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Hoofdstuk 9 
1 & 2 Timotheüs, Titus 

Pastorale brieven 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Hoofdstuk 7 besprak de vier brieven die Paulus schreef toen hij een gevangene was in de stad Ro-
me. Na ongeveer twee jaar in een Romeinse gevangenis te hebben gezeten, werd Paulus eindelijk 
vrijgelaten. Nu was Paulus, als vrij man, in staat om gelovigen te helpen, het Evangelie te prediken 
aan niet-geredde mensen, kerken te stichten en te versterken. In deze tijd van vrijheid schreef Pau-
lus twee brieven, 1 Timotheüs en Titus. 
Tegen het einde van zijn leven werd Paulus opnieuw in de gevangenis in Rome gezet (zie 2 Timo-
theüs 2:9). Dit was de tweede en laatste Romeinse gevangenschap van Paulus. Deze keer zou hij 
niet worden vrijgelaten; in plaats daarvan zou hij ter dood worden gebracht! Terwijl Paulus in zijn 
kerker zat, stuurde hij nog een brief aan Timotheüs, die we nu het boek 2 Timotheüs noemen. In dit 
boek lezen we de laatste opgenomen woorden van Paulus. Het was de laatste (overgebleven) brief 
die Paulus ooit schreef en terwijl hij die schreef wist Paulus dat de dag van zijn dood naderde. 
Alle andere brieven van Paulus (behalve Filemon) werden aan kerken geschreven, maar deze drie 
brieven werden aan twee mannen geschreven, Timotheüs en Titus. Beide mannen waren voorgan-
gers (herders), wat betekent dat ze leiders waren in hun kerken. Net zoals een herder voor de scha-
pen moet zorgen, waren deze mannen verantwoordelijk voor de gelovigen die hun kerken bezoch-
ten. Daarom worden deze drie brieven vaak “pastorale brieven” genoemd. 
Waar voerde Timotheüs zijn bediening uit (1 Timotheüs 1:3)? In Efeze. Waar voerde Titus zijn be-
diening als herder uit (Titus 1:5)? Op het eiland Kreta. Kun je deze twee plaatsen op een bijbelkaart 
vinden? 
We leren over Timotheüs in het boek Handelingen, hoofdstukken 16-20 (zie vooral Handelingen 
16:1-3). Titus wordt niet genoemd in het boek Handelingen, maar we leren over hem in enkele van 
de andere brieven van Paulus (zie 2 Korinthiërs 2:13; 7:6, 13, 14; 8:6; 12:18; Galaten 2:1, 3). Beide 
mannen waren trouwe dienstknechten van de Heer Jezus Christus. 
De brieven aan Timotheüs en Titus hebben vandaag een geweldige boodschap voor ons. Als we de 
dingen lezen die Paulus aan deze mannen schreef, beginnen we te begrijpen wat voor soort mens 
een herder zou moeten zijn. We beginnen ook te ontdekken hoe de kerk er echt uit zou moeten zien. 
Dan moeten we ons afvragen: “Is mijn kerk zo?” “Zit ik in de juiste kerk?” “Doen mijn leiders echt 
wat God wil dat zij doen?’ 
Terwijl we deze drie boeken bestuderen, leren we minstens vijf dingen over een herder en zijn pre-
diking. Deze zelfde vijf dingen moeten ook waar zijn in het leven van elke gelovige, als we Gods 
Woord delen en anderen vertellen over onze geweldige Heer en Heiland: 

1) EEN HERDER MOET REDDING PREDIKEN 
Er zijn veel kerken die Gods manier van redden niet onderwijzen. Er zijn veel kerken waar de lei-
ders nooit mensen vertellen over het GOEDE NIEUWS VAN REDDING waarover we in hoofdstuk 
5 leerden. Je zou jarenlang elke zondag naar deze kerken kunnen gaan en nooit leren hoe je gered 
kunt worden (of zelfs niet leren dàt je gered moet worden). 
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Toen Paulus aan Timotheüs en Titus schreef, had hij veel te zeggen over redding! Paulus wilde dat 
deze mannen zouden prediken en onderwijzen over de wonderbaarlijke redding die in Jezus Chris-
tus wordt gevonden! 
Waarom is Christus Jezus in de wereld gekomen?: “dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om 
zondaars zalig te maken [Gr. sozo = redden]” (1 Timotheüs 1:15). Wie wil God redden?: “God … 
wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:3-4). Voor 
wie gaf Christus zijn leven als losprijs?: “Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen” (1 Ti-
motheüs 2:6) [Opmerking: “Losprijs” betekent dat Christus Zijn leven gaf als een plaatsver-
vangend offer en daardoor de volledige straf voor de zonde betaalde onder Gods oordeel]. Wie 
is de enige MIDDELAAR (Degene die tussenkomt) tussen God en mensen, en de enige die ons tot 
God kan brengen?: “Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 
Timotheüs 2:5). In wie moeten we ons vertrouwen en onze hoop stellen?: “… [dat] wij onze hoop 
gevestigd hebben op de levende God” (1 Timotheüs 4:10 en 6:17). 
Hoe wordt een mens gered of gerechtvaardigd: door zijn eigen werken en goede daden of door 
Gods genade?: “… opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade …”. Zoek in de volgende hoofd-
stukken een vers waarin staat dat iemand niet wordt gered door zijn eigen goede werken: 

Titus hoofdstuk 3, vers __________ 

2 Timotheüs hoofdstuk 1, vers ______ 
Zoek in de volgende hoofdstukken een vers dat leert dat als een persoon echt wordt gered (en God 
in hem leeft), hij goede werken zal verrichten: 

Titus hoofdstuk 3, vers _________ 

Titus hoofdstuk 2, vers _________ 

2) EEN HERDER MOET CHRISTUS PREDIKEN 
In 1 Korinthiërs 2:2 bepaalde Paulus hoe hij zou prediken: “ik had mij voorgenomen niets anders 
onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd”! Er zijn tegenwoordig veel kerken die 
Christus niet prediken. Sommigen prediken politiek, maatschappelijk activisme of filosofie. Ande-
ren prediken dat we onze naasten moeten helpen en liefhebben. Sommigen prediken tegen oorlog, 
armoede en misdaad. Anderen prediken religie (de mens probeert op de manier van de mens tot 
God te komen). Paulus was anders dan al dezen. Hij moedigde Timotheüs en Titus aan om Chris-
tus te prediken! De enige hoop van de mens wordt gevonden in de Zoon van God. 
Volgende verzen zullen u helpen in te zien dat de pastorale brieven gevuld zijn met de waarheid 
over de Christus Die Paulus predikte: 

1. Christus is mijn rechtvaardige Rechter. 2 Timotheüs 4:1, 8 
2. Christus is mijn middelaar. 1 Timotheüs 2:5 

3. Christus is mijn Heer. 1 Timotheüs 1:2 
4. Christus is mijn zaligmaker [Gr. soter = redder]. Titus 1:4 

5. Christus is mijn plaatsvervanger die voor mij stierf. 1 Timotheüs 2:6, Titus 2:14 
6. Christus is mijn hoop. 1 Timotheüs 1:1 

7. Christus is God gemanifesteerd in het vlees. 1 Timotheüs 3:16 
8. Christus is een echte mens (een afstammeling van David) 

die echt stierf maar die weer uit de dood werd opgewekt. 
2 Timotheüs 2:8 

9. Christus is degene die de dood heeft tenietgedaan. 2 Timotheüs 1:10 

10. Christus is de Grote God die wederkomt. Titus 2:13 
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3) EEN HERDER MOET DE HELE BIJBEL PREDIKEN 
Sommige kerken prediken alleen vanuit de Evangeliën, de Psalmen of andere favoriete passages. 
Maar er is veel in Gods Woord dat ze nooit prediken. Andere kerken leren de hele tijd redding, 
maar ze helpen de mensen niet te begrijpen hoe ze het christelijke leven moeten leven. Johannes 
3:16 is een prachtig vers, maar er staat meer dan Johannes 3:16 in de Bijbel. Als God had gewild 
dat we slechts Johannes 3:16 zouden kennen, dan had Hij ons een heel kleine Bijbel gegeven! 
Wat zei Paulus tegen Timotheüs om te prediken?: “predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of 
ongelegen” (2 Timotheüs 4:2). Als iemand het Woord gaat prediken, moet hij Gods Woord bestude-
ren. Welk vers in 2 Timotheüs hoofdstuk 2 toont de noodzaak aan van een zorgvuldige studie van 
Gods Woord van waarheid?: “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider 
die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt”. Hoeveel van Gods 
Woord is nuttig voor ons, volgens 2 Timotheüs 3:16? 

a. Alleen het Nieuwe Testament 
b. Alleen het Nieuwe Testament en de Psalmen 
c. Alleen de evangeliën en psalmen en spreuken 
d. Alles (alle 66 Bijbelboeken) 

  

Wat zal Gods Woord voor mij doen (2 Timotheüs 3:16)? 

 

4) EEN HERDER MOET DE WAARHEID VAN DE KERK PREDIKEN 
Een herder moet begrijpen wat God over zijn kerk heeft gezegd. De belangrijkste reden waarom 
Paulus het boek van 1 Timotheüs schreef, was dat Timotheüs zou kunnen weten hoe hij zichzelf 
moest gedragen in het huis van God, de gemeente van de levende God (1 Timotheüs 3:15). De pas-
torale brieven hebben veel te zeggen over de plaatselijke kerk of gemeente. Deze boeken vertellen 
ons over de organisatie van de kerk, de kerkambten, de leer van de kerk, de vijanden van de kerk, 
de aanbiddingswijze van de kerk en de toekomst van de kerk. 
Veel mensen begrijpen tegenwoordig niet wat de kerk werkelijk is en wat de Bijbel leert over de 
kerk. Veel kerken hebben tegenwoordig bijvoorbeeld mannen die zichzelf “priester” noemen. Zeg-
gen de pastorale brieven dat er priesters in de kerk moeten zijn? Veel kerken hebben tegenwoordig 
iemand die “dominee” wordt genoemd. Zeggen de pastorale brieven dat er “dominees” in de kerken 
moeten zijn? Wat moet er in de kerk zijn (1 Timotheüs 3, 1 Timotheüs 5:17, Titus 1:7)?: Ouder-
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lingen en Diakenen! (Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf ). 
Er zijn tegenwoordig nog veel andere praktijken in kerken waar deze brieven niet over spreken. Er 
worden ook veel dingen gezegd in deze brieven die tegenwoordig niet in praktijk worden gebracht 
door kerken! Waarom is dit zo? 

5) EEN HERDER MOET NIET ALLEEN DE WAARHEID LEREN MAAR 
OOK DE WAARHEID LEVEN 
Een goede herder moet beoefenen wat hij predikt, anders zullen de mensen die naar hem luisteren 
zeggen: “Uw praktijken spreken zo hard dat we niet kunnen horen wat u zegt!” Hij moet de waar-
heid prediken én de waarheid leven. Timotheüs kreeg niet alleen de opdracht om acht te slaan op de 
leer (ervoor zorgen dat zijn leer juist was), maar ook om aandacht te schenken aan “uzelf” (ervoor 
zorgen dat zijn leven juist was)!: “Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin” (1 Timotheüs 
4:16). 
In 1 Timotheüs 4:12 (zie ook Titus 2:7), werd Timotheüs verteld om een voorbeeld te zijn voor de 
gelovigen, zodat ze van Timotheüs konden zeggen: “Zo zou een gelovige moeten zijn!” Paulus zei 
ook tegen Timotheüs dat hij zich moest oefenen “in de godsvrucht” (1 Timotheüs 4:7). Lichaams-
beweging “is van weinig nut” (1 Timotheüs 4:8), maar geestelijke oefening is “nuttig voor alle din-
gen”. Wat zijn enkele dingen die we in het geestelijke rijk moeten doen, zodat we geestelijk sterk en 
gezond kunnen zijn? 
Paulus wilde dat Timotheüs en Titus geestelijk sterk waren! Zie hierna in 2 Timotheüs 2 de verzen: 

Paulus wilde dat Timotheüs zou zijn. . . 
o Verdrukkingen lijden als een goed soldaat:     2 Timotheüs 2:31 
o De spelregels in acht nemen als een goede atleet:   2 Timotheüs 2:52 
o Zware arbeid verrichten als een goede landbouwer:  2 Timotheüs 2:63 
o Een goede arbeider die zich niet hoeft te schamen 

en die het Woord van de waarheid recht snijdt:   2 Timotheüs 2:15 
Wat is de geestelijke betekenis achter elk van deze? Met andere woorden, op welke manieren moet 
een herder een goede soldaat zijn? Op welke manieren moet een gelovige een goede soldaat zijn? 
enzovoort. 
De apostel Paulus was iemand die niet alleen de waarheid leerde, maar ook de waarheid leefde. Als 
iemand goed leeft, kan hij ook goed sterven (lees Filippenzen 1:21). Toen Paulus de brief van 2 
Timotheüs schreef, zat hij in de gevangenis en wist hij dat de dag van zijn dood spoedig zou komen. 
Was Paulus klaar om te sterven (lees 2 Timotheüs 4:6-7)? ______. Waarom was Paulus niet bang 
om uit dit leven te treden (lees Filippenzen 1:23)? ______. Schaamde Paulus zich voor de manier 
waarop hij als christen had geleefd (lees 2 Timotheüs 4:7)? ______. Keek Paulus met vreugde uit 
naar dat moment waarop Hij voor de rechtvaardige Rechter, de Heer Jezus Christus, zou staan (lees 
2 Timotheüs 4:8)? ______. 
Niet lang nadat Paulus deze brief aan Timotheüs had gestuurd, werd hij geëxecuteerd door de Ro-
meinen (onthoofd met een Romeins zwaard), en onmiddellijk ging hij naar Christus toe, wat veel 
beter is! Onthoud dit vers: Filippenzen 1:21: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is 
voor mij winst!” 
Ze konden Paulus boeien (binden) en ze konden hem ter dood brengen, maar ze konden het Woord 
dat hij predikte niet stoppen. “Het Woord van God is niet gebonden” (2 Timotheüs 2:9). 
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1 Voor de geestelijke oorlogvoering. Vergelijk met 1 Timotheüs 1:18 en 2 Korinthiërs 10:3-4. Een goede soldaat moet 
zich geen arbeid, moeite, ongemak, noch gevaren ontzien! 
2 Vergelijk 1 Korinthiërs 9:24. 
3 Vergelijk Psalm 126:6; Jesaja 65:23. 
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