijverigste en meest verbitterde 
vijand. En hij is behouden. Dan is hij de beste en krachtigste getuige 
dat de genade overvloedig is over de zonde en dat het werk van 
Christus volmaakt in staat is die zonde weg te doen.

Het voorbeeld van wat met Paulus is gebeurd, is niet bedoeld om 
aan te geven dat elke bekering zo moet verlopen. Het is bedoeld 
om aan te tonen wat God kan doen. Elke bekering verloopt anders 
omdat de levensloop van ieder mens anders is. God zal niet eerder 
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een mens oordelen dan nadat Zijn lankmoedigheid ten volle aan die 
mens is bewezen en omdat die mens daarop niet reageert. In Paulus 
heeft Zijn lankmoedigheid het gewenste resultaat, een resultaat dat 
God voor iedere zondaar wenst (2Pt 3:9).

Het eeuwige leven is het deel van ieder die gelooft (Jh 3:16). Dat 
ziet op wat iemand innerlijk ontvangt. De Heer Jezus is het eeuwi-
ge leven. Wie gelooft, ontvangt Hem als zijn leven. Er is ook een 
toekomstig aspect. Paulus ziet het eeuwige leven hier als iets dat in 
de toekomst ligt (vgl. Tt 3:7). Als de gelovige bij de Heer Jezus in de 
heerlijkheid is, zal hij ten volle het eeuwige leven tot in eeuwigheid 
genieten: de ongestoorde gemeenschap met de Vader en de Zoon 
(Jh 17:3).

V17. In dit vers zwelt de dankbaarheid van vers 12 aan tot een lof-
prijzing. Paulus is overweldigd door alles wat de Heer voor hem als 
zondaar heeft gedaan en wat Hij met hem heeft gedaan door hem in 
de bediening te stellen. Er komt een lofprijzing bij hem op voor die 
genade van God. In Romeinen 11 is de wijsheid van God de aanlei-
ding voor een lofprijzing (Rm 11:33-35) en in Efeziërs 3 jubelt hij het 
uit vanwege de liefde van God (Ef 3:14-21).

Hij bejubelt God als “de Koning der eeuwen”. Als ‘Koning der eeuwen’ 
brengt God alles door de tijd heen tot Zijn doel. Daartoe bestuurt Hij 
de loop van de wereldgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van 
ieder mens. In Zijn grote majesteit en soevereiniteit is Hij verheven 
boven de tijd en alle gewoel van de wereld en de mensen. Hij be-
schikt over de eeuwen. Hij volvoert Zijn heilsplan met de schepping 
en met mensen. Paulus heeft aan den lijve ondervonden dat God ‘de 
Koning der eeuwen’ is.

Hij eert Hem als de “onvergankelijke, onzichtbare, enige God”. ‘On-
vergankelijk’ wil zeggen niet door de dood aan te tasten, en staat 
tegenover alles wat vergaat, vooral de vergankelijke afgoden (Rm 
1:23). Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor de lichamen van de 
heiligen in de opstanding (1Ko 15:52), voor de erfenis van de heili-
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gen (1Pt 1:4) en voor de zachtmoedige en stille geest van de Godvre-
zende vrouw (1Pt 3:4).

God is ook “onzichtbaar”, niet waarneembaar voor het oog van de 
mens (1Tm 6:16; Rm 1:20; Ko 1:15; Hb 11:27). In Christus heeft Hij 
Zich geopenbaard, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt (Jh 1:18; 14:9; 
Ko 1:15). Hij is tevens de “enige God” (Jh 5:44; 17:3; Jd 1:25). Alle an-
dere goden zijn afgoden, het werk van mensenhanden. God is abso-
luut uniek in Zijn Wezen en waardigheid.

Hij is alle “eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid” waard. Al Zijn 
voortreffelijkheden die Hij heeft geopenbaard, Zijn heerlijkheid die 
zichtbaar is geworden, geven tot in alle eeuwigheid aanleiding Hem 
te bezingen. We mogen nu al daarmee beginnen en dat voortzetten 
zonder dat er ooit een einde aan komt.

Met een hartgrondig “amen”, dat betekent ‘voorwaar’ of ‘zo is het’, 
sluit Paulus zijn lofprijzing af. Daarmee stemmen wij natuurlijk van 
harte in. 

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:15-17.

Verwerking:
Prijs God voor Wie Hij is, voor wat Hij voor jou heeft gedaan en 
voor wat Hij van jou heeft gemaakt. Gebruik de namen van God die 
je hebt leren kennen. Vertel Hem wat die namen voor jou betekenen.
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1 Timotheüs 1:18-20

Profetieën en de goede strijd

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

18 Dit bevel vertrouw ik je toe, [mijn] kind Timotheüs, overeenkom-
stig de voorafgegane profetieën over jou, opdat je door deze de goede 
strijd strijdt, 19 terwijl je [het] geloof behoudt en een goed geweten, dat 
sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof 
schipbreuk hebben geleden. 20 Onder hen zijn Hymenéüs en Alexan-
der, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt 
afgeleerd.

V18. Je kunt zeggen dat de verzen 6-17 een onderbreking in het be-
toog van Paulus zijn. Hij heeft in dat gedeelte het verschil tussen 
wet en genade duidelijk gemaakt. Het bevel waarover hij in vers 18 
spreekt, sluit dan ook aan op wat hij daarover in vers 5 heeft gezegd. 
Nu gaat hij Timotheüs verklaren wat de basis van het bevel is. Hij 
leidt die verklaring trouwens in met woorden waaruit vertrouwen 
en vaderlijke liefde blijken: “Dit bevel vertrouw ik je toe, [mijn] kind 
Timotheüs.” 

Het zal een bemoediging voor de jonge Timotheüs zijn geweest om 
van de oudere Paulus een bevel toevertrouwd te krijgen. Paulus 
doet dat niet uit partijdigheid of vanuit zijn emotie, maar omdat hij 
vertrouwen in Timotheüs heeft. Dat zegt hij ook tegen hem. Timo-
theüs kan deze bevestiging wel gebruiken. De Heer heeft hem ge-
roepen, maar het is ook fijn dat Paulus dat onderstreept. Geestelijk 
gezinde oudere gelovigen zullen zich een verklaren met de roeping 
en dienst van een jongere gelovige.

Timotheüs wordt voor de uitvoering van het bevel herinnerd aan 
“voorafgegane profetieën” over hem. Het bevel dat Paulus hem geeft, 
is daarmee in overeenstemming. Het gaat hier niet over bijzondere 
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openbaringen van anderen over Timotheüs. Het betreft eenvoudig 
voorzeggingen aangaande Timotheüs door gelovigen die in hem 
een werk van Gods Geest herkenden. Timotheüs had een goed ge-
tuigenis in de wijde omtrek (Hd 16:2). Als zoiets wordt opgemerkt, 
kan aan zo iemand worden voorzegd dat hij zeker door de Heer zal 
worden gebruikt.

Als je kijkt naar de voorbereiding van Timotheüs op zijn dienst, kun 
je daarin vier aspecten ontdekken die een rol hebben gespeeld:

1. voorafgegane profetieën (1Tm 1:18);
2. genadegave van God (1Tm 4:14; 2Tm 1:6);
3. handoplegging door Paulus (2Tm 1:6);
4. handoplegging door de gezamenlijke oudsten (1Tm 4:14).

De aspecten 2, 3 en 4 zullen we bekijken als we aan de betreffende 
verzen toe zijn. Hier wordt Timotheüs door Paulus aan de ‘voor-
afgegane profetieën’ herinnerd om hem daarmee extra te bemoe-
digen. Het is een bijzondere ondersteuning in het voldoen aan de 
verantwoordelijkheid die de dienst die hij te verrichten heeft met 
zich meebrengt.

Hij is niet toevallig in deze positie geraakt. Het hoeft voor anderen 
dan ook geen verrassing te zijn dat hij een opdracht van de apostel 
uitvoert. Iedereen die hem kent, heeft zijn geestelijke groei opge-
merkt. Sommigen zagen dat al in een vroeg stadium en hebben ge-
zegd: ‘Die jongen zal veel voor de Heer gaan betekenen.’ Anderen 
zullen het pas ontdekt hebben, toen zijn dienst hen persoonlijk raak-
te. Heb jij enig idee hoe dat bij jou ligt?

Met de steun in de rug van wat anderen in hem gezien hebben, kan 
hij “de goede strijd” aanbinden. Gezien het bevel van vers 3 zal de 
goede strijd waartoe Paulus hier oproept, zich vooral afspelen in het 
huis van God met het oog op valse leer. De strijd hiertegen is een 
goede, een edele, een God welgevallige strijd.
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Er zijn meer soorten strijd waartoe je wordt opgeroepen, na een 
strijd die je al hebt gestreden. De laatstbedoelde strijd is die van de 
zondaar om behouden te worden (Lk 13:24; Mt 7:13-14). Het was 
vooral een strijd tegen jezelf, tegen alles wat jou wilde tegenhouden 
om je zonden aan God te belijden en in het geloof de Heer Jezus aan 
te nemen.

Jouw strijd als gelovige gaat tegen dingen buiten jou. Deze strijd 
kent verschillende aspecten. Zo lees je van

1. de strijd in het evangelie (Fp 4:3);
2. de strijd tegen de boze machten, enzovoort (Ef 6:12-18);
3. de strijd tegen de zonde als een macht buiten ons (Hb 12:4-5);
4. de strijd voor het geloof, ofwel de geloofswaarheid (Jd 1:3); 

de strijd in de gebeden (Rm 15:30; Ko 4:12);
5. de goede strijd, die alle hiervoor genoemde soorten strijd om-

vat (1Tm 1:18; 6:12; 2Tm 4:7).

Je hebt met strijd te maken omdat je je op vijandelijk gebied bevindt. 
Je staat voor je Heer en verdedigt Zijn belangen en die van je mede-
gelovigen. Het mag nooit een strijd zijn voor je eigen belangen. Een 
ander gevaar is dat je de strijd uit de weg gaat. Maar dat is iemand 
die alles aan de Heer Jezus te danken heeft, toch wel onwaardig. Ik 
wil er in jouw geval graag van uitgaan dat je, net als ik, op Timo-
theüs wilt lijken en de strijd niet ontwijkt. Je mag je dan ook alles 
aantrekken wat Paulus in dit verband ter bemoediging tegen Timo-
theüs zegt.

V19. Van groot belang in de strijd is je persoonlijk “geloof”. Het gaat 
hier om je innerlijke geloofsvertrouwen, het vasthouden aan de 
trouw van God, ook al is de strijd nog zo fel. Houd in de strijd je 
geloofsvertrouwen vast. Geef je vertrouwen in God niet prijs, hoe 
groot de druk ook is die de vijand uitoefent.

Een even belangrijke voorwaarde om de goede strijd te kunnen strij-
den is het bezitten en behouden van “een goed geweten”. Het gewe-
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ten werkt als een kompas dat iedere afwijking van de juiste koers 
aangeeft. Het is dan wel nodig dat de naald van het kompas gericht 
blijft op het Woord van God. Als het geweten niet zuiver is, zal dat 
invloed hebben op de dienst, op de strijd. De nodige kracht is niet 
vol aanwezig. De Heilige Geest kan niet vrij werken.

Het is mogelijk een goed geweten ‘van je te stoten’. Dat doe je als je 
de waarschuwingen van de Geest in de wind slaat. Deze waarschu-
wingen geeft Hij als je een verkeerde weg gaat of wilt gaan, of bij het 
beramen van eigenwillige plannen. Dit ‘van je stoten’ is een bewuste 
handeling, je doet het zelf. Voor de “schipbreuk” ben je dan ook zelf 
verantwoordelijk.

Als je ondanks de waarschuwingen via je geweten toch je eigen zin 
doorzet, heeft dat grote gevolgen voor je zicht op de inhoud van de 
geloofswaarheid. Dat wordt hier bedoeld met “het geloof”. Het ziet 
op wat je gelooft, de inhoud van je geloof, de geloofswaarheid die je in 
Gods Woord gegeven is. ‘Geloof’ betekent hier iets anders dan ‘ge-
loof’ in het begin van dit vers. Daar betekent het ‘geloofsvertrouwen’ 
en hier betekent het ‘de geloofswaarheid’ of ‘de geloofsinhoud’.

Als je een eerste misstap niet voor God veroordeelt, zul je verder 
afwijken. De vijand heeft een gemakkelijke ingang als er sprake is 
van een slecht geweten omdat je kwaad hebt toegelaten en het niet 
hebt veroordeeld. Het gevolg is dat je aangaande de leer van de 
Schrift ook onderuit gaat. Je zult Schriftplaatsen gaan verdraaien en 
zo gaan uitleggen als ze jou het beste uitkomen om de stem van je 
geweten te sussen en je dwaalweg te kunnen voortzetten.

V20. Paulus noemt van hen, van wie het geloof schipbreuk heeft 
geleden, “Hymenéüs en Alexander” bij name. Deze mensen zullen in 
Efeze bekend zijn geweest, anders zou het noemen van hun namen 
niet veel betekenis hebben. Paulus heeft hen “aan de satan overgege-
ven”. Dit kon hij als apostel doen. Hij doet dat nog een keer en wel 
in Korinthe (1Ko 5:5). Omdat het daar gaat om een zaak waarover 
de gemeente in Korinthe tucht moet uitoefenen, verwacht hij dat 
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de gemeente daarmee zal instemmen. De plicht van de gemeente 
wordt daar vermeld (1Ko 5:13b).

De genoemde personen hebben naar de satan geluisterd. Ze zijn 
instrumenten van hem geweest en hebben zich door hem laten ge-
bruiken. Ze moeten nu voelen wie hij is aan wie zij het oor hebben 
geleend. Zodoende maakt God gebruik van de satan zelf als een 
stok om Zijn weerspannige kinderen tot hun bestwil te tuchtigen. 
De satan wordt hun leermeester door middel van de pijnen die hij 
hen doet lijden. Hij krijgt vrij spel om met hen te doen wat hij wil, 
hoewel binnen de door God bepaalde grenzen (vgl. Jb 1:12; 2:6).

De satan is altijd uit op iemands verderf, terwijl het God altijd om 
behoudenis gaat. God gebruikt de satan om Zijn doel te bereiken. 
Het doel van elke tucht is het herstel van de ziel die is afgedwaald.

Deze mensen waren aan het “lasteren” geslagen, iets wat Paulus 
deed vóór zijn bekering (vers 13). ‘Lasteren’ is verachtelijk over God, 
Zijn Woord en Zijn volk spreken. Zij moeten dat afleren door de 
tucht die Paulus over hen heeft gebracht door hen aan de satan over 
te leveren.

Lees nog eens 1 Timotheüs 1:18-20.

Verwerking:
Hoe kun je voorkomen dat je aangaande het geloof schipbreuk lijdt?
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1 Timotheüs 2:1-4

Een huis van gebed

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en 
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en 
alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle 
Godsvrucht en eerbaarheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze 
Heiland, 4 Die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van 
[de] waarheid komen.

Dit hoofdstuk heeft twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is 
het gebed en de speciale verantwoordelijkheid die dit voor mannen 
heeft met betrekking tot het bidden in het openbaar. Het tweede 
onderwerp is het uiterlijk en gedrag van de vrouw en haar plaats 
in de openbaarheid. Beide onderwerpen zijn van grote betekenis en 
kunnen niet te hoog gewaardeerd worden.

Ze horen ook in deze brief thuis. Het grote doel van de brief is im-
mers om onderwijs te geven over het gedrag van de gelovigen in het 
huis van God. Dit gedrag betreft de juiste houding zowel ten opzich-
te van de ongelovigen die zich buiten het huis van God bevinden als 
ten opzichte van de medegelovigen, dat zijn zij die zich ook in Gods 
huis bevinden. Dit gedrag behoort het kenmerk te weerspiegelen 
dat God in deze brief toont, namelijk dat van God, onze Heiland.

V1. Is het niet veelzeggend dat Paulus “allereerst” vermaningen geeft 
met het oog op het gebed? Er komen meer vermaningen of aanspo-
ringen, maar deze die nu komt, over het gebed, is de belangrijkste. 
Daar moet je als gelovige het eerst mee aan de slag gaan. Het is hard 
nodig deze vermaning te horen en ter harte te nemen. Gebed is een 
van de eerste kenmerken van geestelijk leven. Zo is het in elk geval 
bij de pasbekeerde Saulus (Hd 9:11). De eerste gelovigen van de ge-
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meente volhardden in het gebed, ze kwamen daartoe samen (Hd 
1:14; 2:42; 4:24; 12:12).

In de activiteit van het gebed komt het gedrag dat de bewoners van 
Gods huis behoort te kenmerken het meest tot uiting. Gods huis is 
in de eerste plaats een huis van gebed (Js 56:7; Mk 11:17).

De vier verschillende gebedsvormen die Paulus hier noemt, zijn van 
toepassing zowel op het persoonlijke als op het gemeenschappelijke 
gebed.

1. “Smekingen” benadrukken de nood, ze zijn een aanhoudend, 
vurig bidden voor een concrete nood. Er ligt extra aandrang 
in.

2. In de “gebeden” nader je tot God om je verlangens in de ruimste 
zin van het woord uit te spreken. De meest gewone, alledaag-
se behoeften mag je Hem zonder plichtplegingen vertellen.

3. “Voorbiddingen” doe je als je in een vertrouwelijke, vrije toe-
gang tot Hem nadert om voor anderen iets concreets te vra-
gen.

4. “Dankzeggingen” zijn de ondersteuning van de voorgaande ac-
tiviteiten. Je nadert tot God en dankt Hem bij voorbaat voor 
wat Hij al dan niet gaat geven of doen, want Hij geeft of doet 
alleen wat goed is (Fp 4:6).

Dat Paulus vermaant om “voor alle mensen” te bidden, onderstreept 
de bedoeling van God dat wij Hem als God-Heiland vertegenwoor-
digen. Zo wil Hij bij de mensen bekend worden (Mt 5:45; Hd 14:16-
17; 1Tm 4:10). Als je daarvan doordrongen bent, zal de eerste uitwer-
king ervan bij jou zijn dat je gaat bidden. Je bidt dan niet alleen voor 
de gelovigen, maar ook voor alle ongelovigen. De kring van je gebed 
mag niet beperkter zijn dan de kring waar Gods belangstelling naar 
uitgaat.

V2. Onder ‘alle mensen’ vallen natuurlijk ook “koningen en alle hoog-
geplaatsten”. Toch doet Paulus een aparte aanmoediging om juist 
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voor deze personen te bidden. We zijn namelijk geneigd hen te ver-
geten, of bewust uit onze gebeden weg te laten vanwege het vaak 
goddeloze karakter dat ze openbaren. Het laatste was zeker in de 
dagen van Paulus het geval. Toen regeerde de wrede, losbandige 
keizer Nero. Paulus spoort aan ook voor hem te bidden (vgl. Ea 
6:10). Ook de Heer Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze moeten 
bidden voor hen die hen vervolgen (Mt 5:44).

Het gaat niet om de overheden op zich. Die moeten we onderdanig 
zijn en gehoorzamen (Rm 13:1-7; Tt 3:1; 1Pt 2:13-14). Het gaat om de 
personen die de overheid vormen. Allen die in hoogheid zijn, zijn 
allen die een hoge plaats hebben, die een hoog ambt bekleden. Het 
betreft niet alleen de regeerders van de eigen stad of het eigen land, 
maar ook daarbuiten. Er is sprake van ‘koningen en alle hoogge-
plaatsten’.

Het openbaar gebed zal een Godvijandige overheid laten merken 
dat de gelovigen geen opstandelingen zijn. God kan door het gebed 
de heersers in het hart geven dat zij de gelovigen toelaten hun leven 
te leiden zonder hen te betrekken bij de politiek van de wereld (Jr 
29:7). Toch is de uitwerking niet zozeer dat de overheid dan gunstig 
gestemd zal raken, maar vooral dat de gelovige zelf innerlijk be-
waard blijft voor gevoelens van haat en verbittering. Door het gebed 
stijgt de christen uit boven de heersende situatie. Het maakt het hart 
“rustig en stil” te midden van vervolgingen.

Deze innerlijke rust en stilte worden zichtbaar in “Godsvrucht en eer-
baarheid”. Het is “alle” Godsvrucht en eerbaarheid, wat inhoudt dat 
ze worden gezien op alle terreinen van het leven. ‘Godsvrucht’ wil 
zeggen leven in vrees voor God. Dat betekent niet angst, maar eer-
bied, rekening houden met Zijn wil. Bij ‘eerbaarheid’ kun je denken 
aan waardigheid en eerlijkheid. Je ziet dat je gedrag in hoge mate 
wordt bepaald door je gebedsleven.

V3. Die houding van gebed en als gevolg daarvan je manier van 
leven zijn “goed en aangenaam voor God”. God beziet jouw gebed als 
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iets moois en waard om te aanvaarden. Hij wil het gebruiken om 
mensen te redden. Jouw gebed mag een bijdrage zijn aan de verkon-
diging van het evangelie.

V4. God wil namelijk “dat alle mensen behouden worden”. Dit is het 
eerste deel van Gods verlangen (Tt 2:11; 2Pt 3:9). Er is geen mens aan 
wie God de behoudenis misgunt. God wil zondaren redden (1Tm 
1:15) en dat zijn alle mensen. Er is voor God geen onderscheid: al-
len hebben gezondigd en allen kunnen gered worden (Rm 3:22b-25; 
10:11-13).

Als een mens verloren gaat, kan dat niet op rekening van de wil 
van God worden geschreven. Die mens heeft dat te danken aan zijn 
eigen stijfkoppigheid, hij wil zelf niet. Het betreft hier niet de wil 
van Gods raadsbesluit (Ef 1:5), want die wordt altijd uitgevoerd. Het 
gaat om de wensende wil van God, om Zijn verlangen (Mt 23:37), 
waartegen de mens in zijn verantwoordelijkheid zich kan verzetten.

Het tweede deel van Gods verlangen is dat alle mensen “tot kennis 
van [de] waarheid komen”. De behoudenis is geen doel op zichzelf. 
Zo werd Gods oude volk Israël verlost met een doel. Dat doel was 
dat God te midden van hen zou wonen. Zo is ook het nieuwtesta-
mentische volk van God bevrijd uit de macht van de wereld om een 
woonplaats van God in de Geest te zijn (Ef 2:22). Dat wordt beleefd 
wanneer gelovigen als gemeente samenkomen met de Heer Jezus in 
hun midden (Mt 18:20).

De “waarheid” is de waarheid over de persoon van de Heer Jezus. 
Hij is de waarheid (Jh 14:6). We vinden alles over Hem in de Bijbel, 
het Woord dat de waarheid is (Jh 17:17). De kennis van de waarheid 
wordt verkregen in de gemeente van de levende God. De gemeente 
is namelijk de pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm 3:15). In 
de praktijk betekent dit dat een pasbekeerde zich bij een plaatselijke 
gemeente moet voegen. De plaatselijke gemeente is daar te herken-
nen waar de kenmerken aanwezig zijn die de hele gemeente heeft.
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Enkele kenmerken zijn:

1. Het lichaam van Christus wordt daar gezien (1Ko 12:27).
2. De orde in de gemeente als het huis van God wordt er gehand-

haafd door het gezag van de Heer Jezus te erkennen dat Hij 
uitoefent door zijn Woord en Geest (Mt 18:20).

3. Men ijvert ernaar de eenheid van de Geest te bewaren in de 
band van de vrede (Ef 4:2-3).

4. De zonde in de plaatselijke gemeente en in het eigen leven 
wordt geoordeeld (1Ko 5:13; 11:31).

Lees nog eens 1 Timotheüs 2:1-4.

Verwerking:
Welke plaats neemt het gebed in jouw leven in?
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1 Timotheüs 2:5-8

De Middelaar – bidden van mannen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

5 Want er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, [de] 
Mens Christus Jezus, 6 Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor 
allen, [volgens] het getuigenis op zijn eigen tijd; 7 waartoe ik gesteld 
ben als prediker en apostel – ik zeg [de] waarheid, ik lieg niet –, als 
leraar van [de] volken in geloof en waarheid. 8 Ik wil dan dat mannen 
in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn 
en twist.

V5. Door het woord “want” is vers 5 verbonden met het voorgaande. 
Nu volgt hoe mensen behouden kunnen worden en wat de waar-
heid is die zij moeten leren kennen. Dat alle mensen zondaren zijn, 
is duidelijk. Dat er één God is, is ook duidelijk. Deze waarheid is 
niet nieuw. Het is de geloofsbelijdenis van de Israëlieten in het Oude 
Testament (Dt 6:4; Js 43:10-11; Zc 14:9). Zij waren geroepen van die 
waarheid te getuigen in de wereld met zijn veelgodendom om hen 
heen. Die waarheid kom je onveranderd in het Nieuwe Testament 
tegen (Rm 3:29, 1Ko 8:4-6; Gl 3:20; Jk 2:19).

Het Nieuwe Testament laat echter ook iets zien wat in het Oude 
Testament niet bekend is. Dat nieuwe is dat de ene God Zich in drie 
Personen doet kennen: Vader, Zoon en Heilige Geest (Mt 28:19). Dat 
is gebeurd toen de Heer Jezus op aarde kwam (Jh 1:14; Ko 1:19). In 
dit nieuwe zie je tevens het middel dat God heeft gegeven om zon-
daren te behouden. De Heer Jezus is namelijk de Middelaar tussen 
God en mensen. Een middelaar was nodig omdat God in Zijn heilig-
heid de mens in zijn zondigheid niet in Zijn tegenwoordigheid kan 
dulden (vgl. Jb 9:33).
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Er worden drie belangrijke feiten over de middelaar genoemd:
1. Er is slechts “één Middelaar”. Er is slechts één weg tot redding, 

“de weg” (Jh 14:6), slechts één Persoon om door behouden te 
worden (Hd 4:12). Elk alternatief om behouden te worden 
moet je als leugen en bedrog van de hand wijzen. Het is de 
dwaasheid van het ongeloof om Maria of bepaalde heiligen de 
plaats van middelaar(es) te geven.

2. De Middelaar is een Mens, “de Mens Christus Jezus”. Om Gods 
heiligheid te kennen en daaraan voldoening te schenken moet 
de Middelaar God zijn. Christus is God (Rm 9:5). Om in de 
plaats van mensen het noodzakelijke verzoeningswerk te vol-
brengen moest Hij aan de mensen gelijk worden (Hb 2:14). 
Alleen als Mens kon Hij Middelaar zijn, niet als de eeuwige 
Zoon.

3. V6. De Middelaar heeft “Zichzelf gegeven” (Gl 1:4; 2:20; Ef 5:2; 
5:25; Tt 2:14). Meer was niet mogelijk, minder zou niet vol-
doen. Door Zichzelf te geven heeft Hij de noodzakelijke los-
prijs betaald. Niemand anders (Ps 49:8) dan Hij kon de losprijs 
betalen, omdat Hij Zelf zonder zonde was.

Hij heeft de losprijs betaald “voor allen”. Het woord ‘voor’ betekent 
hier niet ‘in plaats van’, maar ‘ten behoeve van’ of ‘zich uitstrekkend 
tot’ (2Ko 5:15). De losprijs is zo groot, dat allen behouden kunnen 
worden. Maar alleen zij die Hem in het geloof aannemen, worden 
behouden (Mt 20:28).

Van dit geweldige gebeuren is “op zijn eigen tijd”, dat wil zeggen 
precies op de juiste tijd, niet te vroeg en niet te laat, getuigenis gege-
ven. Toen Christus naar de hemel ging en de Heilige Geest op aarde 
kwam, was de tijd voor dit getuigenis aangebroken. Eerder kon dit 
getuigenis niet worden gegeven, want toen was Christus nog niet 
gestorven en de losprijs nog niet betaald. Hij stierf op de juiste tijd 
(Rm 5:6). De prediking is ook op de juiste tijd de wereld ingegaan 
om het enige middel aan te kondigen dat volmaakt geschikt is ge-
bleken om te beantwoorden aan de behoeften van de mens.
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V7. Voor het geven van dit getuigenis had God een bijzonder werk-
tuig voorbereid en aangesteld. Dat is Paulus (Hd 26:16-18). Hij is 
een “prediker” of heraut, dat is iemand die officiële mededelingen 
namens een heerser doet. Zo is de boodschap van de behoudenis 
gepredikt. Paulus is ook “apostel”. Hij is een speciale gezant die met 
volmacht van zijn Heer komt. Bij ‘prediker’ staan de mensen tot wie 
hij is gezonden op de voorgrond. Bij ‘apostel’ staat zijn Zender op 
de voorgrond. Omdat zijn apostelschap nog wel eens in twijfel werd 
getrokken, beklemtoont hij dit met “ik zeg de waarheid, ik lieg niet”.

Ten slotte is hij ook nog ”leraar van [de] volken”. Hij geeft onderwijs 
over wat de Heer hem heeft toevertrouwd. Zijn dienst is niet be-
perkt tot Israël, maar overschrijdt de nationale grenzen. Geen natie 
kan zijn dienst als exclusief voor die natie opeisen. God heeft van 
deze vurige Joodse nationalist niet alleen een prediker en apostel 
gemaakt, maar in hem ook een buitengewone openbaring van Zijn 
genade naar de volken toe gegeven.

Zijn dienst vindt plaats “in [dat is: in de sfeer van] geloof en waarheid” 
en niet in de sfeer van sociale verbetering of theologische discussie. 
Hij vervult zijn opdracht in geloof en waarheid. In geloofsvertrou-
wen predikt hij, oefent hij zijn apostelschap uit en leert hij. Al zijn 
uitspraken zijn in overeenstemming met de waarheid. Daarom is 
het zo belangrijk zijn dienst zonder enig verzet te aanvaarden.

Bij Timotheüs is natuurlijk geen sprake van verzet. Omdat hij toch 
wat timide is, stelt Paulus, om hem te bemoedigen, hem nog eens 
krachtig zijn bediening voor. Timotheüs moet niet onder de indruk 
komen van tegenstanders die de dienst van Paulus onderuit probe-
ren te halen. Deze bekrachtiging heb jij eveneens nodig, want ook 
vandaag zijn er mensen die je willen vertellen dat Paulus het ook 
niet allemaal even duidelijk ziet.

V8. Tegen de achtergrond van het gezag dat Paulus is gegeven, hoor 
je in vers 8 “ik wil”. Dat moet je niet opvatten als een vriendelijk 
verzoek, maar als een apostolisch bevel. Het bevel luidt: bidden! Dit 
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bevel wordt tot “de mannen” gericht omdat het gaat om het bidden 
in het openbaar. Dat blijkt uit de plaatsaanduiding “in elke plaats”. 
Hiermee wordt elke plaats bedoeld, waar men ook maar als gelovi-
gen samenkomt, ongeacht het gebouw of het doel (vgl. 1Ko 1:2; 2Ko 
2:14; 1Th 1:8).

De Schrift spreekt meer dan eens over biddende vrouwen (1Sm 
2:1; Lk 1:46; 2:37). Het is de vrouw echter niet toegestaan om in een 
openbare samenkomst waar ook mannen aanwezig zijn, namens 
het geheel voor te gaan in gebed. In dit verband moet je ook maar 
eens kijken naar 1 Korinthiërs 11 (1Ko 11:5-10) en 1 Korinthiërs 14 (1Ko 
14:34-35).

In de christenheid kom je een onbijbelse inperking en een onbijbel-
se verruiming van dit bevel tegen. De inperking is dat slechts één 
man het openbaar gebed doet. De verruiming is dat zowel mannen 
als vrouwen het openbaar gebed doen. Een gevaar bij hen die bei-
de onbijbelse praktijken afwijzen, is dat deze belangrijke dienst aan 
slechts enkelen wordt overgelaten en niet alle mannen bidden. De 
mannen worden als klasse aangesproken, in onderscheid van de 
vrouwen als klasse. Het betreft het geheel van de mannen, alle man-
nen, en niet een speciale klasse onder hen. Bidden vereist geen gave 
of een speciaal gevoel.

Bidden vereist wel iets anders en dat zijn “heilige handen”. Zij die 
openbaar bidden, behoren in hun daden, hun “handen”, heilig te 
zijn. Hun gedrag moet in overeenstemming zijn met Hem tot Wie 
zij bidden. De “opheffing” van de handen geeft de gebedshouding 
aan. Er is in de Schrift ook sprake van andere gebedshoudingen, 
zoals knielen (Dn 6:11; Hd 20:36; Ef 3:14), staan (Gn 18:22-23), op het 
aangezicht liggend (Jz 5:14) en zittend (2Sm 7:18). De apostel geeft 
hier dan ook geen voorschrift voor een specifieke gebedshouding.

Niet alleen de daden, maar ook het innerlijk en de woorden moeten 
passen bij het zoeken van Gods aangezicht. “Toorn en twist” blokke-
ren de weg naar God. Het woord ’toorn’ met betrekking tot mensen 
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beschrijft een innerlijke hartstocht die uitbreekt in een ongecontro-
leerd, onbeheerst temperament. Geen element daarvan mag de hei-
lige sfeer van het gebed binnendringen. ‘Twist’ is discussie, met een 
ander in woordenstrijd zijn. Het gebed mag niet ontaarden in een 
woordenvloed naar de hemel om de ander ervan langs te geven. 
Wie de heiligen in zo’n heilige activiteit leiden, moeten rein zijn in 
motief en gedrag.

Als je een vrouw bent, zul je net zo goed ‘heilige handen’ moeten 
hebben om gehoord te worden en zal je gebed ‘zonder toorn en 
twist’ moeten plaatsvinden om geen blokkade te ondervinden. Het 
‘gebedsgebod’ is gericht tot de man. Als je man bent, weet je wat er 
met betrekking tot het gebed van je wordt verwacht.

Lees nog eens 1 Timotheüs 2:5-8.

Verwerking:
Wat zijn de kenmerken van de Heer Jezus als de Middelaar? Iemand 
die voorgaat in gebed is in zekere zin ook een middelaar. Wat zijn 
van zo iemand de kenmerken?
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1 Timotheüs 2:9-15

Vrouwen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

9 Evenzo dat <ook> vrouwen zich tooien in waardige kleding met be-
scheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of pa-
rels of kostbare kleding; 10 maar – zoals het vrouwen past die belijden 
Godvrezend te zijn – door goede werken. 11 Een vrouw moet zich stil, 
in alle onderdanigheid laten leren; 12 maar ik sta aan een vrouw niet 
toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. 13 Want 
Adam is eerst geformeerd, daarna Eva; 14 en Adam werd niet verleid, 
maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. 15 Maar zij zal 
bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blij-
ven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.

V9. Na het speciale bevel voor de mannen, als klasse, volgt er nu een 
speciaal bevel voor de vrouwen, ook als klasse. Het woord “evenzo” 
waarmee Paulus over de vrouwen begint te schrijven, slaat terug op 
‘ik wil’ in vers 8. De zin gaat als volgt: ‘Evenzo wil ik dat ...’ Hij be-
doelt niet dat de vrouwen ‘evenzo zouden bidden’. Nee, hij wil dat 
ook de vrouwen een bijdrage leveren aan het getuigenis van God in 
de wereld. De mannen leveren een hoorbare bijdrage. Van de vrouw 
zegt Paulus dat zij in haar uiterlijk een zichtbare bijdrage behoort te 
leveren.

Als Paulus het over het uiterlijk van de vrouw gaat hebben, volgt 
geen modevoorschrift. Hij wil haar vertellen dat de kracht van haar 
getuigenis ligt in haar verschijning en haar houding. Het gaat hier 
om de samenhang tussen haar kleding en haar christelijke karakter 
en getuigenis. Het betreft de uitstraling die zij heeft in de samen-
komsten, maar ook in het openbare leven.
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Daarbij zijn twee kenmerken van belang: “bescheidenheid”, of 
schaamte, en “ingetogenheid”. De christenvrouw zal niet de aandacht 
op zichzelf willen vestigen. Dat zou ze kunnen doen “met haarvlech-
ten en goud of parels of kostbare kleding”. Je leest hier geen verbod om 
het haar te vlechten of sieraden of dure kleding te dragen. Wat niet 
mag, is deze dingen doen om de aandacht op zichzelf te vestigen. 
Het lange haar is haar eer (1Ko 11:15) en het is een schande als ze 
het afknipt (1Ko 11:6). Het is echter evengoed een antigetuigenis als 
ze veel geld en tijd besteedt om haar lange haar in allerlei kunstige 
vlechtwerken te (laten) draaien om ermee te pronken.

V10. Na dingen waardoor ze niet moet opvallen, komt wat wel bij 
haar gezien mag worden, namelijk “goede werken”. Dit zijn werken 
die voortkomen uit het geloof. Ze zijn een vrucht van de nieuwe 
mens (Ef 2:10). Ze zijn in hun karakter nuttig en anderen ervaren het 
nut daarvan. Voorbeelden van vrouwen die goede werken hebben 
gedaan, zie je in Maria (Mt 26:7-10), Fébe (Rm 16:1-2), Lydia (Hd 
16:14-15) en Dorkas (Hd 9:36-39). Je leest ook van vrouwen die de 
Heer en Zijn discipelen dienden met hun bezittingen (Lk 8:2-3).

Paulus zegt dit tegen “vrouwen ... die belijden Godvrezend te zijn”. Van 
hen mag hij een gedrag verwachten dat bij hun belijdenis past. Er 
moet harmonie zijn tussen leer en leven, anders laat het leven valse 
noten horen. Als jij, als christenvrouw, belijdt Godvrezend te zijn, 
als je zegt dat je hart gevuld is met eerbied voor God, zal dat in je 
kleding en in je daden tot uiting komen.

V11. Na iets gezegd te hebben over de algemene houding van de 
vrouw in de openbaarheid als een getuigenis voor God zegt Pau-
lus vervolgens iets over haar houding ten opzichte van de man. Hij 
begint ermee dat zij “stil” moet zijn. Ook dit moet je zien in ver-
band met haar optreden in het openbaar (vgl. 1Ko 14:34) en niet in 
verband met persoonlijke gesprekken of in de huiselijke sfeer. Van 
nature zal de vrouw niet naar een plaats op de voorgrond zoeken. 
Maar de geest van de wereld gaat ook de christenvrouw niet voor-
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bij, waardoor ze wordt gestimuleerd wel naar voren te komen en 
zich te laten gelden.

Ook de houding en gezindheid “in alle onderdanigheid” hoeft in de 
wereld niet op bijval te rekenen. Het gaat er echter niet om hoe de 
wereld iets waardeert, maar hoe God het waardeert. Door haar on-
derdanigheid wordt duidelijk dat haar ‘stil’ zijn geen teken is van 
bitterheid of slavernij, maar dat het voortkomt uit een bereidwil-
lig aanvaarden van en leven in de sfeer die de Schrift aan vrouwen 
geeft. Het gaat niet om onderwerping aan de man, maar aan de 
waarheid van de Schrift. Daarom zal ze zich ook willen “laten leren”. 
Ze zal aandachtig luisteren en opletten om alles op te nemen wat tot 
haar geestelijke groei en zegen dient.

V12. Dan klinkt in de woorden “ik sta ... niet toe” een nieuw aposto-
lisch bevel met betrekking tot het optreden van de vrouw bij open-
bare gelegenheden. Het bevel houdt in dat de vrouw niet de plaats 
van leraar mag innemen en dat zij niet over de man mag heersen. 
Het leerverbod is algemeen en geldt ook in situaties waar ze alleen 
met vrouwen is. Ze mag wel profeteren – als ze het hoofd bedekt 
(1Ko 11:5) –, want dat is de waarheid van Gods Woord toepassen op 
het dagelijks leven. Ook mag ze een lerares “van het goede” zijn (Tt 
2:3-5).

De vrouw mag ook niet domineren of gezag uitoefenen over de 
man. Als de vrouw heerst over de man, worden de rollen, zoals die 
door God zijn vastgesteld, omgedraaid. Leren en heersen zijn haar 
niet gegeven.

De kracht van haar getuigenis ligt in haar “stil zijn” (vgl. 1Pt 3:1-6). 
De zin begon in vers 11 met ‘stil’ en eindigt hier in vers 12 met ‘stil’. 
Daardoor wordt er wel een bijzondere nadruk op gelegd. Overigens 
mogen mannen zich wel afvragen hoe het komt dat vrouwen ertoe 
komen om te willen leren en heersen. Nemen mannen wel hun ver-
antwoordelijkheid?
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V13-14. In deze verzen geeft Paulus twee redenen voor het gebod 
van vers 12. Die twee redenen vindt hij helemaal aan het begin van 
de Bijbel. Toen heeft God dingen bepaald en zijn er dingen gebeurd 
die Hij heeft laten vastleggen in Zijn Woord, opdat daar altijd naar 
verwezen zou kunnen worden. Zo wijst ook de Heer Jezus terug 
naar het begin als Hij vragen krijgt over de man-vrouw verhouding 
(Mt 19:4).

De eerste reden die Paulus voor zijn gebod geeft, is de volgorde 
waarin Adam en Eva zijn geschapen (vers 13). Adam, de man, is 
door God als eerste zelfstandig levend wezen geschapen. God heeft 
hem ook een specifieke opdracht gegeven. Pas toen Hij met betrek-
king tot de schepping en de taak van Adam alles had geregeld, 
vormde Hij Eva. Zo maakte Hij het vrouwelijke afhankelijk van het 
mannelijke.

Als tweede reden voor zijn gebod noemt Paulus de zondeval (vers 
14). De scheppingsorde toont aan hoe God het heeft vastgesteld. De 
zondeval toont aan hoe de man is en hoe de vrouw is. De vrouw 
kan gemakkelijk verleid worden. In de aanloop naar de zondeval 
speelde Adam niet de hoofdrol. De satan richtte zich niet tot hem. 
Hij werd wel meegetrokken in die dramatische gebeurtenis, maar 
niet als gevolg van verleiding. De man doet meer verstandelijk over-
wegend de dingen en is daardoor meer geschikt om te leren.

Dat de vrouw niet mag leren, vloeit niet voort uit het feit dat ze 
lichtgeloviger zou zijn dan de man. Het gaat erom dat zij haar plaats 
verlaat als zij leert en de gevolgen dan fataal zijn, zoals gebleken is 
bij de zondeval. De zondeval toont niet haar lichtgelovigheid aan, 
maar het verlaten van haar plaats als vrouw. Daarmee verdraaide 
ze de Goddelijke orde en Adam accepteerde met open ogen haar 
leiderschap met de catastrofale gevolgen.

God heeft bepaald dat de vrouw afhankelijk is van de man. Haar 
houding tegenover de man is die van een “zwakker vat” (1Pt 3:7). De 
duivel vond ingang bij haar door haar gevoel aan te spreken en “de 
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vrouw werd verleid” (2Ko 11:3). Het is niet voor niets dat Johannes zijn 
tweede brief, die over dwaalleraren gaat, richt aan een vrouw (2Jh 
1:1). Vooral zij moet uitkijken zich niet te laten verleiden.

Eva overschreed de grens die God om haar heen had getrokken. 
Zij “viel in overtreding” betekent namelijk letterlijk dat zij ‘een grens 
overschreed’. Man en vrouw worden in hun getuigenis voor God 
bewaard als zij ieder blijven binnen de grens die God voor hen heeft 
vastgesteld.

V15. Het gedeelte dat aan de vrouw is gericht, eindigt met een bij-
zondere blijk van Gods genade die alleen door de gelovige vrouw 
kan worden beleefd. Na de zondeval, die door haar schuld is ge-
beurd, wordt door God aan het ter wereld brengen van kinderen 
smart verbonden (Gn 3:16). In die smart is bewaring mogelijk. 
Voorwaarde is dat “zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met inge-
togenheid”. Dit ziet op de sfeer waarin ze is binnengegaan toen ze 
tot geloof kwam. Haar ‘ingetogenheid’ betekent dat zij gezond blijft 
denken over deze sfeer en zich niet opnieuw laat verleiden tot het 
innemen van een plaats die haar niet past.

Hiermee is niet alles gezegd wat er over dit laatste vers te zeggen 
is. Er is wel opgemerkt dat dit vers een van de moeilijkst te ver-
klaren verzen van het Nieuwe Testament is. Dit vers roept vragen 
op, waarop niet zomaar een antwoord is te geven. Denk maar aan 
Godvrezende vrouwen die niet bij de bevalling bewaard zijn geble-
ven, maar gestorven zijn. En wat te denken van vrouwen die geen 
kinderen kunnen krijgen of die ongetrouwd blijven.

Ik denk dan ook dat Paulus hier een algemene aanwijzing geeft met 
het oog op de bijzondere plaats die de vrouw door God in de schep-
ping is gegeven. Als een tegenhanger van het voorgaande wil Pau-
lus de vrouw duidelijk maken, waarom God haar heeft geschapen. 
Zij vindt de zin van haar leven in de vervulling van Gods bestem-
ming voor haar en dat is haar rol als vrouw en moeder. Daarin vindt 
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zij haar grootste voldoening en niet in het overnemen van de rol van 
de man.

Het is zeker waar dat God ook voor de kinderloze vrouw (vgl. Js 
54:1) en voor de ongetrouwde vrouw (1Ko 7:34) een plan heeft, maar 
daarover gaat het hier niet.

Lees nog eens 1 Timotheüs 2:9-15.

Verwerking:
Waarin ligt de kracht van het getuigenis van de vrouw?
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1 Timotheüs 3:1-5

De opziener

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 Het woord is betrouwbaar: als iemand streeft naar [het] opziener-
schap, begeert hij een goed werk. 2 De opziener dan moet onberispelijk 
zijn, man van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, ge-
schikt om te leren, 3 geen drinker, geen vechter, maar inschikkelijk, niet 
twistziek, niet geldzuchtig, 4 iemand die zijn eigen huis goed bestuurt, 
zijn kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid, 5 – maar 
als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen 
voor de gemeente van God? –

Als inleiding op dit hoofdstuk even een korte herhaling. Je weet dat 
deze brief in de eerste plaats bedoeld is voor Timotheüs persoonlijk. 
Als afgezant van de apostel moet hij weten welke richtlijnen hij de 
gelovigen moet voorhouden. In de tweede plaats – en dat komt bij-
zonder in dit hoofdstuk aan de orde – krijgt Timotheüs in deze brief 
aanwijzingen over hen die dienst willen doen als oudste of opziener 
en als diaken. In de derde plaats vinden alle gelovigen in deze brief 
praktisch onderwijs over hun levenswandel.

Niemand van ons neemt de positie van een Timotheüs in. Nie-
mand kan dan ook op grond van deze brief oudsten of ouderlingen 
aanstellen. Evenmin kan iemand aan de gemeente verordeningen 
opleggen die hij rechtstreeks, mondeling, van een apostel heeft ge-
hoord. Maar met de voorschriften die Paulus aan Timotheüs geeft, 
heb jij, omdat ze het leven van de gelovigen betreffen, wel degelijk 
te maken. En ook al ben je niet geroepen tot de taak van oudste of 
dienaar, dan heeft dit derde hoofdstuk toch ook jou veel te zeggen. 
De dingen die aan een oudste en een dienaar als voorwaarde gesteld 
worden, zijn voor alle gelovigen gedragsregels.
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V1. Wat Paulus gaat zeggen over het “opzienerschap” en de “opzie-
ner”, vindt zijn oorsprong in het “woord” dat “betrouwbaar” is omdat 
het van God komt. Dit uitgangspunt is van groot belang. Het moet 
motiveren tot de uitoefening van een zware dienst, want de dienst 
van opziener is voorwaar niet licht. Dat doe je er niet even bij. Dit 
werk brengt gegarandeerd teleurstellingen met zich mee. Wat is het 
betrouwbare Woord van God dan weer een bemoediging om door 
te gaan.

Naar het ambt van opziener mag gestreefd worden, net zoals naar 
genadegaven (1Ko 12:31; 14:1). Streven’ wijst op de inzet, het zich er-
naar uitstrekken om als opziener te mogen functioneren. Het is niet 
een zich uitstrekken naar een gezagspositie, maar naar de taak van 
een dienaar. Overgave aan en liefde voor de Heer Jezus en de wens 
om Hem in afhankelijkheid en gehoorzaamheid te dienen, mogen 
het enige motief van dit streven zijn.

Enkele verschillen tussen ambten en gaven zijn:

1. Ambten hebben betrekking op de gemeente als huis van God 
(1Tm 3:15) – gaven hebben betrekking op de gemeente als li-
chaam van Christus (Rm 12:3-8; 1Ko 12:12-27; Ef 4:11-16).

2. Ambten zien toe op het gedrag van de gelovigen in het huis 
van God (Hd 20:28) – Gaven werken aan de opbouw van het 
lichaam (Ef 4:12).

3. Ambten dienen de plaatselijke gemeente (Hd 14:23; Tt 1:5) – 
Gaven dienen het hele lichaam van Christus, over de hele we-
reld.

4. Niet iedere gelovige heeft een ambt – Elk lid van het lichaam 
van Christus heeft een gave.

Het werk dat de opziener doet, het ‘opzienerschap’, is het zorg dra-
gen voor de zielen en de wandel van de gelovigen. Het betekent 
zich ervoor inzetten dat de leden van Christus aan Zijn liefde beant-
woorden en geen christelijke voorrechten verloren laten gaan. God 
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waardeert dit als “een goed werk”, want het bestaat uit niets minder 
dan het hoeden van Zijn kudde (Hd 20:28; vgl. 1Pt 5:1-4).

Let er wel op dat Timotheüs niet de opdracht krijgt om opzieners 
aan te stellen. Paulus geeft hem een lijst met kwalificaties. Deze 
kwalificaties gaan over bepaalde geestelijke kenmerken (‘nuchter’, 
‘niet twistziek’), over voorwaarden in omstandigheden (‘man van 
één vrouw’) en over ervaring (‘geen pasbekeerde’). De lijst is niet 
alleen voor Timotheüs nuttig, maar ook voor ons. Elke gemeente die 
aan Gods gedachten beantwoordt, zal ernaar verlangen dat mannen 
onder hen openbaar worden bij wie deze kenmerken worden ge-
vonden. Zulke mannen hebben we te erkennen (1Th 5:12).

Een opziener is hetzelfde als een oudste. Het bewijs daarvan vind je 
door Handelingen 20:17 en Handelingen 20:28 met elkaar te vergelij-
ken (Hd 20:17,28) en Titus 1:5 en Titus 1:7 met elkaar te vergelijken 
(Tt 1:5,7). Het woord ‘opziener’ karakteriseert meer de aard van het 
werk, het is een besturende, leidende taak. Het woord ‘oudste’ ken-
merkt meer de ambtsdrager, de persoon die de taak uitvoert, het is 
iemand met gerijpte levenservaring.

1. V2. De opziener “moet onberispelijk zijn”. Er mag niets op hem 
zijn aan te merken. Hij mag geen gebrek in karakter of gedrag 
vertonen. Dat zou door negatief ingestelde personen binnen 
of buiten de gemeente als wapen tegen hem kunnen worden 
gebruikt. Waar allemaal niets op aan te merken mag zijn, 
wordt in de volgende kenmerken nader aangeduid.

2. Het eerste is dat hij de “man van één vrouw” moet zijn. Er lijkt 
alles voor te zeggen dat een opziener getrouwd moet zijn. 
Hoe zou hij anders in huwelijksproblemen iets kunnen zeg-
gen? Het belang van een rein huwelijk, waarin absolute trouw 
van de opziener aan zijn vrouw de voornaamste pijler is, staat 
voorop.

3. Verder moet hij “nuchter” zijn. Dit moet je in geestelijke zin 
opvatten. Het wil zeggen dat hij zich onthoudt van alles wat 
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benevelt. Hij zal zich ver houden van alle overdrijving en zich 
niet laten meeslepen door emoties, hetzij van zichzelf, hetzij 
van anderen. Hij laat zich ook niet beïnvloeden door allerlei 
dwaalleringen. Hij blijft helder in zijn denken.

4. Ook is hij “ingetogen”, wat meer op het innerlijk ziet. Hij is be-
heerst in zijn optreden en zal zich niet snel opwinden.

5. “Waardig” ziet meer op het uiterlijk. Zijn uiterlijk en taalge-
bruik stralen waardigheid uit. Hij zal niet snel uitvallen en is 
niet chaotisch in zijn handelen en spreken.

6. Dat hij ”gastvrij” is, wil zeggen dat hij openstaat voor anderen, 
dat hij uitnodigend en hartelijk is.

7. Daardoor voldoet hij aan de volgende kwaliteit en is hij “ge-
schikt om te leren”. Hij kent het Woord van God en weet het op 
de juiste wijze toe te passen.

V3. Na zeven positieve kenmerken volgen in dit vers enkele ken-
merken die niet aanwezig mogen zijn, met nog een enkel positief 
kenmerk ertussen.

1. Hij mag “geen drinker” zijn. Hij is niet alleen niet dronken, 
maar heeft ook controle over zichzelf met het oog op drank-
gebruik.

2. Ook is hij “geen vechter”. Hoe provocerend hij ook wordt be-
naderd, hij bewaart zijn zelfbeheersing en neemt niet zijn toe-
vlucht tot geweld. Hij vecht ook niet met woorden voor zijn 
eigen gelijk.

3. In plaats van voor zijn eigen recht op te komen, desnoods met 
geweld, is hij “inschikkelijk”, schikt hij zich.

4. Hij is ook “niet twistziek”. Iemand die twistziek is, grijpt elk 
geschilpunt aan om over te redetwisten. Een opziener zoekt 
geen ruzie, hij is niet op oorlogspad, maar jaagt naar wat de 
vrede dient.

5. Hij staat bekend als iemand die “niet geldzuchtig” is. Hij is niet 
op geldelijk voordeel uit en laat zich niet omkopen.
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V4. Na zijn persoonlijke kenmerken worden nu enkele kenmerken 
genoemd die te maken hebben met zijn optreden in zijn huis(ge-
zin) en in de wereld. Het gezin is de eerste kring van verantwoor-
delijkheid. Opziener kan alleen iemand zijn “die zijn eigen huis goed 
bestuurt”. Zijn gezinsleven maakt duidelijk of hij geschikt is voor 
een wijdere kring van verantwoordelijkheid in de gemeente. Vooral 
voor de opziener geldt ‘ik en mijn huis’ (Jz 24:15b). Zijn huis behoort 
een afspiegeling van het huis van God te zijn. Als de opziener op 
dat eerste terrein faalt, zal dat grote gevolgen hebben voor de dienst 
op het tweede terrein. Dit zien we bijvoorbeeld bij Eli (1Sm 2:11-36).

In de ‘profielschets’ van de opziener is ook opgenomen dat hij “zijn 
kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid” (vgl. Gn 18:18-19; 
Jr 35:1-19). Hij is geen slappe vader, zoals Eli die zijn zonen niet eens 
zuur heeft aangekeken (1Sm 3:13). Voor zijn kinderen is hij ook geen 
tiran, die er in blinde woede op los slaat. Hij past de tucht toe, zoals 
God Zijn kinderen tuchtigt, in liefde en met een doel (Ef 6:4; Hb 12:5-
12; Sp 23:13; 29:15).

De opziener gaat met zijn kinderen om

1. met een standvastigheid die het raadzaam maakt om te ge-
hoorzamen,

2. met een wijsheid die het natuurlijk maakt om te gehoorzamen 
en

3. met een liefde die het een lust maakt om te gehoorzamen.

V5. Het zal duidelijk zijn dat ‘als iemand zijn eigen huis niet weet te 
besturen’, hij ook niet in staat is tot het “zorg dragen voor de gemeente 
van God”. Als hij niet weet hoe hij met zijn kinderen moet omgaan, 
hoe zal hij dan wel kunnen omgaan met hen die in de gemeente 
zorg nodig hebben? Het is de gemeente van God (Hd 20:28). Dat 
maakt die taak zo belangrijk.

In het ‘zorg dragen voor’ klinkt de liefdevolle belangstelling door 
die de opziener voor het welzijn van ieder lid van Gods gemeente 
heeft. Die zorg kan er alleen zijn, als die in het verlengde ligt van de 
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liefdevolle belangstelling die hij als vader toont voor de leden van 
zijn gezin.

Lees nog eens 1 Timotheüs 3:1-5.

Verwerking:
Zijn er mannen in de plaatselijke gemeente waar jij bij hoort, die 
jij als opziener herkent omdat ze voldoen aan de kwalificaties die 
Gods Woord hier geeft?
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1 Timotheüs 3:6-11

De opziener (vervolg) en de dienaars

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

– 6 geen pasbekeerde, opdat hij niet, hoogmoedig geworden, in [het-
zelfde] oordeel als de duivel valt. 7 En hij moet ook een goed getuigenis 
hebben van hen die buiten zijn, opdat hij niet in opspraak komt en in 
[de] strik van de duivel valt. 8 Dienaars [moeten] eveneens eerbaar zijn, 
niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit, 
9 de verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten. 10 
En laten dezen ook eerst beproefd worden, [en] als zij onstraffelijk zijn 
daarna dienen. 11 [Hun] vrouwen [moeten] eveneens eerbaar zijn, niet 
kwaadsprekend, nuchter, in alles trouw.

V6. Een opziener mag “geen pasbekeerde”, letterlijk ‘nieuw geplante’, 
zijn. Een pasbekeerde is niet in staat om geestelijke problemen aan 
de hand van Gods Woord te benaderen. Daarvoor heeft hij eenvou-
dig de kennis nog niet. Ook is hij niet in staat om iemand die in 
geestelijke nood is, aan te voelen. Hij heeft zelf nog geen geestelijke 
groei, met de oefeningen die daarbij horen, doorgemaakt. Vaak is hij 
nog druk bezig met zichzelf en met het leren omgaan met de verlei-
dingen van de wereld (vgl. 1Jh 2:12-27).

Opziener kan alleen iemand zijn die al langer bekeerd is. Zo iemand 
wordt geacht geestelijk gegroeid te zijn en ook in de praktijk te heb-
ben geleerd dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont (Rm 
7:18). Je kunt met je hart geloven en met je verstand wel weten dat 
je met Christus gekruisigd bent (Rm 6:6), maar het is nog iets anders 
om in de praktijk jezelf voor de zonde dood te houden (Rm 6:11). 
Het is belangrijk dat je waarheden ook ervaart. En ervaring in het 
geloofsleven kan een pasbekeerde nou eenmaal nog niet hebben 
opgedaan. Dat is geen schande, het is gewoon een onmogelijkheid.
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Het is dan ook levensgevaarlijk als een jonge gelovige zich die taak 
wil toe-eigenen of ook wel die taak toegeschoven krijgt. Dan komt 
hij in de gevarenzone van de hoogmoed of opgeblazenheid. De be-
langrijkheid van de eigen persoon staat voorop. Dit leidt vaak tot 
zelfverheffing en daardoor tot de zonde van hoogmoed, zoals dat 
ook met de duivel is gebeurd, waardoor zo iemand ook zal delen in 
diens oordeel.

Een plaatselijke gemeente bewijst zichzelf geen dienst als ze een jon-
ge gelovige een dergelijke verantwoordelijkheid geeft of toestaat. 
Het geeft een opening voor de hoogmoed van de duivel. Hoogmoed 
is de oerzonde en werd het eerst gevonden in de duivel. Bij hem 
kwam als eerste schepsel de gedachte aan zijn eigen belangrijkheid 
naar boven (Js 14:12-15; Ez 28:12-19). Dat voerde tot zijn val. Zijn 
oordeel staat vast. Laat dit een ernstige waarschuwing zijn voor het 
begeren van een taak door iemand of geven van een taak aan ie-
mand die daarvoor (nog) niet geschikt is.

V7. De ‘profielschets’ van de opziener eindigt met de bekendheid 
die hij buiten de gemeente heeft, dat is in de maatschappij. “Hij 
moet een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn.” Het is ook be-
langrijk hoe de wereld tegen zo iemand aankijkt. Niet dat daarvoor 
een enquête in de buurt moet worden gehouden, maar de opziener 
moet bekendstaan als een beelddrager van Christus.

Het betekent niet dat iedereen goed van hem spreekt, want dat kan 
juist aangeven dat het helemaal niet goed zit (Lk 6:26). Het gaat 
erom dat hij “niet in opspraak komt”. Dat gebeurt als hij een tweele-
dige reputatie heeft. Enerzijds wil hij in de gemeente voor een goed 
christen doorgaan. Hij voldoet trouw aan zijn financiële verplich-
tingen, aan zijn verantwoordelijkheden in de gemeente en bezoekt 
trouw de bijeenkomsten van de gemeente. Anderzijds toont hij in de 
wereld een temperament, een woordgebruik, een oneerlijkheid en 
onreinheid die hem een voorwerp van bespotting en hoon maken.
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Dit tweeledige in zijn opstelling is de garantie dat hij “in de strik van 
de duivel valt”. Daarmee wordt bedoeld dat hij een prooi wordt van 
de duivel. Het gaat om de strik, de valkuil, die de duivel heeft klaar-
gemaakt om daarin de heiligen, maar vooral de leiders te vangen en 
uit te schakelen (vgl. 2Tm 2:26).

V8. Na zijn belangwekkende beschrijving van de kenmerken van de 
opziener vertelt Paulus aan Timotheüs iets over een andere specia-
le groep. Het betreft de “dienaars”. De opzieners dragen zorg voor 
de innerlijke, geestelijke orde van de gemeente. De dienaars dragen 
zorg voor het uiterlijk welzijn van de gemeente, voor wat in materi-
eel opzicht nodig is.

In Handelingen 6 komen zij voor het eerst voor (Hd 6:1-6). Ze worden 
daar niet zo genoemd, maar het gaat daar wel om de dienst die zij 
verrichten. Daar blijkt dat deze dienst – het verdelen van gelden – 
aanvankelijk werd gedaan door de twaalf apostelen. Daar lezen we 
ook hun globale kenmerken (Hd 6:3) en dat zij door de gemeente 
worden gekozen – in tegenstelling tot de oudsten of opzieners.

Hoewel het werk van de dienaar op een ander terrein ligt dan dat 
van de opziener, zijn voor dat werk “eveneens” bepaalde geestelijke 
eigenschappen noodzakelijk. Het is niet een ‘baantje’ dat wel ge-
schikt is voor de zakelijk ingestelde gelovigen. Ook dit materiële 
werk moet op een geestelijke manier worden gedaan. Er moet een 
geestelijke afweging worden gemaakt voor de verdeling van geld of 
goederen. Het moet zonder aanzien des persoons gebeuren.

“Eerbaar zijn” wordt als eerste kenmerk van de dienaar genoemd. 
Zijn gedrag straalt een waardigheid uit waaraan je kunt zien waar 
de dienaar innerlijk, in zijn gedachten en overleggingen, mee bezig 
is.

Ook als hij iets zegt, hoef je niet bang te zijn dat hij iets anders be-
doelt. Hij is “niet tweetongig”. Hij is geen spreker die zijn boodschap 
aanpast aan het publiek dat hij voor zich heeft, of die dingen zegt 
met achterbakse gedachten of bedoelingen.
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Voor een dienaar is zelfbeheersing van belang. Hij mag “niet aan 
wijn verslaafd” zijn. Een gelovige verliest bijna nergens sneller zijn 
waardigheid door, dan door dronken te worden.

Direct verbonden aan de wijn komt de rijkdom die verkregen wordt 
door “schandelijke winst”, anders gezegd ‘vuile winst’. Het is wel 
heel vuil om met dingen van God om te gaan op een manier dat je 
daardoor rijk hoopt te worden. Handelen uit winstbejag is schan-
delijk. Het geld dat de dienaar is toevertrouwd, moet hij geven aan 
behoeftigen en niet misbruiken door bijvoorbeeld ermee te gaan 
speculeren. Hij mag ook niet op geestelijk voordeel uit zijn door bij-
voorbeeld bepaalde personen voor te trekken om daardoor bij hen 
in aanzien te willen komen.

V9. Het bezig zijn met uiterlijke, materiële zaken mag nooit gezien 
worden als een bijkomstigheid. Ook deze dingen hebben te maken 
met “de verborgenheid van het geloof”. De uiterlijke handelingen sprui-
ten hieruit voort. De verborgenheid van het geloof is het geheel van 
de waarheid die door Goddelijke openbaring bekend is gemaakt en 
die vervat is in Christus. Alleen als de dienaar vasthoudt aan Chris-
tus, is hij in staat zijn werk te doen zoals de Heer van hem verwacht. 
Met Christus voor ogen blijft hij bewaard voor verkeerde beslissin-
gen en houdt hij een rein geweten.

V10. Zoals de opziener geen pasbekeerde mag zijn, zo moet ook de 
dienaar een zeker bewijs hebben geleverd van trouw en betrouw-
baarheid. Je kunt niet zomaar iemand vragen of hij dit werk wil 
doen. Hij moet “eerst beproefd worden”. Dit heeft niets te maken met 
een proeftijd of een examen. Het gaat om een beoordeling van de 
hele persoon in zijn wandel in de wereld en te midden van de gelo-
vigen (2Ko 8:22; vgl. 1Th 2:4). Als er na onderzoek niets is waarvoor 
de ‘kandidaat-dienaar’ zich moet verantwoorden, als is gebleken 
dat hij “onstraffelijk” is, kan hij de dienst gaan verrichten.

V11. De “vrouwen” van dienaars worden in dit werk betrokken van-
wege hun vaak praktische kijk op wat nodig is in een huishouding. 
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(In het werk van de opziener, dat een werk van uitoefening van 
geestelijk gezag is, worden hun vrouwen niet genoemd.) Evenals 
hun mannen moeten zij “eerbaar” zijn (vers 8). Hun wordt gezegd 
dat zij “niet kwaadsprekend” mogen zijn. De kwalijke dingen die ze 
horen, moeten ze voor zichzelf houden en niet verder vertellen.

In hun oordeel over gelovigen die voor ondersteuning in aanmer-
king komen, moeten ze “nuchter” zijn. Ze moeten zich niet laten be-
invloeden door allerlei zaken die een juist oordeel in de weg staan.

Als laatste kenmerk wordt genoemd dat ze “in alles trouw” zijn. Ze 
zullen geen misbruik maken van wat hun, zowel stoffelijk als gees-
telijk, wordt toevertrouwd. Ze zijn betrouwbaar, je kunt van hen op 
aan.

Lees nog eens 1 Timotheüs 3:6-11.

Verwerking:
Zijn er kenmerken in dit stukje die niet op jou van toepassing zijn? 
Waarom niet?



73

1 Timotheüs 3:12-16

Het huis van God

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

12 Laten dienaars mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun 
eigen huizen goed besturen. 13 Want zij die goed gediend hebben, ver-
werven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in [het] geloof dat 
in Christus Jezus is. 14 Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot 
je te komen. 15 Maar als ik uitblijf, [schrijf ik] opdat je weet hoe men 
zich moet gedragen in [het] huis van God, dat is [de] gemeente van [de] 
levende God, [de] pilaar en grondslag van de waarheid. 16 En ongetwij-
feld, groot is de verborgenheid van de Godsvrucht: Hij Die geopenbaard 
is in [het] vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien door [de] enge-
len, gepredikt onder [de] volken, geloofd in [de] wereld, opgenomen in 
heerlijkheid.

V12. Evenals voor de opzieners is ook voor de dienaars huwe-
lijkstrouw een absolute voorwaarde. In hun huwelijk moeten zij 
Gods gedachten van trouw weerspiegelen. Ook moeten zij “hun kin-
deren en hun eigen huizen goed besturen”. De manier waarop zij hun 
eigen kinderen en huizen besturen, laat zien of zij in staat geacht 
kunnen worden om financiële zorgen van anderen te verlichten.

Geld beheren en uitdelen waar dat nodig is, is een vorm van bestu-
ren. Zij krijgen toegang tot en inzicht in veel huizen en huishoudin-
gen. Om goed te kunnen inschatten wat nodig is, is het van belang in 
eigen huwelijk en gezin de zaken in orde te hebben. Iemand die zelf 
schulden maakt, loopt gevaar om tekorten aan te zuiveren met geld 
dat uit inzamelingen komt als hem dat zou worden toevertrouwd.

V13. Aan het goed verrichten van deze taak is nog een bijzondere 
beloning verbonden. Dienaars kunnen iets “verwerven”. Dit woord 
geeft aan dat zij zich hebben ingezet voor hun taak. God beloont die 
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inzet met “een goede positie”. Positie is zoiets als basis, grondslag. Zij 
die goed hebben gediend, hebben een goede basis gelegd.

Deze basis dient niet om bevorderd te worden tot een hoger gees-
telijk ambt, maar is de basis voor een andere taak. Die taak ligt niet 
op het terrein van de stoffelijke, aardse dingen, maar heeft meer 
betrekking op geestelijk werk. Deze positie heeft te maken met de 
plaats in de dienst van de Heer. Voorbeelden daarvan zijn Stéfanus 
en Filippus. Zij waren dienaars en kregen later een geestelijke taak 
(Hd 6:8; 8:4-13,26-40). God handelt hier naar het beginsel dat ”ieder 
die heeft, zal worden gegeven” (Mt 25:29).

Bij deze ‘goede positie’ hoort “veel vrijmoedigheid in [het] geloof dat 
in Christus Jezus is”. “Vrijmoedigheid” wil zeggen dat er innerlijke 
vrijheid is om alles te zeggen wat iemand bezighoudt. Er is niets 
wat beperkt, er is geen verkeerd gedrag of zonde. Er is moed om 
iets te doen voor de Heer. Die vrijmoedigheid heeft niets te maken 
met menselijke moed. Het is het gemoed van iemand van wie het 
vertrouwen volledig in Christus Jezus verankerd ligt. Het is de vrij-
moedigheid die door ervaring dit vertrouwen heeft leren kennen als 
een vertrouwen dat nooit beschaamt.

V14. Paulus heeft “deze dingen” niet mondeling aan Timotheüs mee-
gedeeld, maar ze hem geschreven. Zo liggen de instructies voor zijn 
handelen vast en heb jij daar nu ook inzicht in. Het is voor jou im-
mers net zo noodzakelijk te weten hoe je je moet gedragen in het 
huis van God als het voor Timotheüs was.

Paulus is naar Macedonië gereisd (1Tm 1:3), maar hoopt spoedig 
naar Efeze terug te keren. Hij heeft zijn brief alvast gestuurd, maar 
dat maakt zijn verlangen om zelf ook te komen er niet minder om. 
Timotheüs zal zeker net zo verlangend zijn geweest naar de komst 
van Paulus. Ik denk dat de spoedige komst van Paulus een extra 
motief geweest is om wat Paulus heeft geschreven ook uit te voeren.

V15. Hoewel Paulus hoopt spoedig te komen, houdt hij toch reke-
ning met de mogelijkheid dat zijn bezoek niet binnenkort zal plaats-
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vinden. Bezig als hij steeds is met Timotheüs en de gemeente in Efe-
ze, wil hij Timotheüs toch een paar belangrijke dingen vertellen met 
het oog op het gedrag in Gods huis.

Het gaat om een gedrag dat in overeenstemming is met de Bewoner 
en Eigenaar van het huis. Daarvoor moeten de huisregels worden 
bekendgemaakt, die moet je weten. Zonder die te kennen is het niet 
mogelijk je op de juiste wijze, zoals God het wil, in Zijn huis te ge-
dragen. Je kunt je in Gods huis niet gedragen zoals je zelf wilt. Je 
kunt daarin niet je eigen regels opstellen.

De gedragsregels worden Timotheüs voorgehouden, maar ze gel-
den voor allen, “men”, die in dit huis verkeren. God bepaalde ook de 
regels voor Zijn huis in het Oude Testament. Toen woonde Hij in de 
tabernakel en later in de tempel. Hij voorzag Zijn volk van uitvoe-
rige voorschriften hoe Hij wilde dat men Hem naderde en bij Hem 
was. Het grote kenmerk daarbij was heiligheid (Ps 93:5).

Dat is voor Zijn huis in het Nieuwe Testament niet anders. De heilige 
God van het Oude Testament is dezelfde heilige God in het Nieuwe 
Testament. De voorwaarde waarop Hij in Zijn oudtestamentische 
huis woonde, is dezelfde als die waarop Hij in Zijn nieuwtestamen-
tische huis woont. Zijn nieuwtestamentische huis is “de gemeente van 
de levende God”. Dit huis is gebouwd op Christus, de Zoon van de 
levende God (Mt 16:16-18). God woont in Zijn huis door de Heilige 
Geest (1Ko 3:16; Ef 2:21-22). 

De gemeente is op aarde om getuigenis af te leggen van “de waar-
heid”. De waarheid is Christus en alles wat in Christus is (Jh 14:6). De 
gemeente is niet zelf de waarheid, maar is de drager van de waar-
heid. Ze verkondigt of predikt de waarheid niet, maar ze vertoont 
de waarheid, ze houdt die omhoog. Een “pilaar” houdt iets omhoog 
en ondersteunt het tegelijk. Tevens is de gemeente de “grondslag”. 
Ze is de basis, de vastheid en zekerheid van de waarheid. Het be-
staan van de gemeente is het bewijs van de waarheid. Buiten de ge-
meente is geen waarheid te vinden.
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V16. De inhoud van de waarheid is “ongetwijfeld ... de verborgenheid 
van de Godsvrucht”. Elke twijfel hierover is uitgesloten. Al Gods kin-
deren stemmen hierin overeen en een afwijkende stem wordt niet 
gehoord. Iedere gelovige in de gemeente legt van deze verborgen-
heid openlijk getuigenis af. De waarheid in Christus is verborgen 
voor de wereld, maar wordt gekend en beleden door de gelovige. 
Is het niet indrukwekkend “groot” dat jij Christus kent en belijdt, 
terwijl dat voor de wereld nog verborgen is?

Het is Gods bedoeling dat Zijn huis wordt bewoond door mensen 
die door “Godsvrucht” worden gekenmerkt. Godsvrucht geeft een 
op God gerichte houding aan die Hem welgevallig is. De ‘voeding’ 
van de Godsvrucht is ‘de verborgenheid’. Hoe meer je van de ver-
borgenheid leert kennen, des te meer zal er Godsvrucht in je leven 
zijn.

Daarom geeft Paulus een schitterende beschrijving van ‘de verbor-
genheid van de Godsvrucht’. Zonder dat hij de naam van Christus 
noemt, blijkt uit de hele omschrijving dat het over Hem gaat.

Wie kan “Hij Die geopenbaard is in [het] vlees” anders zijn dan Chris-
tus (vgl. Jh 1:14; Ko 1:15; Hb 1:1). Hij is de waarachtige, eeuwige God 
(Ps 90:2; Ko 1:17), Die in de tijd waarachtig Mens werd (Rm 8:3; Gl 
4:4; Hb 2:14). Hij is het levende middelpunt van de waarheid. Hij 
is het alleen van Wie de gemeente getuigenis moet afleggen in de 
wereld.

Hij is “gerechtvaardigd in de Geest”. Van Hem is door de Heilige Geest 
een volkomen getuigenis afgelegd. Met alles wat Hij was en deed op 
aarde, was de Heilige Geest het volmaakt eens, Hij kon Zich daarbij 
aansluiten. De Heilige Geest verklaarde alles voor rechtvaardig, er 
was niets waarvan Hij Zich moest terugtrekken. De Heilige Geest 
was er bij Zijn geboorte (Lk 1:35), in Zijn leven (Hd 10:38), in Zijn 
sterven (Hb 9:14), in Zijn opstanding (Rm 1:4) en in Zijn verheerlij-
king (Jh 16:13-14).
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Hij is “gezien door de engelen”. De engelen zagen hun Schepper voor 
het eerst bij Zijn geboorte (Lk 2:9-14). Verder zagen zij Hem ook in 
Zijn leven (Mt 4:11; Lk 22:43), bij Zijn gevangenneming (Mt 26:53), 
bij Zijn opstanding (Mt 28:2) en bij Zijn hemelvaart (Hd 1:10).

Daarna is Hij “gepredikt onder de volken”, wat aangeeft dat Zijn Per-
soon en wat in Hem door God is gegeven, niet tot Israël beperkt 
bleef.

Het resultaat van de prediking is dat Hij is “geloofd in de wereld”. 
Hij is het voorwerp van het geloof op het terrein waar Hij nog niet 
openlijk regeert, maar waar de satan nog de overste is.

Paulus sluit zijn indrukwekkende beschrijving af met “opgenomen in 
heerlijkheid”. Dit ziet op de hemelvaart van de Heer Jezus. Toen Hij 
opgenomen werd, was daar ‘de wolk’, het symbool van Gods heer-
lijkheid, die Hem aan de ogen van de discipelen onttrok (Hd 1:9).

Als we in deze beschrijving een historische volgorde mogen zien, 
kan met ‘opgenomen in heerlijkheid’ het moment bedoeld zijn dat 
ook de gemeente is opgenomen en de Heer Jezus om zo te zeggen 
compleet is (1Th 4:17).

Lees nog eens 1 Timotheüs 3:12-16.

Verwerking:
Wat wordt bedoeld met ‘de waarheid’ waarvan de gemeente de pi-
laar en grondslag is? 
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1 Timotheüs 4:1-5

Afval in latere tijden

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in [de] latere tijden sommigen 
van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met 
verleidende geesten en leringen van demonen 2 die in huichelarij leugen 
spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. 3 Zij verbieden 
te trouwen [en gebieden] zich van voedsel te onthouden, dat God ge-
schapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die 
geloven en de waarheid kennen. 4 Want al [het] door God geschapene is 
goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, 5 
want het wordt geheiligd door Gods Woord en door gebed.

V1. De laatste verzen van het vorige hoofdstuk vormen de inleiding 
op dit hoofdstuk. Daar heb je gezien dat alles in Gods huis gaat om 
de Heer Jezus. Als wordt prijsgegeven wat daar wordt meegedeeld, 
is er sprake van afval. Afval is dat men aan de persoon van Christus 
niet meer genoeg heeft. Men wil er iets bij hebben om nog ‘christelij-
ker’ te zijn. Dat is een aantasting van Zijn Persoon en daarover gaat 
het in de eerste verzen van dit hoofdstuk. Samengevat kun je zeggen 
dat vers 1 van dit hoofdstuk in vervulling gaat als de waarheid van 
de laatste verzen van het vorige hoofdstuk (1Tm 3:15-16) niet wordt 
vastgehouden.

In de dagen van Paulus zien we de kenmerken van verval al naar vo-
ren komen. Daardoor kan de apostel vermaningen geven die in zijn 
tijd praktisch nut hebben. Die vermaningen zijn alleen maar klem-
mender geworden naarmate de tijd is voortgeschreden. Het kan 
zijn dat Paulus een speciale boodschap van de Geest heeft gekregen 
aangaande de “latere tijden”. Omdat “de Geest” het zegt, is het zeker 
dat het zo zal gaan. Het woord “uitdrukkelijk” legt extra nadruk op 



1 Timotheüs 4:1-5

79

wat ‘de Geest nu zegt’ over die ‘latere tijden’ en dat het bijzonder 
raadzaam is Zijn woorden ter harte te nemen.

De uitdrukking “de Geest zegt” is een van de bewijzen dat de Geest 
een Persoon is en niet slechts een kracht of invloed. De Geest laat 
deze indringende waarschuwing horen, opdat de heiligen zich niet 
laten verrassen. Hij spreekt over tijden die toen nog moesten ko-
men, maar nu voluit zijn gekomen. Dat maakt wat Hij zegt voor ons 
bijzonder actueel.

Deze ‘latere tijden’ worden gekenmerkt door een bepaald karakter 
waaraan je die tijden kunt herkennen. Wat die tijden speciaal ka-
rakteriseert, is “dat sommigen van het geloof zullen afvallen”. Hier is 
nog sprake van ‘sommigen’. Het kwaad is hier nog niet algemeen 
verbreid, wat in “[de] laatste dagen” (2Tm 3:1; 2Pt 3:3; Jd 1:18), waarin 
wij nu leven, wel het geval is.

‘Van het geloof afvallen’ kan alleen gebeuren met hen die geen ech-
te gelovigen zijn. De zekerheid van de behoudenis is het deel van 
allen die zich tot God hebben bekeerd, oprecht hun zonden hebben 
beleden en Christus als Heer en Heiland hebben aangenomen (Jh 
10:27-30; Rm 8:38-39; Hb 10:14; Jh 5:24). ‘Afvallen’ is zich distantiëren 
van een oorspronkelijke positie. Mensen die afvallen van het geloof, 
keren bewust de rug toe aan wat ze eerst geloofden. Dit geloof was 
slechts gebaseerd op verstandelijke overwegingen (vgl. Jh 2:23-25).

Terwijl de Geest in alle waarheid leidt (Jh 16:13), wijken deze men-
sen van de waarheid af en leveren zich uit aan de invloed van “ver-
leidende geesten” en hun leringen, ”leringen van demonen”. Daarmee 
houden ze zich bezig, zoeken daar hun zekerheid in en klemmen 
zich aan hun ‘waarheden’ vast. Ze zijn er blind voor dat ze zich toe-
vertrouwen aan demonen, dat zijn boze geesten, werktuigen van de 
satan.

V2. Demonen kunnen zich o zo vroom voordoen, maar het is schijn 
die bedriegt. Ze spelen hun vroomheid, terwijl wat ze zeggen van 
de vader van de leugen komt. “Huichelarij” is een woord dat met 
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toneelspelen te maken heeft. Iemand speelt een rol, speelt een an-
dere persoon dan hijzelf is. Het is als het dragen van een masker, 
waardoor de echte identiteit verborgen blijft. Zo dragen deze ver-
leiders het masker van vroomheid, zoals dat in onthouding van het 
huwelijk en voedsel (vers 3) te zien is.

Zulke mensen hebben “hun eigen geweten ... dichtgeschroeid”. Het is 
alsof er met een gloeiend brandijzer op hun wezen het niet te verwij-
deren kenmerk is aangebracht dat ze volledig afgesloten zijn voor 
het evangelie. Gewetenloos geven ze aan dingen die door God zijn 
gegeven, een andere betekenis dan God heeft gedaan. Ze presente-
ren hun leringen alsof die tot een hogere staat van heiligheid voe-
ren, waardoor God meer eer wordt gebracht.

V3. Paulus noemt twee van deze leringen en wel leringen over het 
huwelijk en over voedsel. Beide zijn door God bij de schepping van 
de mens tot zijn zegen gegeven. Daartegenover stellen demonen hu-
welijk en voedsel voor als dingen die ‘slechts’ bij de oude schepping 
behoren, als iets van een lagere orde. Ze kunnen erop wijzen dat een 
christen niet meer bij de oude schepping behoort, maar een nieuwe 
schepping is. En daar liggen, aldus hun leringen, die dingen toch 
heel anders.

Maar er is niets wat iets afdoet van de scheppingsorde van God. 
Huwelijk en eten behoorden al tot de schepping voordat de zonde 
er was. Deze gaven kleineren, betekent de Schepper kleineren. God 
vraagt juist van ons dat wij als nieuwe mensen de dingen die Hij 
heeft gegeven, in het christendom tot hun recht laten komen. Tevens 
is het een aanval op Christus. Het celibaat – dat is de verplichting in 
de rooms-katholieke kerk om als priester afstand van het huwelijk 
te doen – is een lering van demonen. Het is een aanval op de waar-
heid van Christus en de gemeente.

Bij de tweede dwaling, ‘zich van voedsel te onthouden’, kunnen de 
verleiders een beroep doen op de voedselwetten van het Oude Tes-
tament, bijvoorbeeld in Leviticus 11 (Lv 11:46-47). De dwaling is het 
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(zelf verzonnen) gebod om zich van bepaald voedsel te onthouden. 
Zo is iemand die uit overtuiging vegetariër is en alleen plantaar-
dig voedsel eet omdat hij geen vlees wil eten, verstrikt in een lering 
van demonen. Ook deze dwaling is een aanval op Christus, dit keer 
op Zijn werk. Wie principieel weigert vlees te eten, weigert zich te 
voeden met de dood van een ander. De dood van het dier waarmee 
de mens zich mag voeden, is een beeld van de dood van Christus 
waardoor een mens leven kan krijgen.

Paulus keert terug naar het begin. Alles wat “God geschapen heeft”, 
heeft Hij geschapen met een doel. Dat doel is dat de mens ervan 
geniet en Hem ervoor eert. Valse leringen onthouden aan mensen 
dit voorrecht en verhinderen daardoor de dankzegging die voor de 
gelovige normaal behoort te zijn. Door Hem ervoor te danken erken 
je dat je het van Hem hebt gekregen.

Ook ongelovigen krijgen voedsel (Hd 14:17), maar zij danken God 
er niet voor. Alleen kinderen van God zijn in staat om voedsel te 
nuttigen als een geschenk van God. Zij zijn degenen “die geloven en 
de waarheid kennen”, waardoor ze bewaard zullen blijven voor deze 
leugens van onthouding. [De Schrift geeft aan dat er redenen kun-
nen zijn om zich tijdelijk te onthouden in het huwelijk (1Ko 7:5) en 
van voedsel, door te vasten (Hd 13:2-3). Maar dat is een ander on-
derwerp.]

V4. Wat van de goede Schepper-God komt, kan niet anders dan 
goed zijn. De begrenzingen die de wet heeft bepaald, zijn verdwe-
nen door het licht van het evangelie (Hd 10:9-16). Enkele uitzonde-
ringen blijven ook in het christendom, zoals het verbod om bloed en 
het verstikte te eten (Hd 15:28-29).

Tegenover de valse leraren die met hun leringen de goede dingen 
van God wegwerpen, stelt Paulus dat “niets verwerpelijk is als het met 
dankzegging wordt genomen”. De enige voorwaarde om het door God 
geschapen goede te genieten is dat het gebeurt “met dankzegging” 
aan God Die dit goede heeft gegeven.
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V5. Dat het voedsel “wordt geheiligd door Gods Woord en door gebed” 
slaat niet op de overigens goede gewoonte om voor of na het eten 
te danken en voor of na de maaltijd een stukje uit Gods Woord te 
lezen. De Heer Jezus dankte ook steeds voor de maaltijd (Mt 15:36; 
Jh 6:11; Lk 22:19). Paulus gaat ervan uit als een algemene regel (Rm 
14:6) en handelt daar zelf ook naar (Hd 27:35).

Waar het om gaat, is dat jij voedsel ‘heiligt’, dat wil zeggen dat jij 
van alle voedsel dat verkrijgbaar is, een deel afzondert om dat in 
gemeenschap met God te nuttigen en te genieten. Dat doe jij omdat 
het Woord van God jou heeft duidelijk gemaakt wat de ware ver-
houding van de geschapen dingen tot de Schepper is. Je geniet ook 
in gewone dingen als eten en drinken gemeenschap met God. Deze 
gemeenschap met God beleef je bovendien nog eens speciaal in het 
gebed.

Lees nog eens 1 Timotheüs 4:1-5.

Verwerking:
Waarom spreekt Paulus over leringen van demonen als het gaat om 
zulke alledaagse dingen als huwelijk en voedsel?
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1 Timotheüs 4:6-11

Oefen je in de Godsvrucht

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

6 Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar 
van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van 
de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd. 7 Verwerp echter de 
ongoddelijke oude-vrouwenfabels. Oefen je echter in [de] Godsvrucht. 8 
Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de Godsvrucht 
is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoor-
dige en van het toekomstige leven. 9 Het woord is betrouwbaar en alle 
aanneming waard; 10 want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat 
wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Onderhou-
der is van alle mensen, het meest van [de] gelovigen. 11 Beveel deze 
dingen en leer ze.

V6. Paulus draagt Timotheüs op “deze dingen”, dat zijn de dingen 
die hij zojuist heeft genoemd, aan de gelovigen voor te houden. Hij 
geeft zijn opdracht niet als een bevel. Hij doet een beroep op Timo-
theüs als iemand die “een goed dienaar van Christus Jezus” wil zijn. 
Ook zegt hij niet dat Timotheüs de gelovigen moet bevelen rekening 
te houden met wat hij heeft gezegd over het huwelijk en het nutti-
gen van voedsel. Hij moet het hun ‘voorhouden’.

Met de nodige takt moet hij hun vertellen wat God heeft bedoeld 
met het huwelijk en eten en drinken. Het gaat maar niet om een 
woordelijk doorgeven, maar het ook uitwerken voor de hoorders. 
Op die manier zal hij een fundament leggen onder het onderwijs 
van Paulus dat in deze brief speciaal gaat over het gedrag in Gods 
huis. Daaronder vallen ook de alledaagse dingen als trouwen en het 
gebruik van voedsel.
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Als hij zich zo van zijn taak kwijt, zal hij ‘een goed dienaar zijn’, in 
wie Christus Jezus verheerlijkt wordt. ‘Dienaar’ is niet een officieel 
ambt, maar geeft een activiteit aan. Het gaat eenvoudig om iemand 
die Christus dient. Dat kun jij ook zijn. Een goed dienaar draagt 
zorg voor de heiligen.

Tevens zorgt hij voor zijn eigen geestelijk welzijn door zich te voe-
den met het Woord. “De woorden van het geloof” hebben hem “opge-
voed”; hij is en wordt erdoor gevoed en gevormd. De woorden van 
het geloof zijn de woorden die het geloof nodig heeft, woorden die 
het geloof versterken. Het zijn de woorden van Gods Woord en die 
zijn het dagelijks voedsel van de dienaar. Ik hoop dat Gods Woord 
ook jouw dagelijks voedsel is.

Door de “goede leer”, dat zijn de waarheden die in de Schrift zijn 
geopenbaard, wordt de dienaar geestelijk in leven gehouden. Timo-
theüs heeft zich, na zorgvuldige studie van de goede leer, deze leer 
persoonlijk toegeëigend en heeft die “nauwkeurig ... nagevolgd” (2Tm 
3:10; vgl. Hd 17:11). Dat is in zijn dienst zichtbaar geworden. Pas dan 
is iemand in staat aan anderen voor te houden wat hij heeft geleerd. 
Het is ook voor jou van belang eerst het onderwijs van de Schrift tot 
je te nemen en in praktijk te brengen, voordat je aan anderen iets 
voorhoudt (Ea 7:10).

V7. Lijnrecht tegenover de woorden van het geloof en van de goe-
de leer staan “de ongoddelijke oude-vrouwenfabels”. Paulus beveelt dit 
gezwets van oude kletskousen voortdurend af te wijzen en te ver-
werpen. Het heeft geen enkel raakvlak met wat van God is en kan 
daarom op geen enkele manier voedsel vormen voor de gelovigen. 
Deze dwaze inbeeldingen zijn het voedsel van lichtgelovige mensen 
die zich van God en Zijn Woord afwenden. Zij voeden zich met wat 
geen voedsel is.

Na de opdracht iets te verwerpen krijgt Timotheüs de opdracht 
zich in iets te bekwamen. Paulus roept hem toe: “Oefen je in de Gods-
vrucht.” Dat wil zeggen een oefening of training in het doen van wat 
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God welgevallig is. Je legt je erop toe je af te vragen bij wat je doet, of 
dat Gods wil is. Met dit oefenen – letterlijk: gymnastiek – wordt niet 
hersengymnastiek bedoeld ter versterking van je geheugen, maar 
hoe je hart en geweten in Gods tegenwoordigheid geoefend worden 
in het leren kennen van Zijn wil.

V8. Dit is een leerproces, waarbij het erom gaat alles, ook de kleine 
dingen, bij God te brengen en je stap voor stap door Hem te laten 
leiden. Aan die oefening komt op aarde nooit een einde. Anders is 
dat met de “lichamelijke oefening”. Die “is tot weinig nut”. De winst 
van lichamelijke training is meetbaar en beperkt tot een bepaalde 
tijd. Het heeft geen enkel effect op het toekomstige leven, het leven 
na dit leven, en je doet er daar ook niets mee. Van oefening in de 
Godsvrucht echter heeft niet alleen het lichaam nut, maar ook de 
geest en de ziel.

Paulus voert geen pleidooi voor het zich onthouden van alles wat 
op het lichaam betrekking heeft. Hij wil het alleen in het ware per-
spectief stellen. Bij een vergelijking tussen lichamelijke oefening en 
oefening in de Godsvrucht moet de balans volledig doorslaan naar 
het zich inzetten om geoefend te raken in de Godsvrucht. Zijn doel 
is aan te tonen dat de geestelijke training een onmetelijke waarde en 
nut heeft, terwijl de lichamelijke training slechts zeer beperkt nut 
heeft.

Als er Godsvrucht is, zie je de dingen in het licht van God. Oefening 
in de Godsvrucht brengt geest, ziel en lichaam in Gods tegenwoor-
digheid. God belooft de ware zin van het leven te laten zien aan 
wie zich hierin traint; Hij belooft ook dat Hij kracht zal geven om 
daaraan invulling te geven. De waarde van zo’n leven is op aarde 
al groot voor God en de gelovige zelf, en die waarde blijft ook in de 
toekomst bestaan. Als jij je richt op God en het doen van Zijn wil, 
maakt Hij Zijn belofte aan jou waar. Je zult dan in het “tegenwoordi-
ge” leven al gemeenschap met God genieten en daarmee doorgaan 
in “het toekomstige leven”. Je neemt het uit dit leven mee de eeuwig-
heid in.
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V9. Je kunt ervan op aan dat het zo is. Met de vaststelling “het woord 
is betrouwbaar” en de aanmoediging “en alle aanneming waard” wordt 
het belang van de oefening in de Godsvrucht onderstreept. Omdat 
het zo’n betrouwbaar woord is – God heeft het immers gezegd –, is 
het ook alle aanneming waard. Wie het niet aanneemt, doet zichzelf 
enorm tekort. Je kunt ervan op aan dat dit woord werkelijk nuttig is.

V10. In elk geval is het Paulus alles waard. Hij heeft die belofte goed 
in het vizier. Die bepaalt zijn leven. En hij weet dat die belofte in het 
leven van iedere gelovige centraal moet staan. Daarom wijst hij Ti-
motheüs op zijn inzet “hiertoe”. Met inspanning van al zijn krachten, 
tot aan de rand van uitputting toe – dat is wat het woord “arbeiden” 
wil zeggen –, wil hij de gelovigen, ook jou, overtuigen van het be-
lang zich te oefenen in de Godsvrucht.

Het is echt zwaar werk om gelovigen hierin ‘bij de les’ te houden, 
omdat we allemaal vrij snel vergeten waar het in ons leven werkelijk 
om gaat. Als je daarmee bezig bent, zal dat ook strijd opleveren. Je 
stuit onherroepelijk op krachten die de gelovigen een andere kant 
op willen sturen. De strijd die dat oplevert, gaat Paulus niet uit de 
weg. Ik hoop jij ook niet.

Bij lichamelijke oefening gaat het vaak om de eer van mensen. Om 
vol te houden in de geestelijke arbeid en strijd moet je je daar niet 
op richten, maar op de eer van God. Paulus vestigt zijn hoop op “de 
levende God”. Daar haalt hij de kracht vandaan voor zijn zware werk 
en de strijd, ook te vertalen door smaad, die daaraan verbonden is. 
Paulus heeft Hem voor de aandacht. Daar ligt tevens de kracht voor 
de dienst die Timotheüs moet verrichten en ook voor jou en jouw 
dienst.

Van die dienst zijn mensen het voorwerp. God geeft van die dienst 
Zelf het voorbeeld door als ‘de levende God’ een “Onderhouder” te 
zijn “van alle mensen”. Het doel is dat zij gaan beantwoorden aan wat 
God van hen vraagt: een Godvruchtig leven. Alleen in een leven met 
die kwaliteit vindt de mens zijn ware bestemming en bevrediging. 
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Elke andere invulling van zijn leven doet tekort aan God en is scha-
delijk voor de mens zelf.

God is ‘de levende God’. Hij, Die Zelf altijd heeft bestaan, is de bron 
van het leven. Uit Hem komt alle leven voort. Echt leven is leven dat 
Hij geeft en dat voor Hem wordt geleefd. Buiten Hem, ofwel los van 
Hem, is geen leven. Mensen die buiten Hem leven, zijn dood.

Toch genieten alle mensen in zekere mate wat de gelovigen in on-
beperkte mate genieten. Hoewel ongelovigen God er niet voor dan-
ken, zorgt Hij toch voor hun lichamen. Hij is daarvan de ‘Onder-
houder’ of ‘Heiland’ of ‘Behouder’. Hij is niet de Heiland van de 
ongelovigen in de zin dat zij voor eeuwig behouden zijn, maar in 
de zin dat Hij voor hen zorgt door hun voedsel te geven (Hd 14:17). 
God veracht niets van Zijn schepping, niet het voedsel en het huwe-
lijk en ook niet de mens.

Paulus, die geen garanties voor levensonderhoud heeft, weet wel 
dat God als Onderhouder van alle mensen, dit “het meest van de gelo-
vigen” is (vgl. Fp 4:19; Rm 8:32; 1Pt 3:12). De zekerheid van de apostel 
mag ook die van jou zijn, in welke beproeving je je ook bevindt. Het 
is goed aan de onmetelijke voorrechten te denken die je als verloste 
mag genieten, en dankbaar te zijn dat je eeuwig leven en een hemel-
se hoop hebt. Maar vergeet ook nooit de voortdurende en liefdevol-
le zorg van God die Hij je in de dagelijkse dingen laat zien.

V11. Timotheüs moet de voorgaande dingen ‘bevelen’. ‘Bevelen’ is 
een sterker woord dan ‘voorhouden’ in vers 6. Hij moet met gezag 
naar voren brengen dat de aangehaalde negatieve dingen achterwe-
ge moeten worden gelaten en dat de positieve dingen moeten wor-
den gedaan. Hij moet deze dingen ook leren, dat wil zeggen uitleg 
geven bij wat bevolen wordt.

Lees nog eens 1 Timotheüs 4:6-11.

Verwerking:
Hoe train jij jezelf in de Godsvrucht?
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1 Timotheüs 4:12-16

Vermaningen voor de dienaar

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

12 Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld 
voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. 
13 Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het leren, totdat ik 
kom. 14 Verwaarloos niet de genadegave in je, die je gegeven is door 
profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. 15 
Behartig deze dingen, leef daarin, opdat aan allen duidelijk wordt dat je 
vorderingen maakt. 16 Geef acht op jezelf en op de leer; volhard in deze 
dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf als hen die je horen, 
behouden.

Deze verzen zijn gevuld met vermaningen. Ze zijn wel in directe 
zin van toepassing op Timotheüs, maar ze zijn tegelijk ook geldig 
voor iedere dienaar in alle tijden, ook voor jou, nu. Je vindt daarin 
het geheim van het persoonlijke getuigenis. Je zult er ook de kracht 
in vinden die je nodig hebt in je dienst tegenover mensen. In deze 
verzen lees je hoe de dienaar

1. leeft in het besef van genade (vers 12),
2. dient met zijn geestelijke gave (verzen 13-14) en
3. zich geestelijk ontwikkelt (verzen 15-16).

V12. De eerste opmerking heeft te maken met zijn leeftijd. Bij elke 
leeftijd hoort een bepaald gedragspatroon. Als jonge gelovige is het 
ongepast om je te gedragen alsof je al veel van de Bijbel weet of al 
veel ervaringen met de Heer hebt opgedaan. Van een oudere gelovi-
ge mag een zekere kennis en rijpheid worden verwacht.

Nu was Timotheüs naar onze begrippen niet eens meer echt jong. 
Stel dat hij rond de twintig jaar oud was toen hij door Paulus om-
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streeks het jaar 50 werd meegenomen op zijn tweede zendingsreis 
(Hd 16:3a). Dan moet hij nu ongeveer drieëndertig zijn, naar de ver-
houdingen van die tijd nog jong. Als Lukas Saulus een jongeman 
noemt (Hd 7:58), moet deze ook in de dertig zijn geweest.

Timotheüs moet zich gedragen op een manier die past bij zijn leef-
tijd, zodat hij geen aanleiding tot verachting geeft. Tevens is deze 
opmerking bedoeld voor hen die deze brief ook zullen lezen. Zijn 
betrekkelijk weinige levensjaren zouden bij de oudere generatie een 
gevoel van minachting kunnen geven als hij met gezag zou spreken. 
Door zijn natuurlijke schuchterheid (1Ko 16:10-11) zou hij er dan toe 
kunnen komen zich maar wat terughoudend op te stellen. Dat zou 
schadelijk zijn voor het geestelijk welzijn van de gelovigen.

Timotheüs moet ook niet denken dat hij puur op grond van zijn ge-
zag mag verwachten dat zijn bevelen zullen worden gehoorzaamd. 
Paulus wijst hem op zijn verantwoordelijkheid om “een voorbeeld” te 
zijn. Zijn voorbeeld zal een hulp zijn voor de gelovigen. Zij kunnen 
dan zien hoe ze de bevelen in praktijk kunnen brengen.

Hij moet een voorbeeld zijn “in woord” en “in wandel”. Woord en 
wandel omvatten het hele leven. In zijn woorden mag geen onop-
rechtheid gevonden worden en geen lichtzinnigheid gehoord wor-
den. Dat betreft zowel het persoonlijke gesprek als het spreken in 
het openbaar. Hij moet zijn woorden zorgvuldig kiezen, er zorg-
vuldig mee omgaan. Zijn wandel beslaat de hele stijl van zijn leven. 
Waar hij ook heengaat of zich bevindt, altijd moet zijn gedrag dat 
van een trouwe discipel van de Heer Jezus zijn.

Zijn contacten met de medegelovigen moeten “in liefde, in geloof, in 
reinheid” zijn. Hij moet niet handelen vanuit een emotionele impuls. 
Zijn eerlijke belangstelling in het welzijn van de ander moet het re-
sultaat zijn van de liefde van God die in zijn hart is uitgestort door 
de Heilige Geest (Rm 5:5). Daarbij kan hij vertrouwen op God en 
Zijn Woord. Anderen zullen in zijn leven de gevolgen van zijn ge-
loof zien.
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Wat in liefde en geloof geworteld is, is ook rein. Liefde en geloof ver-
afschuwen alles wat onrein is. De contacten met anderen, speciaal 
met iemand van het andere geslacht, moeten in reinheid plaatsvin-
den. Het is in de tijd waarin wij leven geen overbodige luxe daarop 
met nadruk te wijzen. Bewaar jezelf in reinheid in alle aspecten van 
je leven. Het maakt daarbij niet uit of je op school bent, of een baan 
hebt, of een bepaalde dienst voor de Heer doet, of wat dan ook.

V13. De vermaning in dit vers ziet vooral op wat Timotheüs in de 
samenkomst moet doen en wel aanhoudend. Hij moet steeds weer 
“voorlezen”. In die tijd had niet iedereen zelf de beschikking over de 
Heilige Schriften en ook niet iedereen kon lezen. Daarom was het 
voorlezen ervan belangrijk. De Heer Jezus deed dit ook (Lk 4:16-27; 
vgl. Hd 13:15a; 2Ko 3:14).

Het voorlezen van de Heilige Schrift is de grondslag van alle chris-
telijk onderwijs. Het was toen hét middel om de waarheid door te 
geven. Het voorlezen alleen al geeft, als het in een geest van onder-
worpenheid gebeurt en gehoord wordt, een rijke vrucht, zowel bij 
de hoorder als bij de voorlezer zelf (Op 1:3).

Na het voorlezen komt “het vermanen en het leren”. Het ‘vermanen’ 
is het toepassen op hart en geweten van wat is voorgelezen (Hd 
13:15b). Dat moet leiden tot een bepaald gedrag in overeenstem-
ming met die Schriftplaats. Het kan correctie van verkeerd gedrag 
betekenen. Het kan ook zijn dat het een bemoediging is om zo door 
te gaan en het gedrag niet te veranderen. Het ‘leren’ is de uitleg van 
wat is voorgelezen, zodat het wordt begrepen. In een samenkomst 
waarin het lezen van Gods Woord centraal staat, zijn beide aspecten 
van groot belang. Zolang Paulus nog niet aanwezig is, moet Timo-
theüs daarmee bezig zijn.

V14. Ter bemoediging van deze dienst wijst Paulus hem op zijn ge-
nadegave. Welke genadegave dat precies is, wordt niet genoemd. 
Het bezit van een genadegave, en die heeft iedere gelovige, jij ook, 
houdt de verantwoordelijkheid in die te gebruiken. Je leest hier 
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over het gevaar om je genadegave te verwaarlozen. Dat kan op ver-
schillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door onverschilligheid, 
door traagheid, of door andere dingen belangrijker te vinden.

Bij Timotheüs ligt het gevaar in schuchterheid. Daarom herinnert 
Paulus hem eraan dat door profetische uitspraken al eerder is aan-
gekondigd dat hij tot een bijzondere dienst zou worden geroepen 
(1Tm 1:18). En hij herinnert hem aan nog een bijzonderheid: de oud-
sten hebben hem de handen opgelegd als bewijs van hun instem-
ming met zijn dienst. Het opleggen van de handen betekent niet 
inwijding of roeping, maar zich een maken, gemeenschap hebben 
(1Tm 5:22; Hd 6:6; 13:3; Lv 1:4; 4:4).

V15. Met de herinnering aan deze dingen heeft Paulus Timotheüs 
een hart onder de riem willen steken. Als Paulus vervolgens zegt 
“behartig deze dingen, leef daarin”, zal die vermaning in goede aar-
de vallen. Het bevelen van deze dingen (vers 11) aan anderen heeft 
slechts effect als hij het zelf ter harte neemt. Het hart moet erbij be-
trokken zijn. Plichtmatig dingen doen is niet voldoende als je wilt 
dat je boodschap overkomt. Het is noodzakelijk erin te leven, er he-
lemaal in op te gaan. Al je gedachten, tijd en bekwaamheden moeten 
zich op deze dingen concentreren.

Een wandel in de Heer kan niet onopgemerkt blijven. Dat maakt die-
pe indruk en er gaat gezag van uit. Elke kritiek op je dienst of leeftijd 
zal dan verstommen. De vorderingen die je maakt in het kennen van 
de wil van de Heer, om die toe te passen op je eigen leven en op dat 
van de hoorders, is een zaak die “aan allen duidelijk wordt”.

Vorderingen maken gaat niet zonder inspanning. Het woord ‘vor-
deringen’ beschrijft een voorhoede die zich onder grote inspanning 
een weg baant door een moeilijk terrein of oerwoud. Door deze in-
spanningen zul je steeds meer het vermogen krijgen om te oordelen 
naar de Schrift en om op geestelijke wijze te spreken tot nut van de 
zielen.
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V16. Voordat je anderen kunt dienen, zul je er eerst voor moeten 
zorgen dat je eigen leven in overeenstemming met de waarheid is 
(Hd 20:28). Pas dan ben je geschikt en in staat om erop toe te zien dat 
alleen de gezonde leer wordt gebracht en om elke afwijking ervan 
aan te wijzen en af te wijzen. Daarbij komt het aan op volharding 
om enerzijds zelf niet af te wijken en anderzijds zonder onderbre-
king de gezonde leer te blijven onderwijzen.

Als je zo geestelijk actief in deze dingen bezig bent, heeft dat heil-
zame gevolgen zowel voor jezelf als voor anderen. Jij en zij die je 
horen, zullen dan veilig het einddoel bereiken. De behoudenis waar 
het hier om gaat, is het bewaard blijven tijdens de vele gevaren op de 
weg naar de heerlijkheid. Die gevaren bestaan uit de valse leringen 
en zondige praktijken waarvoor aan het begin van dit hoofdstuk is 
gewaarschuwd. Je ziet dat je verantwoordelijkheid als dienaar groot 
is, maar ook dat er grote zegen is verbonden aan trouw.

Lees nog eens 1 Timotheüs 4:12-16.

Verwerking:
Hoeveel en welke vermaningen staan er in deze verzen?
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1 Timotheüs 5:1-6

Verplichtingen tegenover anderen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 Pak een oudere [man] niet hard aan, maar vermaan hem als een vader, 
de jongeren als broers; 2 de oudere [vrouwen] als moeders; de jongere 
als zusters, in alle reinheid. 3 Eer de weduwen die werkelijk weduwen 
zijn; 4 maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen 
eerst leren aan hun eigen huis Godsvrucht te tonen en hun voorouders 
vergelding te doen, want dit is aangenaam tegenover God. 5 Wie nu 
werkelijk weduwe is en alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd 
en volhardt in de smekingen en de gebeden nacht en dag; 6 maar wie in 
genotzucht leeft, is levend dood.

De vermaningen in de voorgaande verzen betreffen de persoonlijke 
wandel, zowel die van Timotheüs als die van jou. In dit hoofdstuk 
wijst de apostel Timotheüs op zijn houding ten opzichte van ver-
schillende groepen personen in de gemeente:

1. in de verzen 1-2 verschillende leeftijdsgroepen;
2. in de verzen 3-16 de weduwen;
3. in de verzen 17-20 de oudsten.

Het hoofdstuk eindigt in de verzen 21-25 met een aansporing om 
onpartijdig te zijn en verantwoord om te gaan met anderen en met 
zijn eigen lichaam.

V1. Net als in een gezin moet ook in het huis van God het onder-
scheid in leeftijd en geslacht erkend worden. De eerste aanwijzing 
betreft de “oudere [man]” die vermaning nodig heeft. Soms is het no-
dig een oudere te vermanen. Ouderdom maakt niet immuun voor 
fouten. Bij vermaning past voorzichtigheid in de wijze waarop dit 
gebeurt (Lv 19:32).
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Een oudere broeder mag niet hard worden aangepakt. ‘Hard aan-
pakken’ betekent letterlijk ‘slaan’, waarbij je hier kunt denken aan 
‘met woorden slaan’. Je mag tegen zo iemand geen harde toon aan-
slaan. Als een oudere broeder berispt moet worden, moet dat ge-
beuren met de gevoelens van een zoon ten opzichte van zijn vader. 
Als jongere broeders meer naar deze aanwijzing zouden handelen, 
zouden heel wat diepgaande en langdurige conflicten in gemeenten 
voorkomen zijn.

De tweede categorie waar je mee te maken hebt, zijn je leeftijdsge-
noten, “de jongeren”. Als je daar iets opmerkt wat tegen Gods Woord 
ingaat, moet je hen benaderen met gevoelens van ware broederlief-
de. Zij maken samen met jou deel uit van de familie van God. In die 
verhouding past het niet om vanuit de hoogte, als een meerdere, te 
vermanen (vgl. Jb 33:6).

V2. De derde categorie is die van “de oudere [vrouwen]”. Evenals bij 
de oudere mannen moeten ook hier de gevoelens van een zoon aan-
wezig zijn, in dit geval tegenover zijn moeder. Evenals bij de andere 
groepen gaat het erom dat Timotheüs in zijn gedrag een familiaire 
genegenheid openbaart en boven alles respect voor de persoon.

De vierde categorie ligt het gevoeligst. Timotheüs moet als jonge-
man toch wel goed oppassen hoe hij “de jongere” vrouwen benadert 
als daar iets te corrigeren valt. Dat moet hij doen “als zusters, in alle 
reinheid”. De broederliefde mag niet ontaarden in vleselijke gevoe-
lens. Hij moet ervoor waken innerlijk rein van gedachten te zijn, zo-
dat hij een volledig oprecht en doorzichtig gedrag zal openbaren. 
Onreine gedachten, woorden of daden moeten worden vermeden. 
Als dit woord ter harte was genomen, niet alleen door jongere ge-
lovigen, zouden heel wat drama’s die zich in het pastoraat op dit 
gebied hebben voorgedaan, niet hebben plaatsgevonden.

V3. Er volgt een vijfde categorie, “de weduwen”. Paulus brengt hen 
uitvoerig onder de aandacht. Het woord voor weduwe houdt ‘be-
roofd’ in, ‘een verlies geleden hebben’. Een ‘werkelijke weduwe’ is 
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iemand die echt alleen is, ‘beroofd’ van haar man. Daardoor is ze in 
nood komen te verkeren. Ze heeft ook geen familie op wie ze een 
beroep kan doen.

De Heilige Geest ruimt veel plaats voor de weduwen in, liefst veer-
tien verzen, omdat zij gemakkelijk vergeten worden. Dat was al in 
het begin van de gemeente het geval (Hd 6:1), toen men zelfs alles 
gemeenschappelijk had en met elkaar alles deelde. Hoeveel te meer 
moet dan nu de oproep van Jakobus gehoord worden om “wezen en 
weduwen te bezoeken in hun verdrukking” (Jk 1:27).

Weduwen en hun kinderen zijn voorwerpen van de bijzondere zorg 
van God (Ps 68:6; 146:9). Wie zorg aan hen besteedt, kan rekenen op 
de zegen van God (Dt 14:29; 24:19). Met dat in gedachten moet het 
niet moeilijk zijn hen te ‘eren’ of te respecteren en hoog te achten. 
Dit gepaste respect en deze hoogachting zullen tot uiting komen in 
financiële ondersteuning en in het met dienende en zorgende liefde 
omringen. Dan heeft het financieel ondersteunen niet de bijgedach-
te van een aalmoes aan een arme.

In deze zorg voor de weduwe kun je een voorbeeld zien van het 
functioneren van de gemeente in andere vormen van zorg. Een van 
de aspecten waaraan je een gemeente naar Gods gedachten kunt 
herkennen, is de zorg die men besteedt aan hen die zorg nodig heb-
ben. Is er bijvoorbeeld zorg voor hen die het geestelijk moeilijk heb-
ben, voor hen die dreigen te bezwijken voor bepaalde verleidingen, 
voor gelovigen die moeite hebben met de opvoeding van hun kin-
deren, voor ouderen?

V4. Er kan een neiging zijn om je aan zorg te onttrekken, terwijl die 
zorg duidelijk op je weg ligt. In het geval van de weduwen kunnen 
er ‘kinderen of kleinkinderen’ zijn. Paulus wijst hen op hun ver-
plichtingen tegenover moeder of grootmoeder als deze weduwe is. 
Zij moeten “leren aan hun eigen huis Godsvrucht te tonen”. Zo tonen 
ze hun eerbied voor God, ze handelen naar Zijn wil. Ze mogen zich 
niet aan die verantwoordelijkheid onttrekken door te beweren dat 
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dit een taak van de overheid of van de gemeente is. De Heer Jezus 
veroordeelt ook vrome motieven om zich aan deze verplichting te 
onttrekken scherp (Mt 15:3-6).

Wie zijn moeder of grootmoeder die weduwe is, bijstaat, doet dit 
niet alleen omdat de Heer het wil. Het behoort ook te gebeuren uit 
dankbaarheid voor wat de voorouders voor hen hebben gedaan. 
Het is een erkenning van de liefde en zorg die de voorouders aan 
hen hebben besteed. Het woord “vergelding” betekent ‘voldoen aan 
een verantwoordelijkheid’. Het heeft te maken met terugbetalen, 
iets teruggeven. Als jij in een dergelijke situatie bent, mag je weten 
dat je door dit te doen “aangenaam tegenover God” bent. Je verblijdt 
God daarmee. Dat is toch wel een prachtige aansporing.

V5. Nu verkeren weduwen niet allemaal in dezelfde omstandighe-
den. Je hebt gezien dat er zijn die kinderen en kleinkinderen hebben 
op wie zij kunnen terugvallen. Maar als dat nu eens niet het geval 
is, als je van een weduwe moet zeggen dat zij “werkelijk weduwe is 
en alleen staat”? Door de woorden “en alleen staat” wordt benadrukt 
dat deze weduwe echt geen mens heeft om op terug te vallen. Ze is 
permanent alleen en verlaten.

Dan blijft God haar steun en toeverlaat. Terwijl ze geen mens heeft 
om op terug te vallen, blijft God haar geweldige toevlucht. Zij mag 
op Hem haar vertrouwen stellen en haar hoop vestigen. Aanhou-
dend mag ze tot Hem gaan, zonder ophouden Hem naderen en vra-
gen om wat ze nodig heeft. Van zo’n weduwe heb je een prachtig 
voorbeeld in Anna (Lk 2:36-38). Zij was niet bezig met haar eigen 
nood. Ze was bezig met de nood waarin Gods volk verkeerde.

Denk je niet dat zulke weduwen een zegen zijn voor de gemeente? 
Zij verwachten niet hun hulp van de gemeente, maar van God. In 
hun kwetsbare positie van afhankelijkheid voelen ze des te meer, 
hoezeer ze de omgang met God nodig hebben. “Nacht en dag” wil 
zeggen zonder dat er iets tussen haar en God in komt. Het toont aan 
dat zij een ononderbroken gemeenschap met God heeft.
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V6. Zo’n houding steekt scherp af tegen “wie in genotzucht leeft”. Dan 
is er geen sprake van op God gericht zijn en alle hulp van Hem ver-
wachten. Die weduwe “is levend dood”. Niet iedere werkelijke wedu-
we is behoeftig. Er zijn er ook die over ruime middelen beschikken 
en die middelen gebruiken om “in genotzucht” te leven. Wie zo leeft, 
mist de zegen van afhankelijk zijn van God. Het geestelijk leven van 
zo iemand is niet te zien. Ze leeft wel, maar zonder God bij haar le-
ven te betrekken. Je kunt dan zeggen dat ze in feite dood is.

Het leven ‘in weelde en genotzucht’ (vgl. Jk 5:5) ziet op een verkwis-
tende levenswijze. Voor God is geen plaats. Het is de mentaliteit van 
“laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij” (1Ko 15:32b).

Lees nog eens 1 Timotheüs 5:1-6.

Verwerking:
Hoe is jouw verhouding ten opzichte van de verschillende groepen 
die hier worden genoemd? Zie jij voor jezelf een speciale categorie 
weggelegd waaraan je zorg zou kunnen besteden?
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1 Timotheüs 5:7-13

Verschillende groepen weduwen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

7 En beveel deze dingen, opdat zij onberispelijk zijn. 8 Maar als ie-
mand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt, heeft 
hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. 9 Laat een 
weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud 
is, de vrouw van één man is [geweest] 10 [en] getuigenis heeft door 
haar goede werken: als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid be-
wezen, als zij [de] voeten van heiligen gewassen, als zij aan verdrukten 
hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft. 11 Maar 
wijs jongere weduwen af; want wanneer zij zich in zinnelijkheid tegen 
Christus keren, willen zij trouwen 12 en zijn schuldig, omdat zij hun 
eerste geloof verworpen hebben. 13 En tevens leren zij ook in ledigheid 
rond te gaan bij de huizen, en niet alleen in ledigheid, maar ook babbe-
lachtig, bemoeiziek, sprekend wat niet behoort.

V7. Timotheüs moet de voorgaande aanwijzingen als een bevel aan 
de gemeente doorgeven. Hij moet het hun inscherpen. Door naar dit 
bevel te luisteren zal de gemeente in dit opzicht “onberispelijk zijn”. 
Buitenstaanders zullen dan geen opmerkingen kunnen maken over 
gebrek aan zorg of iets dergelijks.

V8. Het is schadelijk voor het getuigenis van de gemeente “als ie-
mand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt”. Hier-
mee komt Paulus terug op wat hij in vers 4 heeft gezegd, maar dan 
nu in negatieve zin. Wie zich niet om zijn moeder of grootmoeder 
bekommert, geeft geen blijk van eerbied voor Gods waarheid. Zo 
iemand gaat achteloos voorbij aan wat God in Zijn Woord heeft ge-
zegd. Door een dergelijke houding wordt “het geloof verloochend”. Er 
kan wel een fraaie belijdenis zijn, maar als de daden het tegendeel 
bewijzen, is er sprake van verloochening.
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In dat geval gedraagt een gelovige zich “erger dan een ongelovige”. 
Ongelovigen voelen soms beter aan wat passend is ten opzichte van 
hun ouders en grootouders dan gelovigen. Het is een wangetuige-
nis als een gelovige nalaat de eenvoudigste en meest voor de hand 
liggende beginselen van christelijke barmhartigheid in praktijk te 
brengen tegenover hen die het dichtst bij hem staan.

V9. Nu gaat Paulus iets zeggen over de zorg die de gemeente heeft 
voor de weduwen. Weduwen die in aanmerking komen voor on-
dersteuning, moeten op een lijst worden geschreven. Om op die lijst 
geplaatst te kunnen worden moet aan bepaalde voorwaarden wor-
den voldaan. In de eerste plaats is er een leeftijdsgrens. Een weduwe 
wordt pas “ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud” is. De 
leeftijd van zestig jaar was in het Romeinse rijk de leeftijd waarop 
men oud was en niet meer hertrouwde.

Verder zijn er ook enkele voorwaarden die te maken hebben met 
de tijd dat ze getrouwd was. Ze moet “de vrouw van één man” zijn 
geweest, wat haar huwelijkstrouw bewijst.

V10. Naast het getuigenis van haar huwelijk moet ze ook getuigenis 
hebben gegeven “door haar goede werken”. Door deze werken heeft zij 
de Heer verheerlijkt en van Hem getuigenis gegeven in de wereld.

Deze goede werken zijn op verschillende wijzen tot uiting gekomen. 
Zo heeft “zij kinderen opgevoed”. Misschien hoeven we dat niet te be-
perken tot haar eigen kinderen, maar kan het ook slaan op kinderen 
in het algemeen, kinderen van anderen die aan haar zorg waren toe-
vertrouwd.

Ze heeft ook “gastvrijheid bewezen”. Dit is een bijzonder kenmerk van 
de vrouw. Zij zette zich in voor hen die in haar huis kwamen. Het is 
ook van toepassing op mannen. Het wordt genoemd als een kwali-
teit van de opziener (1Tm 3:2). Het behoort feitelijk iedere gelovige 
te kenmerken (Hb 13:2; Rm 12:13). Bij een gastvrije ontvangst heeft 
ze getoond dat het slavenwerk van voeten wassen niet te gering 
voor haar was. Ze heeft de vermoeide geloofsgenoot verkwikt. In 
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dit werk is zij een trouwe volgeling van de Heer Jezus geweest (Jh 
13:1-17).

Ze heeft ook “aan verdrukten hulp verleend”. Hierin toonde zij haar 
medelijden en barmhartigheid aan hen die onder een bepaalde druk 
stonden. Dat kon zijn door de omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte 
of werkeloosheid, of door tegenstand van mensen, vijandschap om 
het geloof. Veel gelovigen waren hun bezittingen kwijtgeraakt (Hb 
10:34) en hadden in hun nood hulp nodig. Deze weduwen hebben 
die hulp verleend.

Paulus sluit de opsomming van goede werken af met “als zij zich op 
alle goed werk toegelegd heeft” als een samenvatting van alle overige 
werk. Het goede werk hier kun je ook omschrijven als weldadig-
heid. Het is elk werk waarin de wens om anderen goed te doen tot 
uitdrukking komt. Zich daarop toeleggen geeft haar gezindheid en 
instelling aan. Hoewel het gaat om weduwen, is dit toch wel een 
gezindheid en instelling waar we allemaal naar mogen verlangen 
om zo dienstbaar te zijn.

V11. Bij een goede regeling, zoals deze voor de weduwen van zestig 
jaar en ouder, bestaat altijd het gevaar van misbruik. Er waren in de 
dagen van Paulus ook weduwen die meenden voor ondersteuning 
in aanmerking te komen, maar die moesten worden afgewezen. Het 
betreft de “jongere weduwen”.

Paulus motiveert zijn afwijzing. Deze weduwen worden niet per-
soonlijk afgewezen, maar alleen hun verzoek om op de genoemde 
lijst geplaatst te worden. Financiële onafhankelijkheid kan tot ge-
volg hebben dat de jonge weduwen hun afhankelijkheid van God 
vergeten. Dat zou hen voeren tot een houding en gedrag die nader 
worden beschreven.

Het gevaar bestaat namelijk dat zij zich bij inschrijving “in zinnelijk-
heid tegen Christus keren”. Dit geldt niet algemeen, maar er zou zich 
een verkeerde geest van hen meester kunnen maken.
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Het woord ‘zinnelijk’ is de vertaling van een woord waarbij gedacht 
wordt aan zowel comfort en weelde als seksuele bevrediging. Een 
nieuwe man zou dit soort leven dat zij wensten mogelijk maken. 
Dat leven doet echter in niets meer denken aan het leven dat zij ken-
nelijk eerst hadden geleid (vers 12). Het is leven op een ik-gerichte 
manier, wat betekent dat zij zich tegen Christus keren. Zulke wedu-
wen moest Timotheüs afwijzen, want hun eigen wil stond centraal.

De wens om te trouwen is niet verkeerd. Even verderop staat zelfs 
dat jonge weduwen moeten trouwen (vers 14). Maar Paulus spreekt 
hier over verkeerde motieven die aan die wens ten grondslag lig-
gen. Het wegnemen van de man is een spreken van God. Hij heeft 
iets te zeggen.

V12. Al Gods handelen heeft een doel. Jonge weduwen kunnen dat 
vergeten. Dan “willen zij trouwen en zijn schuldig” omdat zij aan vle-
selijke verlangens gehoor geven. Door dit gedrag laten ze zien dat 
zij “hun eerste geloof verworpen hebben”. Toen ze nog getrouwd waren 
en ook de eerste tijd dat ze weduwe waren, toonden deze vrouwen 
Godsvertrouwen. Nu willen ze echter in onafhankelijkheid van God 
hun eigen weg bepalen.

V13. Een ander gevaar van financiële onafhankelijkheid is dat ze 
niet hoeven te werken en daardoor over veel vrije tijd beschikken 
Wie niet langer leeft in vertrouwen op God, brengt haar tijd op een 
verkeerde manier door. In plaats van in haar eigen huis haar taak te 
verrichten verzuimt ze haar werk en gaat zij onrust en onheil stich-
ten in andere gezinnen. Ze leert zichzelf daarmee een verkeerd ge-
drag aan en wordt een ‘professionele leegloper’.

En niet alleen haar aanwezigheid brengt onrust mee, ze praat ook 
veel. Haar gepraat is onzin en heeft een lasterend karakter. Ze be-
moeit zich ongevraagd met andermans zaken die haar niets aan-
gaan (2Th 3:11) en houdt anderen van hun werk. Wie op deze on-
zinnige manier druk bezig is met anderen, verwaarloost altijd de 
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eigen verantwoordelijkheden. De wereld neemt dat waar en zal zo 
iemand bespotten (1Pt 4:15).

Lees nog eens 1 Timotheüs 5:7-13.

Verwerking:
Ga eens na welke aanwijzingen, die in de eerste plaats voor wedu-
wen gelden, ook voor jou kunnen gelden.
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1 Timotheüs 5:14-19

Jongere weduwen en oudsten

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

14 Ik wil dan dat jongere [weduwen] trouwen, kinderen krijgen, hun 
huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren ge-
ven. 15 Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. 16 
Als een gelovige <man of> vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp 
verlenen; en laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp 
kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. 17 Laat de oudsten 
die goed besturen, dubbele eer worden waard geacht, vooral zij die ar-
beiden in woord en leer; 18 want de Schrift zegt: ‘Een dorsende os zult 
u niet muilbanden’, en: ‘De arbeider is zijn loon waard’. 19 Neem tegen 
een oudste geen beschuldiging aan, tenzij onder twee of drie getuigen.

V14. Na zijn opmerkingen over het afwijzen van jongere weduwen 
biedt Paulus een alternatief: “Ik wil dat jongere weduwen trouwen.” 
Deze alternatieve weg wordt niet alleen toegestaan, hij wordt aan-
bevolen. Zie ook 1 Korinthiërs 7, waar onder andere staat dat het de 
meeste mensen niet gegeven is om, zoals Paulus, alleen te blijven 
(1Ko 7:1-11,25-40). Zo is ook de jonge weduwe vrij om te trouwen, 
mits in de Heer (1Ko 7:39).

Hertrouwen betekent ook een aanvaarden van het normale gevolg 
van een huwelijk en dat is “kinderen krijgen”. Een ander gevolg is 
dat de hertrouwde jonge weduwe in plaats van in ledigheid rond te 
gaan, ‘haar huis bestuurt’. Zeker als ze kinderen heeft, zal ze thuis 
genoeg te doen hebben. Voor het besturen van het huis is de vader 
wel hoofdverantwoordelijk, maar de praktische uitvoering ligt toch 
in de handen van de moeder. Hier geeft het Woord van God een 
voorbeeld van de belangrijke positie die vrouwen door het evan-
gelie hebben gekregen: geen slaaf van de man, maar gelijkwaardig.
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Als zij trouw is in haar eigen huis, zal er voor de tegenstander geen 
aanknopingspunt zijn om het huis van God te lasteren. Het woord 
“aanleiding” wordt in het leger gebruikt om een basis aan te duiden 
vanwaar een aanval wordt uitgevoerd. Helaas lukt het de tegen-
stander vaak om in christelijke huwelijken en gezinnen zo’n basis 
te krijgen.

V15. Paulus blijkt bekend te zijn met de omstandigheden en de af-
zonderlijke personen van de gemeente in Efeze. Hij moet constate-
ren dat enkelen van de weg van het geloof zijn afgeweken en de weg 
van de satan zijn opgegaan. Voor hen komt zijn raad te laat, maar 
hopelijk voor anderen op tijd.

V16. Hij komt er nog eens op terug dat de gemeente slechts in uit-
zonderlijke gevallen voor weduwen moet zorgen. De zorgplicht ligt 
niet alleen bij kinderen en kleinkinderen (vers 4), maar ook bij ande-
re familieleden, zoals een broer of zus van de weduwe, of haar ou-
ders. Met de duidelijke opdracht “laat deze hun hulp verlenen”, wijst 
Paulus op de verantwoordelijkheid van naaste familieleden.

Het blijkt nodig te zijn, ook voor ons, hierop te wijzen, omdat er al-
tijd de neiging is om de verantwoordelijkheid af te schuiven op an-
deren. Het geloof ontslaat geen mens van zijn persoonlijke verant-
woordelijkheid. Als anderen ‘eerste hulp’ kunnen verlenen, moet 
de gemeente ”er niet mee belast worden”. De gemeente moet alleen in 
actie hoeven te komen in gevallen dat er geen anderen, eerst verant-
woordelijken, zijn. Dan heeft zij de handen vrij om hulp te verlenen 
“aan hen die werkelijk weduwen zijn”.

V17. Na deze uitvoerige aanwijzingen voor Timotheüs hoe hij in 
de gemeente met weduwen moet omgaan, heeft Paulus nog enke-
le aanwijzingen met betrekking tot oudsten of opzieners. Oudsten 
besturen plaatselijke gemeenten (1Tm 3:5), zij hoeden de kudde van 
God en waken over de leer (1Pt 5:2; Hd 20:28-31).

Er moet achting zijn voor hun werk (vgl. 1Th 5:13; Hb 13:17; 1Ko 
16:16). Timotheüs moet de gemeente erop wijzen dat oudsten zelfs 
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“dubbele eer” waard geacht moeten worden. Dat heeft te maken met 
de bijzondere verantwoordelijkheid die hun werk met zich mee-
brengt. Het feit dat deze aansporing nodig is, lijkt erop te wijzen dat 
men zich ook toen al niet veel van de oudsten aantrok.

Iedere oudste moet zoveel kennis van de Schrift hebben, dat hij 
daarmee kan vermanen en terechtwijzen (1Tm 3:2; Tt 1:9). Dat bete-
kent niet dat iedere oudste daarin ook een arbeid heeft. Zijn eerste 
taak is besturen, de orde in Gods huis handhaven.

Er zijn echter ook oudsten die Gods Woord prediken en uitleggen. 
Zoiets gaat niet vanzelf. Prediking en uitleg betekenen voorberei-
dend werk. In het werk zelf is voortdurende afhankelijkheid van 
de Heer nodig. Ook de nazorg die een dergelijk werk met zich mee-
brengt, vraagt inspanning. Daarom is er sprake van “arbeiden”, dat 
wil zeggen, zwaar werk verrichten, tot aan de rand van uitputting. 
Zo zwaar kan geestelijke activiteit zijn.

V18. De eer die “vooral” zij, die zo arbeiden, behoren te krijgen, kan 
tot uiting komen in de financiële ondersteuning door de gemeente. 
Om deze aanbeveling kracht bij te zetten haalt Paulus twee uitspra-
ken van de Schrift aan. Door te stellen “de Schrift zegt”, onderstreept 
hij dat het spreken van God en van de Schrift hetzelfde gezag heb-
ben.

De eerste aanhaling is uit Deuteronomium 25 (Dt 25:4). Paulus heeft 
dit vers al eerder aangehaald en wel in 1 Korinthiërs 9 (1Ko 9:9-10; 
vgl. Gl 6:6). God heeft bepaald: “Een dorsende os zult u niet muilban-
den.” Dat spreekt van Gods zorg voor de ossen. Een dorsende os 
mag eten van het koren, terwijl hij dat aan het dorsen is. Toch heeft 
God dit voorschrift niet in de eerste plaats gegeven voor de ossen, 
maar voor Zijn dienaars. Deze toepassing van een vers uit het Oude 
Testament is volkomen geoorloofd, zoals ook blijkt uit 1 Korinthiërs 
10 (1Ko 10:11) en Romeinen 15 (Rm 15:4).

Tegenover de Korinthiërs haalt Paulus dit vers aan om het recht op 
ondersteuning dat hij van hen heeft, naar voren te brengen. Hij doet 
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dat niet om er zelf gebruik van te maken. Zelf ziet hij af van dat recht 
omdat hij zijn werk in het evangelie op geen enkele manier met geld 
wil verbinden. Daarom is het des te opmerkelijker en ook mooi om 
hier te zien hoe hij dit vers gebruikt voor anderen. Dit is best een les 
voor ons. Waar je voor jezelf van afziet, kun je toch van harte aan 
anderen gunnen.

De tweede aanhaling is een woord van de Heer Jezus. Toen Hij de 
zeventig uitzond, zei Hij tegen hen dat zij, wat zij kregen, niet als 
aalmoes hoefden aan te nemen, maar als loon voor hun werk, want 
“de arbeider is zijn loon waard” (Lk 10:7). Ze mochten zich van harte 
toevertrouwen aan de Messias en aannemen wat hun aangeboden 
werd. Als ware arbeiders voor de Heer hadden ze daar namens 
Hem recht op.

Overigens blijkt door de woorden “de Schrift zegt”, gevolgd door 
een aanhaling uit het evangelie naar Lukas, dat dit evangelie al moet 
hebben bestaan. Het moet ook door de gelovigen als een deel van 
de Heilige Schrift zijn aanvaard. Je ziet ook dat de ene aanhaling uit 
het Oude Testament komt en de andere aanhaling uit het Nieuwe 
Testament. Dat bewijst de eenheid van beide Testamenten als beide 
volmaakt door Gods Geest geïnspireerd (vgl. 2Pt 3:16).

V19. Ook een oudste kan falen, zondigen. De gevolgen van een mis-
stap van een leidinggevende broeder zijn hoogst ernstig. Zo iemand 
neemt door zijn vooraanstaande plaats de meest kwetsbare plek in 
de gemeente in. De vijand zal het speciaal op hem hebben gemunt. 
Als er dan ook een beschuldiging aan het adres van een oudste 
wordt geuit, mag daar niet op worden ingegaan, “tenzij onder twee 
of drie getuigen”.

Als een oudste van een bepaalde zonde wordt beschuldigd, moet 
die beschuldiging nauwkeurig worden onderzocht (Dt 13:14) en 
met grote voorzichtigheid worden behandeld. Er moeten minstens 
twee en liefst drie getuigen zijn van een eventuele zonde die door 
een oudste is begaan (Dt 19:15; Mt 18:16; 2Ko 13:1). De gemeente 



1 Timotheüs 5:14-19

107

mag niet afgaan op geruchten. De gemeente houdt zich niet bezig 
met een gerucht, maar met een concrete zonde.

Deze aanwijzing is belangrijk. Het gevaar is reëel dat iemand die 
door een oudste is vermaand, maar zich niet laat gezeggen, die oud-
ste in een kwaad daglicht zal willen stellen. Je hoort dan opmer-
kingen als ‘een verkeerde benadering’ en ‘liefdeloos optreden’. Ook 
worden suggestieve uitspraken gedaan, bijvoorbeeld dat de oudste 
zelf ook stiekem wel een bepaalde zonde zal koesteren. Al derge-
lijke lasterpraat over voorgangers is een beproefd middel van de 
satan. Het doet snel de ronde en richt enorme schade aan. Het is 
belangrijk je daar ver vandaan te houden.

Hoe er wel moet worden gehandeld met een oudste die zondigt, 
komt in het volgende verzen aan de orde.

Lees nog eens 1 Timotheüs 5:14-19.

Verwerking:
Op welke wijze kun jij deel hebben aan het hulp verlenen aan wedu-
wen en hoe kun jij oudsten eren? 
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1 Timotheüs 5:20-25

Zonden, ziekte en zwakheden

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

20 Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, 
opdat ook de overigen vrees hebben. 21 Ik betuig voor God en Christus 
Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen onderhoudt zonder 
vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. 22 Leg niemand snel 
[de] handen op en heb geen gemeenschap met [de] zonden van anderen; 
houd je rein. 23 Drink niet langer [alleen] water, maar gebruik een 
beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. 24 Van sommige 
mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan [hun] voor in het ge-
richt; maar bij anderen volgen zij. 25 Evenzo zijn ook de goede werken 
tevoren openbaar en die waarmee het anders is, kunnen niet verborgen 
blijven.

V20. Als duidelijk is gebleken dat een oudste heeft gezondigd, moet 
hij openlijk worden bestraft. Een voorbeeld hiervan is wat Paulus 
doet met Petrus (Gl 2:11). ‘Aan de kaak stellen’ wil zeggen dat de 
zonde moet worden blootgelegd en daardoor overtuigend zijn be-
wezen. Zo zal er niets tegen in te brengen zijn.

Het slechte voorbeeld van een leider zal anderen ertoe kunnen ver-
leiden het ook niet zo nauw met de zonde te nemen. Daarom moet 
in dit geval een openlijke bestraffing plaatsvinden. Het gevolg is dat 
“ook de overigen vrees hebben” (vgl. 2Pt 2:6). Van een openlijke bestraf-
fing gaat een preventieve werking uit naar ‘de overigen’.

Het is niet helemaal duidelijk wie met “de overigen” worden bedoeld. 
Zijn dat alleen de medeoudsten, of omvat het allen die de plaatselij-
ke gemeente vormen? Ik ben geneigd te denken aan de hele plaatse-
lijke gemeente. Het lijkt me dat een ‘openlijke’ bestraffing inhoudt 
dat deze gebeurt in tegenwoordigheid van de hele gemeente. Te 



1 Timotheüs 5:20-25

109

spreken van een ‘openlijke’ bestraffing als die alleen in de kring van 
oudsten zou gebeuren, lijkt me niet voor de hand liggend.

V21. Door de woorden “ik betuig”, legt Paulus grote nadruk op zijn 
woorden. Dit wordt nog onderstreept door de drie getuigen die hij 
bij deze zaak betrekt. Zij zijn, hoewel onzichtbaar, altijd aanwezig bij 
alles wat er in en door de gemeente gebeurt. De gemeente is het huis 
van “God”, “Christus Jezus” is daar het middelpunt en “de uitverkoren 
engelen” zijn toeschouwers van ons als leden van de gemeente (1Ko 
11:10; Ef 3:10).

De Goddelijke Bewoners van de hemel, dat zijn God en Christus 
Jezus en ook schepselen die ervoor bewaard zijn gebleven tegen 
God in opstand te komen, dat zijn de uitverkoren engelen, zien 
voortdurend toe hoe jij je gedraagt in Gods huis. In de wereld wordt 
met Gods rechten op geen enkele manier rekening gehouden. Dat 
behoort in Gods huis wel zo te zijn. De zonde die daar bewijsbaar 
plaatsvindt, moet in overeenstemming met Gods heiligheid door de 
gemeente worden behandeld en geoordeeld.

Bij het uitoefenen van deze noodzakelijke tucht waarschuwt Paulus 
voor twee gevaren. Die gevaren zijn ook vandaag groot. Het ene 
gevaar is “vooroordeel”, het andere gevaar is “partijdigheid”. De ver-
leiding bestaat om kwaad van voorgangers door de vingers te zien 
als men nadeel zou kunnen ondervinden wanneer men erop zou 
wijzen. Als je bij een invloedrijke voorganger in de gunst staat, wil 
je die gunst graag niet kwijtraken. Uit de gunst raken mag dan ook 
nooit een rol spelen bij het bepalen van wat zonde is.

Ook voorliefde voor een oudste kan een verhindering zijn om de 
zonde van de oudste bij de naam te noemen. Er is dan geen sprake 
meer van onpartijdigheid. Als iemand veel voor je heeft betekend, 
is het moeilijk om “zonder ... partijdigheid” te handelen. Je voorkeur 
bepaalt te veel je beoordeling. Denk eraan dat God ‘geen partijdig-
heid kent’ (Dt 10:17) en zonder aanzien des persoons handelt (Gl 
2:6; Ko 3:25).
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V22. Als een zonde is bewezen, heeft de hele plaatselijke gemeen-
te daar mee te maken. Maar niet altijd is een zonde zo duidelijk 
aanwezig en bewijsbaar. Het geval kan zich voordoen dat iemand 
voorgeeft een dienst voor de Heer te doen, terwijl hij in zijn leven 
zonden laat bestaan, zonder dat die openlijk herkenbaar zijn. Paulus 
wijst Timotheüs erop dat hij daar rekening mee moet houden. Daar-
om maant hij hem tot voorzichtigheid met de waarschuwing: “Leg 
niemand snel de handen op.” 

Handoplegging betekent zich een maken met. Bij de offerdienst in 
Israël heeft handoplegging een belangrijke plaats. Als de offeraar 
zijn hand op een brandoffer legt (Lv 1:4), gaat daardoor als het ware 
de hele waarde die het brandoffer voor God heeft, op hem over. In 
het brandoffer is hij daardoor welgevallig voor God. Bij het brengen 
van een zondoffer is het omgekeerde het geval. Door zijn hand te 
leggen op het zondoffer (Lv 4:4) gaat zijn zonde als het ware over op 
het zondoffer dat daarna in zijn plaats wordt geslacht. God oordeelt 
het offer en de zondaar kan vrijuit gaan.

Voordat Timotheüs zich door handoplegging met de dienst van een 
ander een maakt, moet hij ervan overtuigd zijn dat zo iemand wer-
kelijk een dienst van de Heer heeft ontvangen. Het is goed om aan 
de handoplegging een periode van gebed en vasten vooraf te laten 
gaan (Hd 13:3; vgl. Hd 6:6).

Door een te snelle erkenning dat iemand een dienst voor de Heer 
verricht, loopt Timotheüs het gevaar zich een te maken met zonden. 
Dat is het geval als blijkt dat iemand alleen eigenwillig bezig is en 
de Heer slechts in naam dient. Door zo iemand de handen op te leg-
gen wordt die persoon in een verkeerde weg gestimuleerd en wie 
hem de handen oplegt, volgt hem op die weg. Daardoor heeft hij 
gemeenschap met zijn zonden.

Hier wordt duidelijk dat directe verbinding met kwaad verontrei-
nigt. Door voorzichtig te zijn met zich een te maken met een ander 
bewaart Timotheüs zichzelf in reinheid. De oproep “houd je rein”, 
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geldt ook in algemene zin (2Ko 7:1). Je kunt alleen rein blijven, als 
je God vreest. Dan maakt Hij je Zijn wil bekend in al die gevallen 
waarin je eraan twijfelt of je je daaraan kunt verbinden of daaraan 
kunt meewerken (Ps 25:14).

V23. Zoals je weet, is Timotheüs een bescheiden, wat verlegen man. 
Hij is iemand die nauwgezet leeft en een nauw geweten heeft. Pau-
lus’ aansporing om voorzichtig te zijn bij handoplegging zal zeker 
hebben aangesloten bij zijn voorzichtige levensstijl. Het is mogelijk 
dat we in dit verband het advies van Paulus met betrekking tot de 
gezondheid van Timotheüs moeten plaatsen.

Timotheüs zal alles gedaan hebben om te voorkomen dat Gods 
werk door hem zou worden verhinderd. Hij wilde alles vermijden 
waaraan anderen aanstoot zouden kunnen nemen (Rm 14:21). Zo zal 
hij geen druppel wijn hebben willen drinken. En waarschuwt Gods 
Woord niet vaak voor het misbruik van dit genotmiddel? Toch is 
wijn geen verboden drank. Van belang is de reden van gebruik. Nu 
heeft Timotheüs een maagprobleem en ook nog enkele andere licha-
melijke zwakheden. Met het oog daarop beveelt Paulus hem aan een 
beetje wijn te gebruiken.

Paulus gebruikt hier niet zijn gave van genezing (Hd 28:8-9), maar 
beveelt hem aan wat wijn als medicijn te gebruiken. Er is geen spra-
ke van een demon die de maag van Timotheüs teistert. Je ziet dat 
ziekte en lichamelijke zwakheid niet veroorzaakt hoeven te worden 
door een demon van ziekte die zou moeten worden uitgedreven. 
Hier zie je ook dat het gebruik van medicijnen geen teken van on-
geloof is.

Het is nog wel belangrijk op te merken dat het gaat om een “beetje” 
wijn. Bovenmatig gebruik is uit de boze. Zoals gezegd, is gebruik 
van wijn toegestaan (Jh 2:1-11; 1Ko 10:16). Het is het symbool van 
vreugde (Ps 104:15a). Je mag best wat wijn gebruiken, als het maar 
niet dient om even alle ellende te vergeten, zoals de wereld doet 
(vgl. Sp 31:7).
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V24. Na de tussenzin over de gezondheid van Timotheüs en het ad-
vies daarvoor gaat Paulus weer verder met zijn onderwerp van vers 
22. Hij wijst erop dat “van sommige mensen de zonden tevoren openbaar 
zijn”. Voordat het leven van zulke mensen voor de rechterstoel van 
Christus openbaar wordt (2Ko 5:10), is op aarde al duidelijk gewor-
den dat zij in zonde hebben geleefd. Hun zonden “gaan [hun] voor in 
het gericht”. In die gevallen liggen de zonden er dik bovenop en zal 
het niet moeilijk zijn ermee te handelen.

Er zijn ook mensen van wie het niet direct duidelijk is dat zij in zon-
de leven. Toch komt er, na hun leven waarin de zonde verborgen 
bleef, een moment dat alles openbaar wordt in het licht van de rech-
terstoel. Hun zonden volgen hen in het gericht.

V25. Wat geldt voor de zonden, geldt “evenzo” voor “de goede wer-
ken”. Ook daarvan blijft niets verborgen. Er zijn goede werken die 
we als zodanig op aarde al herkennen (Mt 5:16), zoals bij Dorkas (Hd 
9:36,39). Er zijn ook goede werken die onopgemerkt zijn gebleven 
voor de mensen. Die zullen evenzeer zichtbaar worden en een pas-
sende beloning krijgen.

Lees nog eens 1 Timotheüs 5:20-25.

Verwerking:
Welke aanwijzingen in dit gedeelte kun jij ter harte nemen? 
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1 Timotheüs 6:1-5

Werknemers en gezonde woorden

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

1 Laten allen die onder [het] slavenjuk zijn, hun eigen meesters alle eer 
waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. 
2 En laten zij die gelovige meesters hebben, hen niet verachten omdat 
zij broeders zijn, maar hen des te meer dienen, omdat zij die deze goede 
dienst ontvangen, gelovigen en geliefden zijn. Leer en vermaan deze 
dingen. 3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de 
gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeen-
komstig [de] Godsvrucht is, 4 die is opgeblazen en weet niets, maar lijdt 
aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaat en twist, 
lasteringen, kwade vermoedens, 5 voortdurend geruzie van mensen die 
verdorven zijn in hun denken en van de waarheid beroofd zijn, die me-
nen dat de Godsvrucht een winst[bron] is.

V1. Paulus begint dit hoofdstuk met aanwijzingen voor gelovige sla-
ven. Zij maken deel uit van de gemeente in Efeze. Het feit dat een 
slaaf gelovig is, verandert niets aan zijn positie van slaaf. Slavernij is 
niet iets wat door God is gegeven. Het is een gevolg van de zonde. 
Toch betekent het niet dat een slaaf bij zijn bekering automatisch 
zijn vrijheid terugkrijgt. Het christendom verandert namelijk geen 
(wan)toestanden, maar harten. Zo kwam de Heer Jezus niet om die 
misstand en andere misstanden aan te pakken, maar om zondaren 
te redden.

Een gelovige slaaf kan door verschillende omstandigheden in die 
positie terechtgekomen zijn, bijvoorbeeld door geboorte, door 
krijgsgevangenschap of door schulden te hebben gemaakt die hij 
niet kon terugbetalen. Juist een slaaf kan laten zien wat christen zijn 
betekent (Tt 2:9-10; 1Pt 2:18). Met dit doel stuurde Paulus de weg-
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gelopen slaaf Onésimus zelfs naar zijn meester Filémon terug. Wel 
hoopte Paulus dat Filémon zijn slaaf Onésimus zou vrijlaten, opdat 
deze de apostel in zijn dienst voor de Heer zou kunnen helpen (Fm 
1:1-25).

Slaven hadden in die tijd geen voorrechten, ze hadden nergens recht 
op. Naar Grieks-Romeinse opvattingen waren slaven geen perso-
nen, maar werktuigen. Ze waren het onbeperkte eigendom van hun 
meester en hadden geen enkel recht. Een privéleven bestond voor 
hen niet. Als zodanig is een vergelijking met de verhoudingen die 
wij in het Westen kennen, niet te maken. Wel kunnen we deze aan-
wijzingen toepassen op de verhouding werkgever-werknemer. De 
gelovige werknemer verwacht zijn heil niet van een vakbond en van 
pressiemiddelen als staking, bedrijfsbezetting of langzaamaanac-
ties. Daaraan niet meedoen kan hem de smaad van zijn collega’s op-
leveren, maar het levert in elk geval de goedkeuring van de Heer op.

Van de gelovige werknemer wordt verwacht dat hij zijn werkgever 
“alle eer waard acht”. In vers 1 gaat het om een ongelovige werkgever. 
De gelovige werknemer behoort met respect over hem te spreken 
en hem met respect te behandelen. Hij zal trouw zijn in zijn werk en 
niet de kantjes er vanaf lopen. Ook zal hij niet (meer) meedoen met 
opstand. Opstandigheid past de christenslaaf niet. Als de gelovige 
slaaf opstandig zou zijn, zijn meester ongehoorzaam, dan zouden 
anderen reden hebben om te zeggen: ‘Wat is dat voor een God Die 
wanorde toestaat, wat is dat voor een leer die opstand en geweld 
duldt?’ 

Ook vandaag gaat van een gelovige op zijn arbeidsplek een po-
sitief of een negatief getuigenis voor zijn Heer uit. Als hij in zijn 
werk nauwgezet de bevelen van zijn baas opvolgt, zullen “de Naam 
van God en de leer niet gelasterd worden”. Het gaat er immers om dat 
God als Heiland wordt bekendgemaakt in overeenstemming met 
de christelijke leer. De leer en de praktijk horen onlosmakelijk bij 
elkaar.
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V2. In dit vers gaat het over “zij die gelovige meesters hebben”. Er is 
sprake van een dubbele verhouding: die van broeder en van baas. 
Dan dreigt het gevaar van een vermenging van geestelijke en maat-
schappelijke verhoudingen. Je kunt dan te vriendschappelijk met je 
baas omgaan of je meent je meer te kunnen veroorloven omdat hij 
een broeder van je is. De verhoudingen worden dan niet gerespec-
teerd en in wezen veracht je hem als je baas. Dat is geen getuigenis 
tegenover de ongelovige collega’s.

Het zou eerder zo moeten zijn, dat het feit dat je baas een gelovige 
is, je brengt tot een “des te meer dienen” van hem. Je mag je bewust 
zijn een “goede dienst” te doen aan je gelovige baas. De kwaliteit van 
de dienst is beter omdat die niet uit angst, maar uit liefde gebeurt.

Overigens vergt zo’n situatie van beide kanten veel wijsheid en 
voorzichtigheid. Er kan gemakkelijk iets gebeuren dat de broeder-
liefde aantast en waardoor de werksfeer onder spanning komt te 
staan. Daar komt nog bij dat in de gemeente de rollen omgekeerd 
kunnen zijn. Niet in de zin dat de een boven de ander zou staan, 
maar wel dat de slaaf in de gemeente een meer vooraanstaande 
plaats heeft dan de meester. Dan is het wel van belang dat ze allebei 
een geestelijke gezindheid tonen.

Het is nodig dat Timotheüs ook deze dingen onderwijst en erop 
aandringt dat dit onderwijs in de praktijk wordt toegepast.

V3. “Een andere leer” ondergraaft de verhouding tussen slaaf en 
meester. Dat gebeurt als iemand zijn eigen menselijke, vleselijke ge-
dachten en inzichten geeft over de maatschappelijke verhoudingen 
en voorbijgaat aan wat de Heer hiervan zegt. Je zou het stakings-
recht zo’n andere leer kunnen noemen. Dan voegt men zich niet 
naar “de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus”.

Alle woorden die de Heer heeft gesproken toen Hij op aarde was, 
zijn gezonde woorden. We vinden ze in de evangeliën. De Heer heeft 
ze van de Vader gehoord en ze aan Zijn discipelen doorgegeven (Jh 
17:8). Hierop sluit het onderwijs van de apostel Paulus dat je in zijn 
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brieven vindt, naadloos aan. De woorden van de Heer en het on-
derwijs van de apostel zetten aan tot een leven waarin God geëerd 
wordt, wat ook de maatschappelijke positie van een gelovige is.

V4. Wie daar geen boodschap aan heeft, “is opgeblazen”. Opgebla-
zenheid ontstaat als iemand vol is van zijn eigen kennis (1Ko 8:1). 
Het is de arrogantie van de onwetendheid die zich inbeeldt alles te 
weten. Paulus spreekt Gods oordeel over zo iemand uit: hij “weet 
niets”. En bleef het daar maar bij. Deze mensen lijden namelijk “aan 
twistziekte en woordenstrijd”. Het bewijs dat hun geest ziek is, blijkt 
daaruit dat ze altijd gelijk willen hebben. Die geest doet hen ein-
deloos debatteren en voert hen tot talloze zinloze speculaties. De 
politiek, ook de zogenaamd christelijke, is er vol van.

Het zieke denken van valse leraren openbaart zich in kleinzieli-
ge haarkloverijen en pseudo-intellectuele theorieën, waarbij alles 
draait om belachelijke onderscheidingen tussen woorden. Zulke 
mensen zijn ziek en vormen een haard van besmetting. Ieder die 
met hen meegaat, loopt ook ziekten op. Want wat komt uit hun den-
ken voort? “Afgunst ... en twist, lasteringen, kwade vermoedens.” Het 
contrast tussen wat ziek maakt en wat gezond is en gezond maakt 
aan woorden en leer wordt hier wel scherp getekend.

In hun twistziekte en woordenstrijd zijn ze afgunstig op de ander 
die het in het debat beter doet, overtuigender overkomt, meer me-
destanders wint. Men benijdt wat een ander heeft en wil dat zelf 
hebben. In plaats van dat men meningsverschillen bijlegt, ontstaat 
er verwijdering en twist. Om toch het eigen gelijk te halen bedient 
men zich van lasterpraat over de ander. Er worden leugenachtige 
dingen doorverteld en zelfs boze motieven bij de tegenstander ver-
ondersteld.

V5. En dit houdt maar aan. Zonder pauze zijn deze mensen aan het 
ruziemaken. Het verderf zit in hun denken. Ze zijn niet meer in staat 
om normaal op de waarheid te reageren. Ze hebben alle realiteitszin 
verloren. Van hen staat dat ze “van de waarheid beroofd zijn”. Vroeger 
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hadden ze kennis van alles wat God in Christus heeft geopenbaard, 
maar dat zijn ze kwijtgeraakt door zich niet langer te voegen naar de 
gezonde woorden en de gezonde leer. Je ziet in welke neerwaartse 
spiraal je kunt terechtkomen, als je aan menselijke ideeën de voor-
keur geeft boven het Woord van God.

Bij al hun onverstand menen ze ook nog dat “de Godsvrucht een 
winst[bron]” is. Daar hebben ze ook alle reden toe. Zij laten zich voor 
hun dwaze ideeën betalen en de mensen betalen graag. Worden ook 
vandaag niet theologen door kerken financieel gesteund om hun 
dwaze redeneringen in woord en geschrift te kunnen verspreiden? 
Voor hun monsterachtige gedachtespinsels wordt grif betaald. De 
mensen smullen ervan. Of het waar is, interesseert ze niet. Het boek 
‘De Da Vinci Code’ is er een van de recentere voorbeelden van.

Wat is het een voorrecht dat je voor de toetsing de onveranderlijke 
norm van Gods Woord hebt. Daar wijs ik je aan het slot van dit stuk-
je toch nog graag even op.

Lees nog eens 1 Timotheüs 6:1-5.

Verwerking:
Hoe beleef jij je plaats in de maatschappij?
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1 Timotheüs 6:6-10

Rijk willen worden

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

6 Nu is de Godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst; 7 
want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets 
uit kunnen wegdragen. 8 Hebben wij echter voedsel en kleding, dan 
zullen wij daarmee tevreden zijn. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen 
in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke 
begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 
Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te stre-
ven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele 
smarten doorboord. 

V6. Paulus ontkent niet dat Godsvrucht een winstbron is. Alleen 
voegt hij er nog “tevredenheid” aan toe. Hij weet waarover hij het 
heeft (Fp 4:11-15). Zijn tevredenheid is het gevolg van zijn afhan-
kelijkheid van God. Als je echt tevreden bent, ben je niet gericht op 
uiterlijke dingen, maar op de Heer, Die in al je behoeften voorziet. 
Tevredenheid kan ook het gevolg zijn van eigen inspanning. Zo wil-
den bijvoorbeeld de Stoïcijnen zich door niets laten beïnvloeden en 
alles aanvaarden zoals het kwam. Dat kan tevredenheid lijken, maar 
het is hardheid en het gevolg van eigen wilskracht.

Daarom moet tevredenheid samengaan met Godsvrucht. Dat le-
vert dan niet zomaar winst op, maar “inderdaad een grote winst”. Die 
winst is niet te becijferen in harde valuta, maar ziet op geestelijke 
winst. Waar dingen gebeuren in gemeenschap met God en met het 
oog op Zijn eer, zul je geestelijk rijker worden.

V7. Wat had je bij je toen je in de wereld kwam, toen je geboren 
werd? Niets. Je zult het wel eens zijn met Job, die zei: “Naakt ben ik 
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uit de buik van mijn moeder gekomen” (Jb 1:21a; vgl. Pr 5:15). Weet je 
wat je uit de wereld kunt meenemen, als je die weer moet verlaten? 
Ook niets (Ps 49:11-13).

Bij het begin en aan het eind van het leven leer je de werkelijke waar-
de van de materiële dingen inschatten. De bedoeling is dat je inziet 
hoe betrekkelijk alles is wat je aan geld en goed in dit leven zou 
kunnen verwerven. Het kan je allemaal tijdens je leven zomaar ont-
vallen (Sp 23:4-5). In elk geval moet je bij het verlaten van de wereld 
alles achterlaten. Misschien ken je de uitdrukking: ’Het doodshemd 
heeft geen zakken.’

V8. Als je “voedsel en kleding” bezit, heb je de beschikking over de 
basisbehoeften van het leven (Dt 10:18; Mt 6:25-32). Als je daarmee 
tevreden bent, ben je een gelukkig mens. Het bewaart je voor een 
rusteloos bezig zijn met de materiële dingen, zoals je dat waarneemt 
bij de mensen van de wereld om je heen. Deze oproep tot tevreden-
heid mag je natuurlijk niet misbruiken om luiheid goed te praten 
(2Th 3:10). Het gaat erom dat je niet koortsachtig op zoek bent naar 
steeds meer luxe.

V9. Het voorgaande wil niet zeggen dat het verkeerd is om rijk te 
zijn. Als iemand rijk is, kan dat het resultaat van de zegen van de 
Heer zijn (Gn 13:2; Sp 22:2; 1Sm 2:7). Het is wel verkeerd om rijk te 
“willen worden”. Ook is het belangrijk te zien dat rijkdom gevaarlijk 
kan zijn voor het praktische geloofsleven (Mt 13:22). Het kan zelfs 
een verhindering zijn om behouden te worden (Mt 19:23-24).

Als het je wil is om rijk te worden, zul je zeker “in verzoeking en in 
een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten” vallen. Je zult 
niet de eerste zijn die in verzoeking valt om rijk te willen worden 
door kansspelen, door gokken, of door speculeren op de beurs. Rijk 
willen worden betekent dat je je laat meeslepen door “vele onverstan-
dige en schadelijke begeerten”. Dan hoef je ook niet te bidden “leid ons 
niet in verzoeking”, want dan ben je er doelbewust op uit om rijk te 
worden.
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Na de ‘verzoeking’ en de ‘strik’ wacht je aan het einde “verderf en 
ondergang”. Daarin zink je weg. ‘Wegzinken’ ziet op een schip dat 
overvol beladen is en daardoor zinkt. In het Nieuwe Testament 
komt alleen in Lukas 7 hetzelfde woord nog een keer voor en wordt 
het in letterlijke zin gebruikt (Lk 5:7). Hier, in 1 Timotheüs 6, betreft 
het iemand die overweldigd is door de zucht naar rijkdom en in 
de zee van zijn begeerten steeds verder wegzinkt. Het onverstandig 
omgaan met geld om maar meer te krijgen heeft al velen in het ver-
derf gestort.

V10. “De geldzucht is een wortel van alle kwaad.” Dit vers moet je diep 
op je laten inwerken. Geldzucht is een vorm van hebzucht die in 
zijn wezen afgodendienst is (Ko 3:5; Ef 5:5). Het is niet de wortel, het 
is een wortel, maar wel een wortel waaruit elke mogelijke vorm van 
kwaad kan voortkomen. Er zijn meer wortels waaruit kwaad voort-
komt, maar er is geen kwaad dat niet uit deze wortel, geldzucht, kan 
voortkomen.

De waarschuwing is ernstig en indringend: als je ernaar streeft om 
rijk te worden, is de kans groot dat je van het geloof afdwaalt! Je 
belijdenis dat je een christen bent, kan niet samengaan met liefde 
voor geld. Je liefde voor geld, in welke vorm van luxe je dat ook 
wilt vertalen, zal je ogen sluiten voor alles wat Christus je te bieden 
heeft. Alle geloofswaarheden zullen je niets meer zeggen.

Als geldzucht een reëel gevaar voor je is, kijk dan eens naar mensen 
die zich daar ook door hebben laten leiden. Er zijn verhalen van bit-
tere ervaringen, kapotte familiebetrekkingen, losbandige, verkwis-
tende kinderen, onophoudelijke vrees voor verliezen. Dit hoort er 
allemaal bij als jij rijkdom als doelstelling in je leven hebt. Denk ten 
slotte ook aan het hiernamaals (Lk 12:20-21). Wat een ontgoocheling 
moet het zijn als je op je sterfbed moet ontdekken dat je van alle 
aardse rijkdom niets kunt meenemen. Dit zijn enkele van de “vele 
smarten” waarmee je dan jezelf hebt “doorboord”.
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De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt ook iets over geld-
zucht. Hij koppelt daaraan wat Paulus in vers 8 tegen Timotheüs 
over tevredenheid zegt. Vervolgens geeft hij een bijzonder motief 
waardoor de geldzucht geen kans krijgt zich meester van je te ma-
ken: “Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en weest tevreden met wat u 
hebt; want Hijzelf heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins 
verlaten’” (Hb 13:5). Denk daar maar aan als geldzucht een rol in je 
leven wil spelen.

Lees nog eens 1 Timotheüs 6:6-10.

Verwerking:
Welke rol speelt geld in jouw leven?
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1 Timotheüs 6:11-13

De mens Gods – jagen, strijden, grijpen, 
betuigen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

11 Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtig-
heid, Godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. 12 Strijd 
de goede strijd van het geloof; grijp het eeuwige leven, waartoe je geroe-
pen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. 13 Ik 
beveel <je> voor God Die alles in leven houdt, en voor Christus Jezus 
Die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 

V11. Paulus komt in het eerste deel van dit vers met een alternatief, 
met een totaal ander perspectief van leven. Dit leidt hij in met “maar 
jij, mens Gods”. Een mens Gods is iemand die in zijn leven en wan-
del de kenmerken van God vertoont in een wereld die van Hem is 
vervreemd. Dit kan een man of een vrouw zijn. In het Nieuwe Testa-
ment komt deze uitdrukking verder alleen nog voor in 2 Timotheüs 3 
(2Tm 3:17). In het Oude Testament wordt zo iemand een ‘man Gods’ 
genoemd: Mozes (Dt 33:1); David (2Kr 8:14); Elia (1Kn 17:18); Elisa 
(2Kn 4:7). Zie verder 1Kn 12:22; 13:1; 20:28; 2Kr 25:7; Jr 35:4. 

Een ‘mens Gods’ is een mens aan wie God Zijn Naam wil verbinden 
omdat deze mens voor Zijn rechten opkomt in Zijn volk dat geen 
rekening (meer) houdt met Zijn rechten. Een mens Gods is een en-
keling die trouw Gods belangen behartigt te midden van een geheel 
dat van Hem is afgedwaald. In zo’n mens laat God zien Wie Hij is.

Timotheüs is zo’n mens. Maakt hem dat tot een mens die boven alle 
verzoeking verheven is? Zeker niet. De eerste opdracht die hij krijgt, 
is: “Ontvlucht deze dingen.” Hij wordt ervoor gewaarschuwd niet te 
denken dat hij boven de hiervoor genoemde verzoekingen staat, net 
zomin als jij dat moet menen.
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Vluchten is geen bewijs van zwakheid, maar bewijst juist karakter 
en zelfkennis. ’Deze dingen’ is de geldzucht en wat daarmee samen-
hangt. Voor jou als jonge gelovige is de oproep om te ‘ontvluchten’ 
ook belangrijk. Jij bent niet ongevoelig voor de overvloed aan recla-
me die wekelijks door de brievenbus komt en die dagelijks via de 
media als een vloedgolf over je heen komt. Je moet je ervoor afslui-
ten en de Heer vragen wat je nodig hebt.

Je moet altijd dingen ontvluchten die een grote verzoeking inhouden 
omdat je zondige vlees wordt aangesproken. In die gevallen dreigt 
er een groot gevaar voor je geestelijk leven. Zo staat er ook dat je “de 
hoererij” (1Ko 6:18), “de afgodendienst” (1Ko 10:14) en “de begeerten van 
de jeugd” (2Tm 2:22) moet ontvluchten. Een duidelijk voorbeeld van 
iemand die de hoererij ontvluchtte, is Jozef (Gn 39:12).

Er zijn trouwens ook gevallen dat je niet moet vluchten, maar moet 
weerstaan. Dat is als de duivel zich als de tegenstander van het ge-
loof openbaart (Jk 4:7; 1Pt 5:9; Ef 6:11,13). In die gevallen gaat het 
om je getuigenis tegenover de wereld. De vijand wil dat je daarvoor 
terugschrikt. Als je dan op de vlucht gaat, ben je een verliezer. De 
twee gevallen moeten niet verward worden. Je moet daarom weten 
wanneer je moet vluchten en wanneer je moet weerstaan, standvas-
tig in het geloof.

De opdracht om te ontvluchten is één kant van je leven als christen. 
En die kant is noodzakelijk. Vervolgens komt de andere kant. Nu 
kun je en moet je laten zien dat je leven als christen bestaat uit jagen 
naar iets en strijd. Die kant wordt in het tweede deel van vers 11 
belicht.

De oproep om te ontvluchten en om te jagen en te strijden zijn tel-
kens terugkerende en doorgaande activiteiten. Je bent hier nooit 
klaar mee. Je kunt niet zeggen dat er een ogenblik in je leven aan-
breekt dat je niet meer hoeft te ontvluchten en te jagen en te strijden.

Na het negatieve, maar noodzakelijke, ‘ontvlucht’, komt nu het po-
sitieve. Je mag je energie inzetten om naar iets te ‘jagen’ (vgl. Rm 
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14:19; Fp 3:14; 1Th 5:15; Hb 12:14). In dit woord zit actie, snelheid en 
doelgericht bezig zijn. Het gaat erom dat je de dingen die worden 
genoemd om naar te jagen, in de praktijk van je leven inhoud geeft.

“Gerechtigheid” wordt het eerst genoemd. Hiermee wordt niet de 
gerechtigheid van God bedoeld die je op grond van geloof hebt ge-
kregen (Fp 3:9b) en waardoor je niet meer bang hoeft te zijn voor 
de hel. Nee, hier gaat het om wat er in je leven zichtbaar wordt, dat 
jouw spreken en handelen rechtvaardig zijn. Dat is het geval als het 
in overeenstemming is met het recht van God. Je zult dan niemand 
tekortdoen, maar ieder geven waar hij of zij recht op heeft. Dat kan 
in geld zijn, maar ook in de manier waarop je je tijd als werknemer 
besteedt of de eer die je iemand geeft.

Het volgende doel om naar te jagen is “Godsvrucht”. Zoals ik in de 
inleiding zei, betekent Godsvrucht eerbied voor God en geeft het 
een op God gerichte houding aan die Hem welgevallig is. Dit houdt 
in dat je de juiste houding tegenover God inneemt. Je eert Hem als 
je leeft in vrees voor Hem. Dat heeft niet te maken met angst voor 
God, maar met het bang zijn voor jezelf, dat je iets doet waardoor 
Hem oneer wordt aangedaan.

Voor “geloof” geldt hetzelfde als voor gerechtigheid. Het gaat hier 
niet om het geloof waardoor je weet een kind van God te zijn, maar 
om het geloofsvertrouwen in het leven van elke dag. Het is een op-
dracht je ervoor in te spannen God in alle dingen van het leven van 
elke dag te vertrouwen hoewel je Hem niet ziet. Een leven in geloof 
staat tegenover een leven door wat je ziet, de zichtbare en tastbare 
dingen. Houd eraan vast dat de dingen die je ziet, tijdelijk zijn en 
dat de dingen die je niet ziet, eeuwig zijn (2Ko 4:18).

Misschien had je verwacht dat “liefde” wel op de eerste plaats zou 
staan. Dat is niet zo. In een christelijke wereld waar velen doen wat 
recht is in eigen ogen, gaat het er in de eerste plaats om dat je naar 
gerechtigheid jaagt. Dat betekent niet dat het zonder liefde kan. Als 
je naar liefde jaagt, wil dat zeggen dat je in liefde toeneemt. Jouw 
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liefde tot God, tot je broeders en zusters en tot je naaste in het alge-
meen, moet groeien. Liefde is Gods natuur (1Jh 4:8,16). Hij wil dat je 
die liefde in de praktijk toont.

“Volharding” is nodig omdat je leeft in een wereld die erop uit is ons 
het leven als mens Gods onmogelijk te maken. Leven als mens Gods 
betekent tegen de stroom in zwemmen en niet opgeven. Zolang je 
niet bij de Heer bent, heb je volharding nodig. Mooie voorbeelden 
heb je in Kaleb (Dt 1:36; Jz 14:8-9,14) en de gelovigen in de begintijd 
van de gemeente (Hd 2:42). Om te volharden mag je rekenen op de 
steun van God, Die de “God van de volharding” wordt genoemd (Rm 
15:5).

De kenmerken van de mens Gods worden afgesloten met “zachtmoe-
digheid”. Dat geeft de gezindheid aan waarin je moet volharden. Bij 
alle tegenstand die je ondervindt, bestaat het gevaar dat je bitter of 
opstandig wordt, of kwaad met kwaad vergeldt. Een mens Gods re-
ageert zoals de Heer Jezus heeft gedaan (Mt 11:29). Dan sta je niet op 
je eigen rechten, maar zie je daar ten gunste van anderen juist van af.

V12. Ben je op jacht naar deze eigenschappen, dan ben je goed voor-
bereid om “de goede strijd van het geloof” te strijden. Zoals gezegd, 
is het niet mogelijk hier voor God te leven als een mens Gods en 
daarbij geen tegenstand te ondervinden. Wie als mens Gods leeft, 
ondervindt onvermijdelijk strijd.

De strijd waarover het hier gaat, is niet zozeer een oorlogsvoering. 
Zeker heb je te maken met een vijand die voor tegenstand zorgt. Je 
wordt hier echter niet opgeroepen je op je tegenstander te concen-
treren, maar op God. Het is hier dan ook niet een strijd of gevecht 
tegen een vijand, maar de strijd in een wedstrijd, waarbij het erom 
gaat dat er volgens de regels wordt gestreden. Die regels, in dit 
geval geestelijke eigenschappen, zijn hiervoor genoemd. Dan is er 
kracht voor de goede strijd en kan de prijs worden verkregen.

De goede strijd is die van het geloof. Een mens Gods zet zic h ervoor 
in om alles wat het geloof betekent en inhoudt, vast te houden tot 
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het einde van zijn leven op aarde. Als jij een mens Gods wilt zijn, 
mag niets van de geloofswaarheid je ontglippen. Dat betekent dat je 
bijbelse begrippen een voluit bijbelse betekenis blijft geven en daar 
geen andere betekenis aan geeft. Paulus kan aan het einde van zijn 
leven zeggen dat hij deze strijd heeft gestreden (2Tm 4:7).

Dan ben je ook in staat om het volgende bevel uit te voeren, een 
bevel dat een geweldige zegen oplevert als je eraan voldoet: “Grijp 
het eeuwige leven.” Dit wordt gezegd tegen iemand die het eeuwige 
leven al bezit. De opdracht ‘grijp’ is dan ook niet gericht aan een 
ongelovige, maar aan een gelovige. Er wordt bedoeld dat je geniet 
van wat je bezit, dat je je erdoor laat leiden, dat je erin en ernaar 
leeft. Je strekt je uit naar wat je in volheid in de hemel zult genieten. 
Het eeuwige leven is de Heer Jezus (1Jh 5:20). Omgang met Hem is 
het mooiste op aarde en zal in de hemel tot in eeuwigheid volmaakt 
worden genoten.

Dat is “waartoe je geroepen bent”. Timotheüs heeft de roep van God 
gehoord bij zijn bekering. Het uiteindelijke doel van die roeping is 
het volle, ongestoorde genot van het eeuwige leven bij Hem. Van 
het bezit van het eeuwige leven heeft Timotheüs “de goede belijdenis 
... afgelegd voor vele getuigen”. Je kunt aan de buitenkant niet aan ie-
mand zien of hij eeuwig leven heeft. Daar hoort een getuigenis bij. 
Je zou daarbij kunnen denken aan de doop. Dat is een openlijk ge-
tuigenis dat je hebt afgerekend met je oude leven en dat je voortaan 
‘in nieuwheid van leven’ wilt wandelen (Rm 6:4).

V13. De vele getuigen voor wie Timotheüs eens zijn goede belijdenis 
heeft afgelegd, zijn niet altijd in zijn directe omgeving. Wie wel al-
tijd bij hem zijn en zijn leven gadeslaan, zijn God en de Heer Jezus. 
Paulus brengt Timotheüs in de eerste plaats in de tegenwoordigheid 
van God. Hij stelt God voor als Degene “Die alles in leven houdt”. 
God is de Onderhouder van het leven (1Tm 4:10). Hij is ook de Bron 
van het leven (Ps 36:10). Jij mag je, net als Timotheüs, ervan bewust 
zijn dat Hij je alles geeft om als Zijn getuige te functioneren. Jij mag 
getuigenis geven van het ware leven.
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Vervolgens brengt Paulus zijn kind in het geloof in de tegenwoor-
digheid van de Heer Jezus. Ook Hij is ten volle betrokken bij het 
getuigenis dat Zijn volgelingen afleggen. Hij is daarbij het volmaak-
te voorbeeld van het betuigen van de goede belijdenis. Dat kun je 
natuurlijk zeggen van het hele leven van de Heer Jezus. Toch wijst 
Paulus op een bijzonder moment uit het leven van de Heer om dui-
delijk te maken waar het bij het betuigen van de goede belijdenis op 
aankomt. Dat moment is, wanneer Hij voor Pontius Pilatus staat.

Pilatus vraagt Hem of Hij een Koning is. De Heer betuigt dan dat Hij 
dat inderdaad is. Maar Hij gaat verder. Hij verklaart dat, hoewel Hij 
een Koning is, Zijn koninkrijk nu niet van deze wereld is (Jh 18:36). 
Dat maakt Hem tot een verworpen Koning.

Dat is nu precies de goede belijdenis die van jou wordt verwacht. Je 
hoort bij een koninkrijk dat niet van deze wereld is en bij een Ko-
ning Die verworpen is. Als je dit vasthoudt en betuigt tegenover de 
wereld, ben je een waardig volgeling van de Heer Jezus naar wie Hij 
met welgevallen kijkt.

Lees nog eens 1 Timotheüs 6:11-13.

Verwerking:
Hoe leg jij de goede belijdenis af?
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1 Timotheüs 6:14-21

Lofprijzing en laatste vermaningen

Neem eerst de bijbeltekst goed in je op:

14 dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de ver-
schijning van onze Heer Jezus Christus, 15 Die de gelukkige en enige 
Heerser, de Koning der koningen en Heer der heren op Zijn eigen tijd 
zal vertonen, 16 Hij Die alleen onsterfelijkheid heeft, Die een ontoegan-
kelijk licht bewoont, Die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer 
en eeuwige kracht! Amen. 17 Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw 
niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op [de] on-
zekerheid van [de] rijkdom, maar op God Die ons alles rijkelijk geeft om 
te genieten, 18 om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig 
te zijn en mededeelzaam, 19 om voor zichzelf een goed fundament weg 
te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijke leven grijpen. 20 
Timotheüs, bewaar het [jou] toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt 
van het ongoddelijk gezwets en [de] tegenstellingen van de ten onrechte 
zo genoemde kennis. 21 Sommigen zijn, door die te belijden, van het 
geloof afgedwaald. De genade zij met jullie.

V14. Timotheüs moet van Paulus “dit gebod [dat is het gebod om de 
goede strijd te strijden] onbesmet en onberispelijk” bewaren. Je kunt bij 
‘bewaren’ denken aan eraan gehoorzamen (Jh 8:51; 14:21), maar ook 
dat het in zijn oorspronkelijke staat wordt vastgehouden. Het mag 
niet worden besmet door menselijke meningen en moet onvervalst 
worden doorgegeven.

Dat lijkt een bijna onmogelijke opdracht. Hoe kun je zoiets volhou-
den? Door je oog te richten “op de verschijning van onze Heer Jezus 
Christus”. Tot dat moment moet Timotheüs zich, en moet jij je, wij-
den aan de gegeven opdracht. De Heer Jezus heeft beloofd dat Hij 
spoedig zal terugkeren, met Zijn loon bij Zich (Op 22:12). 
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Het gaat hier niet om Zijn komst voor de gemeente. Bij die komst 
past geen loon. Als Hij de gelovigen heeft opgenomen (1Th 4:15-18), 
zal Hij daarna met al Zijn heiligen naar de aarde komen (1Th 4:14). 
Dan zal Hij op aarde het vrederijk oprichten. Allen die Hem hebben 
gediend, zal Hij dan belonen naar de mate van de trouw waarmee 
zij Hem hebben gediend toen Hij nog verworpen was. Is dit geen 
prachtig motief om door te gaan met de goede strijd?

V15. De gedachte aan die geweldige gebeurtenis voert de apostel 
tot een lofprijzing. Bij die verschijning zal “de gelukkige en enige Heer-
ser” Zich openlijk vertonen. Hij Die Zich, toen Hij op aarde was, als 
een lam naar de slachtbank liet leiden, zal Zich dan openbaren als 
Heerser.

Hij is niemand anders dan ‘de gelukkige God’ (1Tm 1:11). Hij heeft 
niets buiten Zichzelf nodig om gelukkig te zijn. Niets kan Zijn eeu-
wige rust, Zijn volkomen vrede en Zijn diepe geluk verstoren (Jb 
35:5-7).

Hij is ook ‘de enige God’, Die Zijn gelijke niet heeft. Niets en nie-
mand staat op gelijke voet met Hem.

Hij Zelf bestuurt en beheerst alles. Daarin heeft Hij niemand nodig. 
Hij is in alles soeverein. Hij heerst over leven en dood en bestuurt 
alles naar Zijn welgevallen en wijsheid (Ps 89:11-13). In Hem woont 
alle macht. Hij is de “Koning der koningen en Heer der heren” (vgl. 
Op 17:14; 19:16). Onder Zijn universele heerschappij staan ook alle 
machthebbers van de aarde (1Kr 29:11-12).

Het tijdstip waarop de Heer Jezus zal verschijnen, ligt helemaal en 
alleen in Gods handen (Zc 14:7; Mt 24:36; Hd 1:7). Als Hij verschijnt, 
zal Hij door elk oog worden gezien als Heerser, Koning en Heer (Op 
1:7).

V16. Er zijn ook niet-waarneembare kenmerken. In zijn lofprijzing 
roemt Paulus ook de innerlijke grootheid van God. Zo is Hij niet aan 
de dood onderworpen, Hij kan niet sterven, “Hij” is Degene “Die 
alleen onsterfelijkheid heeft”. Onsterfelijkheid is meer dan een leven 
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zonder einde. Het is een voor de dood ongrijpbare toestand, een 
toestand waarop de dood nooit vat krijgt.

Het is ook meer dan alleen niet lichamelijk sterven. Op het moment 
dat Adam en Eva zondigden, stierven zij niet de lichamelijke dood, 
maar wel de geestelijke dood. Voor ieder mens die geen leven uit 
God heeft, geldt dat hij geestelijk dood is (Ef 2:1). Wie zich bekeert, 
krijgt leven uit God en zal bij de komst van de Heer Jezus met on-
sterfelijkheid bekleed worden (1Ko 15:53-54). Daardoor is hij voor 
de dood ongrijpbaar geworden.

God, Die Zichzelf zichtbaar heeft gemaakt in Zijn Zoon (Jh 1:14; 
14:9), is de God “Die een ontoegankelijk licht bewoont, Die geen mens 
gezien heeft of zien kan” (vgl. Ex 33:20; Jh 1:18; 1Jh 4:12; Ko 1:15). Nooit 
kunnen we iets van God zien buiten de Zoon om. Overal waar God 
Zich openbaart, doet Hij dat in en door de Zoon.

Diep onder de indruk van de geweldige grootheid en majesteit van 
God prijst Paulus Hem: “Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.” Paulus 
spreekt hier geen wens uit, maar verklaart met een plechtig ‘amen’ 
dat God alle eerbetoon waard is en dat Hij een kracht bezit die nooit 
vermindert. Al Zijn werken, zowel in de oude als in de nieuwe 
schepping, zullen Hem eren. Daartoe zal Hij hen door Zijn eeuwige 
kracht in staat stellen.

V17. Het zou een prachtig slot van de brief zijn geweest als hij met 
vers 16 was geëindigd. Toch voegt Paulus nog een tweetal verma-
ningen toe, één voor de rijken (verzen 17-19) en één voor Timotheüs 
(verzen 20-21). Rijkdom op zich is niet verkeerd, wel het rijk willen 
worden, zoals je hebt gezien. De apostel roept niet op om bezittin-
gen te verkopen en alle geld weg te geven. Wel is het voor een rijke 
moeilijk om rijk te zijn zonder op die rijkdom te vertrouwen. Als dat 
gebeurt, gaat hij onafhankelijk van God handelen. En dat is in we-
zen de hoogmoed waartegen Timotheüs moet waarschuwen.

De rijke is, net als zijn rijkdom, o zo betrekkelijk (Jk 1:10-11). Aards 
bezit is vergankelijk en de tijd vliegt voorbij. Rijkdom kan zomaar 
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vervliegen (Sp 23:4-5). Wie op zijn rijkdom vertrouwt, zal tot een 
bespotting worden (Ps 52:7-9). De rijken moet worden voorgehou-
den waarop zij hun hoop niet en wel moeten vestigen en waarom. 
Zij krijgen te horen “hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid 
van de rijkdom, maar op God Die ons alles rijkelijk geeft om te genieten”. 

Je mag genieten van wat God je in overvloed geeft, als je maar be-
denkt dat God de Bron van ware vreugde is en dat rijkdom en luxe 
je die vreugde niet kunnen geven. Het is niet de bedoeling je eraan 
over te geven en in weelde en genotzucht te leven (Jk 5:5). Het geld 
is niet je eigendom, je bent er rentmeester over. God heeft het je ge-
geven om het voor Hem te beheren.

V18. Daarom biedt rijkdom, ondanks de gevaren die het inhoudt, 
juist mogelijkheden om God ermee te dienen. Dat zal je geestelijke 
vreugde en voldoening geven. Je kunt op verschillende manieren 
met je rijkdom omgaan. Je kunt er goed mee doen aan anderen. Zij 
zullen er God voor prijzen. Je kunt ook rijk zijn in goede werken. 
Wat je weggeeft, maakt je in ander opzicht rijker, namelijk in goede 
werken (Sp 11:25).

Ook kun je “vrijgevig ... zijn en mededeelzaam”. Als je ‘vrijgevig’ bent, 
handel je net zo als God ten opzichte van jou heeft gehandeld. Het 
moet trouwens wel met overleg gebeuren en niet in het wilde weg. 
‘Mededeelzaam’ wil zeggen dat je anderen deel laat hebben aan de 
materiële dingen die je bezit. Mogen ze bijvoorbeeld je auto wel 
eens lenen als dat nodig is of ben je bang voor een krasje erop?

V19. Als je zo naar je rijkdom kijkt en ermee omgaat, ben je bezig 
om voor jezelf “een goed fundament weg te leggen voor de toekomst”. 
Menselijk geredeneerd ben je kwijt wat je weggeeft. Geestelijk ge-
redeneerd stuur je vooruit wat je weggeeft. Weggeven is de beste 
vorm van beleggen. Door zo op de toekomst gericht te zijn grijp 
je op aarde al “het werkelijke leven”. Dit is pas echt leven, als je leeft 
voor de ander. Dat deed en doet de Heer Jezus en daarin volg jij 
Hem dan na.
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V20. Het noemen van de naam “Timotheüs” geeft extra nadruk aan 
de persoonlijke zorg van de apostel voor zijn jonge vriend. Hij bindt 
Timotheüs op het hart het hem “toevertrouwde pand”, dat is de waar-
heid zoals die aan hem in deze brief is meegedeeld, te bewaren. Met 
“ongoddelijk gezwets” moet hij zich niet inlaten. Dat is verspilling van 
tijd en energie.

Ook moet hij niet ingaan op “tegenstellingen van de ten onrechte zo 
genoemde kennis”. Paulus doelt hier op gedachtespinsels van mensen 
die menen dat ze tot een hogere geestelijke klasse behoren en ho-
gere kennis bezitten. Ontwikkeling en intelligentie zijn echter niet 
de sleutels tot het verstaan van de Schrift, maar een aan Gods Geest 
onderworpen gezindheid.

V21. Wie het verstand boven de Schrift plaatst, zal zeker van de ge-
loofswaarheid wegdwalen.

Tot slot wenst Paulus Timotheüs en de gelovigen in Efeze, waar Ti-
motheüs is, de genade toe. Alleen als er besef van genade is, kunnen 
zij te midden van alle gevaren van afwijking bewaard blijven in het 
genot van de gemeenschap met God en met elkaar. Die genade heb-
ben wij ook dagelijks nodig.

Lees nog eens 1 Timotheüs 6:14-21.

Verwerking:
Wat is het aan jou toevertrouwde pand dat jij moet bewaren?
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Andere publicaties

Op de website www.oudesporen.nl staan onder het menu ‘Artike-
len’ en het submenu ‘Auteurs -> Ger de Koning’ de volgende com-
mentaren en publicaties:

1. De serie ‘Toegelicht en toegepast’, een commentaarreeks van 
de bijbelboeken van het Oude Testament.

2. De ‘Zie-serie’, een commentaarreeks van de vier Evangeliën 
en Handelingen.

3. De ‘Rotsvast-serie’, een commentaarreeks met een verklaring 
van de nieuwtestamentische bijbelboeken vanaf de brief aan 
de Romeinen tot en met Openbaring. Deze serie heeft tot doel 
hen die jong zijn in het geloof te helpen bij het lezen en leren 
begrijpen van Gods Woord.

4. Publicaties over diverse onderwerpen.

Van diverse Nederlandse publicaties zijn vertalingen in andere talen 
beschikbaar.

Alle commentaren en publicaties zijn vrij te downloaden als pdf be-
stand en als e-book.

Als er een ISBN wordt vermeld, is de publicatie ook in boekvorm te 
bestellen. Dat kan door op het betreffende ISBN te klikken. Voor een 
Nederlandse publicatie verschijnt www.uitgeverijdaniel.nl. Deze 
publicatie kan ook via de christelijke boekhandel worden besteld. 
Voor een in het Duits vertaalde publicatie met een ISBN verschijnt 
de Duitse website www.daniel-verlag.de.

De Nederlandse commentaren en een aantal in het Duits en Engels 
vertaalde commentaren staan ook op www.kingcomments.com. 
Bijbelboeken en verzen kunnen eenvoudig en snel worden benaderd. 
De commentaren kunnen worden gelezen op elk beeldscherm, van 
pc tot smartphone. Meer info staat onder ‘Informatie’ op de site. Het 
is raadzaam die eerst te lezen.
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