HOOFDSTUK 1
Paulus stelt zich voor als apostel, door Gods wil. Dit doet hij voor hen te Efeze die
nog zouden twijfelen aan zijn opdracht. En volgens de belofte heb ik eeuwig leven
maakt hij meteen duidelijk. 1 Johannes 2:25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons
beloofd heeft: het eeuwige leven.
De apostel begint deze laatste brief liefdevol. “ Mijn geliefd kind” Paulus had zelf
geen kinderen, maar voor hem telde eerst de geestelijke familie van God, hij
beschouwde Timotheus als zijn zoon, die hij nu veel geestelijke raad geeft. (1,2).
Paulus brengt dank aan God, dat hij zag hoe zijn voorouders ook God dienden met
een eerlijk geweten, zo dient ook hij God. Hij bad veel voor Timotheus.
“Als ik denk aan uw tranen, uw verdriet…
Denken wij ook aan het verdriet dat er kan zijn bij broeders en zusters, die tranen
kennen als gevolg van de goede strijd voor het evangelie! Paulus kent een verlangen
om hem te zien.

De blijdschap van Paulus (4)
Deze geestelijke blijdschap ontstond in Paulus, omdat hij in Timotheus, een zeer
goed christenstrijder zag, met een ongeveinsd en echt geloof! Hij laat verstaan dat
alle Joden die Jezus Christus verwerpen, in feite ook hun eigen geloof onbewust
verlaten, alhoewel ze ijverig en religieus zijn, maar zonder begrip of inzicht.
Velen onder ons hebben dit soort geloof niet gekend en werden opgevoed in
kerkelijke schijnheiligheid.
Verdriet ontstaat onder de christenen door een ongezonde strijd, men strijd en kwetst
onder elkaar, als gevolg van veel ongezonde leringen. Het ontstaan van
denominaties is nooit uit God voortgekomen!
(6) Paulus geeft Timotheus de raad zijn geestelijke gave verder
te ontwikkelen, die hij kreeg tijdens zijn handoplegging bij zijn
aanstelling. Het woord dat Paulus hier gebruikt is in feite
“aanwakkeren” zoals men een smeulend vuurtje door blazen
doet oplaaien. (7,8,) Paulus laat weten dat hij, en iedere
christen, nu geen geest van angst (KJV) heeft ontvangen, maar
van de H.Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Timotheus moet weten, en zich bewust zijn dat de H.Geest door hem werkzaam is,
en hij mensen tot betere en gezonde gedachten kan brengen. Mensen moeten zich
bezinnen!
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Getuigen blijft belangrijk!
Spreken, getuigen en niet angstig zijn, wees niet beschaamd, en wees bereid om
daarvoor te lijden, met Gods kracht! Wees dan geen deserteur in de strijd voor
Jezus! Eigen kracht zal leiden tot desertie! In de tijd van Paulus en Timotheus was
het christen zijn niet zonder risico. Christenen wilden de keizer niet erkennen als
“Curios”. De keizer toen, Nero, liet zich aanbidden als een god!
Ook was de jonge Timotheus waarschijnlijk aan de zwakke kant om ook nog daarbij
komend de dwalende christenen te weerleggen.
Lukas 9:26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem
zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die
van de Vader en de heilige engelen.

Een heilige roeping
(9) Wij zijn behouden, door een heilige roeping! “Heilig” alles wat door de H.Geest
werd afgezonderd uit de wereld, tot eer van God.
Heiligen zijn mensen die op heel speciale wijze door God werden benaderd, werden
overtuigt van zonde gerechtigheid en oordeel. Johannes 16:8 En als Hij komt, zal Hij
de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Een heilige roeping maakt scheiding tussen christenen en de rest van de wereld.
Wij zijn niet behouden door onze eigen werken, ook niet door geloofswerken. Wij zijn
behouden door het eigen voornemen van God, en de genade die ons is gegeven
door Christus, nog voor het ontstaan van de wereld. (before the World began KJV).
Nu pas is dit bekend geworden, voor, iedereen begrijpelijk, door de verschijning van
Christus in het vlees. Jezus stierf, overwon de macht van de dood, en maakte
duidelijk dat er onvergankelijk leven is door het evangelie.(10) Dit is eeuwig leven!
54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven
is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?
56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.1 Cor.15:54

De prikkel staat in de KJV als “Sting” wat staat voor “giftige
steek”. Wanneer een bij steekt verliest ze haar angel, en dan
is ze niet meer te vrezen.
Deze giftige steek, is hier symbolisch de “zonde” in de mens.
Zo was het met de giftige slangenbeet in de woestijn, en
Mozes diende een koperen slang op te richten, wie geloofde
stierf niet ten gevolge van de beet.
(11,12) Dit is mijn verkondiging, mijn leven, schrijft Paulus, daarom aanvaard ik dit
lijden, en ben niet beschaamd. Paulus vertrouwt op de Here dat hij de genade die Hij
heeft geschonken, ook zal bewaren tot de oordeelsdag. Ik weet wiens woorden ik
vertrouw!
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38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst, noch krachten,39 noch hoogte noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Here.Rom.8
12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet,
op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte
is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
2 Tim.

De Griekse vertaling van dit vers geeft ons een prachtig
beeld van de bedoeling van Paulus. Wanneer wij iets heel
waardevols hebben, dan kunnen wij dit deponeren in een
banksafe, opdat wij geloven dat het daar veilig bewaard
wordt. Veilig tegen diefstal, verlies of brand! (Gr.Parathyky) (
Vulgaat:Depositum)

Paulus gelooft hier dat hetgeen hem gegeven, zal bewaard
blijven als een pand, omdat God er zelf zal voor zorgen! (2 Cor.5:5)
Wat is “hetgeen” in vers 12?
De bijbel legt zichzelf uit:
13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de
Heilige Geest der belofte,14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van
het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Efeze 1

Paulus welke hier schrijft, met in zijn achterhoofd de gedachte dat hij kan
veroordeeld worden tot de dood, werd niet depressief, maar klampt zich vast met zijn
twee handen aan de “belofte”. Paulus was geketend aan de soldaat die hem
constant diende te bewaken.
29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven
uit de hand mijns Vaders.Joh.10

(14) “het goede”
Paulus wijst hier naar de genadeleer.(13) Hij waarschuwt Timotheus, bijzonder
waakzaam te zijn over de gezonde leer.
Veilig stellen is, bewaken als een opziener, dat er geen rovers komen en de gezonde
leer wegnemen, en een valse leer brengen. Het zijn mensen die verwarring brengen.
Enkel de christenen die de gezonde leer bewaren zullen ook behouden worden, dat
is zeer belangrijk in onze dagen. Het is zeer begrijpelijk dat er vandaag zoveel
verwarring en dwaling, met scheuringen tot gevolg vast te stellen zijn.
Ieder christen moet zijn Bijbel lezen en overleggen.
Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal
ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om
te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard
heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen
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(15,18) PAULUS IN DE STEEK GELATEN
In de moeilijkste dagen van zijn leven,werd Paulus door allen in
Asia in de steek gelaten, omwille van zijn ketenen en de
vervolging door Keizer Nero.
In Asia waar Paulus predikte was het eerst een en al
opwekking, maar een tijd daarna, kwam ook afval, met ook het
geestelijk verdriet in het hart van Paulus. Het is altijd triestig te
moeten vaststellen, wanneer men iemand bij de Heer mocht
brengen dat deze achteraf terug de wereld ingaat.

God zond een troostende broeder naar Paulus
in gevangenschap te Rome!
Onesiphorus, verkwikt de apostel met liefde. Onesiphorus
betekent geluksbrenger, vreugdebrenger of voordeelbrenger!
Het was een broeder die zich niet schaamde omwille van de
ketenen van Paulus.
Onesiphorus woonde in Iconium, en daar was een
huisgemeente, waar Paulus had gepredikt in de synagoge op zijn
eerste reis. Toen kwam er verdeeldheid tussen Joden en
heidenen die voor of tegen de leer van de apostelen waren.Hand.14
Paulus werd zwaar vervolgd door de Joden van Antiochië en Iconium.
Daarna was hij actief in Efeze.
Bedenk de vele christenen die ook vandaag nog in de
gevangenissen terechtgekomen door valse
beschuldigingen. Deze broeder liep alle gevangenissen
te Rome af, om toch maar Paulus te kunnen vinden.

HOOFDSTUK 2
Wees krachtig in de genade.(1)
Ieder christen moet begrijpen dat er een wisselwerking bestaat tussen de eigen wil
en de genade van God. Wij kunnen niet meer doen voor de Here, of niet meer lijden
voor het evangelie, dan enkel dat, wat de Here ons toestaat. ( Cfr. 1:8).
Maak geen plannen, organiseer niets buiten Gods wil of buiten Gods genade.
Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan
maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn
Geest is, om zonde op zonde te stapelen; (2) Paulus was er sterk van overtuigd dat

Timotheus door God werd gebruikt, nu ook om mensen op te leiden tot oudsten.
Timotheus diende gewoon te zoeken naar broeders, die zeker wedergeboren waren,
bekwaam en te vertrouwen om onderwijs te geven.
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Het zouden mensen zijn uit de eigen plaatselijke gemeente, die opleiding kregen van
Timotheus zelf. Hij diende die geestelijke rijkdom door te geven, maar toezien dat er
geen afwijkingen zouden komen.

Wees sterk als een soldaat voor de Heer!
Paulus maakt opnieuw een vergelijking met een Romeinse soldaat.
(3-7) Verlies de moed niet, verdraag het kwaad, zoals kritiek, leugenachtige
achterklap over u, kwetsende of oneerbiedige en spottende woorden, onrecht dat
men u aandoet, gevangenschap desnoods.(4) De NBG-vertaling met “onderhoud” is
niet goed. Een soldaat moet zich niet bezig houden met allerlei winstgevende
wereldse zaken, in de strijd, als hij de veldheer, de generaal goed wil dienen die
hem riep. (Cfr. KJV en Aram.Vert.)
(5) Paulus maakt een vergelijking met een
Olympische worstelaar. De eerste regel was, naakt
beginnen tegen de tegenstander. Doping was
toegestaan, magie en bijgeloof wel. Al hun goden
waren naakte beelden, daarom speelden ze naakt!
De tegenstander mocht worden gedood, maar werd
niet gezien als een overwinning.
Gebruik geen wereldse principes of regels in de strijd
van de verkondiging. Gebruik de regels niet van de wereldse verkoopkunst.
Sommige gelovigen zouden vandaag de Bijbel, presenteren met een half naakte
vrouw erbij, om toch maar aandacht te krijgen. In die geloofsstrijd zal men Gods
regels eerbiedigen, de regels van de geestelijke strijd, met de geestelijke
wapenrustig.
De krans of kroon, na de strijd.
Jakobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt,
want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon
des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem
liefhebben.

(6) De arbeider die het hardst werkt, zal, ook later als het
harde werk voorbij is, genieten van de geestelijke
zegeningen van de vrucht. Het harde werk is de strijd in de vergelijking.

Jezus leeft!
Paulus maakt duidelijk dat Timotheus dit alles wel zal begrijpen, de
Here zal hem daarbij zeker helpen.(8)
Timotheus moet voor ogen houden dat Jezus leeft, opstond uit de
doden, en werkelijk de geprofeteerde Messias is! Jezus is erfgenaam
van Davids troon! (Matth.21:15,16) Hier kan men het zo zeer het vast
gewortelde geloof van Paulus tussen de lijnen lezen!
Dat is de reden waarom Paulus boeien wil dragen als een bandiet, hij
is zeker van zijn stuk, Jezus leeft! (9). Hij wil dan ook alles verdragen!
Hij zegt: Gods woord is niet geboeid, het is zeer betrouwbaar. Hier het symbolisch
beeld van de doop, gestorven en opgestaan.
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(11) Wie volhardt in zijn geloof, zal heersen als een koning. Wie Hem zal
verloochenen, door de wereldkerk en Babel te volgen, die zal verworpen worden!
Waar je ook bent je kunt overal spreken over het evangelie! (13) Wie ontrouw zal
zijn, Hij blijft zijn woord getrouw! (Matth.21:15,16)

EEN EERSTE DENOMINATIE MET HYMENEUS EN FILETUS ?
(14,15) Paulus leert dat men in de gemeente geen zware discussies moet voeren,
en zeker niet wanneer er nieuwe bezoekers in de samenkomst zijn gekomen, en die
dan op slag de gemeente verlaten. Bestudeer ernstig de Bijbel voor Gods
aangezicht.
Wees niet beschaamd om op te treden, en om het woord correct te brengen en alle
afwijkingen van het evangelie te weerleggen. Het is een ernstige zaak in de ogen van
de apostel. Strijden over woorden heeft alle vele scheuringen gemaakt en veel
verwarring gebracht. Dit is er al eeuwenlang.
(16) Laat u niet vangen aan oplopende en onbeheerste discussies met veel onnodig
gepraat, schelden, want dit allemaal helpt niet, ten slotte komt er ruzie van!
Onheilige woorden, dit zijn alle bedenkingen die in strijd zijn met de Bijbel! OnBijbelse redeneringen.
Maak u niet bezorgd Timotheus,want ze gaan toch verder gaan, zonder in alles
rekening te houden met Gods woord. Hun vals prediken zal zich verder zetten, als de
kanker.
(17,18) Paulus houdt geen blaadje voor de mond, hij noemt die dwaalleraars nu
duidelijk bij name!
Hymeneus en Filetus brengen een ernstige dwalende gedachte in de gemeente. Het
werkt als de kanker, het tast al de gezonde delen van het lichaam aan. Ze brengen
anderen aan het dwalen, waarbij ze tot sterke twijfels komen, en de gemeente
verlaten. Zoals Hymeneus, ( god van het huwelijk) hier vermeld, zijn er ook vandaag
precies dezelfde valse profeten bezig, die leren dat er geen” opname” of “lichamelijke
opstanding” is! De satan wil alle hoop van de christenen wegnemen.
Psalmen 130:5 Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn
woord;
(19) Tegenover die twijfels staat een vast fundament van God, onze verzegeling met
de H. Geest. De Here kent echt wie bij Hem behoren, ze breken met alle afwijkingen
van de Bijbel. Wat niet recht is met Gods woord, zal niet worden toegepast! Sola
Scriptura!
Johannes 10:4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar
buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen;

De ware schapen zullen luisteren naar Timotheus, de
anderen zullen van links naar rechts lopen, en velen
besmetten.
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(20) De vergelijking met een grote gemeente. Een andere vertaling spreekt over in
een groot gezin i.p.v. huis. Daar dient men ook eens wat onnuttig of aan het rotten is,
te verwijderen! Alles wat niet is tot eer van God is maar een “oneer” is. Dus niet
zoals er staat “minder eervol”! De apostel gebruikt het Griekse woord “ekkethairo”
wat uitzuiveren, reinigen betekent. Hierbij toont Paulus hoe Timotheus daarin dient te
handelen, en niet te jammeren als zulke dwalende predikers met ongezonde leringen
uit de gemeente dienen te worden gezet.
In zijn eerste brief had Paulus als melding gemaakt dat hij die zekere Hymeneus aan
de satan heeft overgeleverd.(1 Tim.1:20) Dus uit de gemeente gezet! Hymeneus werd
door Paulus aanzien als een ongelovige.
(21) Wie de gemeente reinigt, zal bruikbaar zijn door de Heer. Wie alles door de
vingers ziet, die herder kan de Heer niet verder gebruiken.(22) Paulus waarschuwt
Timotheus persoonlijk om niet toe te geven aan de lusten van de wereld, de lusten
van de jeugd. Vlucht! schrijft Paulus, denk aan Jozef bij de vrouw van Potifar!
12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn
kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. (Gen.39:12)

In Efeze stond een tempel opgericht ter ere van Artemis, een vruchtbaarheidgodin,
met daarbij de tempelprostitutie. Soms kan de verleiding groot zijn in deze wereld, en
de satan zit niet stil, en gebruikt zijn mensen uit de wereld, met wereldse gezindheid.
Streef naar gerechtigheid, trouw, liefde en vrede, met uw ware broeders en zusters in
de Heer! Christenen hebben gemeenschap met elkaar nodig.. Opgelet voor wereldse
vrienden!
Demas viel ook plots weg vermoedelijk door de lusten van de wereld. Efeze was een
gevaarlijke stad met vruchtbaarheidsrituelen en tempelprostitutie.
De apostel Johannes schrijft duidelijk tot de jeugd :
Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij
hebt de boze overwonnen.15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een
hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.1 Joh.2

(23-26) Zou Timotheus nog hard en ijverig durven discussiëren? Paulus herhaalt zijn
vorige waarschuwing, geen blijvende woordenstrijd te voeren met hen die ongezonde
leer brengen. Het zijn ruziemakers als in de wereld!
Heb geduld met dwarsdrijvers en wees zachtmoedig. Men moet met zulke mensen
omgaan als met bewustelozen. Opnieuw tot bewustzijn brengen, zoals men een
bewusteloze bij zichzelf brengt. Ik lees niet dat Paulus gebed vraagt voor deze
mensen, opvallend.
Het zou kunnen dat ge toch een ziel red uit de strikken des duivels, dit komt als men
toch wil luisteren en spijt gaat krijgen over hun verkeerd inzicht.
Doch er werd niets afgedaan van de gezonde leer, om iemand toch maar bij de
gemeente te houden.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen
des duivels;Efeze 6
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HOOFDSTUK 3
De apostel profeteert over een moeilijke en een zeer gevaarlijke toekomstige tijd, en
waarvan hij in zijn tijd reeds tekenen zag die daarop wezen. Hij schrijft ook wat de
redenen zijn dat zoiets zich aankondigt. (1) De eindtijd zal een hoogtepunt zijn van
een bedorven mensheid.
Paulus schrijft in feite dat de eindtijd ook moeilijk zal zijn, om de mensen te leren wat
ze moeten geloven en doen om volgens de gezonde leer te handelen. Er komt nog
veel verwarring. We mogen niet vergeten dat er toen al in de tijd van Paulus,
christenen waren die neigden om samen te werken met de religie van de Romeinen,
zonaanbidding en andere goden.
Paulus schrijft aan Timotheus waarom dat dit zo is, en wijst naar het zondig gedrag
van de mensen, dat haaks staat op de Bijbelse leer, net als in de dagen van Noach.
1.

De mensen zullen van zichzelf houden, egoïstisch
worden, een dierlijk kenmerk, de wet van de sterkste.

2.

Aanbidding en opoffering voor het geld.(1 Tim.6:10)
Geldzucht wortel van alle kwaad, tegenover: 10 De

( zie Rom.1:28-29)

liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde
de vervulling der wet.Rom.13:10

Pochers, pronken en praalzucht,roemen met wat ze niet hebben of kunnen.
Bluffen, opscheppers.
4. Vermetel, Hovaardigheid en hoogmoedigheid. Kwaadspreker over de mensen
(KJV).
3.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

Ongehoorzaamheid aan de ouders, met alle gevolgen vandien. (Spr.3:1)
Ondankbaar, dankbaarheid is iets dat geleerd dient te worden, opvoeding.
Onheilig, geen rekening houden met Gods woorden en raad. Andere…
Liefdeloos, onbarmhartig, niet vergevend, ongenadig en geen begrip kunnen
opbrengen voor de gevoelens van een ander.
Trouweloos, ontrouw, zich niet meer willen binden, vals beschuldigen,
onbetrouwbaar. Elkander vals beschuldigen van iets, en daardoor iemands
goede naam besmeuren. Onmenselijk tegenover anderen, onverzoenlijk.
Lasteraars, ze zijn erop mensen in een kwaad daglicht te stellen.(3)
Onmatig en onhandelbaar, in eten, drinken, grenzeloos, in alles overdrijven en
nooit tevreden met iets. Onbeheerst, “akrateis” (Grieks) de vrije teugel van
hun hartstochten, vreemd gaan lijkt normaal. Kennen geen regels, onbeleefd.
Verraderlijk als Judas, zijn ook de vriend van de dwaalleraars.
Roekeloos en opgeblazen. Mensen zullen roekeloos handelen, onnodige
risico’s nemen, onbezonnen. Daarom ook dat Paulus sprak er komen
gevaarlijke tijden.
Meer liefde voor allerlei genot, dan voor God. De apostel laat weten, dat de
mensen meer zullen houden van hun genot en hobby’s dan van God.
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Inderdaad de leegstaande kerken zijn er het bewijs van. Televisie kijken
boven een Bijbelstudie nemen is afgoderij.
(5) Een schijn van godsvrucht, een soort van
godsdienst, de Bijbel heeft geen invloed meer op de
mens, schijnchristenen. De kracht die ze konden
ervaren van God is er nooit geweest, getuigen doen ze
niet. Distantieert u van de schijnheiligen, dit kunnen uw
vrienden niet zijn, ze laten zich verleiden tot grote
staatskerken die fusioneren, en keren terug naar als
een hond naar zijn braaksel.
2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar
spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen
zeug naar de modderpoel.
Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap
tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

(6,7) Let op die valse predikers die listig en sluw huisbezoeken brengen, om vrouwen
in te palmen die zondig zijn en een slecht geweten hebben. Dit soort predikers
sussen het geweten van deze vrouwen, door verkeerde theorieën en on-Bijbelse
leringen te leren. Hun soort geloof kan geen beproeving doorstaan.
Er staat in de KJV “silly women”. Domme vrouwtjes, die zich laten vangen als
prooien. Deze vrouwen luisterden zonder ooit tot geloof te komen. De kern van het
evangelie zullen ze nooit hebben gehoord.
Door een slecht geweten komen die dwaalleraars of schijnherders, tot een
uiteindelijke schipbreuk, zij gaan langzaam ten onder en verdwijnen helemaal uit de
gemeenschap van de christenen. Paulus schrijft ze zijn…….

Zoals Jannes en Jambres, paranormalen!
(8,9) Dit waren de zeer gekende Egyptische magiërs, traditionele namen in de
Joodse geschiedenis, de tegenstanders van Mozes, tovenaars, die Gods wonderen
wilden nabootsen, om aan te tonen dat hun leer de juiste was. Zij Konden niet alles
imiteren! Het waren magiërs, ze behoorden tot een Egyptische priesterorde, om
wonderen en tekenen te doen.
Paulus zegt dat hun denken bedorven is. In een commentaar van Hiller, vinden we
de naam Jannes wat bedrieger zou betekenen, en Jambres wat goochelaar. Dit
laatste doet denken aan hen die in Egypte ook met ballen jongleerden, waar later het
diabolo spel uit voortkwam.
Paulus zinspeelde op het goochelden met de woorden van de waarheid, deden
bedrieglijke wonderen en tekenen om Gods woord tegen te spreken.
Tenslotte waren er van die priesterorde die met de Israëlieten
meegingen naar het beloofde land. Het waren zij die ook opnieuw
het volk verleiden tot het maken van het gouden kalf om te
aanbidden. Dit herhaalt zich ook vandaag onder de christenen op
weg naar het beloofde. Er zijn er die opnieuw willen terugkeren naar
de Roomse afgoderijen, zoals die Egyptische (wereldse) meelopers
naar het beloofde land.
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Zij waren het die opnieuw aanleiding gaven tot het maken van een gouden kalf om te
aanbidden.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden
verleiden.Matth.24
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te
doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een
beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend
geworden is.Openbar.13

Dit soort verleidingen zullen wij meer nog te zien krijgen,
bedrieglijke genezingswonderen op grote conferenties van
bepaalde denominaties, e.d.
Zo diende ook Timotheus op te treden tegen die mensen die slecht
bezig waren in de gemeente te Efeze.
(10,11) Paulus heeft de beproevingen doorstaan, zijn geloof in
Jezus was bewezen schrijft hij naar Tim. De Heer zelf heeft mij gered!!!
(12) Alle kinderen van God zullen beproefd worden in hun geloof, indien ze werkelijk
getuigen van Jezus Christus ! Het wekt de vijandschap van de wereld op, Mensen
willen niet begrijpen waarom God dit of dat toelaat, en worden verbitterd uit
onwetendheid!
(13) Met die dwaalleraren en valse evangelisten zal het nog erger gaan worden, en
uiteindelijk zijn ze zelf verleid geweest, omdat ze niet wilden luisteren naar Gods
spreekbuis: Timotheus!

Blijf trouw aan de Bijbel!
(14,15) Paulus geeft Timotheus de raad te blijven bij wat hij
had geleerd van hem, en al van kindsbeen af door zijn moeder.
Jezus is en blijft de enige weg tot zaligheid!
(16) Dat al de schriften zowel oud als nieuw testament,
ingegeven zijn door God is een vaststaand feit. Wie hier nog
over twijfelt, staat nergens, en dient nog wedergeboren te
worden.(Joh.3:5)
Er zijn christenen die niet ALLES geloven uit de Bijbel, hou ze maar op afstand.
25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles
wat de profeten gesproken hebben! Luc.24

De Bijbel is de grondwet van ieder christen.
God sprak tot Noach en hij begon aan zijn ark, omdat hij God geloofde.
God sprak tot Abraham, en hij was in staat om zijn kind te offeren uit geloof.
God sprak tot zoveel anderen en ze handelden uit aan vast geloof met zekerheid
Dat God had gesproken.
Door geloof is Henoch opgenomen, wie twijfelt blijft achter, want hij leeft niet uit een
verwachting!
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De Bijbel is de enige basis van het christelijk
onderwijs.
Toch is de religieuze mens, de farizeeër, steeds geneigd om nieuwe wetten te
maken, als kerkboeken, geloofsboeken, catechismussen enz. om God te dienen,
geïnspireerd door Gods tegenstander, de satan, een engel des lichts!
De Bijbel alleen is meer dan voldoende!
Doch de Bijbel werd verboden lectuur, waarvan ons volk generaties lang,de gevolgen
moet dragen!
Lukas 21:33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn
woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Psalmen 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw
rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
De geschiedenis maakte op die wijze het Roomse of Babelse
christendom tot nutteloze vastgeroeste traditie, en geen dienen
meer van God, maar van afgoden.
Begrijpelijk dat er altijd strijd is geweest onder naamchristenen en christenen.
Daarom dient Timotheus niets anders dan de Bijbel te gebruiken om de dwaalleraars
te weerleggen en te verwijderen uit de gemeente!
De Bijbel is de bron, de enige maatstaf om alle afwijkingen vast te stellen, en om
onderscheid te maken tussen alle goed en kwaad, leugen en waarheid van
kindsbeen af. (17) Zo kan een mens perfect in staat zijn tot alle goed werk.

HOOFDSTUK 4
Paulus legt hier nu speciaal de aandacht op het feit dat Timotheus moet optreden
tegenover alle valse leer dit met de Bijbel. De laatste verzen van vorig hoofdstuk
wezen op het nut en gebruik van de Bijbel. Dit is de taak van Timotheus, als Oudste,
om Bijbels op te treden, en dan zal God en Christus later oordelen over de levenden
en de doden, wanneer Hij komt en Zijn koningschap zal hebben aanvaard.
Wij weten vandaag dat Zijn komst nabij is, voor de ene, een verlangen naar die dag,
en voor de ander komt die dag als een dief in de nacht, onverwacht.(1,2)
(2) Verkondig het woord…en niets anders!
De apostel beveelt hem te spreken over het evangelie,
opdat het woord, dat bovennatuurlijk werd geïnspireerd zijn
werk zou doen als zaad.(Luc.8:11). Zo zouden er vele
mensen tot het geloof komen. Vandaag zoekt men allerlei
menselijke methoden en georganiseerde praktijken om het
evangelie te verkondigen, opdat er een opwekking zou
komen.
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In de Oekraïne zijn er momenteel tal van huisgemeenten, overvolle huizen. Ze
hebben geen georganiseerde diensten, geen zangbundels, zingen samen zo met
vreugde. Ze groeien als paddenstoelen. Doch ze hebben op de zondag in de
voormiddag drie boodschappen te horen, en vertellen het verder….. Gods
bovennatuurlijke woorden, krijgen daar dan ook, een bovennatuurlijke invloed op de
mensen, op wonderlijke wijze, zonder bedrieglijke wonderen!
(3) De apostel profeteerde over een toekomstige tijd. Men heeft zware kritiek op de
gezonde leer aannemen. Predikers mogen of willen niet meer waarschuwen of
vermanen.
Men predikt niet naar hun eigen begeerten en zinnen, ze willen niet verder
gehoorzamen aan het woord. Bv: Heidense kerstboom. Men kiest andere leraars
voor de gemeente, of men zoekt andere gemeenten of men gaat nergens meer! (4)
Men zal opnieuw luisteren naar de fabels, verdichtsels. Dus geen sola scriptura
meer.
(5) Timotheus dient het lijden en verdriet te aanvaarden. Hij krijgt verwijten, kritiek,
valse beschuldigingen enz. Timotheus moet ondanks dit alles, zijn opdracht
volbrengen, en niet op eigen initiatief stoppen, dat is de wil van God. Dit is de raad
die Paulus hem geeft in de naam van God!
Paulus einde nadert!
(6) Mijn lijden en sterven staat voor de deur schrijft Paulus. Zijn
sterven vergelijkt hij met een drankoffer (plengoffer) volgens de
Griekse vertaling. De SVV vertaalde beter met “drankoffer”. Een
drankoffer was altijd tesamen met het spijsoffer. Doch Paulus
zinspeelt op dit offer, omdat men daarvoor slechts goede oude wijn
mocht gebruiken als drankoffer. De tempelpriesters mochten er niet
van drinken, en zo werd dan de oude wijn mede uitgegoten op het
vlees, niet met wierook, maar met zout! Wijn symbool voor bloed.
Op die wijze probeert hij Timotheus als een voorbeeld te zijn,door zich op te offeren
voor Christus, als teken dat hij zijn geloof heeft behouden!
(7) Kan iedere christen getuigen dat zijn strijd is gestreden? Doch Paulus bedoelde
de “goede” strijd voor het evangelie! Een ware geloof strijd tot het einde.
De geestelijke strijd is onze inzet, om het evangelie toe te passen, met vallen en
opstaan.
Het lijkt wel als een moeilijk muziekstuk dat moet worden ingestudeerd
en dan met een instrument worden beoefend tot het voor iedereen
een prachtig stuk muziek en een streling voor het oor zou zijn. (8)
Paulus weet wat hem te wachten staat, een overwinningskrans zoals
op de Olympische spelen. Maar het is een kroon van rechtvaardigheid.
Romeinen 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof
gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.
Romeinen 5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd,
door Hem behouden worden van de toorn.
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Paulus bemoedigt alle christenen die dezelfde strijd kennen in
hun leven, en hij kenmerkt ze door te schrijven het zijn christenen
die Hem verwachtende waren. Christenen die verlangden om hun
goede Herder te zien.
Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

Christenen die wereldburgers zijn gebleven, weten niet en
begrijpen niet wat dit verlangen mag zijn, en dat er nu al
hemelburgers op aarde leven!

Nog enkele mededelingen van de apostel.
(9) Paulus verlangt om nog eens Timotheus uit Efeze te ontmoeten bij hem in
gevangenschap te Rome, wellicht heeft hij nog een en ander door te geven voor hij
zal sterven. Doch je proeft duidelijk de broederliefde van Paulus.(10) Demas ging
naar huis om een beter leven op te bouwen, zijn oude vrienden, en familie, zullen
opnieuw belangrijker zijn geweest. Het lijkt soms onbegrijpelijk hoe iemand plots
afvalt. 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor
genot dan voor God,

Zoals Demas, die een tijdlang een medewerker was van Paulus in de prediking, zijn
er ook vandaag, sprekers die niet de nodige inspanningen doen voor het klaarmaken
van een boodschap of Bijbelstudie, met alle gevolgen vandien. De gemeentedeuren
komen op te staan voor dwaling.
Voor anderen zijn wereldse bezigheden belangrijker dan de dingen van God.
Colossenzen 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Lucas blijft bij Paulus in zijn moeilijke omstandigheden. (11)
Tychicus, werd naar Efeze gezonden, opdat Timotheus naar Paulus zou kunnen
gaan. Tychicus betekent “trouw”.
(14,15) Alexander de goddeloze smid. Een man die over Paulus, een man Gods,
veel kwaad heeft gesproken en waarschijnlijk grote leugens verspreid. Dit zal wellicht
invloed hebben gehad wanneer men Paulus voor de keizer zal hebben gebracht, om
te verhoren.
Indien Paulus gelijk heeft, dan zal,God, die rechtvaardig is, dat kwaad aan die smid
vergelden. God zal dus die man straffen. Daarom moet Paulus zelf niets
ondernemen. Paulus had die man uit de gemeente gezet, en aan satan
overgeleverd, iets wat vandaag bijna niet meer gebeurt.
6 indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te
vergelden,7 en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de
openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht,2 Thess.1

(16,18) Een kort verslag van Paulus over zijn eerste verhoor. Hier hebben allen hem
in de steek gelaten, hij had ook geen advocaat! Wat moet dit een triestig gebeuren
zijn geweest. Paulus had toch terecht wat medeleven verwacht, helaas.
Hij bad tot God, opdat niemand zijn geweten zou worden belast, of schuldgevoelens
zou krijgen, en God het hen zou vergeven. De grote angst zat er waarschijnlijk in. Hij
doet precies als Jezus, zo goed gelijkt Paulus op Jezus in zijn laatste levensdagen.
Lukas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
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Toch was er Iemand die hem niet in de steek had gelaten, Jezus! Een kind van God
wordt niet aan zijn lot vergelaten. Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met
mijn heilrijke rechterhand.

(17) Jezus gaf hem de nodige kracht om te getuigen,in zijn heel moeilijke en
gevaarlijke situatie. “en ik ben uit de muil van de leeuw verlost”.Uit het zingen van
Psalmen kan kracht komen: Zong en bad Paulus soms een troostende psalm 22:21?
21 Verlos mij uit de muil van de leeuw, en van de horens der woudossen.

Gij hebt mij geantwoord!

Inderdaad, Paulus werd niet voor de leeuwen gegooid, trouwens dat zouden ze niet
doen, Paulus had vroeger het Romeinse burgerschap gekregen. Hij zou ook niet
gekruisigd worden.
Een leeuw zou hem verschrikken, en hun bedoeling zou zijn om Christus uit angst te
verloochenen, maar Paulus, met de Here bij hem, was sterker dan de brullende
leeuw. Paulus zou sterven zoals Christus had voorzien. De apostel werd onthoofd.
Daarom schrijft Paulus dat de Here zal hem redden uit alle kwaad opzet, om hem te
doen zondigen uit angst en dan Christus te verloochenen. (18) Wanneer
christenvervolgingen zouden uitbreken, dan zullen zij die de Here echt kennen, ook
de nodige kracht en bescherming krijgen, om hun geloof niet te verliezen en
behouden aan te komen in de hemel. (19,22) Afscheidswoorden.

Vg.R.GAYTANT.
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