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De brieven aan Timotheüs 
 
Inhoud 
 
1. Inleiding 

- Pastorale brieven 
- Judaïsme, gnostiek, hedonisme 

2. 1Timotheüs: Waarom is een goed functionerende gemeente zo belangrijk? 
- Achtergrond: de stad Efeze, de relatie tussen Paulus en Timothëus 
- Inhoud: wat is er aan de hand? wat moet er gebeuren? 

3. 2Timothëus: De onvermijdelijkheid van vervolging. 
- Achtergrond: het einde van Paulus, het einde van Timothëus. 
- Inhoud: vervolging 

 
1. Inleiding 
- De twee brieven aan Timothëus vormen samen met de brief aan Titus de zogenoemde 

pastorale brieven.  
- Deze benaming doelt niet op de pastorale adviezen die aan de geadresseerden gericht 

zijn, alhoewel wel degelijk sprake van is. Paulus beschouwt Timotheüs als zijn 
geestelijke kind en ontfermt zich ook over hem als een vader.  

- De betiteling pastorale brieven doelt op de voorschriften die voor een pastor (Latijn 
voor ‘herder’) gelden.  

 
Ontdekken 
- Bij het bestuderen van de brieven spelen de ‘ontdekkingsvragen’ (hoe, wie, wat, waarom, 

wanneer, waar) een belangrijke rol. Essentiële achtergrondinformatie ligt vaak niet voor 
het oprapen in de brieven. Om de boodschap van de brief beter te begrijpen, moeten wij 
iets te weten komen over de context: Waar bevinden de genoemde personen zich? 
Waarom wordt de brief geschreven? Wat is de aanleiding? Wanneer is de brief 
geschreven? Wie heeft de brief geschreven? Aan wie is de brief geschreven? 
- Hoe is de brief geschreven lijkt ogenschijnlijk een onbelangrijke vraag, maar dit kan 

een rol spelen bij het vaststellen van de historiciteit van de brief. Net zoals bij vele 
andere Bijbelboeken hebben (moderne) wetenschappers twijfel over het auteurschap 
van Paulus (zie bijvoorbeeld de inleidingen in de NBV). Ondanks dat de 
vroegchristelijke kerk deze brieven al toeschreef aan Paulus (zie bijvoorbeeld het 
overzicht in ONT, p 334), menen sommige geleerden dat de stijl, inhoud en thematiek 
van deze brieven niet in de eerste, maar pas in de tweede eeuw thuishoort. Een 
reconstructie van hoe de brieven zijn opgesteld kunnen licht werpen op sommige 
(soms terechte) taalkundige vraagstukken. In het geval van de pastorale brieven is het 
bijvoorbeeld helemaal niet ondenkbaar dat iemand anders, als secretaris van Paulus, 
de brieven heeft opgeschreven. In Rm 16:22 kunnen wij zien dat Paulus inderdaad 
gebruik heeft gemaakt van zo’n secretaris, namelijk Tertius. In het geval van de 
pastorale brieven zou dit bijvoorbeeld Lukas geweest kunnen zijn, omdat er vele 
overeenkomsten bestaan tussen de taal van Lukas en de taalkundige 
merkwaardigheden van de pastorale brieven.1  

 
 
 

                                                
1 New Testament Introduction, Guthrie (p 621) 
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Begrijpen 
- Een veelvoorkomende aanleiding voor het schrijven van een brief aan de jonge 

gemeenten, was de opkomst van dwaalleer. In de brieven aan Timotheüs komt dit ook 
naar voren. 

- Een belangrijke dwaalleer was de invloed van het judaïsme (het naleven van de joodse 
wet) in de jonge, christelijke gemeenten. 
- Het Nieuwe Testament is aan de ene kant een geweldig boek, omdat het de verlossing 

aan alle mensen aanbiedt. Aan de andere kant is het ook een tragisch boek omdat het 
Nieuwe Testament beschrijft hoe Israël (als collectief) deze verlossing heeft 
verworpen.  
- In de Evangeliën zien wij hoe de Verlosser wordt verworpen door het volk Israël.  
- In Handelingen zien hoe de gezanten (apostelen) van de Verlosser worden 

verworpen door het volk Israël. Er komen weliswaar mensen uit het volk Israël tot 
geloof, maar de christenen blijven een minderheid die door de leiders van het volk 
vervolgd worden.  
- Het is opvallend om te zien dat Handelingen begint in Jeruzalem (het centrum 

van het Jodendom), maar eindigt in Rome (het centrum van de heidense 
wereld). Het evangelie was eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Het 
tragische is dat de verwerping door Israël de redding voor de heidense volken 
is geworden (zie Rm 11, m.n. vs 15). 

- Ladd schrijft: ‘Handelingen beschrijft de stappen waarmee de kerk geleidelijk 
brak met de synagoge en een onafhankelijke beweging werd. In feite is één 
van de centrale motieven in Handelingen de uitleg van hoe een klein groep 
Joden in Jeruzalem, met al hun intenties en bedoelingen nauwelijks te 
onderscheiden van hun joodse milieu, een heidense groep mensen werd in de 
hoofdstad van het (Romeinse) rijk, volledig bevrijd van alle joodse 
gebruiken.’2 

- Ook binnen de eerste gemeenten blijft het loskomen van het judaïsme een 
moeilijke kwestie. Na het ontstaan van de eerste gemeente onder de heidenen 
in Antiochië en na Paulus’ eerste zendingsreis, waarbij hij gemeenten stichtte 
in de heidense wereld, bereikte de discussie tussen de conservatieve 
(standpunt: heidense gelovigen moeten zich ook aan de joodse wet houden) en 
de liberale (standpunt: heidense gelovigen hoeven zich niet aan de joodse wet 
te houden) een hoogtepunt. In Hd 15 wordt op een vergadering van de 
apostelen een einde gemaakt aan deze discussie: in het belang van christelijke 
deugd moesten de gelovigen uit de heidenen zich onthouden van het eten van 
voedsel dat aan de afgoden is geofferd, van het verstikte, van het eten van 
bloed en van hoererij. Dit laatste lijkt nogal voor de hand liggend, maar het 
toont eigenlijk aan hoe normaal immoraliteit in de heidense cultuur was. 
Bijvoorbeeld even buiten Antiochië lag Daphne, waar een tempel stond 
gewijd aan Apollo en Diana. Hier vond sacrale prostitutie plaats als onderdeel 
van de religieuze aanbidding. Heidense bekeerlingen met deze culturele 
achtergrond hadden een nadruk op basale moraliteit gewoon nodig.3 

- In de Brieven komt het ‘losmakingproces’ van het judaïsme vaak terug. Dit is 
ook logisch omdat vele brieven tegen de achtergrond van Handelingen zijn 
geschreven. Binnen de christelijke gemeente bleef het judaïsme een 
terugkerend discussiepunt. Moeten de gelovigen uit de heidenen zich nou wel 
of niet aan de joodse wet houden? Met name Paulus, de apostel van de 

                                                
2 A Theology of the New Testament, Ladd (p 391) 
3 A Theology of the New Testament, Ladd (p 392) 
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(heidense) volken, verzette zich sterk deze opvatting. Hij wijst zelfs Petrus bij 
een gelegenheid terecht omdat deze zich met betrekking tot dit punt hypocriet 
gedragen heeft (Gl 2:11-14). 

- Een andere bedreiging voor de vroegchristelijke gemeenten was de gnostiek. In het 
Nieuwe Testament, dat geschreven is in de eerste eeuw4, lijken ook al verschillende 
sporen van gnostiek aanwezig te zijn. 
- Voor Schriftcritici is dit aanleiding om de geschriften van het Nieuwe Testament later 

te dateren. Het is namelijk bekend dat de gnostiek haar hoogtepunt bereikte in de 
tweede eeuw. Dit is voor verschillende critici aanleiding om een groot aantal Nieuw-
Testamentische geschriften in de tweede eeuw te dateren. Dit heeft grote gevolgen 
voor de betrouwbaarheid van de geschriften, omdat schrijvers uit de eerste eeuw 
ooggetuigen waren en ook beweerden te zijn (zie bijvoorbeeld 1Jh 1:1 en indirect Lk 
1:2). 

- Voordat we ingaan op deze kritiek is het belangrijk om eerst goed te weten wat de 
gnostische dwaalleer precies inhield.5  
- Gnostiek (afkomstig van het Griekse woord ‘gnosis’ dat ‘kennis’ betekent) is een 

verzamelnaam voor allerlei leren die eigenlijk een samenraapsel waren van 
joodse, christelijke en heidense elementen. Het doel van een gnostische leer was 
om op een bijzondere (mystieke) wijze kennis (‘gnosis’) te vergaren. Het 
uiteindelijk doel was om een te worden met het goddelijke of de hoogste godheid. 
Afhankelijk van de invloed van christelijke elementen speelde de Persoon van 
Jezus Christus al dan niet een rol in deze leer.  

 
Heidense invloeden 
- De heidense invloeden van de gnostiek zijn terug te leiden op de 

mysteriegodsdiensten, die zowel bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen 
voorkwamen. Omdat deze godsdiensten een absolute geheimhouding van haar 
volgelingen vereisten, weten we eigenlijk niet zo veel van de inhoud van hun 
overtuigingen. Het karakter van geheimzinnigheid vertoont overeenkomsten met 
de gnostiek.  

- Een andere invloed is de ‘ideeënleer’ van Plato. Deze Griekse filosoof uit de 5e /4e 
eeuw vC had de opvatting dat achter de tastbare werkelijkheid een geestelijk 
‘idee’ schuilging. Eigenlijk leven de mensen op aarde in een grot en zien slechts 
de schaduw van de geestelijke werkelijkheid buiten de grot. Plato dacht dat de 
menselijke ziel de toegang was tot het kennen van deze geestelijke werkelijkheid, 
ondanks dat veel van deze kennis verloren was gegaan. In het neo-platonisme (3e 
eeuw nC) begon hierbij het goddelijke een belangrijke rol te krijgen. In deze 
stroming werd gezocht naar een mystieke eenwording met de godheid. Een 
ascetische levenshouding (onthouding) speelde hierbij een belangrijke rol. Er 
werd uitgegaan van een tweedeling (dualisme) tussen de lagere, stoffelijke 
werkelijkheid en de hogere, geestelijke werkelijkheid. Het lichaam (en al het 
andere stoffelijke, materiële) werd ondergeschikt geacht, zelfs geminacht, ten 
opzichte van de geest (het geestelijke), waarvan men dacht dat deze verwant was 
aan het goddelijke. Dit Griekse dualisme heeft lang doorgewerkt juist in de 
christelijke theologie en filosofie.  

 
 
 

                                                
4 Zie aantekeningen ETS0301 Inleiding NT 
5 Artikel ‘Apocriefe evangeliën en gnostiek’, van Veelen; Studiebijbel magazine, mei 2008 
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Joodse invloed 
- De joodse filosoof Philo van Alexandrië (waar later de gnostiek hoogtij zou 

vieren) uit de eerste eeuw nC was onder de indruk van de opvattingen van Plato. 
Hij had echter niet zo veel met het polytheïsme (meergodendom) van de Grieken 
en daarom verving hij de lagere goden door engelen. Kennis van engelen en 
hiërarchie tussen de engelen onderling maakte een belangrijk onderdeel uit van de 
latere gnostiek. In de latere gnostiek waren er geslachtsregisters en stambomen 
waarin werd geprobeerd om aan te tonen hoe de mens via lagere en hogere 
engelen verwant was aan God.  

 
- In de Nieuw-Testamentische brieven wordt verschillende keren gestreden tegen de 

gnostische opvattingen. Ook in de brieven aan Timotheüs komt dit terug. Met 
name het minachten van het lichamelijke (stoffelijke, materiële) komen wij tegen. 
Denk bijvoorbeeld aan ‘zij die verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel 
te onthouden’ (1Tm 4:3). Maar ook de verkeerde opvattingen over de opstanding 
kunnen we onder het ascetisme van de gnostiek scharen. In 2Tm 2:18 lezen we dat 
sommigen leren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. In de eerste brief aan 
de Korinthiërs (hoofdstuk 15) gaat het zelfs over hen die leren dat er helemaal 
geen opstanding uit de dood is. Deze dwaalleer past in het gnostische denken, 
want als het lichamelijk ondergeschikt is, waarom zou een lichamelijke 
opstanding uit de dood dan zo belangrijk zijn? 

 
- Uit bovenstaande beschrijving van de gnostische ontwikkeling blijkt al dat het vreemd 

is om de gnostiek uitsluitend aan een periode na de tweede eeuw nC te koppelen. De 
belangrijke invloed van Plato (5e/4e eeuw voor Christus), de draai die Philo van 
Alexandrië (eerste eeuw nC) er aan heeft gegeven zijn hiervoor belangrijke 
tegenargumenten.  

- Guthrie schrijft: ‘…de toenemende moderne erkenning dat de gnostiek in de 
beginnende vorm zich al heeft moeten uitstrekken tot in de eerste eeuw en misschien 
zelfs al operatief was in de tijd van Paulus.’6 

- Naast dwaalleren was ook de omringende hedonistische cultuur een bedreiging voor de 
gemeente. Zie bijvoorbeeld in Rm 1, 1Kor 6:10, maar ook de gemeente waar Timothëus 
zich bevindt, wordt door Paulus hiervoor (indirect weliswaar) gewaarschuwd: 1Tm 1:10. 

 
Toepassen 
- Wanneer wij niet voldoende begrijpen van de achtergrond en inhoud van de Nieuw-

Testamentische brieven dan dreigen er twee gevaren: (1) onze interesse kan verslappen: 
we begrijpen eigenlijk niet goed wat we met de boodschap aan moeten; (2) onze 
interpretatie kan fout zijn: we passen het Woord van God niet in de juiste situatie toe. 

- Voor mij is het begrijpen van de Bijbel in het algemeen, en de Nieuw-Testamentische 
brieven in het bijzonder, het vinden van een nauwe weg tussen verschillende diepe 
ravijnen. In het geval van bovengenoemde dwaalleren zie ik in iedere leer wel een naar de 
mens gesproken aantrekkelijk element.  
- Het judaïsme dat de schijnzekerheid van een werkgeloof aanbiedt. Je positie bij God 

‘verdienen’ door je netjes aan de regels te houden. Of in ieder geval jezelf en vooral 
anderen voor de gek houden dat je in staat bent je aan de regels te houden. 

- De gnostiek met de ogenschijnlijke vroomheid van het verfoeien van het lichamelijke, 
aardse. Dit lijkt zo goed, maar het is een ‘demonische lering’ (1Tm 4:2). 

                                                
6 New Testament Introduction, Guthrie (p 592-593) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0302 De brieven aan Timotheüs  

J.M. Zwart Pagina 5 van 10 oktober 2008 (v 1.0)  

- Maar ook dreigt het gevaar van het hedonisme dat tegenwoordig nog de hoogtij voert. 
De wereld lonkt en appelleert aan vleselijke, zondige, natuurlijke verlangens.  

- Het is fascinerend om te zien hoe in het Nieuwe Testament de gemeente vorm krijgt. Door 
de geïnspireerde inzet van de apostelen en met name van Paulus, ontstonden overal in het 
gebied rondom de Middellandse zee gemeenten, waarin mensen bijeenkwamen die een 
gezamenlijk geloof in de Heer Jezus Christus deelden. Het is bijzonder om te ontdekken 
hoe deze gelovigen in steden, zoals Efeze, die doordrenkt waren van de heidense cultuur 
toch in staat waren (of werden gesteld door de Heilige Geest) om gemeente van God te 
zijn. Zowel het bestaan als de niet te stoppen inzet van de apostelen bij het ontstaan van 
deze gemeenten is voor ons, die ook temidden van een ontaarde cultuur wonen, tot 
voorbeeld. 

 
2. De eerste brief aan Timotheüs 
- Thema: Waarom is een goed functionerende gemeente zo belangrijk? 
 
Achtergrond 
- De brieven aan Timotheüs zijn te dateren in de laatste fase van het leven van Paulus (zie 

overzicht ONT, p 255). Over het einde van het leven van Paulus meer bij de tweede brief 
aan Timotheüs. 

 
De stad Efeze 
- Zonder precies in te gaan op het precieze moment dat Paulus naar Macedonië is 

vertrokken en Timotheüs naar Efeze is gestuurd (1Tm 1:3), is het wel belangrijk om 
iets te zeggen over de stad Efeze.7 Als havenstad gelegen aan de rivier de Cayster, was 
Efeze een belangrijke handelsstad. De handel ging zoals zo vaak gepaard met een 
grote culturele bloei. Het theater en de florerende tempeldienst van Artemis (Griekse 
naam) of Diana (Romeinse naam) waren hier goede voorbeelden van. Het religieuze 
klimaat van de stad Efeze bleek al uit de enorme zuilengalerij van goden die aan 
weerskanten van de toegangsweg stonden opgesteld (zie ONT, p 337). 
Bij deze heidense cultuur en religie paste ook de bijbehorende heidense uitwassen. Zo 
was er in het midden van de stad Efeze een groot bordeel. Mogelijk werd dit ook 
gebruikt voor sacrale prostitutie in de dienst aan de godin Diana, een gebruik dat uit 
andere plaatsen bijvoorbeeld bekend is. 
- Zoals in iedere belangrijke stad rond de Middellandse zee bevonden zich ook in 

Efeze Joden. Paulus gaat daarom ook naar zijn gewoonte als eerste naar de 
synagoge bij zijn eerste bezoek aan de stad (Hd 18:19), maar ook nu moesten de 
Joden niets weten van de leer die Paulus bracht Paulus vervolgt zijn onderwijs in 
de school van Tyrannus (Hd 19:9). Sommigen denken dat dit een Griekse redenaar 
is geweest, maar anderen denken aan een joodse schriftgeleerde.8 

- Ook de heidense bevolking nam aanstoot aan Paulus, want door zijn prediking 
begonnen steeds meer mensen zich af te keren van de dienst aan Artemis en dit 
was een belangrijke inkomstenbron voor de stad (Hd 19:26). Het was niet alleen 
het economisch motief dat de bewoners aan het hart ging, maar ook de religieuze 
betekenis van Paulus nieuwe leer bracht grote beroering onder de bewoners van 
Efeze (zie bijvoorbeeld Hd 19:27-28, 34-35).  

- Na de oproer in Efeze vertrekt Paulus naar Macedonië en op zijn terugreis naar 
Jeruzalem roept hij vanuit het nabijgelegen Milete de oudsten van de gemeente van 
Efeze bij zich (Hd 20:17). Dit wordt een emotionele ontmoeting vol profetische 

                                                
7 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 308-309) 
8 Bijbels Theologisch Encyclopedie, Online Bijbel editie 2005 
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woorden. Zo vertelt Paulus hoe de Heilige Geest hem voortdurend duidelijk maakt 
welke moeilijkheden hem staan te wachten (Hd 20:23). Ook weet hij (profetisch) dat 
na zijn vertrek ‘wrede wolven’ bij hun zullen binnenkomen ‘die de kudde niet sparen’ 
en uit henzelf ‘zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen spreken om discipelen 
achter zich aan te trekken’ (Hd 20:29-30). Na een emotioneel afscheid vertrekt Paulus 
dan om inderdaad nooit meer terug te keren in Efeze. 

 
De relatie tussen Paulus en Timotheüs 
- Op welk moment Paulus precies Timotheüs heeft achtergelaten in Efeze is niet 

helemaal duidelijk, maar uit bovenstaande is wel duidelijk welk doel Paulus hiermee 
heeft gehad. Aan dit doel refereert hij ook in de eerste brief aan Timotheüs (1Tm 1:3-
4). 
- Timotheüs is een fascinerend persoon in het Nieuwe Testament. Ondanks zijn 

jonge leeftijd (1Tm 4:12) draagt Paulus een geweldige verantwoordelijkheid aan 
hem over door hem aan te stellen in Efeze.  

- Op zijn tweede zendingsreis ontmoette Paulus Timotheüs voor het eerst in Lystra 
(Hd 16:1). In tegenstelling tot een van zijn andere metgezellen, Titus, een geboren 
Griek (Gl 2:3), liet Paulus ter wille van de Joden Timotheüs, geboren uit een 
Griekse vader en een joodse moeder, wel besnijden (Hd 16:3). 
- Zeker voor Paulus, die zo fel gekant was tegen het opleggen van de joodse wet 

aan gelovigen uit de heidenen, lijkt het een opmerkelijke daad om Timotheüs 
wel te besnijden. Maar juist uit het feit dat hij dit bij Titus niet deed, maar bij 
Timothëus wel ‘ter wille van de Joden’, spreekt de motivatie van Paulus. Hij 
wilde de Joden, aan wie hij altijd als eerste het evangelie bracht, niet onnodig 
kwetsen door een onbesneden, half-joodse man in de synagoge te brengen. Hij 
was hierin gewoon de Joden een Jood (1Kor 9:20). 

- Paulus beschouwde Timotheüs als zijn geestelijke kind (1Tm 1:2; 2Tm 2:1) en als we 
lezen hoe Timotheüs in tranen afscheid nam van Paulus (2Tm 1:4) lijkt deze relatie 
wederzijds. Ook de (gebiedende, instruerende) toon van de brieven laten zien dat 
Paulus Timotheüs als (soms strenge) vader onder zijn hoede neemt. 

- Paulus blijkt veel vertrouwen te stellen in het geestelijke gezag van Timothëus, die hij 
verschillende keren achterlaat in of uitzendt naar gemeenten die tijdens de 
zendingsreizen gesticht zijn: Hd 17:14-15; Hd 19:22; 1Kor 4:17. Van verschillende 
brieven is Timothëus zelfs de co-auteur van Paulus: 2Kor 1:1; Fp 1:1; Kol 1:1; 1Th 
1:1; 2Th 1:1; Fm 1:1. 

 
Inhoud 

 
Wat was er aan de hand in de gemeente van Efeze? 
- Ondanks dat Paulus er niet veel woorden aan wijdt, valt tussen de regels wel te ontdekken 

welke gevaren de gemeente in Efeze bedreigen. De volgende tekstgedeelten werpen hier 
enig licht op: 
- 1Tm 1:3-7, fabels (letterlijk ‘mythen’) en eindeloze geslachtsregisters 
- 1Tm 6:3-5, twistziekte en woordenstrijd 
- 1Tm 4:1-5, ascetische tendensen, die Paulus aanduidt als ‘leringen van demonen’ 
- 2Tm 2:17,  het ontkennen van de latere opstanding 

 
- Het is de vraag welke dwaalleer nou precies de gemeente bedreigde. Guthrie stelt zelfs dat 

Paulus de valse lering zo inhoudsloos vindt dat hij niet eens de moeite neemt om deze te 
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weerleggen. Het zou ook nog kunnen dat Paulus Timotheüs voldoende in staat achtte om 
deze dwaalleren inhoudelijk zelf te weerstaan.9  
- Zoals eerder gezegd, zien critici in deze tekstgedeelten een ontwikkelde gnostische 

leer die de christelijke leer bedreigde. Daaruit hebben zij geconcludeerd dat de 
brieven pas in de tweede eeuw geschreven kunnen zijn. Er zijn inderdaad gnostische 
elementen aan te wijzen (ascetisme, geslachtsregisters, ontkennen opstanding), maar 
deze kunnen ook gemakkelijk een vroege vorm van de gnostiek zijn. Er is hierin dus 
geen aanleiding te vinden om de brieven onnodig later te dateren en daarmee het 
auteurschap van Paulus in twijfel te trekken. 

- Anderen denken aan een duidelijke judaïstische bedreiging. De ‘leraars van de wet’ in 
1Tm 1:7 lijken hiervoor ook een belangrijke aanwijzing te zijn. Ook omdat Tt 1:14 
expliciet spreekt over ‘joodse fabels’, menen zij dat daar in de brief aan Timotheüs 
ook sprake van is. De Messiasbelijdende Jood Stern ziet in het bezig zijn met de 
eindeloze geslachtsregisters de inspanning om de stambomen van de patriarchen in 
kaart te brengen. Maar volgens hem kunnen het ook pogingen van gelovigen uit de 
heidenen zijn om aan te tonen dat ze ergens in hun familierelaties joods bloed 
hebben.10 Hierin komt het idee naar voren dat het ook nog belangrijk zou zijn voor 
gelovigen om Jood te zijn, net zoals de judaïsten leerden dat gelovigen uit de heidenen 
zich moesten houden aan de joodse wet. 
 

Wat moest er gebeuren? 
- Welke dwaalleer de gemeente ook bedreigde, het is vooral interessant welke aanwijzingen 

Paulus geeft om te handelen. Wat moest er volgens hem gebeuren? De gemeente neemt in 
dit betoog een centrale plaats in. Een kerntekst is hierbij 1Tm 3:15 ‘…de gemeente van de 
levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid’. 
Waarom is de gemeente zo ontzettend belangrijk? Omdat zij de pilaar en de grondslag 
van de waarheid is. De gemeente draagt de waarheid in deze wereld. Dat is niet zomaar 
iets. Daar hoorden belangrijke vereisten bij. Ten eerste dient de gemeente zich goed te 
beseffen welke waarheid zij draagt en ten tweede dient de gelovigen van de gemeente zich 
te gedragen in overeenstemming met deze waarheid (vgl. 1Tm 3:15). 
 

De gezonde leer, de waarheid 
- Een belangrijk punt in de brieven aan Timothëus is ‘de leer’ en dan met name ‘de 

gezonde leer’ (zie 1Tm 1:3, 10; 4:6, 16; 6:1, 3; 2Tm 1:13; 4:3). 
- Paulus heeft Timotheüs speciaal in Efeze laten blijven om te voorkomen dat 

sommigen een andere leer zouden brengen (1Tm 1:3). De mogelijke inhoud van deze 
andere leer is hierboven uitgebreid besproken. Interessant is nu wat Paulus precies 
zegt over ‘de gezonde leer’.  

- Paulus stelt dat de verkeerde leer twistvragen tot gevolg heeft, terwijl het geloof juist 
‘Gods economie’11 (SV: ‘stichting Gods’; NBG: ‘door God gegeven leiding’; NBV: 
‘taak die God gegeven heeft’; Telos: ‘Gods rentmeesterschap’) tot gevolg moet 
hebben (1Tm 1:4).  
Dat moeten we altijd voor ogen houden: de gemeente is het huis van God (1Tm 3:15) 
en dat is dus geen vrijplaats voor allerlei menselijk geleuter (vgl. 1Tm 4:7; 6:21), 
maar daar dient de huishoudelijke (‘economische’) orde van God te heersen. 

                                                
9 New Testament Introduction, Guthrie (p 602-603) 
10 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 633); vgl. NIV Bible Commentary, Barker & Kohlenberger (p 
893) 
11 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland (ed. 26); De eerste brief aan Timothëus – Gods economie in zijn 
huishouding, Van den Berg (p 13-14) 
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- De waarheid van de gezonde leer is overigens heel eenvoudig: ‘Christus Jezus is in de 
wereld gekomen om zondaars te behouden’ (1Tm 1:15) en ‘er is één God en één 
middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft 
tot een losprijs voor allen’ (1Tm 2:5-6) en de ‘verborgenheid van de godsvrucht’ die 
wordt bezongen in een hymne (1Tm 3:16). De waarheid is een belangrijk woord in de 
brieven aan Timotheüs: 1Tm 2:4, 7; 3:15; 4:3; 6:5; 2Tm 2:15, 18, 25; 3:7, 8; 4:4. 
- De gnostische nadruk op dat wat tussen God en mens was, die in de gnostiek op 

de een of andere wijze verwant worden gedacht, komt in de brief aan Timothëus 
terug door te benadrukken dat er maar ‘één middelaar is tussen God en mensen, 
de mens Christus Jezus’ (1Tm 2:5).12 Let op het gebruik van ‘de mens Christus 
Jezus’. Hij is geen tussenwezen ergens in de gnostische stambomen, maar Hij is 
net zo mens als alle andere mensen. 

- De behoudenis door uitsluitend Jezus Christus staat centraal bij Paulus. Zij die 
zichzelf leraars van de wet achten, begrijpen volgens Paulus de betekenis van de 
wet niet. De wet is er om onrechtvaardige mensen bewust te maken van hun 
zonden. Voor rechtvaardige mensen (rechtvaardig gemaakt door Jezus Christus) is 
de wet niet bestemd (1Tm 1:9) in de betekenis van ‘niet van kracht zijn’.13 

- Tot vijf keer toe (en verder overigens nergens) stelt Paulus in de pastorale brieven 
dat het woord betrouwbaar is (1Tm 1:15; 3:1; 4:9; 2Tm 2:11, Tt 3:8). Hiermee 
legt hij de duidelijke nadruk op de bron van de waarheid die de gemeente draagt: 
het Woord van God (vgl. 2Tm 3:16). 

 
Het gedrag in het huis van God 
- Voor het dragen van deze waarheid en het bewaren van de gezonde leer noemt Paulus de 

eisen die gelden voor een gezonde gemeente, maar ook voor de individuele leden. 
- Paulus geeft hierbij gebed voor alle mensen de eerste plaats (1Tm 2:1-6). Het doel 

hiervan is dat de gelovigen ‘stil en rustig’ zullen leven ‘in alle godsvrucht en 
eerbaarheid’ (vs 2). Maar dit is geen doel op zich, maar hier staat een hoger doel 
boven: God vindt dit aangenaam, want Hij wil dat alle mensen behouden worden en 
tot kennis van de waarheid komen (vs 4). 
Volgen wij deze eenvoudige oproep tot gebed op? Zijn we bezig met het hogere doel 
van God, die wil dat alle mensen behouden worden? Of zijn wij als gemeente alleen 
nog maar bezig met zelfbehoud? Kunnen mensen via onze gemeente tot kennis van de 
waarheid komen? Zijn wij als gemeente een pilaar van de waarheid?  

- Verder stelt Paulus verschillende eisen aan de wijze waarop de gemeente functioneert. 
Er worden eisen gesteld aan opzieners en diakenen (1Tm 3:1-13). Het onderhoud van 
weduwen moet precies worden geregeld (1Tm 5:3-16). Er gelden eisen voor 
gelovigen slaven (1Tm 6:1-2) en voor gelovige rijken (1Tm 6:17-19). Ook de 
verhouding tussen mannen en vrouwen in de gemeente komt hierbij aan de orde (1Tm 
2:11-15). Dit is voor veel mensen een moeilijk punt. Enkele opvallende zaken aan de 
argumentatie van Paulus zijn: 
- Hij grijpt terug op de scheppingsordening (vs 13). 
- Hij grijpt terug op de zondeval (vs 14-15), waarbij de Bijbel ook voor het eerst 

spreekt over het baren van kinderen (Gn 3:16). 
- Al deze eisen staan in het kader van de functie van de gemeente, of zoals het gezegd 

wordt bij de eisen aan de slaven: ‘opdat de naam van God en de leer niet gelasterd 
worden’ (1Tm 6:1). 

                                                
12 New Testament Introduction, Guthrie (p 592) 
13 Zie voetnoot Telosvertaling 
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- Het is duidelijk dat de gemeente uit individuen bestaat en voor al deze individuele 
gelovigen geldt dat de ‘godsvrucht’ in hun leven naar voren komt naar het voorbeeld 
van de Meester (1Tm 3:16). Godsvrucht is een kernwoord in de brieven aan 
Timotheüs (1Tm 2:2, 10; 3:16; 4:7, 8; 5:4; 6:3, 5, 6, 11; 2Tm 3:5, 12). 
- ONT (cursivering toegevoegd): ‘Paulus stelt in de pastorale brieven een positieve 

ethiek centraal. De navolging van Christus is niet allereerst een zaak van 
verkeerde dingen niet doen, maar van het goede wel doen. Het kwade wordt 
tegemoet getreden vanuit het goede. Vanuit de heiliging is het leven gericht op de 
vervulling van het goede.’14 

 
Het krachtig mandaat en gezag van de gemeente: inschakelen en uitzenden 
- Het is bijzonder om te zien welke rol het apostelschap van Paulus speelt. Hij beroept zich 

hier verschillende keren op: 1Tm 1:1, 11-12; 2:7. Timotheüs krijgt dit gezag als het ware 
overgedragen van Paulus (1Tm 1:3; 4:11) en wordt opgedragen om dit over te dragen aan 
andere betrouwbare mensen die het weer kunnen doorgeven aan anderen (2Tm 2:2). 
- Dit gebeurt niet naar willekeur. Timotheüs is hier op een bijzondere manier toe 

geroepen door middel van handoplegging, op grond van profetische woorden heeft hij 
deze gave gekregen: 1Tm 1:18; 4:14; 2Tm 1:6. 

- In dit verband is het interessant om nog eens naar de betekenis van gemeente ‘ekklesia’, 
ek-kaleo) te kijken. Geestelijk gezien ligt deze betekenis in het uit (‘ek’) uit de duisternis 
tot het licht geroepen (‘kaleo’) zijn (1Pt 2:9).  
Ekklesia had echter ook al een bestaande betekenis, namelijk de bijeengeroepen 
volksvergadering waar beslissingen werden genomen ten aanzien van militaire, culturele 
en economische zaken.15 De ekklesia van God is een groep geroepen gelovigen die het 
mandaat van God hebben om Zijn Koninkrijk hier op aarde gestalte te geven, onder de 
leiding van de Heilige Geest. 
- Het is in dit verband opvallend dat Paulus zich naar Timotheüs uitlaat in militaire 

termen (1Tm 1:5, 18 ‘opdracht’ als een militair bevel; 5:14; 2Tm 2:3; 3:6).16 De 
gemeente moet een krachtdadig instrument zijn in de handen van de Heilige Geest.  

 
3. De tweede brief aan Timotheüs 
- Thema: De onvermijdelijkheid van vervolging. 
 
Achtergrond 
- Over het einde van het leven van Paulus zwijgt de Bijbel eigenlijk. Aan het einde van 

Handelingen zit hij gevangen in Rome. Daarna is hij waarschijnlijk vrijgekomen en heeft 
hij mogelijk een vierde zendingsreis naar Spanje gemaakt. De eerste brief van de 
kerkvader Clemens van Rome (95 nC) spreekt erover dat Paulus ‘de verste einden van het 
Westen heeft bereikt’, waarmee de pilaren van Hercules oftewel de Straat van Gibraltar 
(Spanje) wordt bedoeld.17 Paulus had zijn wens om Spanje te bezoeken ook al 
uitgesproken in Rm 15:24, 28. 

- Wanneer Paulus zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft, zit hij inmiddels weer gevangen 
en uit de brief klinkt duidelijk dat zijn einde nadert. De kerkhistoricus Eusebius (4e eeuw 
nC) vertelt dat Paulus onder de regering van Nero is onthoofd.18 Eusebius wijst er ook op 

                                                
14 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 341) 
15 Ik zie een leger, McClung (p 35) 
16 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 619) 
17 Early Christian Writings – The Apostolic Fathers (p 25); In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & 
Yarbrough (p 336) 
18 The History of the Church, Eusebius (§ 2.22, 25) 
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dat Paulus in 2Tm 4:6 ‘reeds als drankoffer uitgegoten’ en 2Tm 4:17-18 ‘gered uit de 
leeuwenmuil’ om vervolgens verder te gaan over het verlost worden van alle kwaad en het 
behouden worden voor het hemelse koninkrijk, al wijst op zijn dreigende marteldood. 

- Mogelijk is de dood van Paulus samengevallen met de vervolgingen onder Nero, die 
volgden op de brand van Rome in 64 nC. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus 
(in zijn Annalen, boek 15:38-44) ontstond er een hardnekkig gerucht dat Nero zelf de 
brand had aangestoken en om dit gerucht te smoren moest er een slachtoffer worden 
gezocht. Die werd gevonden in de toch al gehate groep christenen, die op verschrikkelijke 
wijzen de marteldood stierven: gekruisigd, aangekleed met huiden van wilde beesten 
verscheurd door honden of aangestoken als fakkels om tuinfeesten te verlichten.19 

- Van Timothëus weten wij dat hij ook niet vrij is gebleven van vervolgingen. In Hb 13:23 
is te lezen dat hij vrijgelaten is en dus ook heeft vastgezeten. Volgens de traditie is 
Timotheüs uiteindelijk ook de marteldood gestorven.20 

 
Inhoud 
- De kerntekst is 2Tm 3:12 ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen 

vervolgd worden’. Let op de absoluutheid van deze stelling. Het is onvermijdelijk: als je 
godvruchtig wil leven volgens de voorschriften van Christus Jezus, zul je vervolgd 
worden.  
Waar is de vervolging in ons leven? Is onze omgeving veranderd? Zijn wij veranderd? 
Zijn de eisen om godvruchtig in Christus Jezus te leven veranderd? Is God genadig voor 
ons? 

- Paulus bereidt Timotheüs in deze brief voor op de komende vervolgingen: 
- 2Tm 1:7-9 

Geen geest van bangheid … schaam je niet … lijdt verdrukking naar de kracht van 
God 

- 2Tm 2:4-6 
Soldaat … alleen bezig zijn bevelhebber te behagen 
Kampvechter … pas een prijs als er gevochten is 
Landman … pas eten van de vrucht als er gearbeid is 

- 2Tm 2:11-12 
Als gestorven, dan … leven 
Als … verdragen, dan … regeren 
Als … verloochenen, dan … ook verloochenen 
Als … ontrouw, dan … trouw (!) 

                                                
19 Zie ook de historische roman ‘De brand van Rome’, Paul Maier. 
20 De katholieke encyclopedie (newadvent.org) zegt dat hij is doodgeslagen, toen hij al ouder was dan tachtig. 


