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Preek 2 Timotheüs 1: 3-14 

Broeders, zusters,  

De woorden die we zojuist hebben gelezen zijn afkomstig van de apostel Paulus. Paulus 

richt deze brief aan zijn helper Timotheüs, die zich in Efeze bevind. Hij noemt Timotheüs 

zijn geliefd kind. Dat wil niet zeggen dat Timotheüs een zoon van Paulus was. Paulus was 

niet getrouwd en Timotheüs’ vader was een Griek lezen we in Hand. 16:1 die getrouwd is 

met een Joodse vrouw. Timotheüs was Paulus’ zoon omdat hij dankzij Paulus’ bediening 

tot geloof is gekomen of omdat Paulus de leermeester van Timotheüs is. Het was niet 

ongebruikelijk dat een leermeester zijn leerling ‘z’n kind’ noemde. 

Je proeft in deze brief een hartelijke band tussen deze beide mannen. Paulus geeft aan 

dagelijks voor Timotheüs te bidden. Hij verlangt ernaar om Timotheüs te ontmoeten en 

herinnert zich nog de tranen van Timotheüs toen zij afscheid van elkaar hebben moeten 

nemen.  

Paulus schrijft deze brief schrijft vanuit de gevangenis. Je mag gerust zeggen, vanuit de 

dodencel. Het is de tijd van keizer Nero, de Romeinse keizer die een grote 

christenvervolging ontketende. Zo is Paulus in de gevangenis beland. Verschillende 

gelovigen hebben zich uit angst voor vervolging van Paulus afgekeerd (1:15). Het zal hem 

eenzaam gemaakt hebben. En toch denkt Paulus niet allereerst aan z’n eigen benarde 

omstandigheden, maar roept hij in deze brief Timotheüs op om het in deze tijd van 

verdrukking vol te houden. Dat was blijkbaar nodig. Timotheüs was een jonge man met 

waarschijnlijk een minder sterk karakter. In zijn eerste brief aan Timotheüs heeft Paulus 

hem ook moeten aansporen om zich er niets van aan te trekken dat er mensen zijn die hem 

minachten vanwege zijn jonge leeftijd en ook in de tekst die we zojuist hebben gelezen krijg 

je de indruk dat Timotheüs aansporing nodig heeft. God heeft geen Geest gegeven van 

vreesachtigheid (1:7). Een karaktertrek die blijkbaar bij Timotheüs hoort. Timotheüs had 

niet alleen een minder sterk karakter, hij had ook niet zo’n sterke gezondheid. In de 1e 

Timotheüsbrief adviseert Paulus hem om af en toe wijn te drinken voor z’n zwakke maag en 

zijn veelvuldige kwalen (5:23).  

Timotheüs was dus een helper van Paulus. Je zou je kunnen afvragen waarom Paulus nu 

deze jonge man, met z’n zwakke gezondheid en met een minder sterk karakter heeft 

uitgekozen om de leider van de gemeente Efeze te worden. Natuurlijk, om dit werk te 

kunnen doen is het prettig als je gezond bent en stevig in je schoenen staat, maar dat is 
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niet alles. Er is iets dat veel belangrijker is. Paulus noemt dat een ongeveinsd geloof! 

Veinzen, is doen alsof. Ongeveinsd is dus niet doen alsof. Het is echt, authentiek, zonder 

opsmuk. Dat kenmerkt Timotheüs. En hij had dat niet van een vreemde. Zijn moeder 

Eunice had dat ook en ook zijn oma Loïs.  

De enigszins teerhartige Timotheüs houdt ons hier dus meteen al een spiegel voor. Hij 

stond bekend als een ongeveinsde gelovige. Mag ik jou eens vragen: hoe sta jij bekend? 

Natuurlijk is er niets fout aan als je bekend staat om wat je goed kunt, maar vergeet dan 

niet dat hier bovenaan het prioriteitenlijstje staat dat Timotheüs een oprecht geloof heeft. 

En dat is hem niet vanzelf komen aanwaaien. Hij heeft het van z’n moeder en zij had het 

weer van haar moeder. Uiteraard moet ieder kind z’n eigen geloofskeus maken, maar een 

oprechte wandel in geloof van ouders wordt door kinderen en kleinkinderen gezien. Vaders, 

moeders, opa’s en oma’s, wat zien je kinderen en kleinkinderen in jou? Je kinderen en 

kleinkinderen verwachten echt niet dat je perfect bent, maar wel dat je echt bent! Kinderen 

prikken door woorden zonder daden heen, ze zijn niet onder de indruk van alle regels die je 

jezelf oplegt, maar ze proeven het absoluut als het uit liefde dienen van de Here Jezus de 

hoogste prioriteit heeft.  

Timotheüs had zo’n oma en zo’n moeder en het heeft hem gevormd en hij nam dat over. 

En nu mag hij ondanks een zwakke gezondheid en een vreesachtig karakter leiding aan 

een gemeente geven.  

Paulus bemoedigt Timotheüs en spoort hem aan om het vol te houden als er verdrukking 

komt, maar ook om de rug recht te houden als hij in de gemeente met allerlei woordenstrijd 

(2:14) te maken krijgt. Nu is woordenstrijd iets dat lijkt te horen bij het christenleven. Wie 

een beetje op de hoogte is van de christelijke pers weet dat er ook in onze tijd iedere keer 

weer hete hangijzers zijn waar christenen woordenstrijd over voeren. En op de één of 

andere manier zijn we ook goed in staat om van al die bijzaken hoofdzaken te maken. 

Tegenwoordig zijn de hoofdonderwerpen de vrouw in de gemeente, de al dan niet letterlijke 

scheppingsdagen en sinds kort lijkt het coronavirus en het wel of niet vaccineren ook zo’n 

heet hangijzer te worden. Paulus zou vandaag waarschijnlijk ook schrijven om over deze 

onderwerpen geen woordenstrijd te voeren. Ze raken de kern van ons belijden niet. Je kunt 

christen zijn en toch verschillend denken over de rol van de vrouw in de gemeente of het al 

dan niet letterlijk opvatten van Genesis 1. En hetzelfde moet gezegd worden over corona 

en vaccinatie.  
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Paulus noemt de Heilige Geest een Geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Die 

kracht is de kracht die de vreesachtige Timotheüs nodig heeft. De liefde is de vrucht van de 

Geest die onze manier van omgaan met elkaar moet typeren en bezonnenheid of 

bedachtzaamheid is de eigenschap om nuchter te blijven, je hoofd erbij te houden, bij alles 

dat op je afkomt. En die oproep lijkt me vandaag ook wel op z’n plaats. We zien mensen 

aan de haal gaan met complottheorieën en uitverband gerukte Bijbelteksten. Blijf nuchter 

en meng je niet in de woordenstrijd, maar richt je vooral op wat christenen samenbindt. Dat 

is de hoofdzaak en dat vat Paulus ook kernachtig samen in de tekst die we zojuist gelezen 

hebben. Laten we vs. 9,10 nog maar eens lezen.  

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze 

werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in 

Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning 

van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de 

onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.  

Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht 

gebracht. Hier wordt in één zin gezegd waarvoor Jezus Christus op aarde kwam. Hij 

overwon de dood en bracht nieuw leven. En dat maakt Jezus Christus uniek. Tegenwoordig 

wordt vaak gezegd dat het niet uit maakt wat je gelooft, als je maar ìets gelooft. Of er wordt 

gezegd dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Maar dan vraag ik je, zijn er ook 

anderen dan die gedaan hebben wat Jezus heeft gedaan? Er is er toch maar één die 

gedaan heeft wat we net gelezen hebben: de dood overwinnen en nieuw leven brengen, en 

dat is Jezus Christus. Om dat nieuwe leven te kunnen brengen is Jezus die diepe weg van 

vernedering gegaan. Want ga maar na, Hij was God in de hemel. Hij was de Schepper van 

het universum. Hij was aan de rechterhand van God. Dus God stuurde niet een ander om 

de narigheid op aarde op te lossen. Dat wordt wel eens gezegd. God de Vader laat Zijn 

Zoon de kastanjes uit het vuur halen. Maar wat we dan vergeten is dat Jezus zelf God is. 

Hij kwam zelf orde op zaken stellen! Die grote Koning, vernederde zichzelf en werd zo klein 

als een mens maar kan zijn, een doodgewone baby in een voerbak. Die grote Koning werd 

geboren uit een Joods meisje van een jaar of zeventien, uit een veracht volk. Het meisje 

was al zwanger voor de trouwdag. Dat zal toen wel niet veel anders geweest zijn als in 

onze tijd. Wat zal er geroddeld zijn over wie de vader van Hem zou zijn. Die grote Koning 

werd later door de mensen uit zijn dorp weggejaagd toen Hij begon te preken. Ze wilden 

Hem van een rotswand gooien. Wie denkt Hij wel dat Hij is, die timmerman. Jezus’ eigen 
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broers en zussen verklaarden Hem voor gek. Zijn beste vriend ontkende dat hij bij Hem 

hoorde en een andere vriend leverde hem uit aan de vijand. En uiteindelijk schreeuwden 

zijn eigen volksgenoten Hem naar het kruis. Toen Jezus daar hing aan dat vloekhout 

tussen hemel en aarde was er niemand meer om Hem bij te staan. “Mijn God, mijn God, 

waarom hebt U mij verlaten”. Jezus was van God verlaten, zodat wij nooit meer van God 

verlaten hoeven te zijn. Wat een eenzame weg. En Jezus koos er dus bewust voor om 

deze weg te gaan. Hij was geen slachtoffer, maar Hij volbracht het goddelijke plan om de 

mensen die Hij kwijt was weer terug te winnen. Aan het kruis herstelde Hij de verbroken 

verbinding tussen God en mens. Jezus nam al het kwaad van de hele wereld met zich mee 

het graf in en kwam als overwinnaar weer uit dat graf. En die opstanding van Jezus uit de 

dood is zo belangrijk, dat Paulus in de eerste Korintebrief zegt dat zijn hele prediking 

zonder die opstanding van Jezus inhoudsloos is. Zonder de opstanding van Jezus is je 

geloof dood. Zonder de opstanding van Jezus is er geen vergeving mogelijk. Zonder 

opstanding ben je een beklagenswaardig mens. Maar het tegenovergestelde is ook waar! 

Als je gelooft in die opstanding dan komt alles in een ander perspectief. Omdat Jezus leeft 

is er contact mogelijk. Dankzij die levende Jezus is er vergeving en dankzij die levende 

Jezus is er uitzicht op een leven na dit leven. En wie dat gelovig accepteert mag zeker zijn 

dat dit eeuwige leven ook voor hem of haar is weggelegd. Ik weet wel dat er lieve broeders 

en zusters zijn, die dat moeilijk vinden. Is dat niet te makkelijk? Mag je dat zomaar 

aannemen? Het moet je toch geschonken worden? Laat ik dit zeggen: het is ons al 

geschonken. Wat God betreft ligt er al een aanbod. Hij heeft zijn Zoon al geschonken en 

vraagt nu van ons een reactie. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot 

bekering komen. En voor wie dat gelovig aanvaardt, geld hetzelfde wat Paulus hier zegt: 

Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij 

machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag (vs.12).  

Als u in de bijbel het woordje want leest, dan moet u goed opletten. Dan gaat Paulus iets 

uitleggen. Dit woordje want slaat terug op het vorige vers waar Paulus spreekt over het 

lijden dat hij moest ondergaan. Ik zei het al, Paulus schrijft deze brief uit de dodencel. Het 

geloof in de Here Jezus heeft hem veel gekost. Vijfmaal kreeg hij de beruchte veertig-min-

één slagen. Driemaal is hij gegeseld. Een maal is hij gestenigd. Hij heeft schipbreuk 

geleden en een etmaal op volle zee doorgebracht. Hij heeft honger en dorst gekend. 

Constant was er gevaar. En nu zit hij in de cel en in plaats van zich druk te maken over zijn 

eigen situatie maakt hij zich druk over zijn discipel Timotheus, die nog zo jonge man, die 
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vaak wat onzeker is. Hij roept hem op zich niet te schamen, want God heeft ons geen 

Geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.  

Er is namelijk helemaal geen reden voor onzekerheid. In die woorden van Paulus klinkt 

helemaal niets van onzekerheid door. Ik weet….ik ben ervan overtuigd. Dat is geen 

hoogmoed van Paulus maar besef van Gods genade. God heeft je wat toevertrouwd en dat 

zal Hij bewaren tot die dag. Die zekerheid van Paulus ligt niet in hemzelf. Die zekerheid ligt 

in de betrouwbaarheid van de Here Jezus. Voor Paulus is er geen twijfel mogelijk dat er 

ook voor Hem redding beschikbaar is. Van zichzelf had hij niet zo’n hoge pet op. Hij noemt 

zichzelf in de Korintebrief een ontijdig geborene, een misbaksel. Paulus weet maar al te 

goed dat je van navelstaren, naar jezelf kijken, niet vrolijk wordt. Als je het van jezelf moet 

hebben als Jezus terugkomt, dan sta je echt met lege handen. Maar Paulus wist het als 

geen ander: Jezus heeft de dood verslagen, Jezus heeft nieuw leven gebracht en Jezus zal 

ook mijn leven bewaren tot die dag. Die dag dat Jezus terugkomt en alle dingen nieuw zal 

maken. Die geweldige dag, waarop de graven zullen open gaan en allen die in Christus 

gestorven zijn, zullen opstaan. In dat vertrouwen kon Paulus in de dodencel zijn eigen 

sterven onder ogen zien. Hij wist het. Op Jezus vertrouw ik. Ik ben er van overtuigd dat Hij 

ook mijn leven bewaren zal tot de grote dag van de Here Jezus aanbreekt. Ook ik zal 

opstaan uit de dood. Ook ik mag delen in die geweldige erfenis. En het lijden wat ik nu 

onderga weegt niet op tegen de heerlijkheid die God gaat geven. En dat is niet omdat ik zo 

goed ben, maar omdat God zo goed is en zo onnoemelijk veel van mensen houdt! En dat 

niet alleen van Paulus, maar ook van jou.  

En van dat Evangelie heeft God Paulus en Timotheüs een getuige gemaakt. God heeft 

Paulus en Timotheüs zalig gemaakt, gered. Daar begint ‘getuige-zijn’ mee. De redding die 

God aanbiedt zelf aanvaarden. Maar God heeft hen ook geroepen met een heilige roeping. 

Deze gewone mannen zijn door God apart gezet om de Boodschap van Jezus uit te 

dragen. Daar hebben ze hun levensdoel van gemaakt. Omdat ze weten dat er in de hemel 

een geweldig beloning klaar ligt.  
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Laten we eens op een rijtje zetten wat we hebben geleerd uit dit gedeelte.  

1. We zagen bij Timotheüs, een jonge man met een zwakke gezondheid en een zwak 

karakter een ongeveinsd geloof. Hij geloofde met z’n hele hart in de Here Jezus z’n 

verlosser. De bijbel hanteert andere prioriteiten. Vraag aan ons is of wij hetzelfde 

doen en het geloof voorop zetten.  

2. We zagen ook hoe belangrijk zulk geloof is in de opvoeding. Timotheüs had een 

gelovige moeder en grootmoeder. Hun geloof heeft Timotheüs aangestoken. Wees 

je bewust van wat je kinderen en kleinkinderen in je zien en wat ze van je 

overnemen.  

3. Gelovig zijn wil absoluut niet zeggen dat je een gemakkelijk leven hebt. Het kan met 

lijden gepaard gaan.  

4.  Paulus noemt het geloof een grote zekerheid. Hij weet op wie hij z’n vertrouwen 

heeft gesteld en is overtuigd dat de erfenis klaarligt in de hemel.  

Dit Evangelie is Paulus’ houvast nu hij in de dodencel zit. Dit Evangelie mag de 

twijfelachtige Timotheüs aansporen om het vol te houden. Met dit Evangelie wil de 

Heilige Geest ons ook vandaag stimuleren om ons te richten op de hoofdzaak van ons 

geloof. Geen ongenuanceerde discussies over bijzaken, maar focussen op de 

hoofdzaak: dat is Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer.   

AMEN 
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