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opmerkingen vooraf...

▪ Paulus' persoonlijke brieven:
• Titus & Timotheüs
• 9x "gezond"

• gezonde woorden, 
• gezond geloof, 
• gezond verstand
• gezonde leer



opmerkingen vooraf...

heilzaam

gebalanceerd

solide

▪ gezond =
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1Timotheüs 1

10 ... voor leugenaars, voor meineedplegers 
en al wat anders 
DE GEZONDE LEER tegenstaat...

verwerpelijk (leugenachtig!) gedrag 
staat haaks op "de gezonde leer" 



1Timotheüs 1

11 naar het goede bericht... 

naar = in overeenstemming met



1Timotheüs 1

11 naar het goede bericht 
van de heerlijkheid van de gelukkige God...

alles gelukt Hem!!



1Timotheüs 4

9 Betrouwbaar is het woord 
en alle verwelkoming waardig.
10 Want hiertoe zwoegen wij

en strijden wij, 
omdat we onze hoop hebben gevestigd 

op de levende God, 
die de Redder is van alle mensen, 

vooral van gelovigen. 
11 Beveel en LEER DEZE DINGEN.



1Timotheüs 1

11 naar het goede bericht 
van de heerlijkheid van de gelukkige God, 
dat mij werd toevertrouwd.

= Paulus, apostel van de natiën
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Titus 1

7 Want de opziener moet niet aan te klagen zijn, 
als huisbeheerder van God
(...)

Gr. EPISCOPOS -
opzien over
omzien naar



Titus 1

9 hooghoudende het betrouwbare woord 
naar de leer, 
opdat hij in staat zou zijn ook aan te moedigen...

de leer = het betrouwbare woord



Titus 1

9 ... in DE GEZONDE LEER
en de tegensprekers te ontmaskeren.

= onaanvechtbaar >>



Titus 2

7 betoon jezelf in alles een model
(...)

8 een gezond onaanvechtbaar woord, 
opdat degene vanuit de tegenpartij 

verlegen gemaakt zal worden, 
niets slecht te zeggen hebbend 

aangaande ons.
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Titus 2

2 Maar jij, 
spreek hetgeen de gezonde leer betaamt.

Titus' taak:
1. de gezonde leer onderwijzen
2. wat strookt met de gezonde leer

▪ voor ouderen en jongeren
▪ voor mannen en vrouwen

gedrag dat "de gezonde leer" versiert >



Titus 2

... opdat zij de leer van God onze Redder 
zouden versieren in alles.
11 Want de genade van God 

is verschenen, 
reddend voor alle mensen...
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2Timotheüs 4

3 Want er zal een periode zijn, 
waarin men DE GEZONDE LEER
niet [meer] zal verdragen...

beschrijving van de christenheid 
in "laatste dagen" (2Tim.3:1) 



2Timotheüs 4

3 ... maar naar de eigen begeerten 
leraren zullen ophopen, 
terwijl het gehoor gekieteld wordt,



2Timotheüs 4

4 en zij inderdaad van de waarheid 
het gehoor zullen afkeren, 
en naar de mythen zich zullen wenden.

waarheid versus 'lekker in het gehoor' 



2Timotheüs 4

5 Maar jij, wees nuchter in alles, 
kwaad lijdend, 
doe het werk van een evangelist, 
verricht je bediening ten volle.

staan voor/op "de gezonde leer" betekent:
▪ smaad
▪ vast staan (waarheid!)
▪ het verschil maken




