2 Timotheüs
Deze brief, gericht aan zijn medewerker Timotheüs, is waarschijnlijk de laatste die de
apostel Paulus geschreven heeft. Het is een heel persoonlijke brief, waaruit Paulusʼ
diepste gevoelens blijken. Hij schrijft over zijn zekerheid dat hij deelheeft aan het
eeuwige leven, hoewel dit aardse leven eindigt (hoofdstuk 1:10-12). Ook denkt hij aan
de trouw van God, die hem zijn leven lang nabij is geweest, en aan de moeilijke tijden
die zullen komen wanneer de mensen de waarheid zullen negeren en God niet meer
willen erkennen. Hij spoort Timotheüs aan stand te houden nu de vervolging naderbij
komt.
Het centrale thema van deze brief is Gods soevereine macht over alles. Hoewel er
angst en ellende heerst en deze alleen nog maar zullen toenemen, heeft God alle macht
in handen. De mensen die op Hem vertrouwen, hebben dan ook niets te vrezen. Ook
geeft Paulus getuigenis van zijn geloof en vertelt hij hoezeer hij voor de waarheid heeft
gevochten en uiteindelijk door God zal worden beloond (hoofdstuk 4:6-8).

Wat hebben we nodig?

Moed
Stabiliteit

Vers 7 is onze

Liefde
Bedachtzaamheid

HULP

Hoe dan?

 Vasthouden aan de geleerde waarheden en aan de liefde van Jezus
 Als een soldaat lijden opnemen en geen zorgen over het leven,

je als sportman aan de regels houden,
hard werken als een boer voor de oogst

 Blijf uit de buurt van wat je op het verkeerde pad kan brengen
 Geen ruzie maken, vriendelijk, geduldig en nederig terechtwijzen

1 Korinthiërs
Tijdens een van Paulus zendingsreizen ontstond een gemeente in de Griekse stad
Korinthe (Handelingen 18:1-11). Na zijn vertrek ging het met deze gemeente steeds
slechter en daarom schreef Paulus hun een brief (rond het jaar 55 na Christus). De
christenen in Korinthe stelden zijn apostelschap ter discussie, maakten misbruik van
de maaltijd van de Here en hadden twijfels over het eten van vlees dat aan afgoden
was geofferd. Ook daagden zij elkaar voor de wereldlijke rechter, stonden onzedelijk
gedrag toe, ontkenden de opstanding van doden en hadden onenigheid over het
huwelijk. Bij de behandeling van elk van deze probleemgevallen brengt hij kernpunten
van het geloof ter sprake.
Het hoofddoel van deze brief is het oplossen van wantoestanden in de gemeente van
Korinthe. Het gaat Paulus daarbij vooral om het belang van de leefwijze. Paulus
benadrukt het feit dat de gelovige in Christus alles heeft wat hij nodig heeft. In Christus
is men voor God rein, heilig en aanvaardbaar (hoofdstuk 1:30).

Het fundament is goed

Wees eensgezind en maak het met elkaar in orde
Leef uit Christus (kracht en wijsheid) bij geschillen of meningsverschillen
Leef gelovig uit Gods Geest

1 Korinthiërs 15 vers 58

Leef je leven uit de bron
van de Heilige Geest

In het kort

Jaartekst 1

Hulp in een moeilijke samenleving

Jaartekst 2

Oproep tot een gelovig leven in de Geest

