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1 Timothëus 1

1. Paulus, een apostel van Jezus
Christus, naar het bevel van God,
onzen Zaligmaker, Alzo wordt God de
Vader ook elders genoemd, gelijk Luk. 1:47; 1
Tim. 2:3; Tit. 1:3, omdat Hij ons door Christus
de zaligheid geeft. Zie 2 Cor. 5:18, enz.
Anderen lezen, Gods des Vaders, en onzes
Zaligmakers Jezus Christus. en den Heere

Jezus Christus, Die onze Hope is,

Dat
is, de auteur en grond der hoop, die wij van
onze zaligheid hebben. Zie Hand. 4:12.
2. Aan Timotheus, mijn oprechten Dat is,
mijn zeer lieven zoon, gelijk hij spreekt 2 Tim.
1:2; want het Griekse woord gnesios, of
rechte, wordt niet gesteld tegen onrechte of
verbasterde zonen, maar betekent een
bijzondere trap der liefde van Paulus jegens
hem, en ene bijzondere genegenheid en
eerbied van Timotheus jegens Paulus. Het is
dan eigenlijk een zoon, die den aard des
vaders wel uitdrukt, gelijk hij Titus ook noemt;
Tit. 1:3. zoon in het geloof; Dat is, naar
het algemeen geloof, gelijk hij spreekt Tit. 1:3;
waarmede Paulus aanwijst, dat hij niet
spreekt van ene natuurlijke geboorte, maar
van ene bovennatuurlijke, waardoor hij hem
door het Evangelie van Christus gewonnen, en
tot het algemeen geloof had gebracht. Zie 1
Cor. 4:14,15. genade, Zie hiervan het begin
van de andere zendbrieven van Paulus.
barmhartigheid, vrede Dit is ene vrucht
van de genade Gods; want gelijk door de
genade de eeuwige genade onzer verkiezing
hier bekwamelijk wordt verstaan, alzo wordt
door de barmhartigheid de vergeving onzer
zonden door het geloof, en door den vrede de
gerustheid onzer conscientiën in God
verstaan; Rom. 5:1, enz. zij u van God,

onzen Vader, en Christus Jezus,
onzen Heere.

3. Gelijk ik u vermaand heb, Of, gebeden
heb. dat gij te Efeze zoudt blijven, als
ik naar Macedonie Van deze reis van
Paulus, zie Hand. 20:1, enz. reisde, zo
vermaan ik Dit of iets dergelijks moet hier
noodzakelijk aangevuld worden uit het
voorgaande, om den zin vol te maken; en hier
wordt het doel uitgedrukt waarom Paulus
Timotheus te Efeze heeft gelaten, niet om
daar altijd te blijven en daar bisschop te zijn,
gelijk sommigen menen, maar voor een tijd,
om als een evangelist en medearbeider der
apostelen de gemeente te versterken tegen
degenen, die verkeerde leringen zochten in te
voeren, gelijk hij Hand. 20:29 spreekt. Want
dat Timotheus daarna weder tot Paulus is
teruggekeerd, blijkt uit 2 Tim. 4:9,10,11. het

u nog, opdat gij sommigen beveelt
geen andere leer te leren; Dat is,
vreemde of verkeerde leer.

4. Noch zich te begeven tot Of, te houden
aan fabelen, acht hebben op fabelen. Hoewel
ook de Grieken veel fabelen onder hunnen
godsdienst mengden, en geslachtsrekeningen
hunner goden; nochtans schijnt hier Paulus
op enigen te zien, die uit het Jodendom
kwamen, en die hunne Talmudische fabelen
en oneindige geslachtsrekeningen bij Gods
Woord voegden, gelijk zij ook de wet met het
Evangelie zochten te vermengen; voor welke
dingen Paulus hier Timotheus waarschuwt,
gelijk hij die ook uirdrukkelijk Joodse fabelen
noemt;
Tit.
1:14.
fabelen
en

oneindelijke
geslachtsrekeningen,
welke
meer
twist
vragen
voortbrengen dan stichting Gods, Dat
is, stichting die naar God is. Anderen lezen
uitdeling Gods; gelijk 1 Cor. 4:1. die in het

geloof is.
5. Maar het einde des gebods is Door het
Griekse woord parangelia; dat is, gebod,
bevel, of aanmaning, hetwelk 1 Tim. 1:5 en 1
Tim. 1:18 gebruikt wordt, verstaan sommigen
den last, dien Paulus hier Timotheus oplegt,
waarvan het doel is liefde uit een rein Namelijk
tegen God en den naaste; Matth. 22:37, enz. hart, enz.
Anderen verstaan door dit woord gebod de
wet Gods, welke enigen zonder verstand
zochten in te voeren naast het Evangelie,

waarvan de apostel leert, dat het rechte
doelwit onder het Evangelie moet zijn liefde
tot God en onze naasten uit reine harten,
enz., zondat dat deze wet zo moet zijn
geleerd, gelijk sommigen die verkeerd dreven.
En deze verklaring komt met het zevende en
de andere volgende verzen beter overeen.
liefde uit een rein Namelijk tegen God en

verslaan, of uit vrees van straf, alleen tot
gehoorzaamheid te dwingen. Zie Rom. 6:14,
en
Rom.
7:6.
maar
den

hart, en uit

onheiligen en den ongoddelijken,
den
vadermoorders
en
den
moedermoorders, den doodslagers,
10. Den hoereerders, dien, die bij
mannen liggen, den mensendieven,
den leugenaars, den meinedigen, en
zo er iets anders tegen de gezonde
leer is; Dat is, de leer der Godzaligheid, zo

den naaste; Matth. 22:37, enz.

een

Dat is, een oprecht hart zonder

geveinsdheid. goed Dat is, die recht en wel
onderricht is van zijn doen uit Gods Woord,
en door Gods Geest is vernieuwd, Hebr. 9:14.
Zie verder de aantekeningen op 1 Tim. 1:19.

geweten, en uit een ongeveinsd
geloof. Namelijk in Christus onzen Verlosser,
waardoor wij voor God rechtvaardig zijn, en
van Zijne genade jegens ons verzekerd, uit
welk geloof de andere gaven spruiten; Rom.
5:1,2; Gal. 5:6, enz.
6. Van dewelke sommigen Namelijk
voorgaande deugden en doel.

afgeweken

zijnde,

Het Griekse woord betekent een
afwijken of missen van het doel, dat
voorgesteld is. zich gewend hebben tot

ijdelspreking;

Namelijk van het doel der
wet, dat zij niet hebben verstaan, maar
hebben de wet willen invoeren als een last,
dien noch wij, noch onze vaders hebben
kunnen dragen, gelijk Petrus spreekt Hand.
15:10, en gelijk 1 Tim. 1:7 verklaart.

7. Willende leraars der wet zijn, niet
verstaande, Namelijk gelijk het behoort.
noch wat zij zeggen, noch wat zij
bevestigen.
8. Doch wij weten, dat de wet goed is,
zo Namelijk in zich zelve en recht verstaan
zijnde, gelijk Rom. 7:12,14. iemand die
wettelijk gebruikt; Dat is, tot het doel
waartoe die van God is gegeven. Zie Rom.
10:4; Gal. 3:19.

9. En hij dit
rechtvaardigen

weet,

dat

den

Dat is, dien die, door het
geloof in Christus gerechtvaardigd en door
Zijnen Geest geheiligd zijnde, gaarne en
gewillig God dienen en gehoorzamen. de

wet niet is gezet,

Namelijk om deze te
veroordelen, of met hare dreigende macht te

onrechtvaardigen
en
den
halsstarrigen, den goddelozen en
den zondaren, den Dat is, die hun werk
van zondigen maken, of met lust in de zonden
voortgaan, gelijk Ps. 1:1; Joh. 9:31.

genoemd, omdat zij in zichzelf volmaakt is, en
den mens tot zijn geestelijke gezondheid
brengt. Zie Ps. 19:8, enz.; 2 Tim. 1:13.
11. Naar het Evangelie Dat is, volgens de
leer des Evangelies, waarin de heerlijkheid
Gods van onzen Zaligmaker wordt
voorgesteld. der heerlijkheid des

zaligen Gods, dat mij toebetrouwd
is. Dat is, opgelegd of bevolen is.
12. En ik dank Hem, Die mij
bekrachtigd heeft, Dat is, kracht en
bekwaamheid gegeven heeft; 2 Cor. 3:5,6; of
ook, tot nog toe zo gesterkt heeft, dat ik
onder den last niet bezweek. namelijk

Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij
mij getrouw geacht heeft, Dit moet niet
verstaan worden van enige getrouwheid, die
God in Paulus voorzag, eer Hij zich zijner
ontfermde, maar waartoe hij door Gods
ontferming gekomen was, gelijk hij verklaart 1
Cor. 7:25, en 2 Cor. 4:1; 1 Thess. 2:4. mij in

de bediening gesteld Namelijk des
apostelschaps. hebbende;
13. Die te voren een gods lasteraar
was, en een vervolger, en een
verdrukker; Of, een smader. maar mij is
barmhartigheid geschied, dewijl ik
het ontwetende gedaan Namelijk van
de Goddelijkheid en waarheid des Evangelies,
gelijk Hand. 3:17; waarmede hij zich niet
verontschuldigt, alsof hij daarover voor God

niet strafbaar ware geweest, want het
tegendeel betuigt hij van zichzelven hierna, 1
Tim. 1:15,16, gelijk in het algemeen 2 Thess.
1:8; maar geeft hiermede te kennen, dat zijne
zonde gene zonde tegen den Heiligen Geest
was geweest, uit moedwilligheid en haat
tegen de bekende waarheid geschied, en
derhalve door de genade en verdienste van
Christus vergeeflijk.
heb in mijn

ongelovigheid.
14. Doch de genade onzes Heeren is
zeer overvloedig geweest, met
geloof en liefde, Namelijk in Christus en
Zijn Evangelie. Het geloof wordt gesteld tegen
zijn voorgaande onwetendheid, en de liefde
tegen zijn lastering en vervolging. die er is

in Christus Jezus.

Dat is, door genade van
Christus Jezus, of in den staat die daar is in
Christus Jezus.
15. Dit is een getrouw woord, Dat is,

en alle
aanneming waardig, dat Christus
Jezus in de wereld gekomen is, om
de zondaren zalig te maken, van
welke ik de voornaamste ben. Gr.
een zeker en waarachtig woord.

eerste; dat is, van de meeste, ten aanzien
namelijk van mijne voorgaande lastering en
vervolging. Zie ook 1 Cor. 15:9.

16. Maar
daarom
is
mij
barmhartigheid geschied, Of, God heeft
zich mijner ontfermd, gelijk 1 Tim. 1:13.

opdat Jezus Christus in mij, die de
voornaamste
ben,
al
Zijn
lankmoedigheid Namelijk die God in het
Evangelie beloofd heeft te gebruiken, opdat
Hij den zondaar tot bekering brenge. zou

betonen, tot een voorbeeld

Of,
voorbeeld; namelijk dat niemand, hoe groot
zondaar hij ook zij, behoeft te mistrouwen de
genade Gods, zo hij maar tot Christus door
het
geloof
zijne
toevlucht
neemt.

dergenen, die in Hem geloven zullen
ten eeuwigen leven.
17. Den Koning nu Dat is, van alle
schepselen, gelijk dit woord eeuwen genomen
wordt Hebr. 1:2. Of, die van eeuwigheid is, en
in eeuwigheid leeft. der eeuwen, den

onverderfelijken, den onzienlijken,

den alleen wijzen God, Dat is, die alleen
van Zichzelven en volmaakt wijs is, gelijk Hij
ook in zulken zin alleen goed wordt genaamd;
Matth. 19:17. zij eer en heerlijkheid in

alle eeuwigheid. Amen.

Gr. in of tot

eeuwigheden der eeuwigheden.

18. Dit gebod beveel ik u,

Het Griekse
woord betekent eigenlijk iemand iets bevelen,
dat men bij hem weglegt, of hem te bewaren
geeft. mijn zoon Timotheus, dat gij

naar de profetieen, die van u
voorgegaan zijn, in dezelve Namelijk
voorzeggingen of profetieën, dat is, in die
dingen die u te voren voorzegd zijn. den

goeden strijd strijdt;

Hetwelk niet alleen
van den arbeid, vlijt en strijd verstaan wordt,
die allen gelovigen in hun algemeen beroep
opgelegd is, maar ook den trouwen leraars in
het bijzonder. Zie 2 Tim. 4:7,8.
19. Houdende Gr. hebbende; dat is,
behoudende, of vast houdende.

het geloof,

en

Dat is, de belijdenis, of de leer des waren
geloofs, gelijk blijkt uit de tegenstelling der
lasteringen van Hymeneus en Alexander in
het 1 Tim. 1:20. een goed geweten, Dat
is, een oprecht geweten, dat zichzelf in al zijn
doen richt naar hetgeen, waarvan hij uit Gods
Woord is onderricht, en niet naar
eergierigheid, geldgierigheid, of andere
genegenheden; waarvan lichtelijk kan
geoordeeld worden bij degenen die de
woorden der mensen met hun doen
vergelijken. hetwelk sommigen Namelijk
goede of oprechte conscientie.

hebbende,

verstoten

Dat is, niet nagekomen, of

waargenomen hebbende. van het geloof
Of, omtrent, in, aangaande het geloof, dat is,
van de ware leer, of bekentenis des geloofs,
gelijk 1 Tim. 1:20 vereist, en gelijk Paulus
nader verklaart 2 Tim. 2:17,18. schipbreuk

geleden hebben;

Dat is, vervallen, of
afgevallen zijn; ene gelijkenis, genomen van
degenen die door schipbreuk hunne goederen
verliezen. Zie hierna 1 Tim. 4:1.

20. Onder welken is Hymeneus en
Alexander, die ik Velen menen, dat deze
dezelfde Alexander is, waarvan gesproken
wordt Hand. 19:33, hetwelk evenwel niet

vaststaat. Doch dewijl hij hier bij Hymeneus
wordt gesteld, zo moet hij ook aan dezelfde
dwalingen en lasteringen schuldig zijn
geweest, waarvan deze Hymeneus door
Paulus beschuldigd wordt, 2 Tim. 2:18;
namelijk dat hij de opstanding der doden
loochende. den satan overgegeven
Namelijk door den Kerkelijken ban; zie
daarvan nadere verklaring 1 Cor. 5:5. heb,

opdat zij zouden leren niet meer

Dat
is, zich beter mochten bedenken en tot
erkentenis van hunne dwalingen komen,
hetwelk het doel van de Kerkelijke tucht is,
gelijk Paulus ook betuigt 1 Cor. 5:5, en 2
Thess. 3:14. Of, zo zij zich niet bekeerden, zij
de Kerk Gods te minder schade zouden doen,
en door hunne straf een voorbeeld voor
andere lasteraars en verleiders zouden zijn.
Want het Griekse woord betekent beide,
geleerd en getuchtigd te worden. te

lasteren.

Dat is, van de gezonde leer of
Goddelijke waarheid kwalijk spreken, gelijk
hetzelfde woord blasphemein ook van de leer
gebruikt wordt hierna 1 Tim. 6:1, en Tit. 2:5.
1 Timothëus 2

1. Ik vermaan dan voor alle dingen, dat
gedaan worden Namelijk niet alleen in
het bijzonder, maar voornamelijk in de
vergadering der gelovigen, alzo de openbare
gebeden een deel zijn van de bediening der
leraren. Zie Hand. 6:4. smekingen,

gebeden,

Hoewel deze soorten van
gebeden somwijlen wat breder worden
genomen, zo kunnen nochtans deze hier
bekwamelijk worden onderscheiden, namelijk
dat smekingen zijn verbiddingen van allerlei
straffen en zwarigheden; gebeden, begeerten
van Gods hulp en van allerlei zegen;
voorbiddingen, gebeden of ook klachten, die
wij bij God doen voor anderen;
dankzeggingen, die geschieden voor de
weldaden Gods door ons of anderen
ontvangen.
voorbiddingen,

dankzeggingen, voor alle mensen;
Dat is, voor allerlei mensen, van welk beroep
of volk zij zijn, hogen of lagen, gelijk dit woord
alle dikwijls in Gods Woord voor allerlei wordt
genomen. Zie Matth. 4:23; Luk. 11:42; Ef. 1:3;

1 Cor. 10:25. En dat het woord alle hier zo
moet worden genomen, blijkt uit Joh. 17:9;
Gal. 5:12; 2 Tim. 4:14; 1 Joh. 5:16; Openb.
6:10, waar betuigd wordt, dat wij voor allen
en ieder niet moeten bidden, ja dat de
gelovigen ook tegen sommigen hebben
gebeden. # 1Jo 5.16 Re 6.10

2. Voor koningen, en allen, die in
hoogheid zijn; opdat wij een gerust
Dit nemen sommigen als het doel, of de
oorzaak, waartoe de overheden in hoogheid
gesteld zijn, namelijk opdat wij onder hunne
regering in rust zouden mogen leven, gelijk
Paulus ook leert, Rom. 13:3,4. Het wordt van
anderen ook bekwamelijk gebruikt voor de
zaak, om welke wij voor de overheden
moeten bidden, daar er dikwijls overheden
zijn, gelijk ten tijde der apostelen, die de Kerk
Gods vervolgen en zoeken te beletten, dat
haar leden in Godzaligheid en rust zouden
leven. en stil leven leiden mogen in

alle godzaligheid en

Dit gaat den
Godsdienst of de eerste tafel van de geboden
Gods aan, gelijk het volgende woord
eerbaarheid, of zedigheid, op de geboden van
de tweede tafel, en op de diensten, die de
een den ander schuldig is, slaat. Want de
rechte overheden zijn bewaarders, of
beschermers, van de beide tafelen der wet.

eerbaarheid.
3. Want dat is goed en

Namelijk te bidden
voor alle mensen, gelijk de volgende verzen
aantonen. aangenaam voor God,

onzen Zaligmaker;
4. Welke wil, dat alle mensen zalig

Dit
woord alle wordt hier ook gebruikt voor
allerlei, gelijk blijkt uit 1 Tim. 2:2, waarvan 1
Tim. 2:4 een reden geeft; alsook uit het
woord wil, want zo God wil dat alle mensen
zalig worden, zo zullen ook allen zalig worden,
dewijl God doet al wat Hij wil, Ps. 115:3; Rom.
9:19; Ef. 1:11. En dit wordt ook bewezen uit
hetgeen de apostel daarbij voegt, dat God wil
dat zij allen tot de kennis der waarheid Namelijk
in het Evangelie geopenbaard, gelijk de volgende verzen

komen, daar de Schrift getuigt, dat
dit is een voorrecht van Gods volk. Zie Ps.
147:19,20; Matth. 11:25; Joh. 6:45; Ef. 2:12,
enz. Dat iemand zou willen zeggen, dat God
aanduiden.

zulks wil, indien de mensen ook willen; dat is
de zaligheid ten dele aan Gods wil, ten dele
aan des mensen wil hangen, hetwelk strijdt
met hetgeen de apostel leert, Rom. 9:16,23,
en Rom. 10:20, en Rom. 11:35,36; en
doorgaans elders. # Joh 6.45 Eph 2.12 Ro
9.16,23 10.20 11.35,36 worden, en tot

kennis der waarheid

Namelijk in het
Evangelie geopenbaard, gelijk de volgende
verzen aanduiden. komen.

5. Want er is een God, er is ook een
Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus; Dit zegt Paulus niet
om Zijn Godheid van dit Middelaars-ambt uit
te sluiten, want Hij is God geopenbaard in het
vlees, 1 Tim. 2;16, en God heeft door Zijn
bloed Zijn kerk verkregen, Hand. 20:28, maar
om aan te wijzen dat Hij in Zijn menselijke
natuur het rantsoen voor ons heeft betaald,
en dat Hij als een mens ons ook gelijk is, en
derhalve alle soorten van mensen door het
geloof tot Hem, en tot Zijn offerande een
vrijmoedigen toegang hebben. Zie Hebr. 2:10,
enz.

6. Die Zichzelven gegeven heeft tot een
rantsoen Dat is, voldoening voor de zonde.
voor allen, zijnde Namelijk die in Hem
geloven. Zie Matth. 20:28; Joh. 10:15; Rom.
3:25. de getuigenis Of om te zijn, de
getuigenis te Zijner tijd te openbaren. Of
geopenbaard, namelijk van Gods overgrote
liefde jegens den mens, gelijk Paulus spreekt
Rom. 5:8; of, de Zaligmaker waar de profeten
van getuigd hebben, om te Zijner tijd
geopenbaard te worden, 1 Petr. 1:11,12. te

zijner tijd; Grieks tot eigene tijden; namelijk
van God daartoe bestemd, hetwelk de apostel
de volheid des tijds noemt, Gal. 4:4.
7. Waartoe ik gesteld Of, tot welk, namelijk
getuigenis, waarvan in 1 Tim. 2:6 is
gesproken. ben een prediker en Van de
betekenis van dit woord, zie de
aantekeningen op Rom. 10:14. apostel (ik

zeg de waarheid in Christus, ik lieg
Dat is, door Christus, of bij Christus, een wijze
van eed, gelijk Rom. 9:1. niet), een leraar

der heidenen, in geloof en waarheid.

8. Ik wil dan, dat de mannen bidden in
alle plaatsen, Dat is, niet alleen tehuis, en
in het bijzonder, maar ook in de
vergaderingen der gemeente, waar die ook
geschieden. Dit stelt Paulus hierbij, omdat in
het Oude Testament de gebeden aan den
tempel te Jeruzalem meest gebonden waren,
hetwelk ten tijde des Nieuwen Testaments in
alle plaatsen zonder uitzondering geschieden
mag, naar de voorzegging, Mal. 1:11; Joh.
4:21. Zie ook Matth. 18:19,20. opheffende

heilige handen,

Dat is, die vrij zijn van alle
onrecht en verdrukking der onschuldigen. Zie
Ps. 26:6; Jes. 1:15,16, en worden ook de
heilige handen gesteld tegen de wassingen en
reinigingen, die in de wet der ceremoniën
gebruikelijk waren. Zie Hebr. 9:10. zonder

toorn en twisting.

Door het eerste
worden bekwamelijk verstaan alle kwade
genegenheden des harten tegen den naaste,
en door het andere de twijfeling en twisting
des gemoeds, of murmurering des ongeloofs
tegen Gods beloften, welke beide gebreken
uit onze gebeden moeten geweerd zijn. Zie
Matth. 5:22,23,24; Jak. 1:6,7,8.

9. Desgelijks ook, dat de vrouwen, in
Namelijk overal, maar inzonderheid, wanneer
zij in de openbare vergaderingen verschijnen;
want daarvan spreekt hij hier voornamelijk,
gelijk uit het volgende blijkt, daar velen van
het vrouwelijke geslacht gewend zijn zichzelf
meest op te pronken, als zij in zulke
vergaderingen moeten verschijnen. een

eerbaar gewaad,

Of, een sierlijk gewaad,
waardoor niet alleen de kleding, maar ook
alle andere versiering wordt verstaan, die de
apostel wil dat noch slordig en onachtzaam,
noch opgepronkt en kostelijk zij, maar
eerbaar en welvoegend, elk naar haar beroep.
Zie ook de eigenschap van hetzelfde woord
hierna 1 Tim. 3:2. met schaamte en

matigheid zichzelven versieren, niet
in vlechtingen des haars, Niet alle
vlechting des haars, noch aandoen van goud
of paarlen wordt hier verboden, gelijk te zien
is Gen. 24:22,53; Exod. 35:22; Spreuk. 31:22;
Luk. 15:22; maar die strekt tot hovaardij,
lichtvaardigheid, onmatigheid, of ergerlijke
oppronking van de lichamen der vrouwen

tegen of boven haar staat en beroep. Zie Jes.
3:16, enz.; 1 Petr. 3:3, enz. of goud, of

paarlen, of kostelijke kleding;
10. Maar (hetwelk de vrouwen
betaamt, die de godvruchtigheid Dat
is, belijdenis doen
van
de ware
godsdienstigheid, of belofte doen van
godzalig en christelijk te leven. belijden)

door goede werken.
11. Een vrouw late zich leren in
stilheid, in alle onderdanigheid.
12. Doch ik laat de vrouw niet toe,
dat zij lere, Namelijk anderen, in de
openbare vergaderingen, gelijk Paulus
uitdrukt, 1 Cor. 14:34. Anderszins mogen ook
de
vrouwen
hare
kinderen
tehuis
onderwijzen, gelijk de moeder van Salomo
deed, Spreuk. 31:1, ja zelfs ook wel anderen,
wanneer de nood of stichting zulks vordert.
Zie 1 Sam. 25:24; Hand. 18:26, enz. noch

over den man heerse, maar wil, dat
zij in stilheid zij.
13. Want Adam is eerst gemaakt,
daarna Eva.
14. En Adam is niet verleid geworden;
Namelijk eerst en door den Satan zelf. maar
de vrouw, verleid zijnde, is in
overtreding Namelijk niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor haren man, dien zij tot
de zonde en overtreding heeft gebracht.

geweest.
15. Doch zij zal zalig worden in
kinderen te baren, Zo wordt het Griekse
woord dia ook voor in genomen Rom. 4:11 en
elders. De zin is: dat, hoewel het kinderbaren
met smart den vrouwen tot een straf is
opgelegd, het nochtans hare zaligheid niet zal
hinderen, zo zij blijven in het geloof, enz. zo

zij blijft in het Grieks zo zij blijven; namelijk
de vrouwen. De apostel spreekt hier zo
veelvoudig, om te tonen, dat deze troost allen
gelovigen vrouwen toekomt; hetwelk
sommigen wel op de kinderen passen; maar
daar de ouders niet zullen dragen de schuld
hunner kinderen, wanneer zij door hun eigen
schuld verloren gaan, Ezech. 18:3,4, zo wordt
het noodzakelijk van de vrouwen verstaan, en
is hierin het getal van een uitgedrukt, om deze

geloof, en
heiligmaking, met

twijfelachtigheid weg te nemen.

liefde, en
matigheid.
1 Timothëus 3

1. Dit is een getrouw woord: Of, gewis
geloofwaardig, zeker. zo iemand tot eens
opzieners ambt Grieks Episcopes;
waarvan het woord episcopus, of bisschop
komt; waardoor alle opzieners en leraars der
gemeente zonder onderscheid worden
verstaan, gelijk hierna uit de volgende
beschrijving blijkt en ook uit de vergelijking
met andere plaatsen. Zie Hand. 20:17,28;
Filipp. 1:1; Tit. 1:5,7, enz. lust heeft, die
Of, begerig is. Hij spreekt niet van enigen lust
of begeerte van eergierigheid, maar van ene
toegenegenheid des gemoeds, hetwelk hem
zelf door behoorlijke middelen daartoe bereid
en gewillig toont; zich zelf evenwel altijd
onderwerpende aan het oordeel der
gemeente, en een wettelijk beroep
verwachtende. begeert een treffelijk
Grieks goed, schoon, eerlijk. werk. Dat is,
arbeid of arbeidzaam werk. Het is in gene
eretitels alleen gelegen, maar gepaard met
arbeid en moeite, waarom Christus die ook
werkers of arbeiders noemt; Matth. 9:37,38,
en Matth. 10:10.

2. Een opziener dan moet onberispelijk
zijn, Namelijk ten aanzien van zijnen handel
en wandel onder de mensen. ener vrouwe
man, Niet dat hij noodzakelijk getrouwd
moet zijn, daar Paulus zelf niet getrouwd was,
1 Cor. 7:7, maar omdat hij niet veel vrouwen,
òf te gelijk, of de ene na de andere door
echtscheiding mocht hebben, gelijk bij de
Joden en Grieken, en inzonderheid in die
Oosterse landen zeer lang gebruikelijk is
geweest; hetwelk voor een tijd wel in anderen
geduld schijnt geweest te zijn, maar in de
leraars niet mocht geduld worden. Zie
dergelijke wijze van spreken 1 Tim. 5:9.
wakker, matig, Of, nuchteren. eerbaar,

gaarne herbergende,

Het Griekse woord
kosmios betekent eigenlijk een, die in zijn
gedrag en gehelen wandel eerbaar is, en niets

doet dan wat wel schikt of voegt. Zie 1 Tim.
2:9. bekwaam om te leren;

3. Niet genegen tot den wijn,

Of zittende
bij den wijn; dat is, zich niet begevende tot
veel wijn, gelijk hij hierna spreekt, 1 Tim. 3:8.

geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;
maar bescheiden, Dat is, die anderen kan
wijken en in redelijkheid verdragen, gelijk het
Griekse woord medebrengt. geen vechter,

niet geldgierig.
4. Die zijn eigen huis wel regeert, Dat is,
huisgezin,
namelijk
vrouw,
kinderen,
dienstbodne. Of zijn huis wel voorstaat. zijn

kinderen
in
onderdanigheid
houdende, met alle stemmigheid; Of
zedigheid,
deftigheid,
eerbaarheid. Zie 1 Tim. 2:2.

gestadigheid,

5. (Want zo iemand zijn eigen huis niet
weet te regeren, hoe zal hij voor de
Gemeente Gods zorg dragen?)
6. Geen nieuweling, opdat Grieks
neophytos; hetwelk betekent nieuw geplant;
dat is, die kort tevoren tot het geloof of tot de
gemeente zich heeft begeven. hij niet

opgeblazen

worde,

Namelijk door
gedachte van grote wijsheid, die hij zou
menen te hebben, wanneer hij zo spoedig tot
het leerambt zou zijn bevorderd. en in het

oordeel

Dat is, in zulk oordeel waarin de
duivel gevallen is, toen hij zich over zijn
wijsheid, pas geschapen zijnde, tegen God
heeft willen verheffen. Anderen nemen hier
het Griekse woord diabolos voor een
lasteraar, gelijk het eigenlijk betekent en
gebruikt wordt in 1 Tim. 3:11, en 2 Tim. 3:3,
en verklaren het aldus: opdat hij zich zelf
verheffende, niet valle in het oordeel of
beschuldiging des lasteraars, tot verkleining
en ergernis van Christus' gemeente, gelijk in 1
Tim. 3:7 ook wordt gesproken. des duivels

valle.
7. En hij moet ook een goede
getuigenis hebben van degenen, die
buiten zijn, Dat is, nog vreemd zijn van
gemeente, gelijk 1 Cor. 5:12. opdat hij niet
valle in smaadheid, en Of verachting;
namelijk bij degenen, waaronder hij tevoren
lichtvaardig of onrechtvaardig verkeerd

mocht hebben, zo hij met een volgend goed
leven, nu gelovig geworden zijnde, het een
tijd lang niet heeft verbeterd en bedekt. in

den strik des Of struik des lasteraars; gelijk
1 Tim. 3:6, waardoor sommigen verstaan
enige kleinmoedigheid, die hem daardoor zou
mogen overkomen, als een strik over zijne
ziel; anderen, zulke versmaadheid, waardoor
hij als met een strik van den duivel zou belet
zijn de gemeente in dit zijn beroep behoorlijk
te stichten. duivels.

8. De diakenen insgelijks

Van de instelling
en het bijzonder ambt der diakenen in het
verzorgen der armen, zie Hand. 6:1,2, enz.
moeten eerbaar zijn, Of stemmig; gelijk
hiervoor 1 Tim. 3:4. niet tweetongig, niet
Grieks tweewoordig; dat is, ijdel en
ongestadig van woorden. die zich tot veel

wijns
begeven,
gewinzoekers;
9. Houdende Grieks
behoudende

of

geen
hebbende;
bewarende.

vuildat

is,

de

verborgenheid

Dat is, de leer of de
belijdenis van de leer des evangelies, die
doorgaans
ene
verborgenheid
wordt
genoemd, omdat deze den mens niet uit de
natuur, maar door Gods openbaring bekend is
gemaakt. Zie 1 Cor. 2:6,7. des geloofs in

een rein geweten. Dat is, goed of oprecht
geweten, waarvan zie hiervoor 1 Tim. 1:19;
want al was het ambt der diakenen niet om in
de vergaderingen openlijk te leren, zo bracht
nochtans hun dienst mee, dat zij met vele
soorten van mensen verkeerden, die zij ook
moesten onderrichten en troosten, en soms
ook wederspreken, gelijk een voorbeeld is in
Stefanus, Hand. 7. Dat Filippus den Moorman
onderricht en gedoopt heeft, is door
buitengewone roeping geschied, toen hij tot
een evangelist was gesteld. Zie Hand. 8:29, en
Hand. 21:8.

10. En dat deze ook eerst beproefd
worden, Dit vatten sommigen zo op, alsof
er nog een lagere trap in deze bediening ware
geweest, die zij onder diakenen noemen,
waarin zij eerst voor een tijd moesten worden
beproefd; doch dat is niet nodig, daar dit
woord bekwamelijk kan genomen worden van
de beproeving van zulke personen aan de

regelen hier voorgesteld, die door de
regeerders der gemeente geschiedt. en dat

verkeren, hetwelk is de Gemeente
des levenden Gods, een pilaar en Zo

zij
daarna
onbestraffelijk

wordt de gemeente Gods genoemd, omdat
God in Zijne gemeente de waarheid bevestigt,
en door haar aan anderen openlijk bekend
maakt, gelijk de overheid haar plakkaten en
wetten aan pilaren of andere vastigheden
pleegt aan te slaan en hechten, om allen
bekend te worden. En hier wordt volgens dien
verklaard het ambt, de schuldige plicht der
gemeente te zijn, deze waarheid te
verbreiden en tegen alle dwalingen te
bevestigen. Wanneer zij dit niet doet, valt zij
lichtelijk in scheuringen en dolingen. Zie Mal.
2:5, enz.; gelijk Paulus ook de gemeente van
Efeze, waar Timotheus toen was, gelijk blijkt 1
Tim. 1:3, hiertegen waarschuwt, Hand. 20:28,
enz.; en Christus zelf Openb. 2:1, enz.
Anderen voegen deze woorden bij het
volgende vers, 1 Tim. 3:16. vastigheid der

dienen,
zijn.

zo

zij

Grieks
onbeschuldiglijk; namelijk in hunnen handel
en wandel geoordeeld en bevonden worden.
11. De vrouwen insgelijks Dit moet
zowel op de vrouwen der opzieners, als der
diakenen, toegepast worden. Want van de
weduwen die diakonessen waren, zal hierna 1
Tim. 5:9 en vervolgens gehandeld worden.

moeten
eerbaar
zijn,
geen
lasteraarsters, wakker, Of, nuchter. Zie 1
Tim. 3:2. getrouw in alles. Dit schijnt de
apostel hier in de huisvrouwen der opzieners
en diakenen te vereisen, niet alleen omdat zij
haren mannen moeten getrouw zijn, maar
omdat haar ook somtijds enige dingen de
regering der Kerk en de bewaring en uitdeling
der aalmoezen aangaande, bekend worden,
waarin getrouwheid nodig is.

12. Dat de diakenen ener vrouwe
mannen zijn, die hun kinderen en
hun eigen huizen wel regeren.
13. Want die wel gediend hebben,
verkrijgen zichzelven een goeden
opgang, en Of trap; waardoor verstaan
wordt, òf een goede achting en aanzien in
Gods gemeente, òf ook een toegang tot
meerdere en hogere diensten; namelijk des
ouderlingschaps, of van het leerambt, gelijk
ook bij de ouden veel gebruikelijk is geweest.
vele vrijmoedigheid Namelijk zo in hun
geloof, omdat het met een goede conscientie
vergezeld is; als ook in hun doen en spreken
voor Gods Kerk, omdat zij trouw daarin
handelen. Hetwelk de apostel hier schijnt te
stellen tegen de lasteringen en strikken des
satans, waarvan hij heeft gesproken 1 Tim.
3:6,7. in het geloof, hetwelk is in

Christus Jezus.
14. Deze dingen schrijf ik u, hopende
zeer haast tot u te komen;
15. Maar zo ik vertoef, opdat gij
moogt weten, hoe men in het huis
Gods Zo wordt de gemeente genoemd,
omdat God met Zijn Geest en Woord daarin
woont. Zie 1 Cor. 3:16; Hebr. 3:4,5,6. moet

waarheid.
16. En buiten allen twijfel, de
verborgenheid der Zo noemt de apostel
de leer des Evangelies, gelijk hiervoor, 1 Tim.
3:9, de verborgenheid des geloofs, waarvan hij
een korte som in de volgende woorden
voorstelt. godzaligheid is groot: God is
Dat is, de eeuwige Zoon Gods, gelijk dit woord
God ook voor God den Zoon gebruikt wordt;
Joh. 1:1; Hand. 20:28; Rom. 9:5; 1 Joh. 5:20,
en elders. geopenbaard Dat is, is mens
geworden, en heeft door woorden en werken
Zijn godheid bekend gemaakt. Zie Luk. 24:19;
Joh. 1:14. in het vlees, is Dat is, in de
menselijke natuur, die door Hem in enigheid
des persoons is aangenomen, gelijk Joh. 1:14;
Rom. 1:3; Hebr. 2:14. gerechtvaardigd
Voor onschuldig en rechtvaardig erkend,
gelijk Matth. 11:19; Luk. 7:29; Rom. 3:4. in

den Geest,

Of door den Geest. Hetwelk te
verstaan is van de Goddelijke natuur van
Christus, waardoor Hij Zichzelf uit de doden
heeft verwekt, en volgens dien ook bewezen
rechtvaardig en onschuldig te zijn, hoewel Hij
door de Joden en heidenen voor schuldig was
veroordeeld. Enigen nemen het voor de gaven
des Heiligen Geestes, die Hij na Zijn verrijzenis
op Zijn discipelen en andere gelovigen heeft
uitgestort. Dit komt met Paulus' doel niet

overeen, daar deze gaven des Heiligen
Geestes eerst na Christus' verheerlijking zijn
gegeven, waarvan hij in het laatste lid
spreekt, en wordt ook het eerste met
dergelijke wijze van spreken bevestigd; Rom.
1:4; 1 Petr. 3:18. is gezien van de

engelen,

Namelijk als Zijn dienaars en
boden, zo in Zijn geboorte, Luk. 2:13, als in
Zijn verzoeking, Matth. 4:11, in Zijn lijden,
Luk. 22:43, en in Zijn opstanding en
hemelvaart, Luk. 24:4; Hand. 1:10. is

een rechtvaardig oordeel Gods de valse
leraars, of bijgelovige mensen. Zie Ef. 4:19; 2
Thess. 2:11. toegeschroeid;

3. Verbiedende
te
huwelijken,
gebiedende van Dat dit tegenovergesteld
woord hier moet verstaan worden, blijkt klaar
uit de volgende woorden, gelijk zulke
voorbeelden meer voorkomen. Zie een ander
1 Cor. 14:34, en hiervoor 1 Tim. 2:12.

gepredikt onder de heidenen, is
geloofd in de wereld, is Dat is, onder

spijzen te onthouden, die God
geschapen heeft, tot nuttiging met
dankzegging, voor de gelovigen, en
die de waarheid Dat is de ware gelovigen,

alle volken der wereld, zowel heidenen als
Joden; Rom. 10:18; Col. 1:6. opgenomen

wie alle dingen rein zijn, ook alle spijs met
matigheid gebruikt; Tit. 1:15. hebben

in heerlijkheid.

Namelijk ter rechterhand
Zijns Vaders, vanwaar Hij de gaven Zijns
Geestes in Zijn gemeente heeft uitgestort, en
door krachten en wonderen Zijn heerlijkheid
heeft betoond; Mark. 16:19,20; Hand. 1:2,8,
en Hand. 2:33, enz.
1 Timothëus 4

1. Doch de Geest zegt duidelijk, Namelijk
de Heilige Geest, door Zijn buitengewoon
ingeven in de apostelen en andere profeten.
Zie Hand. 20:23, en Hand. 21:4. dat in de

laatste tijden Of in de volgende tijden. Zie
2 Tim. 3:1. sommigen zullen afvallen
van het geloof, Dat is, van de ware leer
des geloofs, gelijk de volgende woorden
bewijzen. Zie 2 Thess. 2:3; 2 Petr. 2:1. zich

begevende tot verleidende geesten,
Hierdoor worden òf de boze geesten zelf
verstaan, gelijk in het volgende lid, òf de
geesten der valse leraars, gelijk 1 Joh. 4:1. en

leringen der duivelen,

Dat is, waarvan

de duivel auteur of ingever is.

2. Door geveinsdheid der

Grieks in
geveinsdheid; dat is, onder den schijn van
heiligheid en van een harder leven te willen
leiden; het is ene gelijkenis, genomen van de
toneelspelers, die dikwijls een persoon
voorstellen
dien
zij
niet
zijn.

leugensprekers, hebbende hun eigen
geweten als met een brandijzer
Namelijk zo toegeschroeid dat zij geen gevoel
heeft, want daartoe vervallen eindelijk door

bekend.
4. Want alle schepsel Gods is goed, en
er is niets verwerpelijk, Namelijk in zich
zelf, ten tijde des Nieuwen Testaments, nu
het onderscheid der spijzen is weggenomen.
Zie Hand. 10:15. met dankzegging

genomen zijnde;
5. Want het wordt geheiligd

Dat is, tot
een recht en heilig gebruik gericht of
bekwaam gemaakt, gelijk 1 Cor. 7:14. door

het Woord

Dat is, door de verklaring, die
ons Gods woord daarvan geeft. Zie Tit. 1:15.
van God, en door het gebed. Namelijk
dat het ons tot gezondheid en zegen moge
gedijen waaronder ook de dankzegging wordt
begrepen. Zie Matth. 15:36; Joh. 6:11.

6. Als gij deze dingen den broederen
voorstelt, zo zult gij een goed
dienaar van Jezus Christus zijn,
opgevoed in de woorden Namelijk van
uwe kindsheid af, gelijk hij daarbij doet 2 Tim.
3:15. des geloofs en der Dat is, der
gezonde leer des geloofs, gelijk de volgende
woorden verklaren. goede leer, welke gij

achtervolgd hebt.
7. Maar verwerp de ongoddelijke en
oudwijfse fabelen; en oefen Namelijk
waar de Joodse Talmudisten nog vol van zijn,
waarvan Paulus ook spreekt Tit. 1:14, en Tit.
3:9, en waartoe hij voorzegt, dat ook enige
christen-leraars in de laatste tijden zullen

vervallen;

2

Tim.

4:4.

uzelven tot

godzaligheid.
8. Want de lichamelijke

oefening

Hierdoor verstaan sommigen de oefening
dergenen, die om den prijs streden met
worstelen, lopen en anderszins, gelijk het
Griekse woord gymnasia soms betekent,
waardoor maar enige lichamelijk weldaad
werd verkregen; maar daar Paulus hier
handelt van zaken, die den godsdienst
aangaan,
zo
verstaan
anderen
dit
bekwamelijker van enige oefening des
lichaams, waardoor het getemd of getuchtigd
wordt, gelijk daar is vasten, waken,
onthouding van enige spijzen of kleding,
anderszins geoorloofd. Van deze zegt de
apostel, dat zij wel enige nuttigheid kunnen
hebben, maar nochtans weinig ten aanzien
van de godzaligheid zelf, daar die ook kunnen
misbruikt worden, en in bijgelovigheden
verkeren, gelijk Paulus getuigt Col. 2:23; maar
de godzaligheid is Gode altijd aangenaam en
tot alles dienstig. is tot weinig nut; maar

de godzaligheid is tot alle dingen
nut, hebbende de belofte Namelijk van
Christus
zelf,
Matth.
6:33.
des
tegenwoordigen
en
des
toekomenden levens.
9. Dit is een getrouw woord, Dat ene
vaste en waarachtige belofte. en alle
aanneming waardig.
10. Want hiertoe arbeiden wij ook, en
worden versmaad, omdat wij
gehoopt hebben Namelijk in al zonze
zwarigheden en verdrukkingen. op den
levenden God, Die een Behouder is
Grieks soter; welk woord sommigen hier
overzetten Zaligmaker. Doch daar God geen
Zaligmaker is dan van de gelovigen, Joh. 3:36
en elders, zo kan het hier in dien zin niet
genomen worden, maar alleen voor een
beschermer en behoeder, gelijk het Griekse
woord sozein in het algemeen voor allerlei
behoeden en bewaren menigmaal wordt
gebruikt, ja ook Ps. 36:6,7, om de goedheid
Gods jegens de Zijnen te prijzen, gezegd
wordt, dat Hij mensen en vee behoedt. aller

mensen, maar allermeest der
gelovigen.
11. Beveel deze dingen, en leer ze.
12. Niemand verachte Dat is, geef
niemand oorzaak door uw handel en wandel,
dat u iemand om uwe jonkheid met reden zou
kunnen verachten; welken zin de volgende
woorden vereisen. uw jonkheid, maar

zijt een voorbeeld der gelovigen in
woord, in wandel, in liefde, in den
geest, Dat is, ijver des Geestes, of gaven des
Geestes. in geloof, in reinheid.
13. Houd aan in het lezen, in Namelijk
der Heilige Schrift, gelijk hij daarbij voegt; 2
Tim. 3:14, enz. het vermanen, in het

leren, totdat ik kome.
14. Verzuim Dat is, verwek haar en leg haar
wel aan, besteed haar wel, 2 Tim. 1:6,7. de
gave niet, Hierdoor wordt zowel het
beroep als de gave daartoe nodig verstaan,
gelijk de volgende woorden uitwijzen. die in

u is, die u gegeven is door de
profetie, met Zie hiervan de aantekening
op 1 Tim. 1:18. oplegging der handen
des ouderlingschaps. Dat is, van de
vergadering der ouderlingen, of de opzieners
der gemeente, in wier naam en
tegenwoordigheid
Paulus
de
handen
Timotheus had opgelegd 1 Tim. 6:12; want
dat Paulus dit zelf gedaan heeft, blijkt uit 2
Tim. 1:6, en wel te Lystre, gelijk af te leiden is
uit Hand. 16:1,2.

15. Bedenk deze dingen, wees hierin
bezig, opdat uw toenemen openbaar
Namelijk in gaven en godzaligheid. zij in
alles. Namelijk dingen; of, onder alle;
namelijk mensen.

16. Heb acht op uzelven en op de
leer; volhard daarin; want dat
doende, zult gij en uzelven
behouden, Namelijk door het woord, als
een instrument en dienaar van Christus, in
wien het woord der verzoening is gelegd, 2
Cor. 5:19; zo nochtans, dat noch die plant iets
is noch die nat maakt, maar God die den
wasdom geeft; 1 Cor. 3:7. en die u horen.

8. Doch zo iemand de zijnen,

1 Timothëus 5

1. Bestraf een ouden man Dat het Griekse
woord presbyteros hier in het algemeen moet
genomen worden voor alle oude mannen,
blijkt uit de volgende tegenstellingen. niet

hardelijk, maar vermaan hem als een
vader; de jonge als broeders;
2. De oude vrouwen als moeders; de
jonge als zusters, in alle reinheid.
3. Eer de weduwen, Dat is, bevorder haar,
doet haar alle hulp en bijstand, gelijk het
navolgende vers 1 Tim. 5:4 vereist. Zie ook 1
Tim. 5:17. die waarlijk weduwen zijn.
Dat is, zonder kinderen of vrienden die haar
kunnen helpen, of die van alle menselijke
hulp ontbloot zijn, gelijk 1 Tim. 5:5 wordt
verklaard.

4. Maar zo enige weduwe kinderen
heeft, of Namelijk die tot hunne jaren zijn
gekomen en middelen hebben om haar te
helpen. kindskinderen, dat die leren

eerst

aan

Namelijk
kinderen
of
kindskinderen. Anderen verstaan het van de
weduwen, doch het getal van velen en het
woord leren hetwelk in het Grieks niet
onderwijzen, maar zich laten onderwijzen
betekent
en
de
Griekse
woorden
wedervergelding doen, strijden daartegen.
hun eigen huis godzaligheid Dat is, hun

oefenen, en
den voorouderen wedervergelding
te doen; want dat is goed en
aangenaam voor God.
5. Die nu waarlijk weduwe is, en alleen
gelaten, die Dat is, zonder middelen of
eigen geslacht en navrienden.

vrienden, die haar kunnen of willen helpen.
hoopt op God, Namelijk alleen, die een
vader is van weduwen en wezen; Ps. 68:6.

en

blijft in smekingen

Namelijk gelijk van
Anna de profetes wordt verhaald; Luk. 2:36,
enz. en gebeden nacht en dag.

6. Maar die haar wellust volgt, die is
levende gestorven. Dat is, al leeft zij naar
het lichaam, zo is zij geestelijk dood, gelijk
Matth. 8:22.

7. En beveel dit, opdat zij onberispelijk
zijn.

Namelijk

en
voornamelijk zijn huisgenoten, niet
verzorgt, die heeft het geloof
verloochend, en is Namelijk inderdaad, al
gezondheid en middel daartoe hebbende.

belijdt hij het nog met den mond. Zie Tit.
1:16. erger dan een ongelovige.
Namelijk daar die ook naar de wet der natuur
dit plegen te doen.

9. Dat een weduwe gekozen worde
niet minder dan van zestig jaren,
Namelijk tot het ambt ener diakones welke in
de eerste Kerk der gemeente diende onder
zieke, vreemde en arme lieden, en die
daarvoor door de gemeente, in den nood
zijnde, werden onderhouden. welke eens

mans vrouw geweest zij;
10. Getuigenis hebbende van goede
werken: zo zij kinderen opgevoed
heeft, zo zij gaarne heeft
geherbergd, zo zij der heiligen
voeten heeft gewassen, Gelijk dit in die
warme landen veel gebruik was, waar de
mensen blootvoets en alleen op zolen gingen,
en derhalve vermoeid zijnde of van stof
vervuild, zulke diensten tot verkwikking veel
pleegden te gebruiken. Zie Joh. 13:5,14. en
hierdoor wordt een voorbeeld van
beleefdheid, allerlei zorg en dienst verstaan.

zo zij den verdrukten genoegzame
hulp gedaan heeft, zo zij alle goed
werk nagetracht heeft. Grieks
nagevolgd.

11. Maar neem de jonge weduwen
niet aan; want als zij weelderig
geworden zijn Dat is, in den dienst en
onderhouding der gemeente nu wel gevoed
en vleselijk gezind geworden zijn. Zie Openb.
18:7,9. tegen Christus, Dat is, zonder
aanzien van den dienst, dien zij Christus en
Zijne gemeente beloofd hebben. zo willen

zij huwelijken;
12. Hebbende haar

oordeel,

Of,
hebbende schuld, dat is, hebbende een daad
begaan die bestraffelijk is, en waarover zij te
misprijzen of te blameren zijn. Anderen
nemen het woord oordeel, voor veroordeling,
of verdoemenis, en het eerste geloof voor het

christelijke geloof, dat zij tevoren in den doop
hadden beleden. Dan, waar Paulus hier van
het huwelijk spreekt, hetwelk niemand in den
doop verzegt, noch verlooft, zo wordt het hier
bekwamelijk wat zachter genomen, voor
misprijzen of blameren, gelijk uit 1 Tim. 5:14
ook af te leiden is. omdat zij haar eerste

geloof

Dat is, hare eerste belofte of trouw;
namelijk van zich zelf tot den dienst der
gemeente te laten gebruiken, waartoe zij zich
met haar ontijdig huwelijk onbekwaam
maken. Want dat hierdoor gene bepaalde
belofte van niet te trouwen verstaan wordt,
blijkt uit hetgeen gezegd wordt 1 Tim. 5:14.

hebben te niet gedaan.
13. En meteen ook leren zij

Namelijk
enige anderen van deze jonge weduwen, die
ten dienste der gemeente waren verkoren,
onder den schijn van den een of den ander te
gaan bezoeken, zijn tot zulke ijdelheid
vervallen. ledig omgaan bij de huizen;

en zijn niet alleen ledig, maar ook
klapachtig, en ijdele dingen doende,
sprekende, hetgeen niet betaamt.
14. Ik wil dan, dat Dat is, gebied, namelijk
zo zij de gave van onthouding niet hebben; 1
Cor. 7:7,9.
de jonge weduwen

huwelijken, kinderen telen, het huis
regeren, geen oorzaak van lastering
aan de wederpartij geven. Dat is, die
vreemd zijn van het geloof en maar oorzaken
van lasteren zoeken. Anderen nemen het voor
den satan zelf.
15. Want enigen hebben zich Namelijk
van deze jonge weduwen, die daarover
worden misprezen en van de gemeente min
geacht. alrede afgewend achter den

satan.

Dat is, zijn van het geloof afgeweken,
en weder tot den satan gekeerd, dien zij
tevoren dienden, namelijk uit spijt en
schaamte, die zij vanwege hare verkeerde
handeling in de gemeente leden. Anderen
nemen het voor: de verzoeking des satans te
hebben gehoor gegeven, en tot onkuisheid te
zijn vervallen.

16. Zo enig gelovig man, of gelovige
vrouw weduwen heeft, dat die haar
Namelijk in hun geslacht of onder hunne

voorouders; versta, zo zij de middelen hebben
om zulks te kunnen doen. genoegzame

hulp doe, en dat de Gemeente niet
bezwaard worde, opdat zij degenen,
die Namelijk de gemeente. waarlijk
weduwen zijn, Dat is, zonder volwassen
kinderen of kindskinderen, en van alle
vrienden en hulp verlaten, gelijk 1 Tim. 5:5.

genoegzame hulp doen moge.
17. Dat de ouderlingen, die wel
regeren, dubbele eer waardig Dat is,
meerder of overvloediger. Onder welke eer
ook hun onderhoud verstaan wordt, gelijk de
volgende verzen uitwijzen, en het woord eer
bij de Hebreën zo gebruikelijk is. Zie Matth.
7:10,11,
enz.
geacht
worden,

voornamelijk die arbeiden Hieruit blijkt
klaarlijk, dat er toen twee soorten van
ouderlingen in de gemeente waren, namelijk
enigen die in het woord arbeidden, en
anderen die alleen tot de regering der
gemeente gebruikt werden, gelijk die ook
voorstaanders
of
regeerders
worden
genoemd; Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28, en elders.
Want dat sommigen dit alzo willen uitleggen,
dat degenen die zich boven anderen wel
kweten en naarstig waren in hunnen dienst
met moeite en groten arbeid, verstaan
zouden worden door de woorden arbeiden in
het woord, is ongegrond, dewijl Paulus zulke
leraars die zich niet geheel wel kweten, of
slapper waren in hunnen dienst dan anderen,
nimmer heeft geprezen, noch gezegd dat zij
wel regeren, evenmin dat zij dubbele eer
waardig waren. in het Woord en de

leer.
18. Want de Schrift
dorsenden os Zie

zegt:
hiervan

Een
de

zult gij niet
muilbanden; en: De arbeider is zijn
aantekeningen 1 Cor. 9:9.

Deze woorden worden gevonden Matth.
10:10. loon waardig.

19. Neem tegen een ouderling geen
beschuldiging aan, anders dan onder
twee of drie getuigen.
20. Bestraf
die
zondigen
in
tegenwoordigheid van allen, opdat

ook de anderen vreze mogen
hebben.
21. Ik betuig voor God, en den Heere
Jezus Christus, en de uitverkoren
engelen, dat gij deze dingen
onderhoudt, Namelijk die tevoren gezegd
zijn, en hierna nog gezegd zullen worden;
omdat zij de dienaren der gemeente aangaan
gebruikt de apostel hier bij Timotheus een zo
hoge betuiging. zonder vooroordeel, Of
zonder dat gij den een hierin meer voordeel
doet dan den ander, gelijk het Griekse woord
prokrima meest betekent. niets doende

naar toegenegenheid.

Of, toeneiging;
ene gelijkenis, genomen van de balans of
weegschaal, waarin de ene schaal meer
uitslaat dan de andere.

22. Leg niemand haastelijk de handen
Dat is, zonder behoorlijke en genoegzame
beproeving van den persoon, zijn leven en zijn
leer gedaan te hebben. op, en heb geen

sommigen ook volgen zij na.

Dit
verstaan enigen aldus, dat sommiger ergerlijk
leven of kwade leer tevoren genoeg bekend
is, zelfs eer men daarover onderzoek doet, en
zij derhalve zonder zwarigheid kunnen voorbij
gegaan worden; maar sommigen zouden
navolgen, dat is, eerst bekend worden, nadat
behoorlijk onderzoek daarover gedaan is, en
derhalve dat men naarstig onderzoek moet
doen eer men verkiest. Anderen nemen voor
bekend worden nadat zij al verkoren zijn,
dewijl zij van tevoren zich, gelijk de
geveinsden plegen te doen, voor enen tijd wel
hebben geschikt, en dat daarom degenen die
hen verkoren hebben aan zulke geheime
zonden, als maar behoorlijk onderzoek
gedaan is, gene schuld hebben.

25. Desgelijks ook de goede werken
zijn te voren openbaar, en daar het
anders mede gelegen is, Grieks die

Dit kan verstaan worden òf van degenen die
een onbekwaam persoon tot den dienst
willen kiezen, òf van den persoon, die,
onbekwaam zijnde, gekozen wordt. bewaar

anders hebben; dat is, wier goede werken en
bekwaamheid tot den dienst nog niet bekend
zijn, maar bij gebrek aan gelegenheid, of
vanwege kwade mensen verduisterd, die zal
God te Zijner tijd wel aan het licht brengen.
Zo wil dan de apostel dat men hierin ook
naarstig onderzoek doe. kunnen niet

uzelven rein.

verborgen worden.

gemeenschap aan anderer zonden;

Dat is, vrij van zulke zonden,
of zonder schuld, gelijk dit Griekse woord
hagnos ook gebruikt wordt 2 Cor. 7:11.

23. Drink niet langer water alleen,
maar Het woord alleen, is wel in den
Grieksen tekst niet, maar moet noodwendig
daarbij verstaan worden, gelijk het vervolg
uitwijst. Want Paulus verbiedt hem niet water
te drinken, maar niet alleen water. gebruik

een weinig wijn, om uw maag en uw
menigvuldige zwakheden. Namelijk
waar gij soms in vervalt bij gebrek vaan
genoegzaam steunsel, of voedsel.

24. Van sommige mensen zijn de
zonden te voren openbaar, Namelijk
eer zij tot den dienst verkoren worden, gelijk
van Simon den tovenaar gezegd wordt; Hand.
8:18. en gaan voor tot hun

veroordeling;

Of, om hen te veroordelen;
namelijk als onbekwaam tot den kerkedienst,
dat is, om hen te verwerpen, of tot den dienst
der gemeente niet te verkiezen. en in

1 Timothëus 6

1. De dienstknechten, zovelen als er
onder het juk zijn, Dat is, slavernij of
dienstbaarheid, welke een juk wordt
genoemd, om de zwaarte en lastigheid
daarvan in die tijden. zullen hun heren

alle eer waardig achten, opdat de
Naam van God, en de leer niet
gelasterd worde. Namelijk alsof de
Christelijke godsdienst de dienstknechten of
slaven, onder den dekmantel van de
christelijke vrijheid, aan hunne heren onttrok
of van hunne gehoorzaamheid, ondanks dat
zij hunne heren zijn, losmaakte.

2. En die gelovige heren hebben, zullen
hen niet verachten, omdat zij
broeders zijn; maar zullen hen te
meer dienen, omdat zij gelovig en
geliefd zijn, als die deze weldaad

mede deelachtig zijn.

Namelijk de
verlossing door Christus verworven. Anderen
verstaan dit van de weldaad welke de
dienstknechten van hunne heren wederom
hebben te verwachten, die, wanneer zij
gelovig zijn, niet zullen nalaten der
dienstknechten trouwen dienst met dergelijke
zorg en weldaad te belonen; en zetten het
over: die dit weldoen weder zullen aannemen
of vergelden. Leer en vermaan deze

dingen.
3. Indien iemand een andere leer leert,
en Namelijk gelijk ik geleerd heb. niet
overeenkomt met Grieks niet komt tot de
gezonde woorden; dat is, daaraan niet
vasthoudt. de gezonde woorden van

onzen Heere Jezus Christus, en met
de leer, die naar de godzaligheid is,
4. Die is opgeblazen, en weet niets,
maar Namelijk hoewel hij zichzelf wijs acht,
of gaarne voor wijs zou gehouden worden.
hij raast omtrent Grieks is ziek, of krank;
namelijk van zinnen of verstand, gelijk
dwaalgeesten en bedriegelijke leraars plegen,
die de eenvoudige leer der godzaligheid te
gering achten, en daarom met hogere
spitsvondigheden of nieuwe leringen voor de
gemeente zoeken te pronken, welke de
apostel verklaard ongezond van verstand te
zijn, omdat zij de gezonde leer verwerpen of
voorbijgaan.
twist
vragen
en

woordenstrijd; uit welke komt nijd,
twist,
lasteringen,
kwade
nadenkingen.
5. Verkeerde krakelingen Of oefeningen,
disputeringen, waarmede zij hunne en
anderder verstanden gelijk als verslijten,
zonder dat van zulke krakelingen of
twistingen enige vaste nuttigheid tot een
oprecht geloof, en de oprechte godzaligheid
voortkomt. van mensen, die een

verdorven verstand hebben, en van
de waarheid beroofd zijn, menende,
dat de godzaligheid een gewin zij. Dat
is, slechts dient om wereldse eer of gewin
daardoor te zoeken, gelijk de bedriegelijke
leraars onder hunne discipelen plegen te
doen, waar de een met nieuwe gevoelens,

spitsvondigheden en twisten de discipelen
van anderen naar zich zoekt te trekken. Wijk

af van dezulken.
6. Doch de godzaligheid is een groot
gewin Dat is, in de godzaligheid zelve is het
grootste gewin gelegen, dewijl die de belofte
heeft
des
tegenwoordigen
en
des
toekomenden levens, gelijk hij 1 Tim. 4:8
spreekt. met vergenoeging. Dat is, met
een gemoed, dat genoeg heeft en tevreden is
met hetgeen hem de Heere verleent, welke
vergenoeging ook zelf uit de godzaligheid
spruit. Want die Christus heeft, die heeft alles
met Hem.

7. Want wij hebben niets in de wereld
gebracht, het is openbaar, dat wij
ook niet kunnen iets daaruit dragen.
8. Maar als wij voedsel en deksel
hebben, wij zullen daarmede
vergenoegd zijn. Namelijk zonder naar
andere rijkdommen gierig te staan.

9. Doch die rijk willen worden,

Dat is,
hunne
zinnen
daarmede
te
zeer
bekommeren, of met al te grote begeerte
trachten om rijk te worden. vallen in

verzoeking, en in den strik,

Namelijk
des duivels, die hen door deze begeerte van
rijk te worden tot vele onbehoorlijke dingen
verzoekt, en als met een strik in de wereld
vasthoudt. Zie Matth. 6:24. en in vele

dwaze
en
schadelijke
begeerlijkheden, welke de mensen
doen verzinken in verderf en
ondergang.
10. Want de geldgierigheid is een
wortel Grieks liefde des gelds. van alle
kwaad, tot welke sommigen lust
hebbende zijn afgedwaald van het
geloof, Dat is, van de gezonde leer des
geloofs. en hebben zichzelven met
vele smarten doorstoken. Dat is,
hunnen zielen met angst en zorg vele
kwellingen aangedaan, om die te vergaderen,
en als zij vergaderd zijn, om die te behouden.
Waarom Christus haar ook bij doornen
vergelijkt, Matth. 13:22, die de mensen
kwetsen en het goede zaad verstikken.

11. Maar gij, o mens Gods, Aldus noemt
de Schrift degenen, die door Gods Geest
worden geregeerd, en in het bijzonder de
trouwe profeten en leraars. Zie 2 Kon. 1:9,
enz.; 2 Tim. 3:17. vlied deze dingen; en

jaag
naar
gerechtigheid,
godzaligheid,
geloof,
liefde,
lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
12. Strijd den goeden strijd des
geloofs, Dat is, benaarstig u met alle vlijt
niet alleen in het prediken van het woord des
geloofs, maar ook in het beleven daarvan, 2
Tim. 4:7. grijp naar het eeuwige leven,
Ene gelijkenis, genomen van degenen die om
den prijs lopen, en al lopende hunne handen
uitsteken om te grijpen, als zij omtrent den
eindpaal komen. Zie 1 Cor. 9:24; Filipp.
3:13,14. tot hetwelk gij ook geroepen

zijt, en de goede belijdenis beleden
Namelijk van Christus getrouw te zullen
dienen, toen gij van mij tot een evangelist in
de tegenwoordigheid der ouderlingen zijt
verkoren. Zie hiervoor 1 Tim. 4:14. hebt

voor vele getuigen.
13. Ik beveel u voor God, Die alle ding
levend maakt, en voor Dat is,
onderhoudt en alles het leven geeft, wat
leven heeft, Hand. 17:25; ja ook tot het leven
verwekt hetgeen reeds gestorven is; hetwelk
Paulus hierbij doet, om Timotheus tegen alle
gevaar des doods te versterken. Christus

Jezus, Die onder Pontius Pilatus

Of,

die voor. Zie hiervan Joh. 18:37, enz.

de

goede belijdenis betuigd heeft,
14. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt
Dat is, deze bevelen, die ik u tot hiertoe heb
gegeven, zelf onderhoudt en anderen beveelt
te onderhouden. en onberispelijk, tot

op de verschijning van onzen Heere
Jezus Christus;
15. Welke te Zijner tijd vertonen zal
de zalige Dat is, te voorschijn zal brengen
uit den hemel om te oordelen de levenden en
de doden. en alleen machtige Heere,
Zo wordt God de Vader alleen wijs, 1 Tim.
1:17, en alleen goed genoemd, Matth. 19:17,
en in het volgende vers 1 Tim. 6:16 gezegd de
onsterfelijkheid alleen te bezitten, omdat hij

die alleen van zichzelf en volmaakt heeft. En
de apostel spreekt hier zo, niet om Christus
hier uit te sluiten, die deze titels ook worden
gegeven, Openb. 1:8, en Openb. 19:16, en
elders, maar om God zo van alle schepselen te
onderscheiden, en om aan te wijzen, dat wij
geen macht, die tegen ons is, in de wereld
hebben te vrezen, wanneer wij ons beroep
getrouw uitvoeren, en derhalve God voor ons
hebben, die door Christus eenmaal alles zal
richten. Zie ook Joh. 17:3. de Koning der

koningen, en Heere der heren;
16. Die alleen onsterfelijkheid heeft,
en
een
ontoegankelijk
licht
bewoont; Dat is, een volmaaktheid en
heerlijkheid in zichzelf bezit, die niemand kan
begrijpen, gelijk het woord licht ook genomen
wordt; 1 Joh. 1:5, enz. Denwelken geen

mens gezien heeft, noch zien kan;
Namelijk met het oog des lichaams, dewijl hij
een geestelijk wezen is, gelijk hij daarom
onzienlijk genaamd wordt; 1 Tim. 1:17. Zie
ook Joh. 1:18, en 1 Joh. 4:20. Welken zij

eer en eeuwige kracht. Amen.
17. Beveel den rijken in deze
tegenwoordige wereld, dat zij niet
hoogmoedig Grieks eeuw. zijn, noch
hun
hoop
stellen
op
de
ongestadigheid des rijkdoms, maar
op den levenden God, Die ons alle
dingen rijkelijk verleent, Zelfs ook de
rijkdommen. om te genieten; Grieks tot
genieting; namelijk met dankbaarheid en
matigheid. Zie Deut. 8:10, enz.

18. Dat zij weldadig zijn, rijk worden
in
goede
werken,
gaarne
mededelende zijn, en gemeenzaam;
Deze deugd van gemeenzaamheid wordt
gesteld
tegen
den
trots
en
de
teruggetrokkenheid van sommige rijken, die
de kleinen en armen verachten, en zelfs niet
willen te woord staan. Anderen nemen het
voor een gemeenzaamheid om aan anderen
gaarne alle vriendschap en hulp te bewijzen,
gelijk
de
mededeelzaamheid,
welke
voorafgaat, alleen de goederen aangaat. Zie
Gal. 6:6; Hebr. 13:16.

19. Leggende zichzelven weg tot een
schat een goed fondament tegen het
Namelijk van hoop; niet dat de weldadigheid
der rijken zulks verdient, maar omdat deze
een vrucht is des geloofs, en God beloofd
heeft deze uit genade om Christus' wil te
belonen. Zie Hebr. 13:21, en 1 Petr. 2:5.

toekomende, opdat zij het eeuwige
leven verkrijgen mogen.
20. O Timotheus, bewaar het pand u
toebetrouwd, Dat is, de gezonde leer des
geloofs, welke u als een pand is te bewaren
gegeven, om het wel aan te leggen en ook
anderen te bewaren te geven. een afkeer

hebbende van het ongoddelijk ijdelroepen, Grieks heilige ijdele roepingen;
waardoor de apostel weder de spitsvondige
krakelingen der bedriegelijke leraars verstaat,
die door hen met grote heftigheid en roepen
zonder stichting worden gevoerd. en van

de tegenstellingen

Namelijk zo tegen de
gezonde leer, als ook zelfs tegen elkander in
zaken waar geen zaligheid aan hangt, gelijk de
bedriegelijke leraars pelgen van de ene ijdele
kwestie tot de andere te vervallen. der

valselijk genaamde wetenschap;
21. Dewelke sommigen voorgevende,
zijn Dat is, daarvan belijdenis doende, en
zichzelf voor zulken uitgevende. van het
geloof Dat is, van de gezonde leer des
geloofs, gelijk 1 Tim. 6:10. afgeweken. Of
gemist; gelijk iemand die het doel mist;
wanneer hij scheen te schieten. Want zulken
mensen overkomt dit dikwijls, dat zij door
hunne spitsvondigheid en ijdele wijsheid van
de ware wijsheid vervallen. Zie 2 Tim. 2:18.
De genade zij met u. Amen. Zie
hiervoor het besluit van de anderen brieven.
Dat dit onderschrift ook niet vaststaat, blijkt
uit hetgeen Paulus zegt 1 Tim. 1:3, en 1 Tim.
4:13. Zie ook Col. 2:1. Daarom menen
anderen, dat deze brief veeleer van Filippi, of
enige andere stad van Macedonië is
geschreven, om Timotheus te onderrichten
hoe hij zich te Efeze had te gedragen, terwijl
hij zelf in Macedonië zou blijven, en weder tot
hem zou terugkeren.

