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TER INLEIDING.

De eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus maakt deel uit
van de drie brieven, die men pleegt aan to duiden met de naam van
Pastorale brieven.

De Heilige Schrift verbaast de aandachtige lezer telkens weer door haar
volledigheid en alzijdigheid.

De Geest van Christus, de Koning der Kerk, heeft niet alleen voor
de kudde ,gezorgd, dat ze grazige weiden ontvaugt, maar ook voor de
herders, dat ze geinstrueerd worden, hoe ze de kudde moeten weiden en
leiden.

De brieven aan Timotheus en Titus vormen een z.g. vademecum pasto-
rale, een handboek voor de pastors of herders der gemeente. Maar het is
geen droge handleiding met enkel dorre regels geworden. Geschreven aan
zijn geliefde „zoon" Timotheus en zijn hoog geachte medewerker Titus,
die thij ook wel zijn geestelijk kind noemt, en uitgaande van concrete
toestanden in de door hen geleide gemeenten, komt er door de persoonlijke
inslag, en de vurige belangstelling, zowel voor zijn medewerkers als voor
de door hem gestichte gemeenten, waarvoor de apostel met vaderlijke
zorg is vervuld, een kleur en een levendigheid in de behandeling van
de vraagstukken, die er bij de leiding der gemeenten aan de orde komen,
welke vreemd is aan alle theoretisehe dorheid.

Echter is de lezing en bestudering niet alleen heilzaam voor predikanten
en ouderlingen. Ook de gemeenten zelf kunnen er veel uit leren, hoe de
Here %gediend wil worden door Zijn yolk, en welke gevaren haar bedreigen.
Ze vormen daartoe een niet alleen nuttige, maar ook schone lectuur, waar
ze flonkeren van ide vonken, die uit de geest van de door de Heilige Geest
geInspireerde apostel worden geslagen, zodra het staal stuit op de stenen,
die in de weg van het Woord worden gelegd. Met de behandeling van
concrete toestanden ,begonnen, eindigt hij meermalen in een lyrische ont-
boezeming, die de stof zou kunnen bieden voor een lofzang, een lied, of
in een profetisch vergezicht, dat de kerk van alle eeuwen troosten en
bemoedigen kan.

De eerste beide van deze pastorale brieven zijn gericht aan Timotheus.
Paulus noemt hem zijn geestelijke zoon. In Handelingen 16 lezen we, hoe
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hij .dat geworden is. Op zijn tweede zendingsreis heeft de apostel hem
leren kennen, waarschijnlijk te Lystre, waar de jonge Timotheus schijnt
geboren en getogen te zijn, voortgesproten uit een gemengd huwelijk van
een Griekse vader met een Joodse moeder. Eunice, zo heette deze moeder,
en zijn grootmoeder Lois worden ons beschreven als vrome vrouwen,
die hem van jongsaf in de (Oud-Testamentische) geschriften hadden onder-
wezen. Paulus nam hun zoon en kleinzoon mee als helper op zijn reizen.
Duidelijk blijkt uit de wijze waarop hij aan hem schrijft, dat hij van
harte belijdenis heeft gedaan van zijn geloof in de Here Jezus Christus
(I, 6 : 12) en dat de apostel eigenschappen in hem ontdekte, die hem
in hoge mate geschikt maakten voor het werk, dat Paulus hem opdroeg.
De band tussen beiden was ongemeen sterk. Paulus pleegt hem zijn lieve
en getrouwe zoon in de Here te noemen, izie I Cor. 4 : 7. Hij vergezelde
de theidenapostel op zijn meeste verdere reizen, ging met hem mee naar
Europa, waar hij door Paulus tezamen met Silas in Berea worth achter-
gelaten. Beiden kwamen weer tot hem in Athene, vanwaar hij hem terug-
zond naar Thessalonica, om de verdrukte broederen aldaar te sterken, een
bewijs, hoe hoog Paulus de kwaliteiten van zijn nog jonge medearbeider
aansloeg. Toen Paulus te Corinthe de beide brieven aan Thessalonica
schreef, was Timotheus reeds weer bij hem (Hand. 18 : 5). Ook op de
derde zendingsreis vinden wij hem in gezelsehap van de heidenapostel.
Hij is volgens Hand. 19 : 22 en I Cor. 4 : 17 met Paulus te Efeze, vanwaar
de apostel hem zond naar Macedonia en Corinthe. Als Paulus echter de
tweede brief aan de Corinthiers schrijft, bevindt Timotheus zich weer bij
hem in Macedonia. Met Paulus gaat hij dan later naar Corinthe. In de
daar geschreven brief aan de Romeinen vinden we zijn groet.

Bij Paulus' terugreis vandaar naar Jeruzalem reist hij de apostel tot
Troas vooruit (Hand. 20 : 4, 5). In zijn gevangenschap te Cesarea bleef
de noon bij de vader (Col. 1 : 1, Philemon 1 en Phil. 1: 1). Van Rome
uit dacht Paulus hem naar Philippi te zenden (Phil. 2 : 1).

Vooral echter in de eerste brief merken we, dat de apostel ook ge-
breken bij hem opmerkte. Moeilijk kon een sterker tegenstelling gevonden
worden dan tussen de resolute Paulus en de wel eens aarzelende Timo-
theus, de onbevreesde heidenapostel, die voor de grootste gevaren en de
felste tegenkanting niet terugdeinsde, en de meer schuchtere helper, die
zich licht liet intimideren.

Al deze gebreken geven de apostel aanleiding om hem in deze eerste
brief aan te sporen tot kloekheid en trouw. Maar tussen deze vermaningen
door lopen evenzovele richtlijnen voor de bediening des Woords en de
leiding van de gemeente.
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„Met de brieven aan Timotheus”, zo schreef J. van Andel, ,,besluit
Paulus zijn sohriftelijke arbeid op eigenaardige wijze. De verwachting,
,dat Christus nog bij het leven van het tegenwoordige geslacht weder-
komen zal.... is de zijne niet meer." Integendeel: inplaats van een vrede-
rijk, staat een lange periode van strijd voor de deur. „In de naaste toe-
komst ziet hij grijpende wolven in de kudde inbreken." En hijzelf gaat
Been. Paulus' emeritaat is aanstaande. Maar „zijn laatste zorgen lopen over

de kudde".
Herderloes laat hij haar niet achter. Van stad tot stad heeft hij ouder-

lingen laten aanstellen. Maar ze hebben nog zoveel leiding nodig. Het
bouwen en bewaren is nog moeizamer dan het stichten. De tegenkanting

wordt zwaarder, de afval groot.
De evangelisten en helpers als Timotheus, de ouderlingen en de

leraars moeten het leven der gemeente organiseren, de strijd voeren,
het pand bewaren, dat hen is toebetrouwd. Tot dat nieuwe tijdperk moet
nu Timotheus ,de gemeenten overleiden.

,,Een bron, die troebel wordt", zegt Calvijn, „vertroebelt de ,gehele
rivier". De apostolische kerk is de bron. Terugkeer tot de bier gegeven
voorschriften zal te alien tijde dienstig zijn aan de opbouw der gemeente,
en de wederophouw der vervallen kerk. Bewaren, standhouden, trouw
blijven aan het Woord! dat is het refrein der voorschriften van de apostel
des Heren in deze brief. Paulus is er van overtuigd, dat bet evangelie, dat
hij heeft gepredikt, het Woord van Christus is, dat ,de hoodschap des
Ouden Testaments completeert. Dat moet worden bewaard, niet in
,dode traditie, maar door te leven naar het Woord. Karakteristiek voor
ideze brief en de andere is de term, waarmee het gepredikte Woord worth
aangeduid: de gezonde leer. De handhaving en beleving van deze leer
maakt hart en leven gezond, en daardoor wordt ,de ongezonde koorts der
idwaalleer en de zieke atmosfeer der zondige wereld uitgezuiverd. En ,deze
leer moet als een kostbaar pand worden doorgegeven aan het nageslacht.

Dat zal strijd vorderen! Timotheus moet bij dat Woord op wacht
staan! Want er zullen vele aanvallen op dat zuivere Woord worden ge-
richt! De „laatste tijden", zoals de apostel profetisch het tijdperk van
Christus' hemelvaart tot aan Zijn wederkomst noemt, de tijden, waarin
alles rijpt voor de voleinding, ten, goede of ten kwade, ten voordeel of
ten oordeel, die laatste tijden zullen zware tijden zijn voor de kerk des
Heren. Het zal een tijdperk zijn van ketterij, afval, ongehoorzaam-
heid, dwaling. Timotheus, zorg er voor om getrouwe herders te
vormen, ,die het toebetrouwde pand weer op hun beurt doorgeven,
totdat Christus wederkomt, en het pand ongeschonden weer aan
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Christus kan worden teruggegeven bij Zijn wederkomst ten oordeel!
Maar hierbij laat Paulus het niet. „Zich bewust, idat de herders de

kudde towel leiden als weiden moesten", schrijft J. van Andel, „verge-
noegt hij zich niet met hun in zijn leerstellige brieven sde stof hunner
prediking te geven, maar igeeft hij in 'zijn pastorale brieven Timotheus en
alien, die met en na hem, opzieners der kudde zullen zijn, de beginselen
aan naar welke in het huis Gods moet geregeerd." En ook hoe de ge-

meente Gods daarin moet verkeren. ,Denk er om, fge zijt werkzaam op

heilig gebied! De gemeente is het huis Gods! Daar meet alles naar de
wil van pde Huisheer geschieden! Ambtsdragers en gemeente hebben be-
velen te vragen van de Heer des huizes, en het huis huns Heren in te
richten naar Zijn aanwijzingen, hun gegeven!

Zo zijn de in persoonlijke vorm gegoten, aan concrete omstandigheden
aangeknoopte raadgevingen, opdrachten en persoonlijke bemoedigingen
als een voor alle tijder gloeiend getuigenis en levende maatstaf van wat
in de gemeente een blijvend en vast karakter zal dragen onder het parool:
bewaar het deposito, het door Christus' apostelen bij u gedeponeerde goed.
En sursum corda, de harten naar boven, en de wereld verzaakt, opdat
straks, aan het eind der dagen, de kerk 'des illeren, die er dan zijn zal, het
in de hand des Heren terug kan geven. De kruisbanier tot in Gods handen
dragen!

In welke tijd kan de apostel deze brief hebben geschreven? Algemeen
wordt verondersteld, idat de apostel dit na zijn loslating nit de eerste
gevangenschap te Rome heeft gedaan, waar hij, volgens het slot van
Handelingen, twee jaren verbleef, waarop zijn vrijspraak volgde. Getuige-

nissen uit de huge oudheid bevestigen deze veronderstelling. Met grote

waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld, dat de twee jaren; van de
eerste gevangenschap te Rome, in het jaar 63 ten einde waren. Dus is

deze brief na 63, en voor het jaar 66 (of 67) geschreven, in welk jaar de
apostel de marteldood stierf in Nero's christenvervolging.
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1. DE DIENST IN DE KERK VAN CHRISTUS.

1 : 1, 2 Dit is een brief van mij, Paulus, aan u, Timotheus,
mijn in geestelijk .opzicht wettig kind in het geloof, dat ik
door het evangelie in u heb mo lten verwekken. Maar het
is .geen vertrouwelijke conferentie onder ons beiden, ,geen
onderonsje van u en mij, wat ik u te schrijven heb. Niet
als geestelijke vader van mijn zoon, maar als apostel van
Jezus Christus tot mijn mede-dienaar in Zijn kerk kom ik
met Zijn opdrachten voor de dienst tot u en tot alien, die
tot de heilige ,dienst geroepen zijn. In iopdracht van Hem,
Die, innerlijk bewogen door barmhartigheid, de gemeente
geroepen heeft, van God, onze Heiland, Die .besloot Zidh een
yolk te iheiligen, en van Jezus Christus, de Here der kerk,
in Wie de gemeente de.grand heeft voor haar hoop, schrijf
ik. Van God de Vader en van Zijn Zoon Jezus Christus roep
ik u toe .genade, vergevende igunst, en ,barmhartigheid, er-
barmende goedertierenheid, in al uw moeiten op de moei-
lijke post, waarop ge zijt .gezet, en de vrede, die alle verstand
te .boven ,gaat, opdat .deze uw hart en zinnen beware in
,Christus Jezus.

3 Zo dan, als apostel van de Here der kerk, en dus ook
uw Heer, beveel ik u, van uw taak niet weg te lopen, maar
te Efeze te blijven. Ik voel, hoe .gij met uw karakter, uw
schuchterheid en uw jonkheid, neiging hebt, om de
strijd uit de weg te gaan en te twijfelen aan uw roeping.
Maar zie op uw roeping, Timotheus, doe zoals ik u
bij mijn vertrek naar Macedonia h .eb opgedragen, denk
er aan, dat die roeping van de Here was, en blijf in Efeze.

Gij moet zekere mensen verbie .den een vreemde leer
4 te verbreiden. Wijk niet voor hun tegenstand. Laat niet

toe, dat ze eindeloze .discussies ontketenen over mythen
en geslachtslijsten, welke meer tot eindeloze muggen-
zifterijen leiden, en tot spitsvondigheden, dan tot de
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I Timotheus 1 : 5—

van God gewilde opbouw in en leiding van het geloof 1).
5 Het gaat om geheel andere dingen in de gemeente. Het

doel van alle vermaning Gods in prediking en zielszorg is
niet een redeneren kunnen met het verstana, waar het hart
buiten blijft, maar liefde uit een oprecht hart, en een goed
,geweten, dat zich ver houdt van de zonde, dat leeft flair het
Woord, en een oprecht, ,ongeveinsd geloof Ain dat Woord.

6 Sommigen hebben zich van dit goede spoor afgewend
tot ijdel gezwets over de wet, waar niemand wat aan heeft,
en dat de gemeente niet bouwt. Inplaats van het Woord te
doen!

7 Zij willen wetsleraars zijn, zonder ook maar te beseffen
waarover ze praten, en waarover zij met zoveel stelligheid
spreken.

Intellectuele spitsvondigheid bevordert echter niet het
leven des gelliMs.

8 Wij weten, dat de wet wel goed is, als men haar op
wettige .wijze gebruikt. Als men haar gebruikt tot hetgeen
waartoe God ihaar heeft gegeven: als regel voor geloof en
leven! Als men er niet over debatteert, maar haar doet!

9 Wij 'weten wel, dat de wet niet is gesteld tot een bedrei-
ging voor de rechtvaardigen, die ongeveinsd des Heren wet
betrachten, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor
goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen,
voor vadermoordenaars en moedermoordenaars, en dood-

10 slagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leuge-
naars, meinedigen, en al wie verder ingaan tegen de gezonde

11 leer 2), die leer, die het door de zonde verziekte leven be-
strijdt.

1) Zoals alle vermaningen in heel de brief, is ook het thema ontleend aan
concrete omstandigheden. Tegenover het drijven der valse leraars, die van het
evangelie een zaak maken om over te debatteren en te philosopheren, stelt de
apostel het levende Woord, dat een kracht Gods tot zaligheid is een iegelijk die
gelooft, een kracht, die doer leven naar het Woord.

2) Hier krijgen we een sehrille tekening van het verworden, overprikkelde
leven van het heidendom uit de dagen van de apostel, waar zelfs de natuurlijke
liefde had plaats gemaakt voor de grootste zelfzucht, die de ,ouders vermoordde
als ze oud werden, en waar de tegennatuurlijkste zonden openlijk werden goed-
gekeurd en bedreven, en waarin de gereinigde gemeente haar licht moet ver-
spreiden door haar Godgeheiligd leven naar de gezonde en gezondmakende wet
des Woords.
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-1 :17

Het mij toebetrouwde evangelic, dat al deze dingen
veroordeelt, bevat die gezonde en gezondmakende leer. Het
is immers de blijkle boodschap, die der heerlijkheid en
heiligheid van de zalige God, Die ons niet nodig heeft, maar
Zich toch over ons, zondaren, erbarmt en ook hun verwor-
den leven weer gezond en heerlijk wil waken, igelijk Hijzelf
heerlijk is.

12 Ik breng dank aan Hem, Die mij bekraehtigd en be-
kwaamd heeft het te prediken, en Christus Jezus, onze
Here, dat Hij mij in deze ,heerlijke bediening gesteld heeft.
Ik ben zelf een voorwerp en voorbeeld van de gezond-
makende kracht van dat evangelic! 'Hij heeft mij in de

13 bediening daarvan gesteld! my, die eerst dat evangelic
bestreed en Zijn kerk verstoorde. Ik mag die .heerlijke ge-
nade uitdelen, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een
vervolger en geweldenaar was. Maar mij is ontferming be-
wezen en deze ,grote gunst geschonken, omdat ik het in
mijn onwetendheid, toen ik Christus nog niet kende, uit
ongeloof, gedaan heb.

14 En bovenmate rijk is de genade ,geweest van onze Here,
,de Here van Zijn kerk, Die mij 'begenadigd heeft met deze
roeping, en mij, de .ongelovige en hater Gods, met het .geloof
en de lief de van Christus begiftigd heeft.

15 Betrouwbaar is het woord dat in .dit evangelic is ver-
vat! Men kan daar voor tijd en eeuwigheid op bouwen! En
waard is het, dat alien het aannemen, dat Christus, de van
God gezalfde Jezus, de Zaligmaker, in de wereld kwam om
zondaren te redden. Zondaren — waarvan ik de voornaam-
ste ben. Maar zelf heb ik de waarheid van de betrouwbaar-
heid van dit woord ervaren. 1k predik het maar niet als een
woord waarvan ik niet overtuigd ben dat het een kraoht

16 Gods tot zaligheid is! Maar dairom viel aan mij deze ont-
ferming ten deel, opdat aan mij, als eerste, Christus Zijn
gans grote lankmoedigheid zou demonstreren, opdat alien
die later zouden gaan geloven, daaraan een voorbeeld zou-
den nemen, dat ze igerust op Hem vertrouwen kunnen ten
eeuwigen leven. ZO machtig is Gods genade! Znike .grote
zondaren neemt Jezus aan! En Hij begiftigt ze met het
eeuwige leven, om Hem voor altijd te dienen!

17	 Welk een grote opdracht hebben wij, Timotheus! De
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1 Timotheus 1 : 18—

Koning der eeuwen, Degene Die blijft regeren door alle
eeuwen iheen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de eeuwige
God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

18 En nu vertrouw ik ii deze opdracht toe, mijn kind.
Timotheus, overeenkomstig de profetieen, die vroeger aan-
gaande u zijn uitgesproken, en die u aanwezen tot deze

19 dienst, als van God ,geroepen. Ik vertrouw deze opdracht
tot de kerkelijke dienst aan u toe, opdat ,ge, daaraan den-
kend en daardoor gesterkt, de goede strijd strijdt met een
vast geloof en een goed geweten. Dat ige trouw .zijt! Want
deze dienst is een strijd, mijn zoon, voor de waarheid, die
overal bestreden wordt, maar het is een schOne strijd met
een heerlijk Joel. En ze wordt met een sohOne overwinning
bekroond. Maar ge moet volharden! Strij den tot het einde!
Omdat sommigen daar geen zin in hadden en het als iets
wat hun te lastig werd, van zich weggeduwd hebben, heeft
hun .geloof schipbreuk ,geleden, en gaan ze onder.

20 Tot hen behoren Hymeneus en Alexander, die ik aan
de satan.iheb overgelaten, omdat ,ze naar vermaan niet meer
luisteren willen, opdat ze, door hem benauwd, tot inkeer
mochten worden gebracht en mochten leren, niet meer te
lasteren en het evangelie tegen te staan.

2. TAAK VAN DE GEMEENTE, DIE AAN UW ZORG

IS TOEVERTROUWD. 1)

Eerst moet ge de grote taak kennen van de ,gemeente,
waartoe ge haar moet opwekken en waarin ge haar moet
voorgaan.

2 : 1 Daar .de dienst des Woords de gemeente haar wereld-
omspannende taak moet leren, vermaan ik, dat de gemeente
priesterlijk bidde voor alle mensen, en smekingen opzen-
de in benauwde tijden, gebeden en voorbeden bij allerlei

1) Dit hoofdstuk valt in twee ,delen uiteen, die echter nauw verband met
elkaar houden. 2 : 14 sahetst de wereldwijde dienst 'der gemeente, die voorbidster
is zelfs voor keizers en overheden. ,Daarop volgt in 2 : 8 de tekening van haar
verantwoordelijke levenshouding, die een voorbeeld moet zijn. Voorbidders
moeten een voorbeeld zijn. Oak waar de overheid ongevoelig, ongelovig en
vijandig blijft, vervulle de kerk haar priesterlijke dienst.
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-2 : 8

gelegenheden, dankzeggingen voor hen, die God geen dank
2 voor hun zegeningen weten. Het meest voor koningen en

alle hooggeplaatsten 1), dat ze vooral de hun van God op-
gedragen taak zo mogen vervullen, dat wij, Zijn yolk, een
stil en gerust leven mogen leiden in alle godvruchtigheid
en ernstige waardigheid, en niet vervolgd, verjaagd en ver-
strooid worden, en zo onze voorbeeldige taak niet kunnen
vervullen, om een schijnend licht to zijn temidden van een
krom en verdraaid geslaoht.

3	 Want dat voorbidden der gemeente is ,goed en schoon
4 in de ogen van God, onze Redder. Hij wil immers, dat niet

wij alleen, maar alle mensen behouden worden en tot ken-
nis der waarheid komen 2 ) , en wij, Zijn yolk, moeten in

5 erbarming voor het verlorene Zijn beeld vertonen. Want
er is een God, Die niet maar onze God is, maar van alle
mensen en volkeren, en een Middelaar tussen 'God en men-

6 sen, de mens Christus Jezus, Die Zich gegeven heeft tot een
losprijs voor alien. En daarvan wordt getuigd in de wereld
op het door Hem bepaalde tijdstip.

7	 En ik ben daarvan tot een verkondiger en apostel ge-
steld — ik spreek de waarheid en geen ileugen, zoals mijn
bestrijders zeggen, die beweren, dat ik mijzelf maar opge-
worpen heb als apostel — als een leermeester der heidenen
in geloof en waarheid.

8	 Staat dus van het gemeentelijk igebed het gebedsdoe/
vast, dan wil ik, als uitvloeisel daarvan, dat de gebedshou-

1) Calvijn merkt hier op: „hij vermeldt de overheden en koningen, dat die
niet vergeten mogen worden in het gebed, omdat ze door hun vervolging en
verdrukking meer dan anderen bij de ehristenen konden gehaat zijn. Ze kunnen
bekeerd worden! Er mag voor hun bekering gebeden".

„In 't gebed raakt de gelovige gemeente los van de overmachtigste feiten, en
kan gaan denken aan een bekeerde keizer, zelfs aan een bekeerde Nero"
(Smelik).

2) Met „alle mensen" worden hier niet alle mensen hoof d voor hoofd bedoeld.
Dit zou in flagrante tegenstelling zijn met wat Paulus elders heeft geleerd.
Calvijn haalt ihier Rom. 3 : 29 aan. Joden en heidenen moeten het evangelie
horen, voor aller bekering moet worden gebeden. White in „The Expositors
Greek Testament wijst op Tit. 2 :11: „De genade Gads is verschenen aan
alle mensen", dat is: aan alle volkeren, gelijk voorafgeschaduwd was in het
O.T. Zie ook Ps. 67 : 2, vgl. 1 Tim. 4. Calvijn zegt: „God wil, dat tot alle
soorten van mensen, laag en hoog, de boodschap des heils uitga en voor hun
bekering gebeden worde".
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I Timotheus 2 : 9—

ding daarmee in overeenstemming is: dat de mannen, waar
ze ook maar zijn, bidden met opheffing van heilige, niet
door zonde bezoedelende handen, zonder toorn en onder-
hinge twisting, maar als e'en biddende phalanx. Niet zich-
zelf, maar het hell der gemeente en der wereld op het oog
hebbend.

9 Zo moeten ook de vrouwen zich de Here heiligen en
zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen.
Niet de aandacht op zichzelf willen vestigen door zich op
te sieren met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare
kleding — zoals de heidense vrouwen doen, die zichzelf in

10 het middelpunt zetten maar — zo immers betaamt het
vrouwen, die belijden dat zij godvrezende zijn zij moeten
.zich sieren met 'goede werken 1), waarbij de Here in het
middelpunt staat.

11 Een vrouw moet zich niet op de voorgrond dringen
en de man trachten gelijk te zijn en ook willen leren, maar,
op de :haar gegeven plaats, zich laten leren, in alle onderda-

12 nigheid. Maar ik eta niet toe, dat een vrouw in de gemeente
anderen leert en onderricht ► eeft, ook niet om over haar
man te .heersen 2).

Zij moet zich rustig houden, haar plaats is niet op de
voorgrond, maar op de achtergrond van het leven. Zij moet
zich niet naar voren willen dringen, om ,daar de leiding te
nemen met veel drukte (dat is haar ,bijzondere verzoe-

1) Natuurlijk worden, icier geen voorschriften voor de mode gegeven. Een
vrouw mag zich wel sieren door gepaste kleding, maar zich niet opsieren, door
ongepaste zucht om tie aandacht te trekken. Calvijn zegt: „omdat het kleed tot
de indifferente zaken behoort, is 't moeilijk, een zekere mode voor te schrijven,
wat betaamt.... Dit is echter zonder tegenspraak, dat ,wat niet met schaamte
en matigheid is, ontoelaatbaar is".

2) „De vrouw heeft eens willen leren, en heeft alles geruineerd", zegt Chrysos-
tomus.

De vrouw heeft .daarom geen mindere taak, maar een andere, doch zeer
grootse. Zij mag de wereld, die door haar verloren is gegaan, doordat zij een
invalspoort geworden is voor zonde, door van haar plaats te gaan, redden,
door in het leven te brengen de geslachten, waaruit de Here Zich lof toebereidt,
als zij ze ter wereld brengt en grootbrengt in geloof, liefde •en wijsheid. De
gelovige moeders hebben steeds de wereld gered, en zo is haar een grote macht
gegeven. Het kinderen baren is echter niet een weg tot een verdienen van de
zaligheid. De vrouw wordt zalig niet door, maar in het baren van kinderen, zo
zij blifft in het geloof. Dan is haar moederschap betrokken in de toekomst van
Ohristus.
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king). Maar haar plaats, door God haar gegeven, is, om op
de achtergrond ,een hulpe van de man te zijn, op dat hij
door haar des te beter uitkome in de hem van God gegeven

13 taak. Want Adam is als eerste geformeerd, daarna Eva, als
hulpe van haar man. Zij neemt ,dus ide tweede plaats in.

14 Zij heeft zich eenmaal op de voorgrond gedrongen.
Adam heeft zich niet eerst laten verleiden, maar de vrouw
is, nadat zij zich heeft laten verleiden, in overtreding ge-
komen, en heeft toen de man verleid, en zo de wereld aan
de satan uitgeleverd.

15 Maar zij zal gered en zalig worden, door haar bijzon-
dere taak te vervullen, ,die God haar ,gegeven heeft in het
kinderen-ter-wereld-brengen voor de Here, om zo mee te
bouwen aan de komst van Zijn koninkrijk, zo zij tenminste
volhardt in het geloof en die taak voIbrengt uit lief de tot
God, en haar lichaam, haar leven en haar kinderen heiligt
voor en wijdt aan God, in rustige bezonnenheid1).

ZO mag zij de wereld helpen redden, die door haar
toedoen eens verloren ging.

3. VAN DE AMBTSDRAGERS TOT DE HEILIGE
DIENST.

3 : 1 Dit is een betrouwbaar woord Gods: Als iemand aspi-
raties heeft voor het opzienersambt, dan begeert hij een
voortreffelijke taak. Maar het voortreffelijke ambt eist ook
voortreffelijke mensen!

2 Dus moet een opziener voorganger en voorbeeld zijn
voor de gemeente..Hij moet onbesproken in de wandel zijn.
Zijn huwelijksleven moet voorbeeldig zijn, doordat hij zich
onthoudt van de ontaarding van het huwelijk bij de hei-
denen, die zich dikwijls meerdere vrouwen nemen. Hij moet
de man van niet meer dan een vrouw zijn. En wie anderen
leiding heeft te geven, moet zelf beheerst zijn, matig en
sober, ingetogen en verstandig, waardig en beschaafd, ook
gastvrij en gaarne vreemdelingen, die hulp behoeven, her-

1) Bezonnenheid, het tegendeel van wereldse hartstocht. Het is het door het
geloof gezond gernaakt verstand, dat zich bezint op de wil Gods.
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bergend. Hij moet ook een open hart en huis hebben voor
anderen.

3 Zal iemand geschikt zijn voor opziener, dan moet hij
bekwaam zijn tot het geven van onderricht, en dus ook zelf
thuis zijn in Gods Woord. Hij mag ,geen slaaf zijn van zijn
hartstoehten, doordat hij bijvoorbeeld aan de wijn verslaafd
is, of zijn drift niet kan beheersen en opvliegend is. Hij
moet zich niet door zijn driften laten beheersen, maar door
het Woord des Heren, en dus niet opvliegend of strijdlustig
zijn, maar inschikkelijk. Hij behoort niet ,geldzuchtig te
.wezen., zijn eigen belang zoekend, maar te leven voor de
belangen van anderen.

4 Zal hij de gemeente kunnen leiden, dan moet hij voor
alles zijn eigen ,huisgezin goed regeren, en zijn kinderen
in onderdanigheid houden, zodat ze met alle eerbaarheid
wandelen.

5 Want wanneer iemand niet in staat is zijn eigen huis-
gezin te tbesturen, hoe zal hij zorg dragen voor ,de gemeente
Gods?

6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, die licht hoog-
moedig en verwaand, opgeblazen kan worden, opdat hij
niet, door hoogmoed beneveld, in het oordeel van ,de duivel
valle, die ook in zijn verblinding zichzelf is gaan zoeken
en niet Gods eer.

7 Hij moet ook gunstig bekend staan bij hen, die buiten
de gemeente staan: de niet-christelijke maatschappij, waar-
in de gemeente optreedt, opdat hij (en de .gemeente, die hij
moet voorgaan) niet in opspraak kome, en het evangelie in
discrediet brenge, en zo in de strik van de lasteraar 1) valle,
die er op loert, of er niet wat op de gemeente te ze,ggen valt.

8 Het diakenambt vereist dezelfde eigenschappen. De
diakenen moeten eveneens waardig zijn en ernstig. En waar
zij tussen twee partijen instaan, de gevers en de ontvangers,
moeten ,zij niet met twee monden spreken. Ze horen niet
verzot te zijn op wijn. Ze moeten ,geen slaaf zijn van hun

9 lusten. En ze moeten niet op winstbejag uit zijn. Want hoe

1) De St. Vert. heeft „strik des duivels". Het woord, hier door duivel
vertaalt, betekent iechter lasteraar. Natuurlijk zijn de lasteraars in de wereld
dienstknechten en handlangers van de grote lasteraar van Christus' werk in
Zijn gemeente!
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zouden zij de belangen van anderen met lief de en trouw
kunnen behartigen, als zij er op uit zijn zichzelf te zoeken?
Zij moeten gelOvigen wezen, die het geheimenis des .geloofs,
ons in het evangelie geopenbaard, bewaren in een rein ge-
weten. Zij moeten met een oprecht ,geweten in een godzalige
wandel tonen, .dat hun leven .wordt beheerst door het myste-
rie der openbaring, dat door hen in het geloof wordt omhelsd.

10 En ze moeten eerst op de proef gesteld worden, en een
proeftijd doormaken, om daarna, als er .geen klachten zijn,
hun dienst te vervullen.

11 Hun vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn. Geen
kwaadspreeksters (want hoe zouden haar mannen de tere
en vertrouwelijke zaken van de behoeftige leden der ge-
meente kunnen behartigen, als hun eigen vrouwen .geen
geheimen kunnen bewaren?). Matig en sober moeten hun
vrouwen zijn, betrouwbaar in alles.

12 Ook de diakenen moeten mannen van een vrouw zijn.
Hun kinderen en hun eigen huisgezin moeten ze ,goed be-
stieren.

13 Op deze wijze moeten de ambtsdragers dienen. 'Dat is
vereiste voor het heil van de .gemeente. Maar z45 wordt hun
dienst ook voor henzelf tot een rijke zegen. Want zij, die
,hun ouderling- of diakenambt voorbeeldig hebben uitge-
oefend, ,stijgen in de achting der gemeente, waardoor hun
arbeid een goede ingang vindt, en krijgen veel vrijmoedig-
heid in het spreken en in het ,geloof in Christus Jezus.

14	 Dit schrijf ik u, in de hoop, dat ik spoedig tot u kan
15 komen. Voor het geval echter, dat ik op,gehouden mocht

worden, weet ,ge nu alvast, hoe men zich moet gedragen in
het huffs Gods, de gemeente des leven den Gods. Hoe no ding
is dat! Zij is een pijler en fundament der 'waarheid! God
de Here wil door Zijn ,Geest in de .gemeente de waarheid
bevestigen, opdat deze op haar beurt haar als een aanplak-
'mil aan ‘de wereld openlijk bekend make! 1)

1) De Kanttekeningen van de Stateribijbel zeggen hier zo mooi: „gelijk de
overheid haar plakkaten en wetten aan pilaren of andere vastigheden pleegt aan
te slaan en (te) hechten, om aan alien bekend te worden, zo wordt hier verklaard
het ambt en de sc:huldige plicht der gemeente te zijn, de waarheid te verbreiden
en tegen alle dwalingen te bevestigen". Dat is haar roeping. Vandaar dat de
leiding en de goede wandel der ambtsdragers er zo zeer op aan komt.
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16 En daar zijn we 't alien over eens: heerlijk is wat de
kerk is toebetrouwd om te bewaren en uit te dragen. Ge-
weldig is het heilgeheim der igodsvrueht! De Godvrezende
gemeente heeft wat te verkondigen! Heel wat anders dan
de z. g. mysterien der Griekse „godsdiensten", die bedenk-
selen van mensen 1) zijn! Zij heeft te verkondigen niet
maar een verzonnen leer van mensen, maar de openbaring
van de Levende! Van Hem, Die geopenbaard is in het
vlees, waarin Hij ons kwam verlossen. Waardoor Zijn heer-
lijkheid wel werd bedekt, maar door die verhulling scheen
ze telkens heen. Immers, Hij werd in Zijn vernedering tge-
rechtvaardigd door de Geest, Die op Hem uitgestort, Zijn
heerlijkheid deed doorlichten, tegenover de miskenning
door de wereld, welke heerlijkheid zich tenslotte in Zijn
opstanding luisterrijk manifesteerde. Hij is in die heerlijk-
heid aanschouwd door de engelen, toen Hij als Overwin-
naar van de dood en de zonde ten hemel opvoer vol eer.
Hij is verkondigd onder de heidenen, en +het wonder is
geschied: Hij is ,geloofd in de wereld, waar velen in Hem.
hun Neil, hun hoogst geluk ,gevonden hebben. Hij is verhe-
ven in de heerlijkheid, om daar Zijn, wederkomst voor te
bereiden en Zijn kerk te vergaderen en alles tot de eind-
overwinning te leiden!

4. VAN DE STRIJD, DIE MET DE AMBTSDIENST IN
DE GEMEENTE VERBONDEN IS.

4 : 1 Dit is de hoge roeping van de gemeente, en tot haar
beleving moeten de ambtsdragers de ,gemeente van Chris-
tus leiden en voorgaan. Maar dat getuigen van en bewaren
van de waarheid gaat niet zonder dat ze strijd en tegenkan-
ting oproepen. De Geest van Christus, Die naar 's Heren
belofte mij en de andere apostelen de toekomende Bingen
verkondigt, zegt nadrukkelijk, dat in de laatste tijden, het

1 ) Zie Berkhof, „Geschiedenis der Kerk", biz. 16. Toespeling op de in Paulus'
dagen geweldig ingang vindende Oosterse religies met hun geheimleer (myste-
rien) en geheimzinnige inwijdingsceremonien, die de ,overwinning van ha leven
op de dood voorstelden en een uitzicht op een beter leven wilden geven.
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laatste tijdperk in de heilsgeschiedenis, waarin wij nu levee,
sommigen van het geloof afvallen zullen, doordat zij dwaal-
geesten toevallen, en leringen van boze igeesten volgen. Ze
zullen niet maar de gemeente van buiten bestrij den, maar
vooral trachten haar inwendig te verdelen en van de waar-

2 heid of te tronen. Die dwaalgeesten spreken, dat is juist
bet duivelse, geveinsdelijk leugen. Ze dragen toch het brand-
merk in hun geweten van de Vader der leugenen, die ze
toebehoren.

3 Ze leren de vroomheid in uitwendige dingen te zoeken,
in allerlei onthoudingen en in een ascetische leefwijze, alsof
daar de zaligheid mee verdiend kon. worden 1 ) .

Ze verbieden te huwen, en achten de ongehuwde staat
heiliger clan de ,gehuwde. Ze gebieden, zich van bepaalde
spijzen te onthouden, welke God toch geschapen heeft voor

4 de gelovigen, die de waatheid hebben leren kennen, dat al
wat God geschapen heeft, goed is, en niets daarvan ver-
werpelijk en onrein, als we het maar met dankzegging nit
Gods hand ontvangen. Hoe zou onrein kunnen zijn 'wat
God ons geeft! Als het maar op de rechte wijze gebruikt

5 wordt en tot het rechte doel. Het wordt namelijk ,geheiligcl,
in Gods dienst tot een recht en heilig .gebruik gericht, door
Gods Woord, dat zegt, dat en hoe wij het gebruiken molten,
en ,door het gebed, waarin we genade vragen om het in
Gods dienst en tot Gods eer te leren .gebruiken.

6 Als gij dit de broederen voorhoudt, zult ge een goed
dienstknecht zijn van Christus Jezus, de 'Opperste Herder
en Leidsman .des ,geloofs, Die de kudde op de goede weide
,houdt. Zelf moet ge u daartoe goed voeden met de woorden
des ,geloofs, der goede leer, die ,gij als discipel gevolgd zijt.
Hoe zult ,ge anderen de goede weg wijzen, als ge hem zelf
niet goed kent?

1 ) Echt een Griekse ,dwaling, maar ook de Jood niet sreemd, om door de
doding van het lichaam ,de verlossing der ziel te hewerken. Nog steeds duikt de
neiging op, de zonde in het lichaam te zoeken en om heiligheid aan allerlei
onthouding toe te schrijven; niet zijn verlossing alleen in het volbrachte werk
van Christus te zoeken, maar in allerlei eigenwillige „vroomheid". Dat is echt
naar het vlees. Het is het moeilijkste voor het vlees om het te verwachten
van genade alleen. Daarom is de apostel ook zo scherp, omdat hij de verzoeking
tot ,eigenwillige godsdienst zo vreest, die een vijand is van alle ware godsvrucht.
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7 Maar keer u af van de onheilige oudewijvenpraat van
die •waalleraars. Hun zogenaamde heiliging is goddeloos
en onheilig, omdat ze niet vraagt naar de wegen Gods en
naar Zijn wil, maar de platgetrapte paadjes van hun eigen
dwaze .bedenksels bewandelt, die, als eigenwillige gods-
dienst, Gode een gruwel zijn 1).

Train 2) uzelf maar ingespannen in de ware ,godsvrucht,
en leer dit uw gemeente: de Here te dienen naar Zijn
Woord!

8 Want de training van (het lichaam door onthouding
of wat ook maar, is van weinig nut. Vasten, onthouding en

,dergelijke dingen, kimn.en in sommige gevallen nuttig zijn,
als we vrezen, dat iets ons tot zonde iwordt of .ons ophoudt
in de dienst des Heren. Maar het kan .zo Licht in eigenge-
rechtigheid verkeren, alsof het ons heiliger maakt. Zodat
we niet meer geheel en al onze zaligheid zoeken in het alge-
noegzame verlossingswerk van Christus alleen.

Maar het vrezen. van God en Hem eerbiedig .dienen, is
tot alle dingen nuttig, want daaraan is een belofte verbon-
den van leven voor heden en toekomst. Het gelovig bezig-
zijn met wat de Here wil, schenkt Ilk Leven, het eeuwige,
en dat is het enige wat we werkelijk nodig hebben.

9	 Dit is een betrouwbaar .woord, en waard, idat ieder het
aanneemt en er naar leeft.

10 Ja, hierom sloven wij ons af en igetroosten wij ons zo
,grote moeite en inspanning um anderen het .evangelic te
brengen, omdat wij zelf onze hoop ,gevestigd hebben op de
levende .God, inplaats van op dude .werken. En in die hoop
worden we niet beschaamd. Hij is een Beschermer en On-
derhouder van alle mensen, die nog dagelijks Zijn roepstem
horen om 'zich aan Hem toe te betrouwen. Hij is het
die hen nog dagelijks zegent. Hoe zal Hij niet de Redder
en Heiland zijn der ,gelovigen, die zich door Hem laten red-
den voor tijd en eeuwigheid!

1) Het woord, voor onheilig gebruikt, betekent: platgetreden, zoals een
geliefd paadje, dat de eigenwilligheid graag loopt; daarom ook: onheilig, on.-
goddelijk, niet naar Gods wil vragend, goddeloos.

2) Het woord, ,dat hier staat, is hetzelfde als we voor de sport gebruiken. Er
staat eigenlijk: de liehamelijke gymnastiek is tot weinig nut; „de apostel wordt
hier lichtelijk sarcastisch", zegt Calvijn.
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11, 12 Dit moet ge bevelen en leren. Wees niet bevreesd en
schuchter omdat ge nog zo jong zijt. Want niemand ver-
achte u om uw jonkheid. Denk maar aan uw roeping, en
wees een voorbeeld voor de ,gelovigen.: in woord en iwandel,
in lief de, in ,geloof en in reinheid.

13 Totdat ik kom, moet ,ge voortgaan .de gemeente de
Schriften voor te lezen, de gemeente daaruit vermanend,
vertroostend en onderwijzend. Dat is het beste middel am
ze immuun en sterk te maken tegen de invloed en het
drijven der dwaalleraars.

14 Veronachtzaam de gave niet, die ge bezit, en u inder-
tijd geschonken is ander handoplegging van de gezamen-
lijke .ouderlingen, toen ,ge tot uw ambt werd ingeleid 1), en

15 'die u bij die gelegenheid profetisch is toegezegd! Wees
daarmee bezig, wees er in! Leef er in, opdat alien duide-
lijk ,zien, dat ge vooruitgaat 2).

16 En vergeet niet, terwijl ge op anderen toe moet zien,
aandacht te ,geven aan uzelf. Een dienaar des Woords kan,
terwijl hij anderen vermaant, zo licht zichzelf voorbijzien.
En heb acht op de leer en toets uzelf daaraan, en volhard
daarin, en blijf daarbij. Dat doende, zult gij zowel uzelf
als die u horen behouden.

5. DE VERSCHILLENDE OBJECTEN VAN DE
PASTORALE DIENST.

5 : 1 Nu ga ik u zeggen, hoe ige uw pastorale arbeid in de
gemeente moet verrichten ten opziehte van de velerlei per-
sonen en eategorieen, waarmee gij te maken hebt.

Ge moet idaarbij rekening ihouden met ieders leeftijd
en karakter.

Als een oude man vermaand moet warden, vaar dan

1) Welke gave Timotheus bezat, laat zich alleen maar raden. Uit het voor-
gaande vers zou men of kunnen leiden, .dat het de „gave der profetie" was, d.w.z.
een diep inzicht in de Schriften en de gave iom dit anderen mee te delen.

2) „Een belangrijke raad voor de talentvollen, die het er niet op aan mogen
laten komen, maar die arbeidzaam moeten zijn met hetgeen hun gegeven is"
(Smelik). „Niet door het gebruik, maar door traagheid verslijt de gave", zegt
J. v. Andel.

23



I Timotheus 5 : 2—

niet heftig tegen hem uit, maar vermaan hem met pieteit
en eerbied, zoals een zoon met zijn vader zou spreken 1).

Doe het jonge mannen als broeders, waar ge naast ,gaat
staan.

2 De oude vrouwen moet ge, als ze te berispen zijn, aan-
spreken ,als ieen zoon zijn moeder zou ,doen. Zal men hard
tegen zijn moeder zijn! Vooral niet als ze oud geworden is!

Jonge vrouwen, die een voorwerp worden van ver-
maning, moet ge als zusters, in broederlijke toon terecht
iwijzen, natuurlijk alle reinheid bewarend in het verkeer
met hen 2).

3 Zorg voor die weduwen, ,die weduwen in de ware zin
des woords zijn. Die, welke haar natuurlijke besehermer en
verzorger verloren hebbende, niet in haar eigen onderhoud
kunnen voorzien, en ook niemand hebben, die voor haar
zorgen kan.

4 Maar heeft een hulpbehoevend geworden weduwe kin-
deren of kleinkinderen, ,dan moeten die leren, voor alles
eerst aan eigen familie weldadigheid te betonen, en zo aan
het voorgeslaeht vergelden, hetgeen ze .eraan te danken
hebben. Want ,dit is in Gods oo,g schoon en lieflijk.

5 Aangaande het gredrag der weduwen het volgende: Eon
weduwe dan in de voile zin des woords, die alleen staat,
vestigt haar hoop op God, en volhardt in smekingen en
gebeden nacht en ,dag. Zulke biddende weduwen zijn leven-
de lidmaten van de gemeente en, hoe zwak en hulpeloos,
steunpilaren der kerk.

6 Die echter onder haar, ,die het iom een weelderig en
gemakkelijk leven te ,doen is, zijn levend tdood, als een dode
boom, die ,geen vrucht draagt. Zij leven niet voor anderen,
maar voor ziehzelf.

7	 In al deze dingen moet ,ge ,ze leiding ,geven, en verma-

1) „De oude ontvange de indruk", zegt J. van Andel, „dat wij als verlegen zijn
met onze taak om hem op zijn zonde te wijzen, en ze niet uit meesterachtigheid,
maar omdat ze ons opgelegd is, volbrengen, zodat wij liever de rollen omge-
keerd, en ons van hem vermaand zagen". Het woord, dat hier voor vermanen
gebezigd is, zit ook in het woord parakleet, en betekent zowel vertroosten als
raadgeven.	 , ,.-,1 ,,'

2) „Troebele vertrouwelijkheid tegenover de jonge vrouw worde vermeden"
(Smelik).
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nen het goede te doen, opdat de gemeente onberispelijk
blijve.

8 Maar iemand die voor zijn. familie, en vooral voor zijn
eigen huisgenoten niet zorg draagt, die heeft zijn ,geloof
verloochend. In dat geloof immers heeft hij beleden, sdat
,hij God zou liefhebben ook in de naasten, die de Here voor
zijn verantwoording legt. Laat hij dit na, idan is hij erger
dan de ongelovigen, die nog uit natuurlijke liefde voor el-
kaar plegen zorg te dragen. Want ,hij zondigt niet ,maar
tegen de natuurlijke liefde, maar ook tegen het bevel van
het evangelie.

9 Als weduwe worde op .de lijst gezet van haar, die in
de ,gemeente hulpdiensten verrichten en daartoe door .de
,gemeente onderhouiden worden, iemand niet beneden de

10 zestig jaren, die de vrouw ,geweest is van een man 1). Inzake
goede werken moet van haar kunnen ,getuigd worden, dat
zij kinderen een rgoede opvoecling heeft gegeven, gastvrij-
,heid iheeft bewezen, igaarne een dienares is igeweest van de
dienaars des Heren, en de iheiligen de voeten heeft gewassen;
verdrukten moet zij hebben bijgestaan. In een woord, ze
moet zich op alle snort van goed werk toegelegd hebben.

11 Maar weer de jonge weduwen van de lijst van gemeente-
weduwen, want wanneer zij door weelderig leven ontrouw
worden aan. Christus 2), komt de lust ,om te huwen bij

12 haar op, en halen 'zij een oordeel over zich, iomdat ze ►hun
vroegere .belofte van trouw aan Christus hebben verzaakt.

13	 Tegelijk leren zij niets doen en leeglopen, en de .huizen
rondgaan, niet maar zonder bezigheid, maar zich bezig

1) Uit de geschriften der kerkvaders blijkt, dat in de oude christelijke kerk
dikwijls vrouwen hulpdiensten verrichtten, vooral weduwen. Ignatius groet in
zijn brief aan de gemeente van Smyrna de „weduwen, die maagden genoemd
worden", dus die vender ongetrouwd zijn gebleven. Volgens Tertullianus moesten
zij zieken verzorgen en voor hen bidden, wezen opvoeden, jongere vrouwen leiden.

2) Eigenlijk staat er „wulps worden tegen, Christus" aan Wie zij eerst trouw
ge.yvoren. h ' it-22:;, en nu ontfouw worden. Daarin lit uitgedrukt, dat zij juist
gevaar lopen, .door een onzedelijk leven Christus te verlaten.

De apostel heeft geen bezwaar tegen een tweede huwelijk, zie vs 14, maar wel
hiertegen, dat een jonge weduwe zegt, ongetrouwd te willen blijven, en zich
Christus te willen wijden, maar later haar belofte ontrouw wordt, en tot zonde
vervalt. Dat heeft een funeste invloed op haar geestelijk leven en brengt de
gemeente des Heren in opspraak.
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houdend met allerlei ijdele praatjes, en overal nieuwsgierig
de neus instekend, en pratend over iongepaste dingen.

14 Ik wil daarom, dat ide jonge weduwen weer ihertrouwen
en zo weer een taak krijgen: kinderen voortbrengen, haar
huis bestieren; ik wil dat ze de tegenstanders geen oorzaak
geven tot lastering. Er zijn al waarschuwende voorbeelden.

15 Enigen 'hebben zich afgewend, de ratan achterna, tot een
slecht leven.

16 Wanneer een tgelovige vrouw weduwen te haren laste
heeft, laat zij die ondersteunen, opdat de gemeente er niet

'door worde bezwaard, ,opdat deze de waarlijk ,behoeftige
weduwen verzorgen kan.

17 Wat ik ,gezegd heb over het onderhoud van weduwen,
herinnert mij aan een andere kwestie van de kerkelijke
financien: de ouderlingen, 'die goed voorgaan, komt dub-
bele wedervergelding 1 ) toe. Ik heb vooral het oog op hen,
.die zich belasten met de moeitevolle arbeid van de Woord-
verkondiging en het onderricht aan de gemeente, 'die daar-
aan al hun tijd moeten geven, en ,dus niet voor eigen levens-

18 onderhoud kunnen zorgen. Immers, .de Schrift zegt ,00k al:
,gij zult de 'dorsende os niet 'muilbanden. In dat gebod wil
God de mens niet slechts barmhartigheid jegens het wer-
kende dier inprenten, maar ligt meteen ook een diepere
zin opgesloten, namelijk dat de arbeider zijn loon waardig
is. Ook .de ,dienaars in de gemeente 2).

19 Ga op een aanklacht tegen ,een ouderling niet in, tenzij
die door twee of drie getuigen gestaafd wordt. Wie toch
staan meer aan valse beschuldiging en verdachtmaking
bloot, dan zij, 'die in 'de gemeente arbeiden, vooral als ze
,getrouw zijn in het vermanen en bestraffen van de zonde! 3)

20	 Bestraf echter die zich misgaan, in aller tegenwoordig-

1) Het woord, hier gebruikt, betekent ook: honorarium, waar ook de ge-
dachte van ,eerbewijs in zit.

2) Dent. 25 :4, vgl. I Con 9 : 9, waar ,duidelijk blijkt, dat de apostel hier
spreekt over het onderhoud van de dienaren des Woords in de gemeente.

3) De Kanttekenaren merken hier op: „De reden is, omdat .zulken, die in
deze openbare dienst ,der regering der gemeente zijn, .daar zij een ieder moeten
vermanen, en de ,ongeregelden bestraffen, licht tegen zich tegenzin en kwaad-
willigheden kunnen verwekken, en dat zelfs het aannemen van de beschuldigin-
gen om daarover te oordelen, een man verdacht maakt, en ,derhalve tot ergernis
van de gemeente en tot opspraak van dezelve strekt".
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heid, opdat ook de anderen vrees krijgen voor de zonde.
21 1k bezweer u voor Gods aangezicht en voor Christus,

voor Wiens rechterstoel gij eens zult worden .gesteld, en
voor de uitverkoren engelen, die verkozen zijn om mede
de vierschaar te vormen, voor Welke ,ge u eens over uw
dienst moet verantwoorden, dat gij daaraan de hand houdt
(en u niet door zwakheid of schuchterheid laat weerhou-
den) , zonder vooroordeel tegen iemand, en zonder partij-
digheid. Laat u niet leiden in uw oordeel door sympathie
of antipathie.

22 Stel ook niemand door handoplegging overijld in het
ambt. Stel hem niet 'in zulk een ,gewichtige vertrouwensposi-
tie, van wiens godzaligheid en geschiktheid ge niet ten voile
overtuigd zijt. Maak u niet medeplichtig aan anderer over-
tredingen door 114 lichtvaardigheid. Bewaar ook uzelf rein.

23 Zorg ook voor uw eigen gezondheid, opdat ,ge geschikt
blijft voor uw taak. En drink voortaan niet meer enkel
water, maar gebruik ter versterking wat .wijnvoor uw zwakke
maag en uw telkens terugkerende ongesteldheden 1 ) .

24 Nu kom ik nog even terug op wat ik boven 'schreef
over het voorzichtig zijn met het schenken van vertrouwen.
Bij ,sommige mensen zijn hun zonden van tevoren al duide-
lijk: ze leggen er dik bovenop. Maar bij anderen komen ze
eerst later aan het licht, en dat is juist het gevaarlijke.
Maar het valt ook wel eens mee.

25 Met de goede werken is het zo ,gesteld: Van sommigen
vallen zij terstond in het oog; bij anderen is idit niet het
.geval: het goede, dat in 'hen schuilt, komt eerst later te
voorschijn. Er zijn van die stillen in den lande, die mee-
vallen. Maar al vallen die .goede werken bij zulken niet

1) „Dit is geen pleidooi voor natuurgeneeswijze", schrijft Smelik a.w., „noch
voor het gebruik van sterke drank als zodanig. Het is helemaal geen pro- of
contrabetoog. Het is een hartelijke wenk, meer niet. Als het dan moet, leggen
wij nadruk op drie ,dingen: het is niet een raad voor ieder; het is een raad,
die de wijn als geneesmiddel aanbeveelt; en er wordt van een weinig wijn ge-
sproken. Het vers mag dus niet als een apostolisch argument tegen de alcohol-
bestrij ding gelden. Hoogstens kan het idienen om aan te tonen, hoezeer ethische
voorsehriften naar hun vorm en inhoud door de omstandigheden worden be-
heerst...." „De zondaar is ten allen tijde een groot kenner van wetsbepalingen
geweest. Zo nodig creert hij nit adviezen een nieuw wetboek, opdat hij van
de uit hun verband gerukte bepalingen een „objectieve" verdediging zou
kunnen construeren".
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terstond in het oog, zo is het toch onmogelijk, dat ze op
den duur verborgen blijven.

Oordeel daarom niet lichtvaardig, maar beid uw itijd.
6 : 1 Dan heb ik nog een opdracht voor de verhouding van

de slaven tot hun heren. Alle leden der gemeente, die
als shaven het juk der dienstbaarheid dragen, moeten dit
niet eigenmachtig willen afwerpen, vtiOr de Here het hun
afneemt. Zij moeten hun heren alle eerbied waardig keuren.
Door ongehoorzaamheid en opstandigheid zou de Naam
Gods gesmaad en de leer der zaligheid gelasterd worden,
alsof die aanzet tot revolutie.

2a Ook die slaven, die gelovige heren hebben, mogen hen
niet geringschatten, denkende, dat ze hen, omdat ze nu
broeders in de Here zijn, niet meer behoeven te tgehoor-
zamen. Maar ze zullen integendeel hun dienst nog beter
en getrouwer waarnemen, omdat zij gelovigen zijn en ge-
lief den Gods, die hun trouwe plichtsvervulling wederkerig
met weldoen vergelden 1).

6. VAN DE BIJZONDERE GEVAREN TOT HET

HEBBEN VAN BIJOOGMERKEN IN DE VERVUL-

LING VAN DE AMBTELIJKE DIENST.

6 : 213	 Zo zult ge leden en vermanen, zoals ilk hierboven ge-
schreven heb.

1 ) „Het woord vrijheid, door Jezus en Paulus vaak gebruikt, heeft in de oud-
Christelijke tijd veel misverstand gewekt. Slaven aehtten zich ontslagen van de
verplichtingen, tegenover hun meesters, vooral wanneer deze ook Christenen
en dus broeders waren. Heel licht ikwam men ertoe, misbruik te maken van
deze heren, die als gelovigen hun best deden, weldadig te zijn, ook tegenover
bun slaven...." „Het woord vrijheid, los van het Evangelie, heeft steeds weer
de mensen bijkans tot dronkenschap vervoerd. Maar in de Evangelische sfeer
betekent het nimmer zonder meer bevrijding-van-wat-dan-ook...." „Noch de
opheffing der slavernij, noch de annulering der schulden, noch het afwerpen van
politieke overheersing, noch de vernietiging van iedere traditie, is door de
apostelen als programpunt der Christelijke prediking aan de orde gesteld...."
„Het zou door zijn voorbarigheid tot economisehe ontwrichting zonder herop-
bouw hebben geleid. Het Christendom heeft de slavernij niet afgeschaft, maar
de bodem wend weggegraven, de wortels werden, afgevreten" (Smelik).
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3	 Wanneer iemand anders leert, en niet de gezonde,
heilzame woorden van de Here Jezus Christus bijvalt, naar

4 de leer, die overeenkomt met de ware .godsvrucht, dan is
hij opgeblazen en eigenwijs, ihoewel hij niets weet. En dan
heeft hij een ziekelijke voorliefde voor disputen en debat-
ten, en liidt hij aan zucht tot haarkloverij. En dat is een
bron van nijd, twist, lastering en verdachtmaking, kwade

5 vermoedens, en geharrewar bij mensen, die verward zijn
in hun verstand, en het spoor der Nvaarheid zijn bijster ge-
raakt. Ze zoeken niet ‘de Here en Zijn eer en bet hell der
ibroederen, maar zichzelf, wat ook hieruit blijkt, dat zij
de godsvrucht, het dienen van de Here, beschouwen als ,een
winstgevend bedrijf 1).

6 't Is waar : de vreze Gods is een bron van rijke winst 2),
als ze geen gewin zoekt! Wanneer ze gepaard ,gaat hiermee,
dat men „aan zichzelf genoeg ► eeft", dat wil zeggen: te-
vre den is met wat de Here geeft.

Het is ,een winst, die niet duet haken naar, en dus af-
hankelijk maakt van ,geld en goed, maar gepaard gaat met
onafhankelijkheid van het aardse goed, omdat men zich
alleen en uitsluitend iafhankelijk weet van de zegen des
illeren, en genoeg heeft aan de Here 3).

7	 Waarom hunkert een mens naar geld en goed? Wij

1) Wellicht hebben deze leraars, net als de wijsgeren van hun tijd, zich voor
hun onderricht laten betalen. Sarcastisch zegt Paulus: wat een bewijs, dat het
hun ernst is met de vreze Gods!

2) Eigenlijk staat er: „de vreze Gods is een winstgevend bedrijf". Calvijn
zegt ,bij de verklaring van het 6de vs: „de apostel zegt bier, op bevallige wijze
ironisth verbeterend: zeker, er is winst in de godsdienst".

3) Het woord autarkie, dat de apostel hies gebruikt, was ibij ,de StoIcijnen,
een richting onder de Griekse wijsgeren, geliefd. Het houdt veel meer in dan
„vergenoeging" (Statenvertaling) of tevredenheid (Nieuwe Vertaling), Het be-
tekent eigenlijk: op zichzelf kunnen staan, aan zichzelf genoeg hebben, °nal-
hankelijkheid, zelfbeheersing. Een StoIcijn wilde zichzelf genoeg zijn, onbe-
roerd blijven bij vreugde en droefheid en onder de wisselvalligheden van het
leven, dat Loch altijd tegenviel, waarin en, waarachter de goden, jaloerse goden,
naijverig op het mensengeluk, en het onberekenbare noodlot loerden, om een
mens in het ongeluk to storten. Vandaar 'de uitdrukking ,„stolicijns", „stoicijnse
gelatenheid".

De apostel zegt: een christen kan echt autark zijn, is voor zijn geluk niet
afhankelijk van het aardse, niet omdat hij aan zichzelf genoeg heeft, maar om-
dat hij Christus heeft. In de godsvrucht heeft hij genoeg. De prachtigste uiteen-
zetting van de christelijke .,vergenoegdheid' vindt u in Philipp. 4 : 11-13.
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hebben niets in de wereld meegebraeht, toen we geboren
werden, we kunnen, als we sterven moeten, ook niets daar-
uit meedragen. Dat is de nuchtere waarheid, maar sommi-
gen jagen het aardse goed na, alsof zij het vast kunnen hou-
den. Het bezit daarvan duurt echter niet eeuwig.

8 . We moeten geen slaaf worden van het aardse goed.
Maar als we onderhoud en onderdak en kleding hebben,
dan moeten we ,daaraan .genoeg hebben, en daarmee te-
vreden zijn. We moeten niet meer begeren dan voor het
onderhouden van het leven nodig is. En voorts ons ver-
heugen, dat we in de godsvruc'ht voor tijd en eeuwigheid
genoeg hebben. Zo moet .de levenshouding van de christen
zijn.

9 Zodra men echter rijk wil worden en door begeerte
naar bezit bevangen wordt, verliest men zijn vrijheid en
verliest men o zo licht zijn God! Wie rijk willen worden,
maken zich tot een speelbal van boze machten. Ze worden
gevangen in menigerlei verzoeking, om zich te verrijken
door overtreding van Gods geboden, en lopen zo in de strik,
waarin de satan hen vangt. Ze worden geboeid in vele
dwaze en schadelijke begeerten en lusten, schadelijk en
dwaas, daar ze de mens ,doen wegzinken in de diepte van
het verderf en van zijn geestelijke ondergang.

10 Want de geldzucht is de wortel van velerlei kwaad,
waarin alle winst der igodsvrucht wordt verspeeld. Tit zucht
tot geld en .goed zijn sommigen van het 'geloof afgedwaald
en hebben zichzelf — die armen! —, inplaats van het
gewaande geluk te verkrijgen, doorstoken met vele smarten.
Als s'martelijk wondende pijlen, ,die in het vlees steken en
alle genot vergallen en alle rust ontnemen, kwellen hen
zorg en angst, de .begeerten jagen hen voort, ze bezoedelen
zich met allerlei zonden, en gewetenswroeging neemt de
vrede weg.

11 Maar gij, o Timotheus, ,ge zijt immers een mens Gods,
die de Here Zich toegeeigend heeft om voor Hem te leven.
Laat u niet gevangen nemen om als slaaf de Mammon te
.dienen. Gij, o mens Gods, vlied weg van deze dingen, die
anderen najagen. Beweeg gij u in tegengestelde richting,
waarheen de Here u .geroepen heeft, en jaag na de dingen,
die boven zijn: gerechtigheid, het doen van Gods wil;
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godsvrucht, vrees om Hem te mishagen; geloof, vertrouwen
op Hem en alles van Hem verwachtend; liefde tot Hem;
voiharding en standvastigheid; zachtmoedigheid.

12 Laat u niet verleiden om deel te nemen aan het ige-
vedht om het aardse goed, maar strija de goede, schone,
edele strijd, waartoe het geloof oproept. Graai niet naar
wat vergankelijk is en geen vrede geeft, maar grijp, zoals
de wedloper reeds de hand vooruitstrekt naar de prijs, naar
het eeuwige leven, dat God belooft hun die Hem liefheb-
ben. Het is een worsteling die uw leven zal duren, een
jagen, dat uw hele leven in beslag neemt, en geen plaats
laat aan jagen naar iets anders 1).

Het eeuwige leven, diir zijt ,ge toe opgeroepen, daarop
aan hebt ge de ,goede belijdenis gedaan, toen ge de Here
beleden hebt als het hoogste .goed, ten aanhore van vele
,getuigen, en ge beloofd hebt, dat ge Hem wildet zoeken en
voor Hem strij den.

13 Uw leven moet nu verder een belijden daarvan. blijven!
Ik beveel u voor Gods aangezidht en in Zijn tegenwoordig-
heid, als Die mij hoort. — Ik weet, dat Hij het beveelt, Die
ons allen het leven geeft en daarom ook voor Hem te leven
vraagt, maar Die, als het u het leven zou komen te kosten,
Zijn trouwe belijders ook uit de dood kan opwekken. Ik
beveel u ook in tegenwoordigheid van Jezus Christus, Die
niet maar vraagt, dat wij ons leven belijdend voor Hem
inzetten, maar eerst Zelf voor Pilatus de ,goede belijdenis
betuigd heeft! — wat Hem het leven heeft gekost!:

14 Volbreng dit gebod, knoei niet, door twee dingen te
willen combineren, die niet te combineren zijn, of door
bijoogmerken te ihebben, maar houd dit gebod .onbevlekt
en onberispelijk tot op de dag van de wederverschijning
van onze Heer Jezus Christus. Dan wordt uw trouw be-

15 loond! Te Zijner tijd — en te rêchter tijd! — zal God als
bewijs, dat we niet vergeefs ,geloofd, noch ons bedrogen
hebben, de Here Jezus Christus aan Ale wereld tonen, Hem,
Die alleen volkomen igelukzalig is, en ook ,de volkomen

1 ) Dit ligt opgesloten in het gebruik van ,de gebiedende wijs in de tegenwoor-
dige tijd: de strijd duurt het hele levee en neemt het hele leven in beslag.

31



I Timotheus 6 : 16—

gelukzaligheid geven kan, de Alleenheerser, buiten Wie
niemand enige macht heeft of blijvend enige schade kan

16 doen. Hij, de Koning der koningen en Heer der heren, Hij
heeft alleen onsterfelijkheid, en kan als de fontein des
levens, die ons geven. Laat u niet betoveren door ,de glans
en het machtsvertoon der aardse vorsten! Ze zijn sterfelijk
en met hen vergaat al hun glans en macht. Maar Hij be-
woont een ontoegankelijk lieht, dat nooit van Hem wordt
weggenomen, zo heerlijk als nog nooit een wens ,gezien
heeft, en ook niet zien zal, zo verblindend. Alle aardse
heerlijkheid verbleekt daarbij. Hem behoort alleen alle
macht en kracht. Amen. Dat zal waar en zeker zijn!

17 Dit alles betrof ,degenen, die rijk willen worden. Die
rijk zijn aan aards goed in deze wereld, naar de begrippen
van en in de goederen van de tegenwoordige wereld hier,
moet ige bevelen, niet hoogmoedig te zijn op de hun immers
gesehOnken rijkdom. Die verzoeking moeten ze miiden, die
speciaal de rijken tot een valstrik kan worden. Laten ze voor-
al niet hun hoop en verwachting zetten op de zo onzekere
rijkdom, maar op de onveranderlijke God, op Wie ze aan
kunnen voor tijd en eeuwigheid, en Die de Geyer is van alle
geed. Het is niet van ons, wat we bezitten, maar Hij schenkt
ons alles wat we ontvangen, rijkelijk, om er mee wel te doen.

18 Die rijkdom zoeke de rijke: rijk zijn in goede werken,
vrijgevig en mededeelzaam. Laten de rijken niet bang zijn,

19 dat ze er armer van worden! ZO zullen ze zichzelf als
sehat opleggen een vaste grondslag voor de toekomende
wereld, het 'even, dat werkelijk leven is, niet vergankelijk
of onzeker, maar eeuwig blijvend.

20 o Timotheus, bewaak tach het u toebetrouwde depo-
sito 1), het Woord Gods, waarvoor ge verantwoordelijk zijt
.gesteld, dat ge ongesehonden moet bewaren, dat weer van
uw hand ongesehonden zal worden opgeeist. Ge zijt er bij
op wacht gesteld. Wees waakzaam, dat ,ge het evangelic
niet laat aanranden en verminken, maar Beef het door,
zoals het u is overgedragen.

1 ) Het woord, dat de St. Vert. door „panel" vertaald heeft, heeft Calvijn
overgezet door „depositum", een gedeponeerde geldsom, die in bewaring wordt
gegeven, waar men voor verantwoordelijk is, die men straks weer op het eerste
bevel aan de eigenaar moet afgeven zoals men haar ontvangen heeft.
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Ga uit de weg het onheilige, lege, holle gezwets der
zogenaamde „kennis" en de spitsvondige twistvragen van
wat men ten ionrechte ials wetenschap aandient 1), maar met
de rechte geloof skennis niets te maken heeft. Het is een
pad, dat van de ware godsvrucht afleidt, en tot •dwaling

21 voert! Sommigen, die zich daarmee ophielden, zijn van de
eenvoud .der waarheid afgeraakt en het rechte spoor des
geloofs bijster geraakt, en ze hebben het doel gemist.

De ,genade Gods is met u en helpt u tot dit alles.
Ge staat niet alleen.
Amen.

1 ) De apostel gebruikt hier het modewoord gnosis, dat kennis betekent, een
menselijk stelsel van redeneren en theologiseren, dat in de apostolische tijd
reeds opkwam, waartegen ook de apostel Johannes al waarschuwt, en ,dat met
het eenvoudige geloof aan het evangelie niets te maken heeft. De uitdrukking
„tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap" zal wel zien op de ijdele
gewoonte, waar niemand beter van wend, van vele zich als leraren en wetenschap-
pelijke imensen aandienende philosophen en sophisten, die net als bun heidense
collega's diepzinnige debatten hielden over tegenstrijdige stellingen, en zich
niet hielden aan het eenvoudige, klare Woord van God.

De kerkvader Irenaeus heeft deze ten onrechte genaamde wetenschap grondig
bestreden, en aan zijn werk een titel gegeven, die aan deze tekst herinnert.

De gemeente Gods heeft in heilig conservatisme het Woord des Ileren te ken-
nen, zuiver te bewaren, en door te geven aan het volgende geslacht.
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TER INLEIDING.

Zelfs bij •oppervlakkige lezing is te merken, .dat het geschrift, dat .onder
ons bekend staat als de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus,
uit een heel andere periode van diens leven stamt dan de eerste brief
aan zijn „geliefde zoon".

Deze laatste is vol van verwachtend uitzien naar een aanstaande ► e-
vrijding, gene spreekt van de dag der ontbinding, die aanstaande is. De
eerste brief ibevat een werkplan voor een nieuwe periode van zendings-
arbeid, de tweede gaat er van uit, dat de afsluiting van het werk bier op

aarde is gekomen.
In zijn eerste brief ziet Paulus horizontaal over het vlak der aarde naar

nieuwe horizonten, waar hij het evangelie van zijn Here wil heendragen
en hij de strijd wil aanbin.den met ongeloof en onkunde, in zijn tweede
brief is zijn blik verticaal gericht, naar .de hemel der heerlijkheid, waar
de vermoeide strijder heenstaart, verlangend naar de rust en naar de
kroon. Een schilder heeft hem ons afgebeeld in de gevangenis te Rome,
geketend aan een Romeinse legionair — van wie hij niet zal worden los-
gemaakt ,dan voor de gang naar het schavot —, starend met smachtend
verlangen door het getraliede venster naar de verte, naar de hemel. En
als bij een die weet .dat hij sterven gaat, is de toon nog inniger en ver-
trouwelijker. Meermaleu spreekt de apostel over zichzelf en over het
wonder van de genade Gods in zijn leven. Vol zorg is hij over Timotheus,
wiens krachten en zwakheden hij kent, over zijn „geliefde zoon", die hij
in dit vijandige leven zal moeten achterlaten. Hij ziet .dat de sombere
hemel inzonderheid voor de ,dienaren des Woords storm en strijd voor-
spelt; de enigszins vreesachtige Timotheus, die gaarne de strijd schijnt
te entwijken, zal de ruggesteun van zijn militante mentor straks moeten
missen. Timotheus, straks ben ik er niet meer. Houd stand! Houd vol!
Nu komt de tijd om te staan als een man! Niet toegeven aan uw natuur-
lijke vreesachtigheid! God heeft ons niet ,een geest gegeven der zwakheid,
maar der kracht. Paulus herinnert aan de leiding Gods in Timotheus'
leven, aan zijn roeping, aan zijn ordening. Profetisch wordt zijn blik.
Alles wordt bezien vanuit het standpunt van het laatste der dagen en van
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de wederkomst van Christus, aan welke echter vooraf zullen gaan afval,

de uiterste inspanning van de vijanden van Christus' kerk en heftige
aanvallen op de „gezonde leer". Vandaar dat de blik van tie apostel, hoe-
wel zeker verticaal gericht, toch niet als van een levensmoede van deze

wereld ongeinteresseerd is afgekeerd. Integendeel, de iogen van .de oude
veldheer flikkeren nog, als hij het strijdtoneel overschouwt, en zijn be-
velen klinken, hij laat zijn orders achter voor de verdere strija, hij wekt

zijn adjudant op tot grote trouw, zet alles onder bet aspect van Christus'

wederkomst. Het gaat er om het vaandel iongeschonden te dragen in de

handen van Hem, Die komt om te oordelen en, ieders, ook Timotheus'
werk, zal brengen in het gericht!

Maar zo is dan ook Paulus' „geestelijk testament", zoals ,deze tweede
brief aan Timotheus meermalen is genoemd, het tweede deel geworden

van zijn vademecum pastorale, zijn handboek voor de ambtsdienst, be-

vattend de meest waardevolle instructies voor ieder, die tot de dienst
des Woords en tot zorg voor de gemeente geroepen is.

Wat de tijd betreft, waarin ooze brief geschreven kan zijn — we
moeten aannemen, dat na Paulus' eerste gevangenschap te Rome, waarmee
Handelingen 28 abrupt eindigt, een tweede periode van apostolische
werkzaamheid is gevolgd.

Wat is na het einde van {lie twee jaren geschied?
Vroege getuigenissen der oude kerk zeggen, dat Paulus na zijn eerste

gevangenschap weer vrijgekomen is. De oudste mededeling hierover is
van een ouderling uit Rome, Clemens geheten, die in ± 95 of 96 na Chr.
zen brief aan de gemeente te Corinthe schreef. Daarin zegt hij van
Paulus, dat deze als heraut opgetreden is in het Oosten en in het Westen;

„hij heeft de gehele wereld gerechtigheid geleerd, tot het uiterste

Westen is hij doorgedrongen, en voor de machthebbers heeft hij zijn

getuigenissen afgelegd. Toen is hij uit de wereld weggenomen....".

„Met „het uiterste Westen" is zeker Spanje bedoeld. Dan heeft Paulus
dus naar dit getuigenis het plan kunnen uitvoeren, waarover hij in Rom.

15 : 24 spreekt", schrijft Wilhelm Brandt in „Apostolische Anweisung fur
den kirchlichen iDienst, eine Einffihrung in die Briefe an Timotheus and
Titus". „Dan is Paulus, zo mag daaruit dan verder worden afgeleid, na
,de gevangenschap in Rome, die in Handel. 28 : 31 beschreven wordt,
weer vrijgekomen", zo gaat hij voort. „In het aannemen van een nieuwe
werkzaamheid van Paulus, die verder gaat ,dan het in Handelingen ver-
haalde, is de ,ganse oude kerk eenstemmig." 0.a. verhaalt de beroemde kerk-
geschiedenis van Eusebius, dat Paulus tweemaal als gevangene naar Rome is
gekomen, en in zijn tweede gevangenschap aldaar de dood heeft gcvonden.
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Zijn alle oude berichten eenstemmig over een tweede arbeidsperiode
van de apostel te Rome, over het einde van deze tweede periode van
Paulus' werkzaamheid ligt de sluier der onzekerheid.

W. Brandt stelt de volgende jaartallen voor:
In het jaar 63 eindigt de tweejarige gevangenschap te Rome.
In 64 begint een vernieuwde werkzaamheid in het Oosten (Brandt stelt

in deze periode de eerste brief aan Timotheus en de brief aan Titus).
In 66 volgde de tweede gevangenschap, waarin de tweede brief aan

Timotheus werd !geschreven.
In 66 of 67 vond de apostel de marteldood in Rome.
In dat laatste jaar is Nero op het toppunt van zijn waanzin, waaraan

ook de grote heidenapostel ten offer gevallen is. Misschien duidt op
keizer Nero de uitdrukking uit het slot van de tweede brief aan Timo-
theus, .dat hij bij zijn eerste verhoor uit de muil des leeuws is verlost.
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1. DE ROEPING TOT DE KRUGSDIENST VAN HET
AMBT VRAAGT TROUWE DIENST.

1 : 1 Deze brief, Timotheus, is van Paulus, en wat hij schrijft,
is geen complex van eigen .gedachten, noch een eigenmachtig
gegeven ,opdracht. 1k ben apostel van Jezus Christus. En Die
volbracht in het roepen van 'Inij tot de dienst de wil des
Vaders. De dagorder in deze brief komt .dus van de Opperbe-
velhebber, onze God, .de Vader van onze Here Jezus Chris-
tus. Want ik ben geroepen door de wil van God, omdat Hij
door mijn ambtsdienst .de belofte .des levens, dat in Christus
Jezus is en door Hem werd verworven, gaat verwerkelijken.

2 En ,deze brief is gericht aan u, Timotheus, mijn .gelield
geestelijk kind, dat ik te inniger liefheb en te meer heb te
zeggen, nu het seheiden nadert en ik u straks als raadsman
zal ontvallen. (Al ,de vermaningen die volgen, .ge kunt daar-
van verzekerd zijn, zijn door mijn liefdevolle belangstelling
en zorg voor u ingegeven.) Maar word ik straks ook van u
weggenomen, —de genade van God, de vergevende gunst
van Hem Die u riep en nooit laat varen de werken Zijner
ihanden, alsmede ,de barmhartigheid van Hem, Die met een
warm en deelnemend hart op uw zwakheid nederziet, en u
ook Zijn vrede wil schenken, zodat ge u veilig en geborgen
weet onder Zijn +hoede — die ,genade, barmhartigheid en
vrede mag ik u toezeggen 1).

3 Zo ,dikwijls ik u opdraa,g in mijn ,gebeden (dat doe ik
voortdurend, bij ,dag en bij nacht, zo vaak ik aan u en aan uw
moeilijke post en uw noden denk), dank ik ook de Here, dat
ik u aan Hem mag ,opdragen. En dat Hij u van jon,gsaf tot

1) Newport J. D. White merkt hier in zijn verklaring in „The Expositor's
Greek Testament" op: „Als iemand een ,gissing mag wagen wat Paulus er toe
bracht om Timotheus eerder dan Titus barmhartigheid toe te wensen, kan het
een subtiele aanduiding zijn van de bezorgdheid des apostels ten aanzien van
Timotheus' capaciteiten ials leider".
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ICI Timotheus 1 : 4—

Zijn heerlijke ambtsdienst heeft voorbereid, evenals mij.
Immers, ik behoor met mijn voorouders tot een geslacht, waar-
in de Here gediend en Zijn Woord ,gekend wordt, en ik dien
Hem nu ook met een van mijn zonden gereinigd igeweten.

4 Als ik zo denk aan uw tranen, die ,ge bij ons afscheid
hebt geschreid, verlang ik u te zien, om met blijdschap
vervuld te worden. O wait ben ik ,dan God idankbaar, dat
Hij u tot ide ambtsdienst ,geroepen heeft en zulk een heer-
lijke geestelijke band tussen .ons deed ontstaan, en dat Hij

5 mij u als mijn zoon en opvolger heeft igegeven. En dan komt
mij voor de geest, hoe de Here u daartoe geroepen heeft;
uw ongeveinsd, .oprecht geloof, dat .ge als het ware hebt
overgekregen als ieen erfstuk van uw ,grootmoeder en moe-
ider. Zulk een ongeveinsd .geloof immers woonde ook in uw
,grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En dat woont
nu ook, .daarvan ben ik overtuigd, in u. Zo heeft ide Here
al van uw ouders of alles zo besehikt, dat ge voor uw taak
geschikt zoudt worden igemaakt.

6	 Maar .om die reden 'herinner ik er u dan ook aan, dat
,ge niet verslapt, of versaa,gd wordt, maar dat de
gave tot het ambt, die God .de Here u door mijn handop-
legging gesdhonken heat, aanwakkert tot een ;belle vlam! 1)

7 Doe moedig het werk dat u iopgedragen is. Want God
heeft ons niet een geest van lafhartigheid ,gegeven, zodat
we voor de moeilijkheden van het ambit en de strijd die
het ambtswerk ons berokkent, zouden terugdeinzen, maar
een geest van kracht, zodat we kloeke wederstand zouden
kunnen doen tegen al wait het evangelie wederstaat, een
geest van liefde, die ons het werk doet liefhebben, en ide
God Die ons het opdroeg, en ide mensen onder welke wij
moeten werken (en lief de doet ons alles verdra,gen en in
alles volharden), en tenslotte een geest van bezonnenheid,

1 ) De apostel wil zeggen: God heeft u reeds in de lijn der geslachten voorbe-
reid tot uw taak. Toen heeft Hij u ook de gaven gegeven. Laat nu de vlam niet
verflauwen, Hij in u heeft ontstoken. „Timotheus mag dus niet lijdelijk zijn",
zegt J. van Andel, „en traagheid voedsel geven, en denken, dat de gave het
wel voor hem doen zal. Want de gave verlaat de luiaard, ook de vrome luiaard,
die zich niet op zijn prediking voorbereidt, en de profeet speelt, en door inge-
ving spreekt...." ,Hoe moet Timotheus zijn gave opwekken? Door gebed; door
studie; niet het minst door zijn gave ijverig te gebruiken, naardien ze juist
door oefening versterkt wordt."
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waardoor we niet in een paniekstemming komen, maar
rustig, vol zelfbeheersing, onze gang blijven gaan in de ons
opgedragen taak.

8 Schaam u dan niet om te getuigen voor het evangelie,
waarvan de Here Zelf getuigenis 'heeft ngegeven als marte-
laar voor het Sanhedrin en voor Pontius Pilatus en aan
het kruis! Schaam u ook niet voor mij, die ,gevangene ben
voor Zijn zaak 1 ). Maar wees ook zelf bereid met ons mee
te lijden voor het evangelie. Ge zijt in ,goed gezelschap!
Ge (hoeft niet bang te zijn, dat ge dit moet idoen in eigen
kracht. God de Here verleent u er de kracht toe als het
nodig is. Vrees maar niet ,dat Hij ions in ide steek zal laten!

9 "Hij is het igoede werk in ons be,gonnen, toen Hij ons
verlost heeft, en Hij heeft ons geroepen tot ons dienst-
werk met een heilige roeping. Daeht ge, dat Hij ons nil
aan ons lot zal overlaten bij de vervulling van onze roeping,
ook als idie strijd en moeite meebrengt? Dan zou Hij Zijn
eigen werk in de steek laten! Het is niet ens werk, waarin
we staan in eigen kraeht, maar het is Zijn heilsplan, dat
Hij in ons uitwerkt naar Zijn eigen voornemen, dooride
grote genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in Chris-
tus Jezus, al voor eeuwige tijden, om Hem toe te behoren
en Hem te dienen.

10 Nu is dat voornemen igeopenbaard door ,de verschijning
van onze 'Heiland Jezus Christus. Daar is ons werk en onze
roeping een uitvloeisel van. Daarin ligt de goede uitkomst
,gegarandeerd. Vrees maar niet dat ge er bij zult omkomen!
Want Hij heeft ide dood van zijn kracht beroofd, en .onver-
gankelijk leven aan het light ,gebracht door het evangelie,
dat Hij Zelf verkondigd en in Zijn dood en opstanding
bevestigd heeft.

2. DE AMBTSDIENST HOUDT IN: PAL STAAN BIJ

HET TOEBETROUWDE ONDERPAND VAN HET

EVANGELIE.

	

1 : 11	 En ik ben ials verkondiger daarvan en tot apostel en

1 ) Waarschijnlijk was het woord van Christus, opgetekend in Marc. 8 : 38 en
Luc. 9 : 26, in Paulus' gedachten. Hij zinspeelt er ook weer op in hoofdst. 2 : 12.
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leraar aangesteld. Wat ge dus van mij gehoord hebt, en ik
aan u heb doorgegeven om op uw beurt te verkondigen, is
wel waarlijk het evangelie van de Here Christus, waar we

12 niet beschaamd mee zullen uitkomen. Om die reden draag
ik ook dit lijden moedig, en .schaam ik mij .daarvoor niet.
Want ik weet, Wie ik mijn vertrouwen geschonken heb. En
ik ben er vast van overtuigd, dat Hij het evangelie, dat Hij
mij als deposito en onderpand ter bewaring heeft toebetrouwd
en 'dat ik nu weer in andere handen moet overgeven, bij
machte is te bewaren tot die dag, tie dag der voleinding.

13 Neem tot voorbeeld en patroon van goede prediking
de gezonde woorden, die ge van mij gehoord hebt. Het was
,geen .dorre verstandsprediking; zij werd .gebracht in het
geloof en in liefde tot Christus Jezus.

14 Bewaar gij op uw beurt, door de kracht van de Heilige
Geest (Die in ons woont, het schone onderpand, het kostbare
deposito, .dat u is toebetrouwd.

15 Ik 'schaam mij voor mijn .gevan,genschap niet, en ik
verwacht, dat gij het ook niet ,doet. Maar ge weet, hoe velen
het wel .gedaan hebben, en dat alien in Asia, onder wie
Phigelus en Hermogenes, zich van mij hebben afgekeerd.

16 Ik heb echter ook iheerlijke bewijzen van liefde en
aanhankelijkheid ondervonden. De Here ze.gene en bewijze
barmhartigheid ,aan het huisgezin van Onesiphorus, daar
hij mij barmhartigheid bewezen heeft, en mij in mijn ge-
vangenschap dikwijls ,heeft verkwikt, en voor mijn boeien

17 zich niet heeft geschaamd. Dat is lgebleken toen hij te Rome
was. Want hij heeft mij daar ijverig gezocht, en mij ook

18 .gevonden. De Here ,geve hem nu ook barmihartigheid, en
moge thij goddelijk 'erbarmen vinden bij de Here op die 'dag,
wanneer Hij komt .om te oordelen over ieders werk. En
hoevele goede diensten hij 'mij te Efeze bewezen heeft, weet
gij zelf het allerbest.

3. OPDRACHT AAN TIMOTHEUS TOT DE OPLEIDING
VAN GETROUWE LERAARS, DIE OP HUN REURT

HET PAN) DOORGEVEN.

	

2 : 1	 Sterk uzelf dan, mijn kind, in de genade, die in Christus

44



-2 : 6

Jezus is. Welke vader wil een ,achterlijke, zwakke zoon? En
zorg ,gij op uw beurt, dat het pand doorgegeven wordt.

2 Wat gij van mij hebt gehoord en u overgedragen is ten
overstaan van vele ,getuigen, ,geef dat door aan betrouwbare
mensen, die het deposito bewaren en ook ,geschikt zullen
zijn om weer anderen te leren, aan wie zij het pand dus op
him beurt weer overgeven. Zorg voor goede opleiding tot
de dienst des Woords, en voor de estafeue-loop van het
evangelie, opdat het pand ongeschonden in de handen van
Christus kan worden teruggegeven bij Zijn wederkomst 1).

4. OPWEKKING AAN TIMOTHEUS TOT BLIJMOE-
DIGE TOEWIJDING AAN DE KRIJGSDIENST VAN

'HET EVANGELIE.

2 : 3 Neem blijmoedig uw deel op van het lij den, de moeite
en de ontberingen van de krij,gsdienst des evangelies, ais een
goed soldaat van Christus Jezus. Houd u uitsluitend bezig

4 met uw dienst. Laat u niet afleiden door zorgen die niet tot
uw departement behoren. Niemand, die te velde trekt,
wordt gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Een soldaat
hoort zich niet te bemoeien met de approviandering. Hij
heeft zich slechts hiermee bezig te houden, dat hij van nut
is voor zijn bevelhebber.

5 Zo is het ook met een athleet die aan een wedstrijd
deelneemt. Hij ontvangt de prijs alleen, als :hij zich met
volkomen toewijding 2 ) getraind heeft voor de wedstrijd.

6 Zorgen voor uw levensonderhoud behoeft ge u trou-
wens niet te maken. De Here Zelf heeft ,de regel gesteld, dat
de landman, die zijn moeitevolle arbeid verricht, het eerst

1) God zorgt voor de processie — de voortgang — van Zijn werk tot Christus'
wederkomst; zorg gij voor de successie — voor opvo1gers in uw taak. „Het ambt
zorge voor de ibestendiging van het ambt" 0. v. Andel).

2) Die toewijding houdt oak onthouding in van alles wat cle kampvechter zou
hinderen of verzwakken. leder die in de wedstrijd meedoct, is matig in alle
dingen. Zo moet .de ,dienaar des Woords in volkomen toewijding aan zijn
ambtswerk, zich onthouden van alles wat hem daarin hinderen, of daarvan af-
leiden kan.
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van de vruchten meenemen mag hetgeen hij tot zijn levens-
onderhoud nodig heeft.

7 Let ,goed op wat ik zeg. Het verdient uw voile aan-
dacht, want hier lig,gen voor de dienaar des Woords de
verzoekingen om zich van zijn arbeid door allerlei dingen
te laten afleiden. Maar reken er op: de Here zal u ook
verstand en inzicht ,geven yin alle dingen — in alle situaties
waarin. ,ge komen zult.

5. HET PAROOL VOOR DE AMBTSDIENST: TROUW
TOT DE ROOD, VERTROUWEND OP CHRISTUS'

DOODSOVERWINNING EN WEDERKOMST.

2 : 8 De strijrd is zwaar. Hij ;gnat op leven en doo ,d. Maar
herinner u onder alle ,omstandigheden, dat Jezus Christus
,opgewekt is uit ,de .doden — Hij, ,de Zone 'Davids, waarvan
,geproleteerd is, dat Hij voor eeuwig regeren zal. Mijn
evangelie, dat Hij mij als blijde boodschap heeft op,ge-
dragen te prediken, getuigt .daarvan. De overwinning is
Zijns! Als al wat Hem en ,de Zijnen bestrij,dt, zal zijn teniet
gedaan, zullen wij met Hem opstaan en met Hem .delen in
de overwin.ning!

9 In die sfeer van actie, waarin Hij het ,opperbevel en
de leiding heeft, verdraag ik alles en lij.d ik moedig allerlei
kwaad. Zelfs draag ik er boeien om als een boosdoener —
maar het Woord Gods is er niet door gebonden, wordt er
niet door verhinderd in zijn loop 1).

10 Om die reden iduld ik alles en ischik ik mij onder .alles
wat de Here over mij brengt, ter wille van .de uitverkorenen,
opdat ook zij .de verlossing en zaligheid zouden verkrijgen,
.die in Jezus Christus is, met eeuwige heerlijkheid ,daaraan
verbonden en .ciaarop volgend. Het ,geeft mij moed .om te

1 ) „Zelfs Paulus' banden werken tot de verbreiding van het evangelie mee.
Zegt hij niet in zijn brief aan de Filippenzen, dat zijn banden het evangelic
overal ter sprake hebben gebracht? Er is gevraagd, tot in het rechthuis, ,door de

mannen der keizerlijke lijfwacht, wat de leer Loch modht zijn voor wier verbrei-
ding een geletterd man als Paulus zich zovele verdrukkingen igetroostte." „De
Naam boven alien naam is in de wereldstad geen onbekende meer. Daarom kust
Paulus zijn ketenen; immers waren zij de vleugelen, die het Woord brachten,
waar zijn mond het onmogelijk brengen kon" {J. v. Andel).
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volharden, dat ik weet hoe alles dienstbaar is aan 'de dienst
des Woords en de verbreiding van het evangelie, en dat ik
niet vergeefs strijd, en de Here ,er Zijn uitverkorenen door
zal behouden. Mijn lijden werpt vrucht voor anderen af!
God de Here voert er Zijn werk door uit!

	

11	 Het parool voor de dienstkneehten is: verdragen, zell-
verloochening voor Zijn krijgsdienst!

Want hierop kunt ge aan, het is een waste regel: indien
wij met Hem, in dienst van onze Heer en Koning, sterven,

12 dan zullen wij ook met Hem leven. Als wij ondanks alles
wat we verdragen moeten, aan Zijn dienstorder ons onder-
werpen, .dan zullen wij oak met Hem heersen. In.dien wij
Hem verloochenen, dan zal Hij ons eenmaal verloochenen,
gelijk Hij Zelf heeft igezegd: voor Zijn Vader en voor Zijn
hell* engelen, en zeggen: Ik ken hem niet, die ontrouwe

13 dienstknecht, die .Mij uit vrees ontrouw werd. Als wij on-
trouw zijn, Zijn dienst verlaten en Hem in de steek laten,
moeten wij er niet op rekenen, dat Hij het wel door .de
vingers zal zien: Hij blijft .getrouw aan Zijn. eens ,gesproken
WOOrd, ook aan Zijn 'eens gedreigde straf: Zich Zelf ver-
loochenen kan Hij niet. Door in de dag des gerichts rgenade
te bewijzen aan trouwelozen, zou Hij .ontrouw worden aan
Zijn dreiiging, waarbij Hij verklaarde hen te zullen ver-
loochenen, die het Hem deden 1).

6. BESTRIJD IN UW AMBTSDIENST DE WOORDEN-
STRIJD.

2 : 14 Herinner u deze dingen gedurig. En betuig de mensen
pledhtig, en bezweer ze bij de Here, igeen discussies over
nietige dingen te voeren, terwiji we nota bene in zo ern-
stige istrijd ,gewikkeld zijn. ZuIke dingen dienen nergens

1) „Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat pier sprake is van de
trouweloze verbreking der belofte, door de dienaar des evangelies bij de aan-
vaarding van zijn bediening afgelegd", zegt J. van Andel. Het ziet dus niet op
onze tekortkomingen en vreesachtigheid, waarvan wij ons dagelijks moeten be-
isehuldigen, mar op de trouweloze verlating en onderlating van onze idienst,
wanneer deze strijd of lijden meebrengt. Calvijn zegt: „hij (Paulus) voegt er ook
een bedreiging bij, om de lafheid af te schudden. Niets gemeen immers hebben
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anders toe, dan om de toehoorders af te leiden van de waar-
heid en op een dwaalspoor te brengen.

15 Beijver u niet om, als ,die strijders over woorden, in
scherpzinnigheid uit te blinken voor de mensen, maar om
u als een betrouwbaar en beproefd dienstkneeht voor God
te Igedra.gen, en openbaar te worden als een arbeider, die
geen ,00rzaak tot besehaming geeft aan zijn Heer, en reohte
voren trekt bij het brengen van het Woord der waarheid.
Vraag niet hoe de mensen over u denken zullen, maar reken
met God alleen. Ge moet waarheid niet verdoezelen
onder allerlei geredeneer, maar hun precies zeggen waar het
op staat, zGdat niemand in twijfel behoeft te verkeren over
hetgeen de Here wil 1).

16 Ga de platgetrapte paadjes van 'het onheilig gezwets
uit de weg. Holle klanken zijn het, zonder inhoud of waar-
de. Laat er u niet mee in: ge kunt uw tijd beter .besteden!
Zij die zich daarmee bezig houden, laten zich toch niet
.overtuigen, daar hun hol Igezwets niet uit lief de tot de
waarheid voortkomt, maar uit gebrek aan eerhied voor het

17 Woord. Zij zullen in de ,goddeloosheid steeds verder voort-
gaan. Zij zijn gevaarlijk voor de ,gezondheid van de ge-
meente, want hun woord zal voortwoekeren als het koud-
vuur, dat het lichaam vergiftigt en de ledematen doet

18 afsterven. Tot hen behoren Hymeneus en Philetus, die uit
het spoor der waarheid geraakt zijn 2). Want zij zeggen,
dat de opstanding reeds heeft plaats gehad, daar er .geen
lichamelijke opstanding bestiit. Zij beweren, dat ,wat men
van de opstanding der ,gelovigen leert, ,geestelijk moet wor-
den opgevat, en ziet op de wedergeboorte. En daardoor
breken zij het igeloof van .sommigen af.

met Christus, verklaart .hij, die uit vrees voor vervolging de belijdenis van Zijn
naam afzweren". „De verwijzing naar de getrouwheid van Christus is veelszins
misverstaan; erger nog: er is misbruik van gemaakt. Men zag er de gedachte in
uitgesproken, dat wij, ingeval wij ontrouw zijn, ons gerust stellen mogen met het
geloof dat Hij ,Zijnerzijds ,ons trouw blijft", zegt J. van Andel.

1) „Men moet zich niet op zijwegen laten lokken, maar rechtlijnig te werk
gaan bij het gebruik van het waarheidswoord" (Smelik).

2) Zo vertaalt de Nieuwe Vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap.
Eigenlijk staat er: die het doel kwijtgeraakt zijn omtrent, wat betreft de waar-
heid.
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7. TROOST VOOR DE GETROUWE AMBTSDIENST:
CHRISTUS HOUDT ZIJN KERK IN STAND.

2 : 19 Maar vrees niet, dat Gods werk zal afgebroken wor-
den! Immers staat ongeschokt het hechte fundament van
God, Zijn kerk, die Hij gefundeerd heeft op Zijn verkiezen.
de genade, dat fundament, dat, als Zijn koningsmerk, de
dubbele inscriptie draagt 1), die Hij zal waarmaken: „De
Here kent degenen, die de Zijnen zijn", maar ook: „Laat
zich ver houden van ongerechtigheid" — het zich niet
'louden aan het recht des Heren — „al wie de Naam des
Heren noemt als zijn Heer en Koning" 2). Vrees dus niet,
dat de Here zal toestaan, dat Zijn werk, waarvan Hij het
fundament ,gelegd heeft, door al de tegenwerking zal onder-
gaan. Doe maar getrouw uw werk in ►gebondenheid aan
Zijn. Woord, en dan zal de Here der kerk Zich niet onbe-
tuigd laten aan Zijn getrouwe dienstknechten; Hij zal er-
kennen en laten zien, dat zij Zijn bouwknechten zijn.

20 Ge vindt het wellieht vreemd, dat in het huis Gods,
Zijn kerk, nog rneerderen voorkomen, zelfs die voorgangers
willen zijn, die de arbeid tegenstaan. Maar in een ,groot
huis is niet alleen gouden en zilveren vaatwerk, maar ook
vaatwerk van bout en van aardewerk, het ene tot eervolle,
het andere tot minder eervolle bestemming. Zo is het ook
in het huis Gods, waar sommigen tot eervol gebruik dienen,
tot opbouw van het gebouw, en anderen tot afvoer van het

1) Op de fundamenten der paleizen van ,de Farao's en van Nebucadnezar e.a.
vindt men meermalen het signet gebeiteld van de koningen die ze bouwden.

2) De woorden van het eerste deel van het zegel zijn genomen uit Num. 16 : 5,
nit de geschiedenis van Korach, ,Dathan en Abiram, waar Mores tot het yolk
zegt: „Morgen vroeg, dan zal de Here bekend maken, wie de zijne en de heilige
is, die Hij tot Zich zal idoen naderen; en wie Hij verkoren zal hebben, die zal
Hij tot Zich doen naderen". De bedoeling is dus ,deze, dat de Here Zich achter
Zijn dienstknechten zal stellen, die Hem trouw dienen en bouwen op het fun-
dament, dat Hij gelegd heeft. Timotheus moet zich dus maar niet ongerust
maken. De Here houdt Zijn kerk in stand, en staat achter Zijn dienaren die
Hem trouw zijn, maar ieder zie dan ook toe, dat 'hij trouw is en zich ver houdt
van wat afwijkt van het goddelijk recht, dat wat Hij als het enige rechte gesteld
heeft voor de opbouw van Zijn gemeente. ,Ook deze tekst is dus speciaal voor
de dienaren des Woords bedoeld. Maak u niet bevreesd, vervul maar getrouw
uw roeping in binding aan Gods Woord, dan laat de Here, de Koning der kerk,
Zich niet onbetuigd.
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onreine; die dwaalleraars immers dienen om de ,geesten
openbaar te maken, en Gods yolk er toe te brengen, de
waarheid te onderzoeken, zodat ze daarin bevestigd worden.

21 Indien iemand zich nu van ,deze reinigt, zal hij een
vaatwerk met eervolle bestemming zijn, bruikbaar voor
de eigenaar, voor iedere goede taak ,geschikt.

8. DE KRIJGSDIENST VAN HET AMBT BETEKENT
iNIET: STRIJDLUSTIG ZIJN.

2 : 22 Maar ontvlucht niet alleen de gevaren van het intel-
lect, vlied ook de vleselijke begeerten der jeugd, de eer-
gierigheid, .de zucht om zich te laten gelden 1), en jaag als
begeerlijk ,goed na: de gerechtigheid, de trouw, de liefde,
de vrede met alien die de Here aanroepen als hun Heer en
Koning uit een rein en oprecht hart 2).

	

23	 Wijs echter de dwaze twistvragen af. Ga er niet op in.
Ze zijn niet nuttig tot opvoeding van de gemeente in de

24 waarheid. 'Ge weet immers, dat ze strijd voortbrengen. En
een slaaf van de Heer der kerk moet niet twisten en istrijd
voeren, maar mild zijn jegens allen, geschikt om te ionder.

25 wijzen, onrecht gelaten en zachtzinnig dragend, de idwars-
drijvers en tegenstanders in .zachtmoedigheid onderwijzend.
Bet kon zijn, that de Here hen nog bekering igaf en verande-

26 ring van gedachten in erkenning van de waarheid, zodat
zij, weer nuchter geworden, uit de strikken van de duivel
en lasteraar, die hen levend ,gevangen hield, zich losmaak-
ten, om de wil van God te dienen.

9. GE MOET IN DE BEDIENING VAN HET AMBT
REKENEN OP VEEL BESTRIJDING.

	

3 : 1	 Maar reken op veel strijd en bestrijding, Timotheus!

1) Blijkens het verband, spreekt ide apostel tiler niet van vleselijke lusten,
maar van de eergierigheid die der jeugd eigen is, en welke leiden kan tot zucht
om te redetwisten.

2) „Men ziet het, de vermaning tot het najagen van ,de vrede ,gaat met een be-
perking gepaard. De liefde moge zich uitstrekken tot alien, vrede kan men
slechts sluiten met de godvruchtigen, geenszins met hen, die Christus aanroepen
en de zonde vasthouden, allerminst met de vaise leraars. Hier is vrede zonde, en
strijd piicht" (J. van Andel).
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Realiseer u, dat in .de laatste dagen, de tijd die voorafgaat
aan de komst van Christus, de tijd waarin alles tot ontplooi-
ing en vervulling komt, ook de boosheid der bestrijders van
het evangelie en van de kerk van Christus, zware tijden

2 aanstaande zijn. Want de mensen zullen egoisten zijn, en,
daar ze niet door de liefde tot Christus, maar tot zichzelf
gedreven worden, zullen zij be,gerig zijn naar geld, en .dat
is de wortel van alle kwaad. Daar ;de kennis van hun zon-
den hun vreemd is, zullen ze poehers zijn en pralers, wind-
builen, die zichzelf boven anderen verheffen en uit de
hoogte op hen neerzien. Daarom zullen ze ook kwaadspre-
kers zijn, die in het afbreken van de goede naam van ande-
ren een middel zien, ,om zichzelf op een hoger voetstuk te
plaatsen. De natuurlijke eerbied voor hun ouders hebben

3 ze uitgeschud, ze zijn ongehoorzaam. Ondankbaren als ze
zijn, vergeten ze het ,goede dat anderen hen doen. Eerbied
voor het heilige hebben die onheiligen niet. Lief&loos zijn
ze — onverzoenlijk tegen hen die hen lets misdeden, wraak-
gierig en haatdragend. Maar anderen belasteren zij. Te-agel-
loos en onmatig, onbeheerst en onhandelbaar, zijn ze

4 afkerig van de goeden; verraderlijk zijn ze ook — ze
5 kennen ,geen trouw. Opgeblazen, zijn ze meer liefhebbers

van genot dan van God. Ze doen zich voor als ,godvruch-
tigen., maar de daad ontbreekt.

6 Vermijd ook hen. Ze proberen vooral ,aanhang te
krilgen onder het zwakke geslacht, dat ze gemakkelijker
kunnen betoveren ,dan de meer nudhtere mannen. Want
onder hen zijn er, die zieh in ;de ;huizen indringen, en de
vrouwtjes weten in te palmen, die geen zuiver ,geweten
hebben, daar ze met zo-nden beladen zijn en door allerlei
hartstochten en begeerten gedreven worden en daardoor
veel 7-atbaarder zijn om door .allerlei dwaling meegevoerd
te worden. De dwaling immers verschoont de zonde en

7 .draait de ontdekkende waarheid om. ,Ge weet wel: het is dat
soort dat altijddoor leert, zonder ooit tot kennis van de
waarheid te komen; altijd laten zij zich afleiden door 'wat
anders — ze missen de liefde tot de waarheid.

8 Die misleiders en tegenstanders! 'lloeveel kwaad stich-
ten ze! Ze staan altiid het werk Gods tegen! Op dezelfde
wijze hebben Jannes en Jambres, de tovenaars van Farao,
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Mozes tegengestaan, omdat zij vreesden, dat door hem hun
invloed verminderen zou. Zo stellen ook dezen zich uit
eigenbelang tegen de waarheid, mensen, verdorven van
geest, geen oordeel hebbend over het ,geloof.

10. CHRISTUS GEEFT DE GETROUWE DIENAAR

VAN HET EVANGELIE DE OVERWINNING OVER

ALLEN DIE ;STRIDDEN TEGEN DE WAARHEID.

3 :9 Maar maak u niet al to ongerust over hen en hun
woelen tegen de waarheid. Zij zullen geen verdere voort-
gang maken. Want hun onzinnigheid zal aan alien over-
duidelijk 'worden, juist zoals destijds bij die tovenaars in
Egypte.

10 De Here zal Zijn werk in stand houden. Houd maar
moedig vol. Gij hebt mij immers gevolgd in mijn onderwijs,
mijn gedrag, mijn levensdoelstelling, mijn .geloof, ,geduld en

11 volharding. Ook in mijn vervolgingen en lijden, zoals mij
overkomen zijn in Antiochie, in Iconium en Lystra. Ge hebt
gezien, hoe ik al die vervolgin.gen heb ,doorstaan, en hoe

12 ,de Here mij uit alle heeft ,gered. Trouwens, alien die god-
vruchtig en iheilig in Christus Jezus willen leven, zullen

13 vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen
van kwaad tot erger komen. Zij verleiden, maar worden op
hun, beurt ook verleid; in de kuil die zij voor anderen
graven, zullen, zij zelf vallen.

11. HET WAPEN IN DE AMBTSDIENST: DE HEILIGE

SCHRIFTEN.

3 : 14 Maar, Timotheus, blijf gij bij hetgeen u geleerd en
toevertrouwd is. Ge weet van wie ge het geleerd hebt!
Waarlijk niet van de eersten de besten.! Ge vergist u niet,

15 idat het ware Woord van God tot u gekomen is. Ge zijt
van kindsbeen of gevoed met de heilige Schriften, die u
wijs kunnen waken in de verlossing tot zaligheid door het
geloof in Christus Jezus. Buiten. Hem is geen zaligheid,
maar in Hem zult .ge alles ontvangen.

	

16	 Die kennis van de Schriften is de beste toerusting tot
de ambtelijke ‘dienst 'des Woords. De Heilige Geest heeft
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daarin alles neergelegd wat tot de opbouw der gemeente
nodig is. Iedere Sehriftplaats is immers door God ingegeven,
en is nuttig om te onderrichten in de waarheid, om de
dwaling te weerleggen, om op te ridhten hen die vallen,

17 um .op te voeden in de gereehtigheid; opdat de mens Gods,
de bedi'enaar van het evangelic, volkomen toegerust zij,
gereed tot alle goed werk dat hij in zijn bediening te
verrichten beef t. Leef daarom voortdurend bij de Schrift.
Wees ,daarin thuis, want zij is de goddelijke bron, waaruit
ge alle wijsheid, tot uw ambt nodig, putten moet.

12. DE AMBTELIJKE DIENST DES WOORDS ONDER

DE SPANNING VAN CHRISTUS' WEDERKOMST.

4 : 1 0 Timotheus, verridht toch uw ambtswerk met de
grootste getrouwheid! We laten ons zo gemakkelijk door
de moeilijkheden intimideren, om in ijver te verslappen;
het kan zo licht een sleurgang worden. De satan doet zijn
best het ons minder belangrijk te doen achten. Maar wacht
u voor die verzoeking! Ik betuig u voor God en de Here
Jezus Christus, Wiens dienstknecht .ge zijt, en Die de leven-
den en de doden oordelen zal in Zijn verschijning op de
jongste dag en in Zijn komen in Zijn koninkrijk (en Die
ook uw werk zal doen komen in het ,gericht), ,dat ge steeds
uw ,ambtswerk ziet onder dit aspect: ge zult ,er straks aan
Hem verantwoording van moeten afleggen!

2 Predik dan het Woord, wees op uw post, of 't uw
hoorders, die u als schapen uwer ku'dde toevertrouwd zijn,
gelegen of ongelegen komt. Vraag niet angstvallig of het de
mensen wellgelegen komt om naar u te horen, maar vraag
uzelf of of 't nodig is, dat ,ge ze vermaant. Wees altijd
dienaar van het evangelic. Wederleg wie het weerspreken;
bestraf wie er zich te.gen verzetten; bemoedig wie het niet
durven aannemen. Geef het niet spoedig op, maar houd vol
met alle ,geduld, gedurig onderwijzend.

13. BLIJF ONDER DE AFVAL DIE KOMT, GETROUW

OP UW POST.

	

4 : 3	 Want er komt een tijd, .dat velen u niet meer zullen
willen horen, en de gezonde en gezondmakende leer van
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het evangelie onverdraaglijk zullen vinden, amdat zij tot
.bekering en reformatie van het ganse Leven oproept 1).
Niet om naar het evangelie te horen en het te gehoorzamen
is 't hun te doen, maar om een prediking te horen naar
him zin, die hen streelt en met rust laat. En daarom zullen
ze zich leraars bijeengaren 2) naar him begeerte, omdat

4 ze namelijk streling van het oor zoeken 3). En ze zullen het
oor van de TF aarheid, die het vlees niet koestert maar be-
straft, afwenden, en zich keren tot de verdichtsels van
,mensen.

5 Dan, als velen u onaangenaam vinden, en gaan ver-
laten, .wordt het moeilijk om op uw post te blijven. Dan,
als vele mensen hun nuchterheid verliezen en zich geeste-
lijk een roes drinken, is het gevaar aanwezig, dat ook een
dienaar des Woords zijn nuchtere kijk verliest. Gij echter,
wees en blijf nuchter in alle omstandigheden. Leef in de
heldere werkelijkheid van .de waarheid. Houd de versma-
ding, die ige am de waarheid ondervindt, uit. Zoek geen eer
van mensen, maar vraag wat Gode welbehaaglijk is! Doe
getrouw uw werk als evangelist 4) : zet tegen alle ,dwaling
het evangelie, en roep de mensen tot dat evangelie. Vol-
breng uw ambtsdienst ten voile, en laat u door niets van
uw taak afbrengen.

14. DE AFLOSSING VAN DE AMBTSDRAGER PAULUS
AANSTAANDE. LAATSTE OPDRACHTEN AAN

ZIJN OPVOLGER TIMOTHEUS.

4 : 6	 Deze opdracht geef ik u, mijn zoon, omdat ik, uw voor-

1) „Het gezonde Woord laat niet toe, te blijven in de toeschouwershouding"
(Smelik).

2) „Ironisch bedoeld, daar men, als men de rechte leraar heeft, er slechts
een behoeft", zegt Rienecker in de „Sprachlicher Schliissel zum ,grieehischen
Neuen Testament".

„De ,duivel heeft een overvloedig aantal voorradig van zulke leraars als de
wereld hegeert", zegt Calvijn.

3) Er staat eigenlijk: omdat ze graag aan het oor .gejeukt, geaaid worden, net
als een poes, die behaaglijk gaat spinnen, als men dat duet.

4) Evangelisten worden in Efeze 4 : 11 naast apostelen, profeten, herders en
leraars genoemd. Toch zal het meer een werkzaamheid dan een ambt hebben
aangeduid.
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ganger en .geestelijke vader, spoedig afgelost word van mijn
post, en gij straks de zorg voor de .gemeenten moet dra-
gen 1 ). Want ik word reeds als een pkn.goffer uitgestort,
een drankoffer, dat het dankoffer van mijn leven is: mijn
bloed wijd ik tot eer van God de Here. Het zal niet lang
meer duren: het tijdstip van mijn ontbinding, van het
opbreken van mijn tent 2), is aanstaande. Maar dat is niet
erg. God de Here verlost mij uit de gevangenis, door mij
op te nemen in Zijn heerlijkheid. En ik ben er blij om, en
zie er naar uit, want dan is de zware strijd van mijn leven

7 voorbij. 1k heb de goede strijd ,gestreden, de strijd in de
amhtsdienst des Heren, uitkomend voor Zijn waarheid
tegen alle leugen en bedrog; ik heb de wedloop, het jagen
naar de prijs der roeping Gods naar boven, ten einde ge-
bracht. Het .geloof in Jezus Christus, de gezonde leer, die
mij toevertrouwd is, het deposito, het pand, heb ik trouw
bewaard. 1k voel mij uitgeput en igelukkig. en leef in blij de

8 afwaehting. Van nu aan ligt voor mij de overwinningskrans
gereed, die naar des Heren Woord geschonken wordt aan
de rechtvaardigen die geloofd hebben wat God zei, en
gedaan ihebben iwat Hij gebood 3). De Heer van alle dingen,
de Koning van Zijn kerk, de reehtvaardige Rechter, Degene
immers Die recht doet, zal mij Zijn glorie verlenen in die
dag, wanneer ,Hij versohijnen zal om te oordekn de leven-
den en de doden. Kroningsdag zal hij zijn, niet alleen voor
mij trouwens, maar voor alien, die Zijn verschijning
hebben liefgehad en die dag niet vrezen, maar met

1) Het apostelloze tijdperk is aanstaande. :De gemeenten zullen het verder
moeten doen met herders en leraars, die hen bij het door de apostelen verkon-
digde evangelie houden. „De gemeente moot nu zonder kurk leren zwemmen",
zegt Calvijn tekenachtig.

2) Het woord, hier gebruikt, doet ,denken aan het opbreken van een tent, of
het losmaken van een schip, dat gaat afvaren.

3) „Het heeft Goid behaagd, Zijn dienstknechten als kinderen te behandelen,
door uit genade aan hun werk loon te verbinden, en ,dit hun toe te zeggen.
Kraehtens pdeze beschikking Gods komt het loon hun dan ook toe; God Zelf
heeft er hun reeht op gegeven, en .doet hun recht, als Hij in hun bezit stelt, wat
Hij nit genade hun toegezegd 'had", zegt J. van Andel. Vandaar, dat hier gespro-
ken wordt van ,de reehtvaardige Rechter, Die 't hun toekent, omdat zij I met
Hem hebben ,gewaagd, voor Hem hebben gestreden, om Hem smaadheid hebben
verduurd tegenover de goddelozen, die in het ongelijk zullen worden gesteld.
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verlangen naar hem uitzien 1). De dienaar van Christus
heeft een heerlijk vooruitzicht, Timotheus!

9	 1k heb, vOOr ik heenga, nog enkele wensen en beschik.
kingen.

De ontbinding en verlossing is aanstaande, maar voors-
hands bevind ik mij nog in de kerker, en het is er zo een-
zaam en het zal er zo kond zijn tegen ,de aanstaande winter.
Haast u, om spoedig tot mij te komen. 1k heb zo'n verlangen

10 naar uw gezelschap en .gemeenschap. Want Demas heeft
mij in de steek ,gelaten, en niet alleen mij, maar, wat nog
bitterder is, de dienst van het evangelic. Hij heeft hier de
aardse dingen van deze wereld meer lief ,gekregen dan de
eer om metgezel en medearbeider te zijn in de dingen van
van de toekOmende wereld. Hij is naar Thessalonica ge-
reisd, om daar zijn voordeel te zoeken 2). Crescens is naar
Galatie vertrokken en Titus naar Dalmatie, zodat ik ook
him gezelschap moet missen.

11	 Aileen Lucas is bij mij. Neem gij Marcus met u mee
als .ge komt, want hij is mij bier in Rome zeer nuttig tot de
predikdienst 3 ) .

12	 Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Ge behoeft dus,

1) „Geen zekerder merkteken ,dat wij Christus liefhebben, dan de hartelijke
instemming met het: Kom, Here Jezus" (J. v. Andel).

„The Expositor's Greek Testament" merkt op, dat hier de tweede komst
van Christus bedoeld is, „Zij die haar liefhebben, vrezen haar niet, want er is in
de liefde geen vrees (1 Joh. 4 : 18). Zij leggen zich er op toe, om zichzelf meer
en meer ,daarvoor klaar te maken (1 Joh. 3 : 3). Wanneer zij de Here horen
zeggen: 1k kom haastelijk, antwoorden hun harten: Amen, kom, Here Jezus
(Op. 22 : 20). De voltooide tijd is igebruikt, omdat hun liefde zal voortduren tot
het ogenblik .dat zij de kroon ontvangen, of omdat Paulus aan hen denkt vanuit
het standpunt van ,de Kroningsdag." Zo zeker is hij van zijn zaak.

2) In de brief aan de Colossenzen (4 : 14) en aan Philemon (24) telde Paulus
Demas nog onder zijn medearbeiders. De legende verhaalt, dat Crescens in
opdracht van de apostel een refs heeft gemaakt naar Gallie, en er zelfs opziener
of bisschop geworden is.

3) Johannes Marcus, de neef van Barnabas, is hier bedoeld. Om hem waren
Paulus en Barnabas indertijd uiteengegaan (Handel. 15 :36-39). Tot deze ver-
wijdering had Marcus' onstandvastig gedrag op de eerste zendingsreis aanleiding
gegeven. Maar blijkbaar heeft hij later, eerst als medehelper van Petrus, met
wie hij naar Rome is gegaan (waarom zeker Paulus zijn aanwezigheid bijzonder
begeert: hij is in Rome bekend), en vervolgens als Paulus' helper, getoond,
blijkens de lof, die de apostel hem hier kennelijk geeft, dat hij de zwakheid van
zijn jeugd heeft overwonnen.
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wanneer ,ge vandaar op reis ,gaat naar Rome, ,geen zorg te
hebben, dat de gemeente ten uwent onverzorgd aehterblijft.
'Hij is uit Efeze afkomstig, en kent daar de situatie1).

13 De reismantel, die ik aehtergelaten heb te Troas, bij
Carpus, moet ge meebrengen. .Ge moet er toch langs als ge
naar Rome gaat. Want het zal ,hier ko-ua zijn in de gevan-
genis, als de winter komt. Breng ook de ,boeken mee, vooral
de perkamenten 2) .

14	 Alexander, de kopersmid, ,heeft mij veel kwaad aange-
15 daan. De Here vergelde hem naar zijn werken 3). Wacht u

voor hem, want 'hij heeft onze leer .zees tegengestaan.
16 In mijn, eerste verhoor en verdediging heeft niemand

het voor mij opgenomen, niemand heeft mij loijgestaan,
maar alien hebben mij verlaten. Het worde hun niet toege-

17 rekend. Maar de Here Zelf heeft mij bijgestaan en mij ook
kracht gegeven, opdat door mij als heraut, de boodschap
des evangelies tot volkomen vervulling en afsluiting zou
komen, en ze hier in Rome voor de ihoogste instanties zou
worden gehoord, en van thieruit door alle volkeren. Zo is
mijn ambtswerk als apostel waardig besloten. En ik ben
nit de muil van de briesende leeuw, die rondgaat om te
verslinden, door Zijn hand ,gered.

18 En de Here zal mij verder verlossen van alle kwade
aanslagen en redden naar Zijn ,hemels koninkrijk! Hem zij
de eer en heerlijkheid en eeuwige kracht. Amen!

1) Vgl. Col. 4 : 7-9 ien Efeze 6 : 21, 22.
2) Het blijkt, dat de apostel, ondanks zijn naderende dood, werkt zolang het

dag is, en Gods Woord onderzoekt zolang hij leek „Waar zijn ze dan", zegt
Calvijn, ,,die zich zover gevorderd wanen, dat hun niet meer van node is, zich
te oefenen? Wie zou zich met Paulus durven meten? Laat ons toch niet vergeten,
dat hier alle godvruchtigen wordt aanbevolen ,om tot hun eigen nuttigheid
naarstig in het lezen aan te houden."

Wat ionder „de perkamenten" wordt verstaan, laat zich niet met zekerheid
zeggen. Misschien zijn het Paulus' eigen geschriften, de brieven, die hij voor en
na heeft geschreven aan de gemeenten.

3) Het is onjuist hierin persoonlijke wraakgierigheid van de apostel te beluis-
teren. Hij spreekt als evangeliedienaar, en profeteert, dat deze tegenstander van
het evangelie in het gericht Gods zijn straf niet zal ontgaan. „Er zijn mensen, z6
verdorven, dat het gebed voor hen ophoudt, en, het gebed tegen hen er voor
in de plaats komt, vgl. Ps. 104, slot" ,(Smelik). Over deze Alexander wordt
missehien gesproken in 1 Tim. 1 : 20 en Handel. 19 : 33. Hij is een blijvend
gevaar; daarom moet Timotheus zich voor hem wachten.



H Timotheus 4 : 19-22

19	 Groet Prisca en Aquila en 't huisgezin van Onesiphorus.
20	 Erastus is te Corinthe gebleven. Trophimus lieb ik ,ziek

in Milete achtergelaten.
21	 Haast u om veicir de winter te komen! Want dan kunt

ge niet reizen, en bet einde is nabij.
U groeten Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en

alle broeders.
22	 De Here zij met uw geest! De genade zij met ulieden!
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TER INLEIDING.

De brief van de apostel Paulus aan Titus is de derde van zijn Pastorale
brieven.

„Naar de inhoud en de bedoeling staat de brief aan Titus in zeer nauwe
verwantschap met de brieven aan Timotheus", schrijft E. L. Smelik in
„De Wegen der Kerk, de brieven aan Timotheus, Titus en Filemon". „De
brief wordt, evenals deze, ingegeven door de zorg van Paulus over de
voortzetting van de apostolische arbeid. Daarom wijst hij ook de wegen
der kerk aan voor de toekomst, vooral ten aanzien van de worming ener
ambtelijke organisatie en de formulering der leertraditie tegenover dwa-
lingen. Paulus schrijft weder in apostolische opdracht, maar tevens met
persoonlijke inslag, in zijn verantwoordelijkheid jegens de kinderen Gods
voor hun geloof, waarheidskennis en hoop op het eeuwige leven."

De brief is gericht aan Paulus' medearbeider Titus, wiens adres op het
moment dat de apostel schrijft, het eiland Creta is, gelegen in ide Mid-
dellandse Zee.

Het is een moeilijk arbeidsveld, waarheen de apostel Paulus zijn helper
heeft gezonden. Dit grote en stedenrijke eiland, dat sedert 29 v. Chr. met
Cyrenaica, het schiereiland aan de noordkust van Afrika, dat er tegenover
ligt, tot een Romeinse provincie verbonden was, had volgens de versregel
van de dichter Epimenides, in Titus 1 : 12 aangehaald, een, ibevolking, die
in een kwade reuk stond. Misschien hadden de Cretenzen hun slechte
eigenschappen ontwikkeld in de militaire dienst van vreemde Oosterse
vorsten, bij wie zij hooggeschat werden als boogschutters en slingeraars.
Reeds David maakte van hen gebruik in zijn lijfwacht „de Krethi en de
Plethi", vgl. 2 Sam. 8 : 18, 15 : 18, 20 : 7, 23. (De naam „Krethi" is een
Hebreeuwse verbastering van Cretenzen.)

Titus is door Paulus op Creta achtergelaten met de bedoeling „om
to volmakeri wat nog verbetering behoefde" (1 : 5). Uit dit vers vernemen
we, dat Paulus dus zelf eerst op Creta gearbeid heeft. Van zulk een
verblijf van de apostel op dit eiland verhaalt Handelingen niets. De
naam Creta duikt pas op in het verhaal van ,de reis van de gevangen
apostel naar Rome (Hand. 27 : 7, 12, 13, 21). Het is dus noedzakelijk om
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aan te nemen, dat Paulus, na zijn loslating uit de eerste gevangenschap
te Rome, waarmee Handelingen eindigt, zich naar het Oosten heeft ge-
wend, en daarbij ook Creta heeft aangedaan, om daar korter of langer tijd

te arbeiden. Waar de apostel vertoeft wanneer hij deze brief schrijft, deelt
hij niet mede.

Titus was volgens Gal. 2 : 3 van afkomst een Griek, die tot het Christen-
dom was bekeerd. Vanwaar hij komt, vernemen wij niet. In Handelingen

wordt hij niet genoemd. Uit de brieven van de apostel merken we echter,

dat hij zich tot een hooggeschatte medearbeider heeft ontwikkeld, die

Paulus voor bijzonder moeilijke opdrachten, gebruikt. De tweede brief
aan .de Corinthiers verhaalt ons, hoe Titus door de apostel gebruikt werd

om een bijzonder scherpe brief naar die gemeente over te brengen
(2 Cor. 2 : 4, 7 : 8), toen — aldus Brandt a.w. — „met gunstige berichten

tot de apostel is terug:gekeerd, en tenslotte met een nieuwe brief naar
Corinthe is gezonden, om de komst van Paulus voor te bereiden. Hij is er
dus in geslaagd, om de smartelijke spanning, die ontstaan was tussen Paulus
en de .gemeente te Corinthe, weg te nemen". Daarom heeft de apostel
hem zeker ook bij uitstek voor het moeilijke arbeidsveld op Creta geschikt
geacht. Paulus roept hem tot zich, hij verzoekt hem voor de winter in
Nicopolis te komen. Volgens 2 Tim. 4 : 10 heeft hij daarna een nieuwe
opdracht gekregen, namelijk om naar Dalmatie te gaan, waar, aan de
uiterste grenzen van het Romeinse rijk en van ‘de beschaving, ook wel
een ruw volkje zal hebben gewoond.

Deze brief is, evenals de beide brieven aan Timotheus, echt een
pastorale brief. Een instructie voor herders en leraars. Een handleiding

voor het leiden en weiden van de gemeente van Christus.

Titus krijgt de opdracht, zo zagen we, om op Creta „nag in orde te
brengen, hetgeen verbetering ,behoefde" (N. Vert.). In alle steden moeten
gemeenten worden geinstitueerd, ouderlingen aangesteld. Evenals aan
Timotheus worden ook aan Titus de vereisten voor de ambtsdragers voor-

gehouden. Ook hier komt de uitdrukking naar voren, die we in de brieven

aan Timotheus meermalen aantroffen: ze moeten vooral thuis zijn in de
gezonde leer, want op dat gebied zijn er veel ziekelijke afwijkingen, die
ze moeten weerleggen. Vooral schijnt ook hier de tegenkanting tegen de
gezonde leer te komen van Judaistische predikers (1 : 10, 14), die van
geen tucht willen weten, ijdele praters en misleiders, die hele gezinnen
ondersteboven keren, en, evenals elders, op winstbejag uit zijn (1 : 11).

Op het beweeglijke Cretensische volkje schijnen ze igrote invloed uit te
oefenen, daar ze hun volkszonden in het gevlij komen. Titus moet korte
metten met hen maken, en zorgen, dat de gemeenten gezond worden in
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het geloof, niet danger het oor lenend aan Joodse verdichtsels en ge-
boden. „Kom gij uit voor hetgeen met ‘de gezonde leer strookt" (2 : 1).

Hoe 't niet moet, heeft de apostel in hoofdstuk 1 aangegeven, hoe 't
wel moet, leren de hoofdstukken 2 en 3. De pastorale taak ten opzichte
van de verschillende categorieen in de gemeente wordt aangegeven, de
roeping van de oude mannen en vrouwen, ide jonge vrouwen, het
jongere geslacht (2 : 2-10). De reden — tevens het doe! van de pastorale
dienst — is aangegeven in 2 : 11-14, aangevuld door 3 : 3-7, en vormt het
thema van de brief. De genade Gods is genezend voor allerlei mensen,
voor elk snort mensen. Diartoe is de genade in Christas verschenen,
opdat Hij Zich een eigendomsvolk zou reinigen, vrijgemaakt van alle
ongerechtigheid en volijverig in goede werken, een yolk dat onstraffelijk
zal wezen bij Zijn komst. Daarom moet Gods yolk ook een ender yolk
zijn (3 : 1, 2), een toonbeeld van de wondere goedertierenheid en men-
senliefde van onze Heiland, Die Zich dat yolk uit zondaren, niet beter
of reiner dan de andere mensen, heeft igereinigd en vernieuwd, opdat
zij Zijn erfgenamen zouden zijn overeenkomstig de hoop des eeuwigen
levens (3 : 3-7). Adeldom verplicht! Op dit punt moet Titus een krachtig
getuigenis geven! Die hun hoop op God gebouwd hebben, moeten niet
vooraan staan in idebatteerkunst over allerlei splinterige kwesties en
dwaze vragen, maar in goede werken. In een leven van godsvrucht.

Het Woord, het gezonde Woord, dat moet de gemeente leren gehoor-
zamen, daardoor moet zij het leven gezond, rein en heilig laten maken.
Hier kunnen de praehtige versregels van Vondel, bij Smelik aangehaald,
boven geschreven worden:

Maar Gods stamhuis in 't bijzonder
is behandvest in Zijn Woord,
wet en regel, voort en voort.

Met enkele instructies en groeten sluit de brief. Geschreven moet hij
zijn Ili Paulus' bevrijding uit zijn eerste gevangenschap (die door
W. Brandt in zijn werk „Apostolische Anweisung fur den kirchlichen
Dienst" in het jaar 63 n. Chr. wordt gesteld), dus omstreeks 64 n. Chr.
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1. GROND EN DOEL VAN DE AMBTELIJKE OP-
DRACHT: DE VERGADERING VAN CHRISTUS'

GEMEENTE.

1 : 1 Paulus schrijft aan u, Titus! Niet als persoon of als
vriend, maar als dienstkneoht, slag van God, door Hem
Zich toegeeigend om to izijn een apostel en igezant van
Jezus Christus, en aangesteld tot de bevestiging van het
geloof van Gods uitverkoren.en. 1), opdat het bij hen kome
tot erkenning van en inzicht in de waarheid, die als regel
en doel heeft: de vreze Gods.

2 Heerlijke grond en kostelijk uitzicht heeft die aposto-
lische roeping en het geloof dat zij mag werken bij Gods
uitverkorenen! Niets minder dan het uitzicht op eeuwig
leven! En die hoop, die verwachting, bedrie.gt ons niet. Zij
iheeft een vaste grand! Want dat :eeuwige leven heeft God,
Die niet lie:gen kan, reeds vOcir eeuwige tijden beloofd,
terwiji Hij op Zijn tijd, in de volheid des tijds, Zijn Woord

3 heeft geopenbaard. Hij heeft het aan het Hecht gebracht in
het evangelie, dat ik als 'heraut heb mogen uitroepen. Het
is mij toebetrouwd in opdracht van onze God en Here en
Verlosser Zelf.

Aan Titus ,schrijf ik deze brief, echt mijn kind in

1 ) Paulus is dus bij zijn werken aan het handelen Gods gebonden! God ver-
kiest en roept, wie Hij het evangelic wil doen horen en wie Hij er naar duet
Koren. Gods werk gaat voorop, maar de Here werkt door Paulus' woord, d.w.z.
het is het Woord Gods, dat Paulus overbrengen moet en dat bij de uitverkore-
nen geloof en erkenning werkt. Het doel van de prediking is dus, dat bij de
hoorders geloof en erkenning, vertrouwen en onderwerping aan de waarheid
zal ontstaan. „Door het apostolische woord worden de mensen geen „wetenden",
die de beschikking krijgen over de geheimen Gods. Ze worden ook geen „kracht-
mensen", die het ene succes na het andere behalen. Ze worden gelovenden,
die in de ,Openbaring Gods mogen inzien. Het doel van de apostolische opdracht
is, dat gelovende en vertrouwende kinderen Gods verzameld worden" (W. Brandt
a.w. blz. 98, 99).
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Titus 1 :4—

geestelijke zin, daar ik uw geestelijke vader mocht worden,
het middel in Gods hand, om bij u het geloof te verwekken
dat nu in ons gemeenschappelijk woont.

	

4	 Genade zij u en vrede van God ;de Vader, en Christus
Jezus, onze Heiland.

2. OPDRACHT TOT VERZORGING VAN DE GE-

MEENTE. LEIDRAAD BIJ DE VERKIEZING VAN

AMB'TSDRAGERS.

1 : 5 Ik heb u op Greta achtergelaten, om hetgeen nog ont-
brak aan wat ik zelf al had gedaan, verder in orde te bren-
gen. Ge moet afmaken, wat nog ongedaan bleef, en in
iedere stad de ambten instellen. Zoals ik u ook al monde-
ling opgedragen heb, moet ge van stad tot stad in iedere
gemeente opzieners aanstellen.

6 Bij de verkiezing van ambtsdragers moet ge u houden
aan bepaalde regelen. Tot het ambt zullen slechts .aange-
wezen mogen worden mannen die aan de volgende voor-
waarden 1 ) voldoen:

Een opziener bohoort onbesproken te zijn. Want wie
zelf in opspraak is, brengt ook de gemeente in opspraak,
en is ;geen goede en gesohikte voorganger voor de kudde.
Verder moet 'hij de man zijn van maar een vrouw. Hoe zal
;hij in huwelijks- en gezinsleven een voorbeeld voor de ge-
meente kunnen wezen, wanneer zijn huwelijk niet is naar
de orde, die God de Here oorspronkelijk heeft ingesteld bij
de schepping? Hij moet ook gelovige kinderen hebben.
Want hoe kan hij anders de kinderen der gemeente ver-
manen om te geloven? Zijn kinderen mogen niet in .de roep
staan dat ze een onmatig en liederlijk leven leiden en onge-

7 hoorzaam zijn. Want een opziener moet onbesproken zijn,
omdat hij huisbewaarder is van het huis Gods! Hij meet
niet arrogant zijn en eigenzinnig, immers: hij moot de

1 ) W. Branch maakt bier ,de behartigenswaardige opmerking: „Weer worden
geen bijzondere eigenschappen verlangd, die de oudsten moeten onderscheiden
van de andere christenen! Integendeel! Wat van ieder christen te verlangen is,
moet bij hen op bijzondere wijze te •7inden zijn. Juist daarom worden deze
eigenschappen in hen verlangd, 'char het .om de eenvoudige grondslagen van
het christen-zijn en het christelijk Lgedrag gaat".
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-1 : 11

gemeente leren eigen zin en wil op te geven voor Gods wil.
Ook niet oplopend, want hij zal zelf veel moeten kunnen
verdragen en ook anderen moeten leren te verdragen. Hij
mag geen ,drankzuchtige zijn, die zijn hartstochten niet
gevangen heeft geleid onder de wil des Heren. Ook geen
twistzoeker, want hoe zou zo iemand de kudde bijeen kun-
nen houden? Evenmin een hebzucihtige, iemand die op
winstbejag uit is, want hoe zou iemand die zijn eigen .gewin

8 zoekt 'zich kunnen (geven voor het heil der gemeente? Maar
een opziener behoort •astvrij te zijn; zijn huis en hart
moeten steeds voor ieder open staan. 'Hij moet het goede

9 liefhebben. Wijs moet hij zijn en bezonnen, rechtvaardig,
heilig, vol zelfbeheersing. Hij moet zidh houden ,aan het
betrouwbare Woord, 'dat in overeenstemming is met de leer
zoals die door Christus en ons, Zijn apostelen, geleerd is,
opdat hij in staat is op grond van de gezonde leer alle tegen-
sprekers te vermanen en te weerleggen.

3. OPDRACHT TOT VERZET TEGEN VERLEIDERS

DER GEMEENTE.

1 : 10 Goede ambtsdragers zijn zo nOdig tegenover de vele
dwarsdrijvers en dwaalleraars, ,die de jonge gemeenten op
een dwaalspoor trachten te ,brengen. Want er zijn, inzon-
derheid bij u op Creta, veel onordelijke mensen, die zich
niet aan Gods Woord onderwerpen, praatjesmakers en
zwendelaars, edie de gemeenten wi'l'len verleiden; men vindt
ze vooral onder hen die van Joodse afkomst zijn 1 ) .

11 Men moet hun de mond stoppen 2). Niet met hen dis-
cussieren, maar hen 'kortweg terechtwijzen. Het gaat hun er
immers niet om, van de waarheid overtuigd te worden.
Stop hun dus de mond, want ze brengen hele huisgezinnen

1) Letterlijk staat er: vooral onder hen die uit de besnijdenis zijn. „Uit het
teken (des verbonds), dat hen de igemeenschap met Gods yolk bezegelt, maken zij
een reden tot roem en trots", zegt Rienecker. Wat hen wijzen moest op Christus,
misbruiken zij, om anderen van de gezonde leer van Christus af te trekken. De
door de Joden verbreide ideeen waren eeht gevaarlijk, daar zij enerziids bij-
zonder fantastisch waren, anderzijds door de werkheiligheid die ze leerden,
voor de nataurlijke men's uiterst verleidelijk waren, en vooral de Cretenzen in
het gevlij kwamen.

2) Letterlijk: een muilkorf aanleggen.
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Titus 1 : 12—

in de war ') met hun leren van wat onbehoorlijk Zij
hebben bij dit 'dies niet het 'welzijn van hun discipelen op
't oog. Het is hun te ,doen om er scihandelijk :gewin mee
te ,behalen 2). En 't is al zo'n lastig volkje, die Cretenzen;
juist zulke leugenlerin.gen ihebben zo'n invloed op hen!

12 Een van .hun landslieden, door henzelf een profeet geacht,
heeft van hen gezegd, ze daarin .scherp typerend:

Leugenaars zijn de Cretenzen altijd,
,slechte beesten :gelijk, luie buiken.

13

	

	 Dit getuigenis is juist 3) . Wijs ze daarom streng terecht,
opdat ze ,zich niet laten verleiden door allerlei .ziekelijke

14 ideeen, maar gezond worden in het geloof, zich niet
bezig houdend met :allerlei Joodse fabelen en inzettingen
van mensen die zich van de waarheid afkeren.

15 „Alles is rein voor de reinen", .zeggen de :dwaalleraars,
„en daarom ma.g een christen allerlei zonden doen en zijn
lusten uitleven."

Zeker, a lle schepsel Gods is ,goed, en er is niets onrein,
als het met dank aan God gebruikt .wordt tot Zijn eer! Maar
voor de bevlekten en bezoedelden met zonde en ongelo-
vigen, die wat God goed igeschapen heeft onttrekken aan
het juiste gebruik en het bezigen tot voldoening .aan hun
boze lusten, wordt alles onrein. Het ongenormeerd .gebruik,
het gebruik dus dat niet ,de norm volgt .die Gods Woord

16 stelt, maakt alles onrein 4). :Deze mensen geven voor, God
te kennen, maar met !hun werken verloochenen zij Hem,
daar ze Hem niet dienen naar Zijn Woord, maar Igruwelijk
en ongehoorzaam zijn, en ongeschikt tot enig goed .work.

1) Er staat ,eigenlijk tekenachtig: zij keren here ihuizen tondersteboven.
2) Ze lieten zich voor hun ,schandelijke leer, die de zondige mens in het

gevlij kwam, blijkbaar ook nog dik hetalen. Wonderlijk, hoe valse leraars dat
altijd voor elkaar krijgen!

3) Genoemde aanhaling is uit een gedicht van Epimenides, een Cretensisch
dichter uit de 6e eeuw v. Chr.

4) In Rom. 14 : 14-20 schreef de apostel al over deze dingen. Paulus weerlegt
bier misbruik van het woord „alle idingen zijn mij geoorloofd"; men wade er
het zondig gebruik der dingen mee goed praten. Een ieder moet voor zijn eigen
besef overtuigd zijn, dat hij de dingen gebruikt naar do wil des Heren. De
dwaalleraars wilden met hun spreuk „de reinen is alles rein" alle zonde goed-
praten. De apostel keert het om en zegt: het onreine, niet door Gods Woord
genormeerde gemoed maakt het gebruik van ales onrein! De motieven deugen
niet, en daarom zijn deze mensen ongeschikt tot enig goed, dat de Here aange-
naam is.
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-2 : 10

4. LEIDRAAD VOOR DE AMBTSDRAGER BIJ DE

LEIDING VAN DE GEMEENTE.

2 : 1 Maar gij, Titus, spreek en leer gij wat in overeenstem-
ming is met de gezonde leer. Leer een ieder naar tie bijzon-
dere behoefte van ieders leeftijd en .sexe.

2 Leer de oude mannen, die de jonge moeten voorgaan,
sober te zijn en nuchter, eerwaardig, wijs en bezonnen, ge-
zond in het geloof, in tie lief de en in de volharding; ze
moeten verdrukking en vervolging leren verdragen, alsook
de bezwaren van de ouderdom 1).

	

3	 Leer de oude vrouwen eveneens eerwaardig, priesterlijk
te zijn in haar gedrag en optreden. Leer ze, geen kwaad-
spreeksters te zijn, en zich niet aan veel wijn te verslaven.

4 Leer ze, leermeesteressen van het goede te zijn, opdat zij
op haar beurt de jonge vrouwen leren bezonnen te zijn,

5 haar mannen en kinderen lief te hebben, verstandig en
kuis te zijn, haar huishouding ,goed besturende, vriendelijk
te zijn, en onderworpen aan haar eigen mannen, opdat het
Woord Gods ,om ,haar niet gelasterd worde! 2)

	

6	 Vermaan de jonge mannen eveneens, niet onbezonnen
zich te ,gedragen, maar bezonnen en verstandig.

7 Wees in alles vooral zelf een voorbeeld van goede
.werken, van zuiverheid in de leer, van ernst en eerwaardig-
heid. Uw onderricht zal pas vrucht dragen, wanneer het
gedragen wordt door uw loutere gezindheid en uw waardige

8 ernst. Uw gezond, onaanvechtbaar woord zij voorbeeldig,
opdat de tegenstander beschaamd worde, daar hij over ons
niets kwaads kan vertellen.

	

9	 Vermaan de slaven, hun eigen heren onderdanig te
zijn, en het hun naar de zin te maken zonder tegenspraak;

10 vermaan ze, niet oneerlijk te zijn, maar de uiterste be-
trouwbaarheid aan de dag te leggen, opdat zij in alles de

1) „Wie Kent niet de verschijnselen der seniliteit, die de ouderdom, als deze
buiten het geloof om wordt geleefd, ontsieren: onbeheerstheid, kinderachtig-
held, lichtgeyoeligheid, smulpaperij, kribbigheid", .schrijft Smelik. „En de
gevaren van de vrouwelijke ouderdom: het seniele roddelen, drinken en zich
opschikken."

2) Wat zou de kerk zijn zonder de zegenende invloed der godzalige moeders!
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Titus 2 : 11—

leer van Gad, onze Heiland, tot sieraad strekken 1).
11 Want de ,genade Gods werkt vernieuwend in op heel

het leven! Immers, die genade van God is reddend en heil-
brengend versehenen in Christus Jezus, en wordt door het

12 evangelie verkondigd. En het voedt ons juist diartoe op,
dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden
,de rug toegekeerd hebbende, bezonnen, rechtvaardig en god-

13 vruchtig leven in deze tegenwoordige wereld, terwijl wij
aldoor verwachten (en door die verwachting ons leven
laten beheersen) de zalige vervulling van de hoop, en ,de
versehijning van de heerlijkheid van ide !grote God en onze

14 Heiland Christus Jezus. Hem Die wij verwaohten, heeft
Zich immers diirtoe voor ons overgegeven, opdat Hij .ons
zou verlossen van alle onwettelijkheid, en Hij Zichzelf een
uitgelezen yolk zou reinigen, dat Hem toebehoort 2) een
yolk, volijverig in goede werken.

15 Spreek hierover tot ,de gemeente, en druk ze gedurig
op het hart, dat ze zieh voor ,de Here toebereiden, en bestraf
met alle nadruk hen die dit nalaten. Niemand zie gering-
schattend op u neer!

5. DE VERHOUDING VAN DE 'GEMEENTE TOT DE
WERELD OM .HAAR HEEN.

3 : 1 Breng de gelovigen in herinnering, wat ik hun vroeger
al heb voorgehouden, .dat zij zich aan de overheden en mach-
ten die over hen gesteld zijn, onderwerpen moeten, en dat
zij gehoorzaam dienen te zijn en bereid tot ieder goed werk 3).

1) Zo kunnen zelfs de slavers, die niet meetellen, de Here dienen en Zijn
evangelie verbreiden door hun godzalige wandel. De slavernij wordt in het
Nieuwe Testament niet rechtstreeks afgeschaft. De bestaande verhoudingen
kunnen niet met een slag revolutionnair worden veranderd, daar de maatschappij
daardoor volkomen ontwricht zou worden. Het evangelie zal door zijn reforme-
rende werking de maatschappelijke verhoudingen van binnen uit vernieuwen.

2) „Heel 'het bestaan van dit yolk is een getuigenis", zegt Calvijn. „Wie lid is
van ,dit yolk, moet breken met de igoddeloosheid en de wereldse begeerten."

3) Dit is de doorlopende eis bij de apostel Paulus, vgl. Rom. 13, die zeker wet
in het bijzonder naar voren diende te worden gebracht tegenover de vrijpostige,
licht revolutionnair igezinde Cretenzen. Wellicht staat dit voorsehrift in verband
met ide vaak gelanceerde beschuldiging, dat de christenen opstandig gezind waren
tegen de keizer en de overheden.
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2 De .gemeenten moeten immers tonen, dat zij vreed-
zaam zijn, niet lasteren, ,geen onrust stoken of twist zoeken,
maar integendeel, welwillend 1 ) en vriendelijk zijn, de
,grootst mogelijke zachtmoedigheid aan de dag leggend
tegenover alien, om zo,, door de vernieuwing van hun leven,
de mensen te winnen voor Christus.

3 Wij moeten niet denken, dat het hopeloos is om te
traohten hen tot .de Here te leiden. Want ook wij waren
vroeger niet beter. Voordat wij tot het geloof kwamen,
waren ook wij dwaas, zonder begrip voor Gods Woord en
het nieuwe leven voor Hem, ongehoorzaam en ongezegge-
lijk, dolende in de duisternis van onkunde en zonde, ver-
slaafd aan boze begeerten en velerlei lusten. Wij leefden
egoIstisch in boosheid en nijdigheid daar heen, hatelijk en
elkander hatende. Als we ons dat indenken, hoe we name-
lijk vroeger zelf waren, kunnen we altijd anderen begrijpen
en hen zachtmoedig tot bekering traehten te leiden door
onze nieuwe wandel. Want het is ,geen verdienste, ,dat wij

4 anders zijn! Het is enkel ,genade! Want Hij, onze God,
redde ons, toen de 'goedertierenheid en mensenliefde van
God, onze Redder, over ons is opgegaan als een dageraad

5 in de duisternis van ons zondeleven. Niet om werken, die
wij hadden gedaan, om rechtvaardige laden, die wij hadden
verricht, maar alleen bewogen door Zijn 'eigen goddelijke
barmhartigheid redde 'Hij ons door ons te wassen in het
load .der wedergeboorte en vernieuwing door ide Heilige
Geest 2). Het was dus niet een actie van ens uitgaande,

6 maar van Hem. Deze Geest heeft Hij rijkelijk over ons uit-
7 gegoten door Jezus Christus, ,onze Verlosser en Redder, op-

dat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zou.
den worden van Gods koninkrijk, overeenkomstig de hoop
en verwaehting van eeuwig leven! Die .Geest van Christus

1) Het woord dat hier staat, betekent eigenlijk mildheid; „de aardse weerschijn
van tie hemelse glans", zegt Preisler in het woordenboek van Kittel.

2) Het woord, hier gebruikt, betekent letterlijk „wassing", het proces van het
wassen. Het ziet dus niet op het had waarin we gewassen zijn, maar op de aetie
van het wassen zelf. De vernieuwing van het leven door de Heilige Geest is de
reiniging zelf. „Over de doep handelt Paulus hier slechts bij wijze van toespe-
ling", zegt Calvijn. „Paulus, die eigenlijk van de Heilige Geest handelt, maakt
tegelijk een toespeling op de doop, het teken en zegel van de reiniging door de
wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest."
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Titus 3 : 8—

leidt de erfgenamen op voor hun taak: het beerven en be-
heren der hemelse goederen!

8 Dit woord is betrouwbaar, en ik wil, dat ge daarvan
een krachtig getuigenis aflegt, opdat zij .die tot geloof in
God gekomen zijn, bedenken hoe ze met goede werken bezig
moeten zijn. Geloven is een werkwoord, en is niet een zaak
van theorie of speculatie, maar van levenspractijk, het uit-
leven van het werk-Gods-aan-u! Dat is goed en schoon, en
nuttig voor de mensen, die daardoor leren zien wat de
genade Gods in Christus Jezus vermag.

6. SLOTOPDRACHTEN.

3 :9 De dwaze onderzoekingen naar geslachtsregisters en
twistpunten en wetskwesties moet ;ge ontwijken, want ze zijn
onnut en doelloos. Die Joodse hersengymnastiek maakt
niemand kundiger in het Woord des Heren of heiliger in
de levenswandel.

10 Een ketters mens, iemand die ,dwalingen leert, moet ge,
na hem een en andermaal terechtgewezen to hebben, af-
wijzen; ge moet niets ,weer met hem te maken willen heb-

11 ben. Ge 'weet immers, dat zo iemand eon wargeest is, en op
zondige wijze de rechte we,g verlaat; hij velt zo doende zijn
eigen oordeel, dat hij namelijk niet behoort tot de gemeente
van Christus, waar men immers alleen luistert naar Hem,
het enige Hoof d.

12 Zodra ik Artemas en Tychicus tot u gezonden heb, is
uw taak op Creta afgelopen. Beijver u dan tot mij te komen
in Nicopolis 1), want ik heb besloten, daar te overwinteren.

	

13	 Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver
voort, en zorg dat het hun aan niets ontbreekt.

14 En laten ook de onzen leren vooraan te staan in goede
werken ter voorziening in al wat er nodig is tot de dienst,
opdat zij niet zonder vruchten zijn 2 ) . .Hebben onze afge-

1) Welke stad Paulus bedoelt, staat niet vast, want er waren verschillende
plaatsen van die naam. Misschien Nicopolis in Epirus in de Balkan, omdat we
in 2 Tim. 4 : 10 lezen, dat Titus in Dalmatie vertoeft.

2) Dit schijnt te slaan op de toerusting van de gezanten van Christus. Tot die
toerusting moet de gemeente ijverig haar bijdrage leveren. Handelszaken zorgen
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zanten gebrek aan het nodige tot hun dienst, .dan lijdt hun
werk daaronder schade, en draagt het geen vrucht.

15	 Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet hen die ons in
het geloof liefhebben.

De genade zij met u alien!

er wel voor, nat hun vertegenwoordigers goed uitgerust zijn in het belang van
de zaak. Zou men dan in de zaak van Christus schriel zijn?
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TER INLEIDING.

Dat aan de brief aan Philemon een eigen plaats onder de brieven van
het Nieuwe Testament toekomt, is zowel in vroeger als in later tijd
betwist. Reeds in de nude Kerk hebben o.a. Hieronymus en Chrysostomus
het pleit moeten voeren tegen mensen, die dit korte briefje niet onder
'de andere brieven van Paulus wilden zien gerekend, om.dat het huns
inziens niets „stichtelijks" ibevatte. Zo'n alledaags geval van een wegge-
lopen slaaf, voor wie dementia gevraagd wordt, wat heeft dat ook eigen-
lijk te maken met het „geestelijk" leven, met het bedenken van de iingen
die boven zijn, waartoe Paulus in die andere brief aan de Colossenzen 1)
zo ernstig opwekt?

Anderen, in de 19e eeuw, hebben deze brief voor onecht tgehouden en
meenden er een Christelijke theorie over de slavernij in te moeten zien,
uit na-Paulinische tijd ons in 'de vorm van een allegorie overgeleverd.

Het mag wel ,overbodig heten deze beschouwingen hier aan nadere
critiek te onderwerpen. Ook dit deel van de Heilige Schrift spreekt voor
zich ,zelf. Dat deze brief voor Philemon en de zijnen en voor ide ganse
gemeente van die tijd van grote betekenis is geweest, springt terstond in
het oog, wanneer men bedenkt welk een diepe kloof er in de toenmalige
samenleving tussen vrije burgers en rechteloze slaven bestond. In de
wereld, waarin aan het begin onzer jaartelling het Evangelie ider verlos-
sing werd gepredikt, gold de slavernij als iets vanzelfsprekends. Slaven
waren er nu eenmaal altijd .geweest en zouden er wel altijd blijven ook.
En ondanks de Stoische prediking van de innerlijke gelijkwaardigheid
van alle mensen en van tie humaniteit als eis van zelfrespect, was het lot
van de meeste slaven weinig benijdenswaardig. De heer had vrijwel
absolute zeggenschap over zijn slaven en van harde, ja onmenselijke be-
handeling is ons menig staaltje uit de literatuur van die tijd bekend. Het
behoeft dan ook niet te verwonderen, dat pogingen tot ontvluchting

1 ) We bezitten dus twee brieven aan de Colossenzen. Vgl. de in Col.
4 : 7-17 voorkomende namen met die van de in Philemon genoemde
personen. Beide brieven zijn waarschijnlijk tegelijk bezorgd.
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regelmatig voorkwamen. Bij de Romeinse politie was er zelfs een speciale
tak van dienst voor het opsporen van voortvluchtige slaven. En wee
degenen, die weer tot hun meester werden teruggebracht! Brandmerk en
geseling was vaak hun straf; zelfs konden zij aan de wilde dieren in de
arena worden voorgeworpen. Dergelijke zware straffen waren intussen
niet maar een uiting van wreedheid, doch evenzeer van vrees. Het aantal
slaven overtrof ,dat der vrijen verre, en vormde een voortdurende be-
dreiging voor hun overheersers. In de Romeinse senaat werd een voorstel
om de slaven ,door hun kleding zich van de vrije burgers te doen onder-
scheiden verworpen op grand van de overweging, dat zij zich idaardoor
hun numeriek overwicht wel Bens al te zeer bewust konden worden.

In die Grieks-Romeinse wereld, waarin tle slavernij een van de grond-
pijlers was van het sociaal-economisch bestand van de samenleving, is
het Evangelie gepredikt als een kracht Gods tot zaligheid, tot verlossing
van het Leven uit de boeien .der zonde, tot herstel van alle door ,de zonde
verwrongen verhoudingen. En het heeft fgeloof •gevonden bij vrijen en bij
slaven, bij ide laatsten niet het minst. Het aantal slaven is in de oude
Christelijke Kerk zeer groot geweest. Dat dit feit zijn bijzondere moei-
lijkheden met zich bracht, daarvan getuigen o.a. de verschillende ver-
maningen in Paulus' brieven gericht aan het adres van de heren zowel
als van de slaven.

Zien we tegen deze achtergrond ,de brief aan Philemon, dan zal het
terstond .duidelijk zijn, dat ,de apostel hier niet het slavenvraagstuk als
zodanig en in zijn voile omvang aansnijdt. Dat doet hij trouwens nergens.
Maar dat in Jezus Christus noch slaaf noel vrije is, dat had zijn conse-
quenties. En op die consequenties van het Evangelie 'der liefde dringt
Paulus hier aan in een geval, dat hem persoonlijk en ambtelijk zeer na
aan het hart ligt. In Christus zijn alle slaven vrijgekochten en alle vrijen
slaven des Heren. Slaven en vrijen zijn laden van een lichaam; ze zijn
broeders in Christus. Onder hen moet de Christelijke liefde alle ver-
houdingen beheersen. Daarin moet gezien worden de heerlijkheid van
Hem, Die in beginsel reeds hier op aarde alle dingen nieuw nreakt.

Onder ide brieven van Paulus draagt de brief aan Philemon wel het
meest het karakter van een particulier schrijven. Geadresseerde is een
zekere Philemon, van wie ons buiten hetgeen uit dit korte briefje kan
worden afgeleid, niet veel bekend is. Hij was woonachtig te Colosse in
Klein-Azie en stond daar bekend als een aanzienlijk man en een mild
Christen. Daar in Colosse en omgeving de wolindustrie sterk ontwikkeld
was, ligt er veel aantrekkelijks in de veronderstelling, dat Philemon een
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vermogend wolhandelaar of -fabrikant is geweest, die een talrijk slaven-
personeel in zijn zaak werkzaam had. Als Paulus in vers 18 en 19 echte,
aan een koopmansboekhouding ontleende handelstermen gebruikt, is
hij hier den koopman een koopman geworden.

Deze Philemon is waarsehijnlijk op een van zijn zakenreizen door de
prediking van Paulus met het Evangelie in aanraking gekomen en tot
bet geloof gebracht. Een innige vriendschapsband is er sindsdien tussen
Paulus en hem ontstaan. En niet slechts Philemon is Christen igeworden,
ook Appia, zijn vrouw, en Archippus, zijn zoon, evenals vele van zijn
slaven behoorden blijkens idit schrijven tot de gemeente. Vandaar dat
bier sprake is van een gemeente te zijnen huize. Zulke huisgemeenten
waren in die tijd niets bijzonders. Ook bij de heidenen van die tijd
vormde de „familia", het gezin met personeel, een (godsdienstige gemeen-
schap. En met name de huizen van de beter gesitueerde Christenen werden
al spoedig tot vergadercentra voor de gemeenten-in-opkomst.

Een der slaven nu van Philemon, Onesimus geheten, is de drang naar
vrijheid te machtig geworden en met medeneming van een en ander, dat
hem niet toekwam, is hij de wereld in getrokken. Is hij rondzwervend
in de grote stad uit inieuwsgierigheid gaan luisteren naar de prediking
van Paulus, die Jood, die ,geen Jood meer was? Of heeft hij, in moeilijk-
heden ,geraakt, de toevlucht genomen tot Paulus, van wie hij reeds in
Colosse bij zijn meester zoveel goeds gehoord had? Zoveel is zeker, door
,de prediking van Paulus heeft de weggelopen slaaf ,Onesimus Jezus
Christus als zijn Heer gevonden en leren dienen. En zo trouw heeft hij die
nieuwe Heer gediend, in de persoon van Paulus, dat er een band van
hartelijke ,genegenheid tussen Paulus en Onesimus ontstaan is. En nu de
apostel hem tot zijn vroegere beer terugzendt, geeft hij aan Onesimus
ter ,geruststelling deze brief als aanbevelingsschrijven mee. Onder de
hoede van Tychicus, die ook de brief aan de gemeente van Colosse moest
bezorgen, gaat Onesimus naar Colosse op reis, door brief en begeleider
tegen thans overboidig ingrijpen van de fugitivarii, van de slavenpolitie

beschermd.
Wanneer we de brief aan Philemon met enkele dergelijke brieven, ons

van heidense schrijvers bewaard, vergelijken, dan wins dit briefje van de
apostel het verre in fijne tact, in (geestigheid en in levendigheid van stijl.

Paulus begint terstond met te doen gevoelen, dat ook Timotheus achter
zijn verzoek staat en hij eindigt zijn brief met igroaten van zijn medewer-
kers, die blijkbaar alle van dit ,schrijven op de hoogte zijn. Voorts betrekt
hij Philemons huisgenoten in zijn verzoek; zijn vroegere medeslaven,
onder wie Onesimus straks weer zijn plaats zal hebben in te nemen,
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moeten weten hoe de apostel over Onesimus denkt.
Tactvol maakt de apostel gebruik van de omstandigheden, waarin hij

verkeert, om het hart van Philemon te roeren. Paulus bedient zich hier
van een terminologie, die de oorspronkelijke lezers van deze brief onge-
twijfeld meer toegesproken heeft dan ons. Hij noemt zich een gebondene
van Christus Jews, hij is in de banden van het Evangelie. Ook de hei-
denen van die tijd kenden hun „gebondenen Gods". Mensen, die aan de
godheid gewijd, zich tijdelijk, totdat de god hen weer vrijliet, soms ook
tot hun dood toe, niet buiten de tempelvertrekken mochten begeven. Hun
bijzondere relatie tot de godheid kostte hen op deze wijze hun bewegings-
vribeid. Zulke gebondenen hielden er ook wel een dienaar op na om hen
in allerlei .dingen behulpzaam te zijn, vooral in het verkeer met de buiten-
wereld. Hieraan denkt Paulus waarsehijnlijk, wanneer hij zich in zijn
gevangenschap noemt een gebondene, niet van Serapis, de in die tijd in
het gehele ,Oosten vereerde Egyptische godheid, maar van Christus Jezus.
Hij is in de banden niet van een van de vele mysterie-religies van zijn
tijd, maar van het alleen-verlossingbrengend Evangelie.

Terwijl Paulus zo binnen de vier muren van zijn .gehuurde woning
moest blijven, wachtend op zijn vrijlating, is Onesimus hem van zeer
veel nut geweest.

Lang aarzelt de apostel om met zijn verzoek voor de dag te komen.
Eerst in vers 11 noemt hij de naam, die bij Philemon zo bittere herinne-
ringen moest oproepen. En als hij die naam noemt, doet hij het met een
zinspeling op de betekenis ervan. Onesimus dat is: de nuttige. Dat moet
Philemon terstond ibedenken: die Onesimus, die vroeger zijn naam oneer
aandeed, toen hij zijn heer zoveel schade berokkende, die vroegere niets-
nut, is nu een nuttige geworden, doet nu zijn naam eer aan. Zoveel nut,
zoveel voordeel heeft Paulus van hem gehad, ,dat hij hem slecbts node

terugzendt.
Straks, in vers 20, zal de apostel nog eens zinspelen op die naam van

Onesimus, als hij schrijft aan Philemon: ik zou gaarne thans van u eens
voordeel hebben; m.a.w. .gij, Philemon, moet thans mijn Onesimus zijn.

In Paulus' aanbod om de geleden schade te vergoeden, moeten we nog
wel iets meer zien idan louter scherts. Het is niet het minst een gerust-
stelling voor Onesimus; alles wat moeilijkheden zou kunnen opleveren,
wordt uit de weg egeruimd. Paulus staat er borg voor. Paulus' eigenhandig
geschreven verklaring is dan ook volkomen in de officiele vorm ge-

houden.
Voor Romeinse patriciers zou het beneden hun waardigheid geweest

zijn om in zo'n onbelangrijke zaak over geld te praten. Voor Paulus
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echter niet. Hij vindt er tegelijk een praehtige aanleiding in om Philemon
er nog eens aan te 'herinneren, wat hij aan Paulus te danken heeft.

Tenslotte spreekt Paulus nog de hoop uit, dat hij binnenkort zelf, in
vrijheid gesteld, naar Colosse zal kunnen komen. Hoe zal hij daar •dan
de situatie aantreffen? Hij rekent erop dat Philemon meer zal doen dan
hem met zoveel woorden wordt gevraagd. Wat kan dit anders betekenen
dan dat Paulus de vrijlating van Onesimus verwacht?

Paulus' wens dat Onesimus vrijheid zal verkrijgen, beheerst de
opzet van de gehele brief. Philemon kan toch niet willen, dat Paulus'
geliefd kind een slaaf onder ide slaven is! Onesimus is hem nu meer dan
een slaaf, een geliefde broeder, die hij moet ontvangen als Paulus zelf:
toch niet om hem weer tot slaaf te maken?

De apostel wil echter, dat die vrijlating geheel vrijwillig zal geschieden.
Niet een ambtelijk bevel — daar zouden opstandige slaven zich later op
kunnen gaan beroepen noch een nadrukkelijk uitgesproken wens van
Paulus mogen bier de doorslag geven.

De Christelijke liefde, die moet Philemon ertoe dringen om een weg-
gelopen slaaf nu als broeder te erkennen, en om een broeder, die Paulus'
gevangenschap heeft verlicht, niet 'anger slaaf te doen zijn.

De Christelijke liefde werkt herstellend en vernieuwend op alle door
de zonde scheefgetrokken levensverhoudingen. In dat Evangelie ligt de
blijvende betekenis van dit kleine maar kostelijke gesehriftje.
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AAN PHILEMON.

1 Geliefde broeder en medewerker in de Here, niet
alleen aan de gemeente van Colosse als geheel, maar ook
aan u en de uwen in 'het ,bijzonder hebben we jets te
schrijven. Vandaar dat u deze brief van mij — mede
namens Timotheus, onze broeder in de Evangeliebediening
— ontvangt.

Een brief dus van Paulus, die, zoals ge weet, in .gevan-
genschap verkeert; een gevangensehap mij wel door de
vijandschap van Joden en Romeinen aangedaan, maar die
toch haar .diepste oorzaak vindt in de band aan Jezus Chris-
tus, onze Heer, Die mij tot Zijn !gevangene gemaakt en aan
Zijn dienst verbonden heeft. Als Zijn gevangene in mijn
bewegingsvrijheid belemmerd, schrijf ik u deze brief.

2 Dit schrijven geldt voorts ook uw vrouw Appia en uw
zoon Archippus, onze medestrijders in de dienst van Jezus
Christus, en alien die in uw huis tot de gemeente behoren.

3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze
Here Jezus Christus, Die ons tot Zijn eigendom heeft ge-
maakt tot de dure prijs van Zijn bloed.

4 Zo dikwijls ik in mijn gebeden, die ik opzend voor al
de heiligen, ook u gedenk, wind ik reden om mijn God te
danken over u.

5 Want weer dan eenmaal mochten wij vernemen van uw
geloof in de Here Jezus en van de openbaarwording daar-
van in de lief de, die ge jegens alle heiligen als huisgenoten
des geloofs betoont.

6 En waar ,ge zo met ons behoort tot die gemeenschap
van hen, die door het geloof aan Christus en al Zijn wel-
daden deelhebben, — tot wier getal de Here er nog dage-
lijks toedoet —, daar is het mijn hartelijke bede, dat uw
geloof ook hierin krachtig werkzaam moge blijken, dat
ge een open oog en een dankbaar hart hebt om op te
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Philemon vs 7—

merken al 1 ) het goede, dat Christus under ons werkt tot
Zijn verheerlijking.

7 Want, broeder, het is mij in mijn .gevangenschap een
grate vreugde en een heerlijke vertroosting geweest, toen
ik hoorde van de liefde en trouw door u aan de gemeente
bewezen, en hoe .ge de 'harten der heiligen hebt verkwikt
door hen in hun velerlei noden tot .steun te zijn.

8 Daarom dan ook, hoewel ik met voile vrijmoedigheid
mijn ambtelijk gezag in de weegschaal zou kunnen werpen
en u bevelen wat u in ,de zaak, die ik op het oog heb, te
doen ,staat, ziende op uw liefde tot de gemeente en tot de
broeders wil ik liever volstaan met ,een vriendelijk verzoek.
Dat zal immers, wanneer ik een beroep doe op de Christe-
lijke liefde, .die alle levensverihoudingen moet ibeheersen,
voor u niet minder klemmend zijn dan een bevel.

9 Ofschoon ik dus als een door Christus geroepen apostel
het recht tot bevelen iheb, 'wil ik toch liever aan u schrijven
als een broeder iaan een broeder; en zo is het dus een ver-
zoek, dat ,ge van mij ontvangt. Denk eens aan, van mij,
Paulus, een oud man reeds, die zijn beste jaren .gegeven
heeft in de dienst des Heren. Aan zulk een zult ,ge niet licht
iets weigeren. En dat zeker niet, als ge denkt ,aan .de 'om-
standigheden waaronder ik deze brief ,sehrijf. Zijn ook de
heidenen niet hen, die als „gebondenen Gods" in bijzondere
betrekking tot ,de .goden staan en daarvoor van hun vrijiheid
beroofd zijn, zoveel mogelijk behulpzaam? Hoeveel te meer
zult gij dan als Christen, door het Evangelic, nit de macht
van het heidendom verlost, mij als ,gehondene van Jezus
Christus in mijn gevangenschap igaarne een ,dienst bewijzen.

10	 Mijn verzoek raakt mijn kind, mijn geestelijke zoon,
die ik in mijn .gevangenschap heb verwekt. Het ,gaat
moet ik het nog zeggen? — om Onesimus, die ,slaaf van u,
die — tge herinnert het u nog maar al te goed — als een
dief met het uwe er van door is .gegaan. Die Onesimus, die
voortvluchtige slaaf, heeft, om ,zo spoorloos mogelijk te
verdwijnen, naar de ,grote stad de wijk genomen. En .daar in
kle .grote stad, daar is het,gebeurd: daar is;hij,gearresteerd
niet door de Romeinse politic, maar ,door Jezus Christus,

1) De nadruk valt op ai: daaronder behoort ook de bekering van Onesimus.
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—vs 16

uw en mijn, thans ook .zijn Heer en Meester! De Here heeft
hem tot mij geleid en hem evenals u door mijn prediking
tot Zijn eigendom gemaakt. Want wel hen ik ,gebonden,
maar het Woord Gods is niet gebonden.

11 Onesimus, die eens in uw dienst een nietsnut was,
draagt thans zijn naam met ere. Want hij is mij in mijn
gevangenschap van groot nut geweest en zal het niet minder

12 voor u zijn, nu ik hem tot u terugzend, hem, die ik heb
liefgekregen als een deel van mij zelf. Hem zult ge loch
ontvangen zoals ge mij zoudt ontvangen, als een geliefde
vriend en .broeder?

13 Veel liever had ik hem bij mij gehouden. Zoals ook
„gebondenen" van heidense ,goden vaak ieen dienaar te hun.-
ner beschikking hebben in hun afzondering, zo zou ik
gaarne Onesimus, mijn geliefd kind, dat ik door het Woord
heb verwekt, hier gehouden hebben om mij, nu ik zelf door
de banden van het Evangelic de .vrijheid om in en uit te
gaan moet missen, in allerlei zaken behuipzaam te zijn.
Trouwens, zou het u niet een vreugde zijn om, nu ge per-
soonlijk niets voor mij ,doen kunt, mijn gevangenschap ver-
licht te zien door de ,dienst van een der uwen?

14 Hoewel ik hem dus .zonder bezwaar bij mij had kun-
nen 'houden, bij nadere overweging scheen. het .mij juister
toe in deze niets buiten u om te doen. Ook de ,schijn van.

,een beschikken zonder uw goedvinclen wilde ik lieverver-
mijden. Een beslissing uwerzijds zonder de minste dwang
van buiten is gewenst, opdat blijke, dat ge in deze .geheel
vrijwillig doet, wat goed is. Geen twijfel mag er bestaan, of
ge uw slaaf, .op wie ge terecht vertoornd waart, nu als
broeder in Christus erkent en •zo weer in igenade aanneemt.

15 Trouwens, broeder, als ge eens niet in de eerste plaats
ziet op wat .mensen deden, maar op .de hand des Heren in
alic dingen, is het dan missehien niet zó, dat Onesimus
juist ,daarom een tijdlang van u geseheiden 'werd, opdat hij
u nu een onvervreemdbaar bezit zou zijn in de Here.

16 Niet meer .als slaaf natuurlijk, maar als veel meer dan
dat, als een geliefde broeder. Want niet meer uw heer-zijn
en zijn slaaf-zijn is voortaan beslissend voor uw onderlinge
verihouding, maar uw beider band aan Christus, in Wie
ge broeders zijt.
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Philemon vs 17—

Immers zó zult ge hem toch ontvangen, niet als een
stuk ,bezit, .dat ge terugkrijgt, veel minder nog als een weg-
gelopen slaaf, die brandmerk en geseling wacht, maar als
een geliefde broeder in de Here. Waar ik, voor wie hij een
vreemde was, hem ,zeer liefgekregen heb als mede-Christen,
hoeveel te sterker nog moet dan de band zijn, die u thans
aan hem bindt, u, die in hem en uw vroegere slaaf terug
hebt, en een broeder in Christus rijker zijt.

17 Nu dan, op grond van de vriendschapsband, ,die er is
tussen u en mij en niet minder tussen mij en Onesimus —
heb ik u niet beiden met de broedernaam genoemd? —
pleitend op die vriendschapsband verzoek ik u: neem hem
in gunst aan en ontvang hem zoals ge mij zoudt .ontvangen,
als een .geliefde vriend. Doe het, broeder!

18 Vindt ge dat te veel gevraagd: tegenover een slaaf, die
u ernstige schade pheeft berokkend, zomaar 'door alles een
streep te halen? Welnu, dan moogt ,ge, zoals ik van u jegens
hem dezelfde gezindheid vraag als jegens mij, ook omge-
keerd zijn schuld mij aanrekenen. .Heeft hij u iets ont-
vreemd, schrijf het op mijn rekening!

19 Hier hebt ge mijn ,eigenhandig geschreven schuldbe-
kentenis: 1k, Paulus, ik zal 'betalen. Ik sta borg voor One-
simus. Uw aanspraken op vergoeding erken ik. Bedenk
daarbij echter dit: Ik zou evengoed kunnen zeggen: Schrijf
het of op uw eigen debet. Immers, als het op betalen aan-
komt, dan heb ik ook nog ,een vordering op u. En niet zo'n
gerin,ge! Zijt ge niet well, uw leven .als 'Christen ,aan mij
verschuldigd? Is het niet zo, dat ge door Gods goedheid
uw bekering aan mij en mijn prediking te danken helot?

20 Ja, 'waarlijk, broeder, het is niet zonder bedoeling,
dat ik u .aan .die grote schuld, waarmede ge bij mij in het
krijt ,staat, herinner. Want zo ,gaarne Wilde ik nu ook eens
voordeel van u hebben. Nu ik u mijn Onesimus, die mij
van zoveel nut was, en ook verder nog had kunnen zijn,
terugzend, weest gij nu mijn Onesimus; weest .gij mij nu
van dienst, door hem, die ik zo innig lielheb, weer in .gunst
aan te nemen. Laat mij in 'mijn gevangenschap vreugde aan
u beleven, broeder, verkwik mijn hart en last ,daarin uit-
komen de gemeenschap, die we hebben met Christus en
door Hem met 'elkander.
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—vs 25

21 Indien ik ook maar een ogenblik twijfelde aan uw be-
reidheid om aan mijn verzoek ,gehoor te geven, zou ik an-
ders geschreven hebben dan thans. loch ik heb .goed ver-
trouwen, .dat ge van iharte zult doen, wat ik van u vraag. Ja,
ik ben er van overtuigd, dat ge uit eigen beweging ,00k dat
zult doen, wat ik niet met zoveel woorden van u vraag.

22 Nu ik u toch ,schrijf in verband met Onesimus, wil ik
u tevens nog iets anders verzoeken, namelijk of ge zo goed
wilt zijn logies voor mij in orde te brengen. Want ik heb
goede hoop, dat ibinnen afzienbare tijd mijn vrijlating haar
beslag zal krijgen. En .dat wel als een verhoring van de ge-
beden van u en van de ganse gemeente van Colosse. Het is
mijn bedoeling om, wanneer de Here het geeft, na mijn
vrijlating naar Colosse tot u te komen, 'waar ik dan ook
mijn Belief de Onesimus in uw midden hoop weer te zien.

23 Tenslotte breng ik u nog de groeten over van mijn
medewerkers, die alien van dit sehrijven op de hoogte zijn.
Allereerst van Epaphras, u welbekend, ,die evenals ik zijn
strijd voor het Evangelie van Christus Jezus met gevangen-

24 schap heeft 'moeten bekopen. Worts van Marcus, die ook
zelf naar Colosse hoopt te komen, en Demas, en Aristar-
chus, en Lucas, onze dokter, die alien met mij in ,dienst
staan van het Evangelie.

25 En ik eindig met de belle, dat de Here Jezus Christus
met Zijn genade over u heerse, opdat al wat ge besluit, en
al wat ,ge doet, op niets anders moge gericht zijn dan op
Zijn verheerlijking.
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