
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In die volgende 8 weke staan ons stil 
by 3 van Paulus se briewe.  Ons skop 
af met sy heel laaste brief – 2 
Timoteus. 
 
Agtergrond 
1 en 2 Timoteus en Titus staan 
bekend as die Pastorale briewe. 
Paulus skryf aan hierdie twee jong 
medewerkers om hulle enersyds te 
bemoedig en gee dan aan hulle 
riglyne waarvolgens hulle die kudde 
moes lei. Die briewe is waarskynlik 
tussen 62 en 64 nC geskryf.  2 
Timoteus is geskryf vanuit Rome waar 
Paulus ‘n gevangene was.  Dit was ‘n 
baie moeilike tyd vir die Christene 
wat veral vanaf middel 64 nC heftig 
deur keiser Nero vervolg is. Paulus 
sterf waarskynlik in daardie tyd ‘n 
marteldood. 
 
Timoteus was ‘n gawe van God aan 
Paulus in ‘n tyd toe die apostel 
vereensaam geword het. Op die 
eerste sendingreis het Johannes 
Markus, op wie Paulus gereken het, 
hom in die steek gelaat (Hand 16:1).  
Daarna het Barnabas geweier om 
saam met Paulus op die tweede 
sendingreis te gaan (Hand 15:36-39). 
Toe Paulus in Listra kom het hy vir 
Timoteus ontmoet – ‘n jong man van 
so 20 waarvan hy skryf in Fil 2:20  Ek 
het niemand van dieselfde gesindheid 
as hy nie… Timoteus vergesel Paulus 

 
 
 
 
 
 
 
op dele van sy tweede reis en laat 
hom op sekere plekke agter om 
leiding te neem in die gemeentes. Op 
sy derde reis gaan Timoteus saam 
Efese toe, word na Korinthe toe 
gestuur en besoek later vir Paulus in 
die gevangenes in Rome. Paulus 
vertrou Timoteus van tyd tot tyd met 
belangrike opdragte en hy noem hom 
as medeskrywer van 6 van sy briewe 
(1 en 2 Thes, 2 Kor, Fil, Kol, Filemon).   
 
Omstandighede waarin Timoteus 
hierdie brief ontvang 
Gedurende die laaste regeringsjare 
van keiser Nero (54-68), is daar ‘n 
woeste aanslag op die Christene.  Die 
Christene is deur die bygelowige en 
bevreesde bevolking gewantrou. 
Trou aan die Here Jesus (“Jesus is die 
Here”) is gesien as hoogverraad teen 
die staat (die keiser is die Here). As 
Nero in 66 nC Rome aan die brand 
steek en die skuld daarvoor op die 
Christene pak, is dit om die woede 
van die heidense samelewing teen 
die gehate en verdagte Christene  te 
rig. Die gevangeneming en 
teregstelling van Paulus as een van 
die kern leiers van die Christene was 
‘n poging om hierde nuwe beweging 
in die kiem te smoor.  Dis in hierdie 
omstandighede dat Timoteus die 
verantwoordelikheid as leier van die 
gemeente in Efese moes oorneem as 
een van die leiers wat die 
voortbestaan en groei van die 



christelike geloof op sy skouers het. 
‘n Brose Paulus skryf sy laaste brief 
(testament) aan sy geliefde seun 
Timoteus. 
 
Aanhef 
Dit is betekenisvol dat Paulus, as 
gevangene, gestroop van alle 
waardigheid en iemand wat die dood 
in die gesig staar, nie sy identiteit 
verloor nie.  Hy skryf aan Timoteus as 
Apostel, gestuurde van die belofte 
van LEWE in Christus (v 1). Hy groet 
Timoteus met soveel liefde en 
deernis – my geliefde seun . . .  Dit is 
net in sy twee briewe aan Timoteus 
dat Paulus groet: Genade, barm-
hartigheid en vrede…  In al sy ander 
briewe groet hy hulle met Genade en 
vrede vir julle… 
 
Barmhartigheid(Elios):   
Die Griekse woord elios is die personifikasie 
van genade/barmhartigheid - die eweknie van 
die Griekse godin Clementia (godin van 
genade/clemency).  In Atene was daar ‘n 
altaar wat aan haar behoort het met ‘n 
andersoortige krag – nie om te oorweldig of te 
domineer nie, maar eerder om genade en 
deernis te wys, iets wat eintlik ontbreek het by 
al die ander gode. Sy het ‘n oop sitplek gehad 
vir almal wat eleos/barmhartig was (maw 
barmhartiges kon by haar voete sit en ‘n tuiste 
vind). 

 
Dankie vir mense 
Paulus weet dat binne die 
omstandighede waarin Timoteus 
leiding moet neem, hy dit nie kan 
doen sonder mense nie. Soos wat 
daar mense is wat hom in die steek 
gelaat het langs die pad (1:15), 
herinner Paulus Timoteus aan sy ma 
en ouma se voorbeeld en invloed in 
sy lewe, en ook mense soos 
Onesiforus wat met groot moeite 

hom in die tronk kom besoek en 
bemoedig het (1:16). 
 
Hou die vlam aan die brand 
‘n Dooie kool beteken niks. Paulus 
herinner Timoteus aan die genade-
gawes wat hy ontvang het. Op jou eie 
kragte is dit onmoontlik om staande 
te bly.  Dis die Gees wat lewe gee – 
krag, liefde en selfbeheersing (1:6,7). 
 
Dis nie jou werk nie, jy is net die 
draer van genade 
Paulus bemoedig die brose Timoteus 
dat hy nie druk op homself moet sit 
en dink dit is alles sy 
verantwoordelikheid dat die 
christelike geloof voort bestaan nie. 
Wat hy moet onthou is dat hy gered 
en geroep is en hieraan moet vashou. 
Dít is alles genade en hiervan is hy 
maar net ‘n boodskapper, iets wat hy 
sonder skaamte en met groot 
toewyding moet doen. Die Here hou 
self sy kerk in stand (1:7-13) 
 
Refleksie 
1. In ‘n wêreld vol mag en 

oorheersing, wat beteken dit om 
barmhartig te wees? 

2. Dink na oor mense wat jou op jou 
lewensreis positief beïnvloed het 
en steeds bemoedig.  Indien van 
hulle nog leef, stuur vir hulle ‘n 
boodskap en sê dankie vir hulle 
invloed in jou lewe. 

3. Wat is dit wat jy van die Here 
ontvang het wat jy weer moet 
aanblaas; sodat jy ander daarmee 
kan bemoedig en dien? 

4. Maak ‘n tydjie en gaan skryf vir 
iemand ‘n brief wat jy weet 
bemoediging van jou nodig het. 

 


