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DEEL I  INLEIDING EN VRAAGSTELLING; wat vooraf gezegd moet worden 

 

Geen onderzoek start op een leeg blad. Dit eerste inleidende deel van deze scriptie is 

bedoeld om datgene te zeggen dat vooraf over het probleem van de tekst en de 

hermeneutische benadering van de tekst gezegd moet worden.  

 

 

1 DE TEKST VAN I TIM 6:17-19 

 

1.1 architectuur en vertaling  

De tekst van I Timotheus 6:17-19 vormt in het Grieks één enkele zin.  

 
17  Toi/j plousi,oij evn tw/| nu/n aivw/ni para,ggelle mh. ùyhlofronei/n mhde. hvlpike,nai evpi. plou,tou 

avdhlo,thti avllV evpi. qew/| tw/| pare,conti h̀mi/n pa,nta plousi,wj eivj avpo,lausin(  18  avgaqoergei/n( 

ploutei/n evn e;rgoij kaloi/j( euvmetado,touj ei=nai( koinwnikou,j( 19  avpoqhsauri,zontaj èautoi/j qeme,lion 

kalo.n eivj to. me,llon( i[na evpila,bwntai th/j o;ntwj zwh/jÅ1 

 

De zin wordt geregeerd door de gebiedende wijs enkelvoud, para,ggelle,. In de werkelijkheid 

van de brief geeft Paulus Timotheus de opdracht om de rijken te vermanen. Wie die rijken, 

toch een wat vage term2, precies zijn wordt niet verder gespecificeerd. 

 

Door de rijken nadrukkelijk als de rijken evn tw/| nu/n aivw/ni aan te duiden wordt de tekst in een 

eschatologisch perspectief gezet. En tw/| nu/n aivw/ni vormt het eerste deel van een  

tegenstelling met eivj to. me,llon en th/j o;ntwj zwh/j later in de zin. Het is dus van meet aan 

duidelijk dat de kwestie van de rijken besproken zal worden in de context van de 

(eschatologische) tegenstelling tussen deze eeuw en de toekomende eeuw, tussen dit leven 

en het ware leven. 

 

De eigenlijke inhoud van de vermaning bestaat uit een opsomming van een vijftal infinitivi; 

ùyhlofronei/n,  hvlpike,nai(evpi.),  avgaqoergei/n, ploutei/n (evn e;rgoij kaloi/j) en (euvmetado,touj) ei=nai.. 

Hvlpike,nai, ‘vertrouwen’, wordt impliciet herhaald na avllV en wordt dus eigenlijk twee keer 

gebruikt. Het vormt het omslagpunt van het korte negatieve eerste deel van de opsomming 

naar het langere positieve tweede deel. Kernpunt in de beoordeling van het gedrag van de 

rijken is de tegenstelling tussen niet vertrouwen evpi. plou,tou avdhlo,thti en wel vertrouwen evpi. 

                                                
1 Griekse tekst volgens Nestlé-Aland, 27e editie. Het kritisch apparaat geeft geen aanleiding de tekst te 
wijzigen. 
2 Stegemann & Stegemann, 77: ’Yet wealth is a relative term.’ 
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qew/| tw/| pare,conti h̀mi/n pa,nta plousi,wj eivj avpo,lausin. Uit de lange bijvoeglijke bepaling bij qew/| 

blijkt een positieve houding tegenover de rijkdom van de rijken. Hun rijkdom wordt door God 

zelf gegeven en is bedoeld om van te genieten.3  

Het positieve deel van de opsomming is grotendeels synoniem en komt er op neer dat de 

rijken hun rijkdom dienen te besteden aan het doen van goede werken4 ten dienste van de 

gemeenschap. 

 

Het doel van de vermaning is dat de rijken evpila,bwntai th/j o;ntwj zwh/j, ‘het ware leven 

grijpen’. Het wordt ingeleid door i[na, dat voorwaardelijkheid uitdrukt. Na ‘vermaan’ in vers 17 

is ‘opdat zij grijpen’ de enige andere persoonsvorm in de zin. Werkwoordelijk gezien zou de 

zin daarmee in zijn kortste vorm teruggebracht kunnen worden tot: ‘Vermaan de rijken (dit 

alles), opdat zij (het ware leven) grijpen’.  

Tussen de eigenlijke inhoud van de vermaning en het doel van de vermaning staat echter 

een participiumzin met avpoqhsauri,zontaj. Die participiumzin houdt het midden tussen een 

laatste vermaning, een samenvatting, een gevolg en een motief. Dat er geen infinitief meer 

wordt gebruikt, geeft aan dat de eigenlijke inhoud van de vermaning hier eindigt en overgaat 

op een toelichting op de vermaning. In het verband van de zin is i[na evpila,bwntai dus niet 

direct afhankelijk van de vermaning, maar loopt de voorwaardelijkheid via de participiumzin 

met avpoqhsauri,zontaj. Het grijpen van het ware leven is afhankelijk van het goede 

fundament dat de rijken bijeen kunnen sparen door te gehoorzamen aan de eigenlijke inhoud 

van de vermaning.  

 

De nu volgende werkvertaling laat de structuur van de Griekse grammatica zoveel mogelijk 

intact. De lay-out maakt de architectuur van de tekst zichtbaar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Bauer, s.v. avpo,lausij. Het woord avpo,lausij betekent zoiets als ‘genot’ of ‘genieting’. Het gaat niet 
om genot geassocieerd met begeerte, maar genot in de zin van de ‘geneugten des levens’. Het woord 
heeft ook een connotatie met het genieten van voedsel aan het hemels banket. 
4 Het doen van goede werken is in de theologie van de auteur van de pastorale brieven van groot 
belang. Zie Merz, Fiktive Selbstauslegung, 276: ’...für seine Ethik so zentralen Begriffs der kala. / 
avgaqa. e;rga...’ 



van ‘Wanderprediker’ naar institutionele ambtsdrager 

 3 

Vermaan de rijken in deze tegenwoordige eeuw  

 

niet hoogmoedig te zijn  

en niet te vertrouwen   op onzekere rijkdom,  

 

  maar  

 

(te vertrouwen)  op de ons alles rijkelijk tot genieting gevende God,  

goed te doen,  

rijk te zijn in goede werken,  

vrijgevig te zijn,  

mededeelzaam,  

 

 zichzelf een goed fundament voor de toekomst bijeen sparend,  

 

   opdat zij het ware leven grijpen. 

 

Inhoudelijk lijkt de tekst dus in zijn kortste vorm samengevat te kunnen worden tot:  

 

‘Vermaan de rijken goede werken te doen met hun rijkdom, waardoor zij zichzelf een goed 

fundament bijeen sparen om het ware leven te grijpen.’ 

 

Binnen het Nieuwe Testament is dat een opmerkelijke boodschap. 

 

 

1.2 de eigen positie van I Tim 6:17-19 binnen het Nieuwe Testament 

De rijkenparenese van I Tim 6:17-19 neemt een heel eigen positie in binnen het Nieuwe 

Testament. Dat geldt zowel voor de houding van de tekst tegenover de rijken en hun rijkdom 

als voor de bijzondere soteriologie die erin verwoord wordt.  

 

Wat allereerst opvalt aan de tekst, is de uitgesproken positieve grondhouding tegenover de 

rijken en hun rijkdom. Waar elders in het Nieuwe Testament rijkdom wordt geschetst als de 

bijna onneembare hindernis om het Koninkrijk van God binnen te gaan5, is van die 

wantrouwende grondhouding tegenover de rijken en hun rijkdom in I Tim  6:17-19 geen 

sprake. In de tekst worden de rijken als volwaardig en vanzelfsprekend deel van de 

                                                
5 Zie het verhaal van de rijke jongeling in Matt 19:23-24, Mc 10:23-25, Lc 18:24-25. 
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gemeente rechtstreeks aangesproken6, zonder dat er van enig oordeel over hun rijkdom of 

van enig wantrouwen sprake is. In tegendeel, het is God zelf die ‘alles rijkelijk tot genieting‘ 

geeft, waarbij met zoveel woorden lijkt te worden gezegd dat ook de rijkdom van de rijken 

hen door God tot ‘genieting’ is gegeven.7 Er is niets in de tekst dat ertoe neigt om rijkdom als 

in zichzelf verwerpelijk te beschouwen.8 

 

Nog verder dan een positieve grondhouding tegenover de rijken en hun  rijkdom gaat de 

soteriologische spits van I Tim 6:17-19. De rijken worden opgeroepen om zichzelf een goed 

fundament voor de toekomst bijeen te verzamelen door het doen van goede werken en door 

vrijgevig te zijn. Hier wordt het gebruik van rijkdom (niet het weggeven ervan!) voor het doen 

van goede werken tot fundament gemaakt van het wel en wee in de (eschatologische) 

toekomst.9 

Deze bijzondere heilsweg heeft bovendien een uitgesproken gedifferentieerd karakter. Het 

bijeensparen van een goed fundament voor de toekomst middels vrijgevigheid en 

gemeenschapszin staat logischerwijs alleen voor de rijken open. De soteriologische heilsweg 

die hier geopend wordt is een ‘Sonderweg’10, een exclusieve toegangsweg voor de rijken. 

Zo’n gedifferentieerde heilsweg voor de rijken komt alleen voor in I Timotheus.11  

  

1.3 observaties aan de co-tekst 

Die bijzondere theologische positie van I Tim 6:17-19 krijgt nog een extra lading door de 

opvallende plaats van I Tim 6:17-19 in het geheel van de eerste Timotheusbrief en binnen de 

co-tekst van I Tim 6:2b-19. 

 

                                                
6 Het gegeven dat de rijken in de tekst als specifieke groep in de gemeente worden aangesproken is 
in het Nieuwe Testament zonder parallel. Waar elders in het Nieuwe Testament de rijken en hun 
rijkdom wel een thema zijn, met name in het evangelie van Lucas en in de brief van Jakobus, zijn het 
niet de rijken in de gemeente, maar de rijken in het algemeen die aangesproken worden. Zowel Lucas 
(6:24-25) als Jakobus (5:1) spreken daarbij in klare taal het wee over de rijken uit. 
7 Hier echoot de tekst wat al eerder in I Tim 4:4 is gesteld, namelijk: ‘alles wat God geschapen heeft, is 
goed en niets daarvan is verwerpelijk, mits het met dankzegging aanvaard wordt’. 
8 Oberlinner, 305: ’Doch es ist wichtig zu beachten, daß nicht der Reichtum an sich verurteilt wird,..’ 
9 Deze gedachte van het eschatologisch loon is in de bijbel niet onbetuigd. In het Oude Testament al 
staat verschillende keren dat God zal komen en een ieder zal vergelden naar zijn werk (oa. Ps 62:13, 
Jes 40:10 en 62:11 en Jer 17:10.). Precies dezelfde gedachte vinden we in het boek Openbaring (2:23 
en 22:12) en in de Q-woorden van Jezus (Q 12:33-34) en ook Paulus maakt van de traditie van het 
eschatologisch loon gebruik (Rom 6:1; I Kor 3:13-14). Toch komt een zo openlijk en ongenuanceerd 
beroep op deze gedachte van het eschatologisch loon onverwacht. 
10 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 299. 
11 Maar liefst driemaal wordt er in I Tim zo’n gedifferentieerde heilsweg geopend. Naast die voor de 
rijken, geldt een tweede ‘Sonderweg’ Timotheus zelf, oftewel de ambtsdragers in de gemeente, die 
worden opgeroepen toe te zien op zichzelf en te volharden in de juiste leer, ‘want door dit te doen, zult 
gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.’ Het derde voorbeeld is te vinden in I Tim 2:15, waar 
staat dat ‘de vrouw behouden zal worden’ wanneer zij kinderen ter wereld brengt en blijft ‘in geloof, 
liefde en heiliging, met ingetogenheid.’ Verner noemt deze gedifferentieerde soteriologie, ‘Un-Pauline 
and un-Christian’. Verner, 170, noot 148. 
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De rijkenparenese volgt namelijk kort op een andere bespreking van het thema bezit in de 

verzen 6:6-10. De toon is daar echter heel anders dan in 6:17-19. Er is sprake van zowel een 

herkenbare verwantschap als ook van een duidelijk contrast. Bovendien zijn beide eenheden 

gescheiden door de juichende vermaning en doxologie in 6:11-16. Daardoor lijken de 

verschillende delen wat ongeordend naast elkaar te zijn gezet, zonder dat er van een 

coherente opbouw sprake lijkt.12  

Over het algemeen gaan onderzoekers er van uit dat I Tim 6:2b-19(21) wel degelijk als 

eenheid moet worden gezien13. Dat heeft als consequentie dat een uitleg van 6:17-19 niet 

kan zonder dat de plaats van 6:17-19 in het geheel van 6:2b-19 wordt meegenomen.14  

I Tim 6:2b-19 bestaat uit drie tekstgedeelten. Het eerste deel, 2b-1015, is polemisch en 

argumentatief van aard. De vermaning met doxologie in 11-16 heeft een juichende toon en 

de bijzondere rijkenparenese vormt de afsluiting van dat geheel. Wat precies het verband is 

tussen deze drie zo verschillende delen van de teksteenheid 6:2b-19 is niet op voorhand 

duidelijk, maar het is gezien de opbouw van de teksteenheid te verwachten dat de 

rijkenparenese een soort klap op de vuurpijl is, waarin het probleem dat achter de 

teksteenheid van 6:2b-19 schuilgaat definitief wordt afgekaart, nadat het in 2b-10 

beargumenteerd aan de orde is geweest. 

 

Verder staat de rijkenparenese op een opvallende plaats in de eerste Timotheusbrief. Het is 

nagenoeg het laatste wat in de brief gezegd wordt. Enkel volgt nogmaals een aansporing 

vast te houden aan wat Timotheus ‘is toevertrouwd’ (I Tim 6:20), nog een laatste 

waarschuwing tegen ‘sommige’ anderen en dan wordt de brief met een kort ‘de genade zij 

met ulieden’ afgesloten. Gevoelsmatig had de brief ook na het juichende gedeelte in 6:11-16 

kunnen eindigen16, maar in plaats van een juichend einde volgt plotseling een nieuwe 

‘Ständeparenese’17, met de bijzondere, gedifferentieerde soteriologie, gericht aan de rijken 

binnen de gemeente. Dat er nog een parenese volgt, en dat juist deze parenese zo ongeveer 

                                                
12 Roloff, 326. 
13 Naast de opvallende thematische overeenkomst wordt er gewezen op de overeenkomst met het 
begin van de brief. De compositie van 6:2-19 weerspiegelt de compositie van 1:1-20. In het vervolg 
van het onderzoek zal de eenheid van dit tekstgedeelte nog met een ander argument onderbouwd 
worden. Zie Oberlinner, 270. Roloff, 327-28; Roloff benoemt 6:2-21 als peroratio, die in nauwe 
verbinding met het exordium in 1:1-20 staat. 
14 In het vervolg zal blijken dat dit vanuit de intertekstuele analyse van 6:17-19 ook vanzelf gebeurt.  
15 Dit gedeelte kan weer in twee delen gesplitst worden, waarbij I Tim 6:2b-5 polemisch van aard is en 
I Tim 6:6-10 meer argumentatief is. 
16 Zo ook Roloff, 365: ’Die kurze Paranäse erscheint innerhalb des unmittelbaren Kontextes fast als 
Fremdkörper. Nach der Doxologie von VV15-16 würde man eigentlich den Briefschluß erwarten, nicht 
jedoch einen Neuansatz mit Mahnungen.’ 
17 Wagener, 27: ’Bei den Pastoralbriefen spricht Threade von ‚Ständetafeln, verweist aber auf die 
grundsätzliche Schwierigkeit, hier zu einer trennscharfen Terminologie zu kommen.’ De term geeft 
vooral aan dat een specifieke groep in de gemeente wordt aangesproken. 
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het laatste is, dat in de brief gezegd wordt, geeft de opvallende theologische positie van I 

Tim 6:17-19 nog eens extra gewicht.  

 

1.4 conclusie 

De rijkenparenese is een bijzondere tekst. Dat geldt zowel voor de houding tegenover de 

rijken en hun rijkdom, als de bijzonder gedifferentieerde soteriologie van de tekst. De plaats 

in de co-tekst van de brief legt nog een extra nadruk op het bijzondere karakter van de tekst.  

 

 

2 de eigen aard van de pastorale brieven 

De bijzondere tekst van de rijkenparenese maakt deel uit van een eenheid van drie 

bijzondere brieven.18 Deze pastorale brieven worden al geruime tijd als pseudepigrafische 

geschriften herkend.19 Door het pseudepigrafische karakter van deze brieven serieus te 

nemen, ontstaat een bijzonder hermeneutisch venster.  

 

2.1 hermeneutische implicaties van het pseudepigrafisch karakter van de pastorale 

brieven 

Onderzoek naar een tekst uit één van de pastorale brieven betekent onderzoek naar een 

pseudepigrafische tekst. De eerste brief van Paulus aan Timotheus is niet door Paulus 

geschreven en was ook niet voor Timotheus bedoeld. De brief is als een bewuste 

vervalsing20 geschreven. Belangrijker dan deze kale vaststelling zijn echter de 

hermeneutische implicaties21 die de identificatie van de pastorale brieven als 

pseudepigrafische geschriften hebben voor de interpretatie van de tekst. 

 

Vaak vormt een situatie van conflict de achtergrond voor het ontstaan van een 

pseudepigrafisch geschrift22. Het doel dat in zo’n situatie van conflict door middel van het 

pseudepigrafische geschrift beoogd wordt, is tweeledig. Een door beide partijen 

                                                
18 De pastorale brieven worden over het algemeen als geschreven door één en dezelfde auteur 
gezien, hoewel er recent geluiden zijn die II Timotheus aan een andere auteur toeschrijven. 
19 Er bestaat brede wetenschappelijke consensus over het pseudepigrafisch karakter van de pastorale 
brieven. Merz, Fiktive Selbstauslegung, 196: ‘..der als wissenschaftlich hinreichend gesichert 
betrachteten Evindez..’ Voor een bespreking van de onderzoeksgeschiedenis en de aspecten die de 
pastorale brieven als pseudepigrafisch kenmerken, zie Weiser, 51-71, en Merz, Fiktive 
Selbstauslegung, 196-244.  
20 Merz, Fikitve Selbstauslegung, 196. Zij bespreekt ook de (on)mogelijkheid van openlijke 
pseudepigrafie en de verdediging van een (indirecte) Paulusafkomst. 
21 De ethische implicaties, waaronder de vraag naar de canoniciteit van een bewust als vervalsing 
geschreven ‘Paulus’-brief moet ik hier helaas onbesproken laten. 
22 Merz, 204: ’...da dogmatische Auseinandersetzungen zwischen Orthodoxie und (vermeintlicher) 
Heterodoxie unter Berufung auf normative Größen der Vergangheit eines der am breitesten belegten 
Entstehungsmilieus von Pseudepigraphie in der Antike darstellen,..’ 
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aanvaardbare autoriteit uit het verleden verwoordt, prijst, bevestigt (fictief) de positie van de 

eigenlijke anonieme auteur van de tekst, die daarmee zijn eigen positie van een 

onbetwistbare en niet te overtreffen autorisatie voorziet. Tegelijk wijst de grote autoriteit uit 

het verleden de positie van de tegenpartij (fictief) van de hand en wordt een eventueel 

beroep op de autoriteit uit het verleden door de tegenpartij voorgoed onmogelijk gemaakt.23 

 

De pastorale brieven zijn sterk polemische en paranetische geschriften.24 Zo’n situatie van 

polemiek zou dus ook de achtergrond voor het ontstaan van de pastorale brieven kunnen 

zijn. Onderzoekers hebben daarbij verschillende voorstellen gedaan voor de veronderstelde 

verhouding tussen Paulus en de auteur van de pastorale brieven. Ik kies hier voor de positie, 

dat de auteur van de pastorale brieven zichzelf in continuïteit met Paulus en de paulustraditie 

zag, maar dat die door hem ervaren continuïteit door anderen binnen de paulustraditie werd 

betwist.25 

Toegepast op de pastorale brieven levert dat de volgende schets op. Twee groepen 

christenen, die zich beiden zien als de legitieme erfgenaam van de paulijnse erfenis, twee 

scholen van Paulus-aanhangers26, zijn onverzoenbaar tegenover elkaar komen te staan. In 

deze situatie schrijft iemand uit één van beide partijen de pastorale brieven, in de vorm van 

brieven van Paulus aan zijn intiemste medewerkers.  Deze anonieme auteur, deze ‘pseudo-

Paulus’27 verwoordt in de brieven zijn eigen theologische positie, die zowel interpretatie als 

ook correctie van de paulijnse erfenis is. In elk geval probeert hij zijn eigen positie met de 

autoriteit van Paulus af te zekeren. Als de auteursfictie slaagt, staat de theologische 

conceptie van de auteur van de pastorale brieven als autoratieve opvatting van ‘Paulus’ 

                                                
23 Merz, 206; ‘Die Pseudepigraphie wird als literarisches Kampfmittel angesehen, das dazu dient, in 
der theologischen Auseinandersetzung dem eigenen theologischen Neuentwurf einen mit Autorität 
versehenen Stammvater und eine fiktive Überlieferungsgeschichte zu verschaffen, wobei Bild und 
Rolle des Paulus (und seiner Mitarbeiter) neu gestaltet werden. Hinter alle diese Einsichten kann m.E. 
die Forschung nicht mehr zurück.’ Zie ook Wagener, 5. 
24 Wagener, 3: ‘Dabei haben insbesondere Texte mit paränetischen Motivationen und Inhalten eine 
deutliche Tendenz zur Pseudepigraphie.’ 
25 Merz maakt voor het recente onderzoek een onderscheid tussen onderzoekers die uitgaan van 
discontinuïteit tussen de auteur van de pastorale brieven en Paulus (202), en onderzoekers die 
uitgaan van continuïteit (208), waarbij die continuïteit dan omstreden of juist onaangevochten kan zijn 
(209). Zij komt met een eigen synthese van de onderzoeksresultaten tot nu toe, die samengevat als 
volgt luidt:’Wesentlich scheint mir die Einsicht in die faktische theologische Eigenständigkeit der 
Briefe, die ihre behauptete Paulusnähe ganz wesentlich durch die fiktive Anbindung erschafft, die 
koexistiert mit einem Selbstverständnis, die einzig legitime Verwaltung und Fortschreiung des 
Pauluserbes darzustellen, und der Tatsache dass sie tatsächlich in einer Auseinandersetzung mit 
konkurrierenden PaulusschulerInnen stehen.’ (222) 
26 Ook de ‘anderslerenden’ beriepen zich op Paulus. Zie Merz, Fiktive Selbstauslegung, 214. 
27 De term ‘pseudo-Paulus’ geeft de anonieme auteur van de pastorale brieven een mooie en korte 
naam, die heel precies zijn identiteit peilt. Als naam betekent zoiets als ‘hij-die-zich-voor-Paulus-
uitgeeft. Helaas zijn er vele pseudepigrafische Paulus-brieven, en vele ‘pseudo-Paulussen’, zodat de 
naam niet exclusief gebruikt kan worden voor de auteur van de pastorale brieven. Wanneer ik in de 
rest van deze scriptie toch een enkele keer de naam ‘pseudo-Paulus’ gebruik, dan bedoel ik de auteur 
van de pastorale brieven. 
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definitief vast.28 Tegelijkertijd wordt een beroep op Paulus door de tegenpartij, de 

‘anderslerenden’29 als legitieme Paulus-interpretatie door ‘Paulus’ zelf in deze brieven 

voorgoed onmogelijk gemaakt. 

 
Voor een goed verstaan van de pastorale brieven kan de tekst daarom het best worden 

opgevat als een gesprek, en een bij tijden polemisch gesprek. Er is een conflict tussen de 

auteur van de pastorale brieven en de ‘anderslerenden’, met als inzet de juiste interpretatie 

en voortzetting van de paulijnse erfenis. Het gesprek tussen de ‘pseudo-Paulus’ van de 

pastorale brieven en de ‘anderslerenden’ is dus tegelijkertijd een gesprek dat gevoerd wordt 

met Paulus, of beter gezegd, met de teksten die Paulus heeft nagelaten, omdat beiden zich 

voor hun eigen gelijk op hem beroepen. Het gesprek kent dus drie gesprekspartners. 

Het probleem van deze ‘trialoog’ is dat we slechts één van de gesprekspartners horen. We 

hebben geen teksten van de concrete historische ‘anderslerenden’. Hun stem is alleen te 

horen in de reactie van de auteur van de pastorale brieven en zijn afwijzing van hun positie. 

Ook Paulus is op het eerste gehoor niet te horen. Nog beter gezegd, ‘pseudo-Paulus’ is niet 

te horen. Wanneer de auteursfictie slaagt, wordt de positie van de auteur van de pastorale 

brieven immers als Paulus’ positie aangezien en verdwijnt zowel de eigenheid van zijn 

theologie, als het gesprek tussen hem en Paulus uit het zicht. 

Het gevolg daarvan is dat de tekst uit balans is, en zelfs dubbel uit balans is. Herkend moet 

worden dat niet Paulus, maar de pastorale ‘pseudo-Paulus’ aan het woord is in de tekst, 

soms in continuïteit, soms in discontinuïteit met Paulus. Herkend moet worden dat de positie 

die in de tekst door deze ‘pseudo-Paulus’ wordt ingenomen tegelijkertijd ‘oppositie’ tegen de 

‘anderslerenden’ is. Zonder die dubbele herkenning geeft de tekst een vertekend, 

overtrokken beeld. Een goed verstaan van de tekst is pas mogelijk wanneer de tekst weer in 

balans komt, dus wanneer de positie die in de tekst wordt ingenomen wordt afgezet als 

interpretatie, en dus als beaming, correctie of zelfs regelrechte afwijzing van paulijnse 

preteksten aan de ene kant, tegenover de afwijkende positie en interpretatie van diezelfde 

paulijnse preteksten door de ‘anderslerenden’ aan de andere kant. 

 

                                                
28 Merz, Amore Pauli, 275-276. 
29 In de commentaren worden de tegenstanders meestal ‘dwaalleraars’ (Roloff, Oberlinner) genoemd. 
Maar het feit dat hun positie in de pastorale brieven als ‘dwaling’ of erger (I Tim 4:1, dwaalgeesten en 
leringen van boze geesten) wordt benoemd, bestempelt hun positie niet automatisch tot een 
illegitieme interpretatie van het paulijnse erfgoed. Dat automatisme is het gevolg van de canonieke 
status van de pastorale brieven, waardoor de positie van de auteur van de pastorale brieven, het is 
immers ‘Paulus’ die spreekt!, boven kritiek verheven raakt. Het onderzoek naar de tekst komt 
daardoor bij voorbaat onder druk te staan, omdat het gelijk van de tekst bij voorbaat vast staat. Ik kies 
daarom voor het gebruik van de neutralere term ‘anderslerenden’, op basis van de aansporing in I Tim 
1:3 ‘sommigen te bevelen geen andere leer te brengen’ (vgl I Tim 6:3). De term drukt een duidelijk 
verschil in opvattingen over leerkwesties uit tussen hen en de auteur van de pastorale brieven zonder 
dat hun positie bij voorbaat als dwaling wordt bestempeld.  
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2.2 praktische consequenties van het hermeneutisch venster voor het onderzoek 

Deze benadering van de tekst heeft een aantal praktische gevolgen voor het onderzoek naar 

de pastorale brieven en dus ook voor het onderzoek naar I Tim 6:17-19. 

 

Ten eerste is het van belang zich bewust te zijn dat de polemiek zich afspeelt in de concrete 

sociologische werkelijkheid van het menselijk handelen. Achter de tekst staat een concreet 

conflict, of een serie conflicten, praktische zaken waarover men het niet eens kan worden. Er 

zijn twee opvattingen, die gaan om twee concrete, verschillende, elkaar uitsluitende 

gedragingen, levensvormen, handelingen. Vandaar ook het sterk paranetisch karakter van 

de brieven. Het gaat om een conflict met een concrete sociologische component, om 

handelen in het dagelijks leven, niet om zomaar een theoretisch dispuut. In theorie kunnen 

verschillen opvattingen en mogelijkheden naast elkaar bestaan, maar in de praktijk van het 

menselijk handelen moet soms een keus voor één enkele variant gemaakt worden. In het 

onderzoek naar teksten uit de pastorale brieven kan een (literatuur)-sociologische 

reconstructie daarom een verdieping van de achtergrond van de tekst geven. 

 

Ten tweede is het van groot belang om goed te onderscheiden tussen de drie verschillende 

stemmen in de ‘trialoog’, die elk in zijn eigenheid hoorbaar gemaakt moeten worden. 

 

De eerste en letterlijk hoorbare stem, de geschreven tekst, is die van de ‘pseudo-Paulus’ van 

de pastorale brieven. Lange tijd werden de pastorale brieven vooral gezien als een (mislukte) 

imitatie van Paulus, een (verwerpelijke) verburgerlijkte actualisatie, of erger, van de paulijnse 

theologie. Door de stem van de auteur van de pastorale brieven echter geheel los te maken 

van Paulus is er ruimte ontstaan om de pastorale brieven te erkennen als een eigenstandig 

en origineel theologisch ontwerp.30 De pastorale brieven geven een eigen theologisch 

conceptie, die, hoezeer de auteur ook zijn best doet die conceptie met een beroep op 

paulijnse preteksten te legitimeren, op een aantal punten een duidelijk eigen, en niet-paulijns 

theologisch ontwerp geeft.  

Het duidelijkste en meest originele voorbeeld van dat eigen theologisch ontwerp is de  

‘oikos’-ecclesiologie van de pastorale brieven.31 Deze ‘oikos’-ecclesiologie heeft een strikt 

                                                
30 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 202. Merz citeert Donelson, Pseudepigraphy, 8: ’...for the pastorals 
proffer a unique and original perception of Christian theology.’ Eveneens geciteert wordt Löning, 
Gnade, 242:’...ein originärer und origineller theologischer Entwurf’...’ Zie ook Wagener, 5:’Vielmehr hat 
der Verfasser eigenständig ein theologisches und ethisches System geschaffen.’ 
31 Ik heb geen ruimte voor een meer uitvoerige bespreking van de ‘oikos’-ecclesiologie. Zie voor een 
bespreking van deze ‘oikos’-ecclesiologie de studies van Verner en Wagener. Ik veronderstel in de 
rest van het betoog de ‘oikos’-ecclesiologie als bekend. 
Het onderzoek naar de ‘oikos’-ecclesiologie lijkt, vanuit de achtergrond van de ‘Haustafeln’, uit te gaan 
van het bestaan van een eenduidig oikos-concept. Lehmeier komt in haar studie echter tot de 
conclusie dat er van een eenduidig oikos- of oikonomia-concept in de oudheid geen sprake is.’Die 
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hiërarchisch, autoritair en masculien karakter en staat in sterke spanning met Paulus.32 Voor 

Paulus is het leidende ecclesiologische motief de metafoor van het ‘lichaam van Christus’, 

wat een egalistische en charismatische opvatting van kerk-zijn uitdrukt.33  

De ‘oikos’-ecclesiologie van de pastorale brieven zal voor de uitleg van I Tim 6:17-19 op de 

achtergrond een grote rol blijken te spelen. 

 

De tweede stem is die van Paulus. De auteur van de pastorale brieven probeert zijn 

eigenstandige theologische positie te legitimeren onder andere met een beroep op teksten 

van Paulus. In het onderzoek zal een intertekstuele analyse daarom van groot belang zijn 

om verwijzingen naar paulijnse preteksten op het spoor te komen en zo de thema’s van het 

gesprek met de ‘anderslerenden’ te identificeren. Hoewel de auteur van de pastorale brieven 

heel de paulijnse traditie bij zijn adressanten en de ‘anderslerenden’ als bekend mag 

veronderstellen, kan een verwijzing naar paulijnse preteksten omwille van het in stand 

houden van de auteursfictie echter alleen verhuld plaatsvinden. 

 

 ‘Kompliziert wird die unausweichliche Bezugnahme auf das orthonyme Schrifttum 

 dadurch, dass der Verfasser des Pseudepigraphons seine Anknüpfungen und 

 intertextuellen Bezugnahmen so gestalten muss, dass sie nicht als Anlehnungen an 

 fremde Texte oder plumpe Imitationen erkennbar werden. Es gehört zum spezifischen

 Charakter literarischer Fälschungen, dass ein wesentlicher Teil der für sie konstitutive 

 intertextuellen Bezugnahmen vom Autor intendiert und ihm bewusst ist, den 

 LeserInnen in seinem eigentlichen Charakter als Bezugnahme auf fremde Texte aber 

 verborgen werden muss, soll die Autorfiktion gewahrt bleiben.’34 

 

                                                                                                                                                   
verschiedenartigen Ideale und Modelle des Haushalts, wie sie in den Oikonomia-Texten greifbar 
werden, erlauben es nicht, „den Oikos“ als Modell für die soziale Struktur der sich bildende 
Gemeinschaften im frühen Christentum anzunehmen’ (Lehmeier, 219). Zij stelt daarom het gebruik 
van de ‘Haus’-problemdefinition’ met vier ‘Bereiche’ (ruimtelijk, economisch, sociaal en politiek) voor 
als betere ingang voor het onderzoek. Daarmee wordt niet ontkent dat de auteur van de pastorale 
brieven gebruik maakt van de metafoor van het huishouden, maar het verdiept wel de vraag van welke 
aspecten van het antieke oikos-begrip in welke parallel de auteur van de pastorale brieven precies 
gebruik maakt. De studie van Lehmeier kan als impuls gezien worden de beschrijving van de ‘oikos’-
ecclesiologie te verdiepen vanuit de vier ‘Bereiche’ van de ‘Haus’-problemdefinition’’. 
32 Lehmeier, 348: ‘Haushalt und Haushaltsführung sind dementsprechend kein zentrales Thema der 
Paulusbriefe.’ Zij wijst erop dat Paulus’ omgang met het concept van het huishouden, de 
verplichtingen en gezagsverhoudingen binnen het huishouden, een hele kritische is.  
33 Interessant is de werkingsgeschiedenis van de pastorale brieven. Doordat de pastorale brieven als 
echte Paulusbrieven zijn ontvangen, hebben ze gewerkt zoals ze zijn bedoeld, namelijk als 
interpretatie van de andere, echte Paulus-brieven. Dit gaat zover dat het egalistische karakter van de 
paulijnse ecclesiologie lange tijd niet herkend is, onder invloed van de duidelijk mannelijk 
geörienteerde ecclesiologie van de pastorale en ander pseudepigrafische brieven. Zie voor de werking 
van dit principe, Merz, Amore Pauli, 275-276. 
34 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 224. 
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Het is echter niet alleen de paulijnse traditie die bij beide partijen bekend is. Ook het Oude 

Testament en tradities over Jezus kunnen als vanzelfsprekend bekend verondersteld 

worden, en dat zowel bij Paulus als zijn adressanten. De polemiek hoeft niet per se 

betrekking te hebben op een conflict over de interpretatie van paulijns gedachtegoed. Het 

kan evengoed betrekking hebben op niet-paulijnse teksten uit de vroeg-christelijke traditie, al 

dan niet in combinatie met de rol die zulke teksten bij Paulus hebben gespeeld. Precies dat 

laatste zal het geval blijken te zijn in I Tim 6:17-19.  

 

De laatste stem, die van de ‘anderslerenden’, kan alleen door middel van ‘mirror-reading’ uit 

de tekst van de pastorale brieven hoorbaar gemaakt worden. Het beeld dat daaruit naar 

voren komt, kan vervolgens verfijnd worden aan de hand van buiten-bijbelse teksten, die als 

representatief voor de positie van de ‘anderslerenden’ kunnen gelden en die kunnen helpen 

bij de reconstructie van hun opvatting. 

 

2.3 conclusie 

Het pseudepigrafisch karakter van de pastorale brieven plaatst het onderzoek naar I Tim 

6:17-19 in een bijzonder hermeneutisch kader. Er is sprake van een ‘trialoog’ tussen de 

‘pseudo-Paulus’ van de pastorale brieven en zijn tegenstanders, de ‘anderslerenden’. Beiden 

zien zichzelf als de ware uitlegger en behoeder van de paulijnse erfenis. Goed 

onderscheiden tussen de verschillende stemmen in de tekst moet de gesprekssituatie 

duidelijk maken die de tekst van I Tim 6:17-19 als het ware heeft uitgelokt. 

 

 

3 vraagstelling 

 

3.1 vragen aan de tekst 

De pseudepigrafische aard van de pastorale brieven geeft een kader waarin de vragen die 

de bijzondere tekst van I Tim 6:17-19 oproept, beantwoord kunnen worden. De vragen aan 

de tekst concentreren zich op twee punten. Twee punten waarop de afstand tussen Paulus 

en de auteur van de pastorale brieven bovendien duidelijk herkenbaar is.  

 

Het eerste punt is waarom de juist rijken tot onderwerp van de eerste Timotheusbrief zijn 

geworden. Paulus heeft geen enkele belangstelling voor de rijken en hun rijkdom35, laat 

                                                
35 Stegemann & Stegemann, 295: ‘Not one person Paul names does he call rich. Also lacking in his 
writings are typical admonitions to the rich, for example, to deal responsibly with wealth. It is 
noteworthy in general that Paul never uses terms of wealth in the socially concrete sense but only 
figuratively...Beyond Paul’s express involvement for the benefit of the poor in Jerusalem..., his general 
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staan dat zij in zijn brieven direct als groep worden aangesproken. Toch bevonden zich ook 

in de Paulijnse gemeenten wel mensen die met het relatieve begrip ‘rijk’ zouden kunnen 

worden aangeduid. Zo kan Febe, die volgens Rom 16:1 als patroon van Paulus optrad, 

moeilijk anders dan ook als ‘rijk’ gezien worden. Hoewel er in de sociale stratificatie van de 

Paulijnse gemeenten dus wel degelijk ruimte is voor mensen die als ‘rijk’ bestempeld zouden 

kunnen worden36, zijn zij als aparte groep in de gemeente voor Paulus niet tot onderwerp in 

zijn brieven geworden. Dat gebeurt wel in de rijkenparenese. 

Tweede punt is dat die bevestiging van de rijken als volwaardige en gewaardeerde leden van 

de gemeente blijkbaar zo noodzakelijk is, dat het soteriologisch moeten worden onderbouwd. 

Die soteriologische onderbouwing gebeurt mede onder een intertekstuele verwijzing via het 

woord ‘fundament’ naar I Kor 3:5-15. Een belangrijke omissie leidt echter tot een 

‘fundamentele’ wijzing van de soteriologie van Paulus. In I Kor 3:10 zegt Paulus van zichzelf 

dat hij als kundig bouwmeester het fundament heeft gelegd waarop een ander voortbouwt. 

Dat fundament is in 3:11 nadrukkelijk Jezus Christus. In I Tim 6:19 is van Jezus Christus als 

fundament geen sprake, maar zijn het de goede werken die de rijken vermaand worden te 

doen, die als fundament bijeen gespaard moeten worden.37 Er is dus sprake van een 

duidelijke verwijdering ten opzichte van Paulus. 

De vraag is dus wat het nodig maakt om de rijken als aparte groep aan te spreken en hun 

plaats in de gemeente zelfs met een ongebruikelijke soteriologie te bevestigen. 

 

3.2 probleemstelling 

In de probleemstelling wordt hetgeen vooraf gezegd moest worden in tenslotte één zin 

samengevat.  

 

Wat maakt het, gezien de eigenstandige theologische positie van de auteur van de pastorale 

brieven en in de polemische context van de ‘trialoog’ met Paulus en de ‘anderslerenden’, 

nodig, om in afwijking van het gehele overige Nieuwe Testament, en in afwijzing dus van 

zowel de Jezus- als de Paulustraditie, onverwacht en als laatste wapenfeit van de eerste 

Timotheusbrief, aan de rijken een ongebruikelijke en gedifferentieerde soteriologische 

‘Sonderweg’ te bieden op basis van de goede werken die zij met hun rijkdom zullen doen?  

                                                                                                                                                   
requirements of generosity and hospitality (Rom 12:13, II Kor 9:6-7) and his various attempts to 
reduce social tensions within the curches the letters of Paul reveal no special interest in socio-
economic problems and especially none in the topic of poverty and wealth.’  
Zo ook Countryman, 92, noot 1: ‘On the whole Paul has disappointingly little to say of wealth.’ 
36 Stegemann & Stegemann, 292: ’..there were people who owned houses and slaves, who had the 
opportunity to travel, and who showed other signes of prosperity. Some of these rich housed individual 
Christians or entire groups, made meeting rooms available to them, or supported in other ways. They 
practically fulfilled the function of patrons.’ 
37 In het laatste hoofdstuk zal uitgebreider worden teruggekomen op de intertekstuele verwijzing naar I 
Kor 3:10-15. 
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DEEL II  ONDERZOEK 

 

De onderzoeksvraag veronderstelt dat een concrete aanleiding de bijzondere tekst van I Tim 

6:17-19 als het ware heeft uitgelokt. Het onderzoek start dan ook met het identificeren van 

deze aanleiding. Stap voor stap levert het onderzoek vervolgens een aantal bouwstenen op, 

die samen leiden tot een voorstel voor de verklaring van de bijzondere tekst in I Tim 6:17-19 

in deel III. 

 

 

4  DE POLEMIEK OP HET SPOOR; I TIM 6:2b-5 

 

4.1 de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus 

De teksteenheid van I Tim 6:2b-19 wordt direct in een polemisch kader gezet, waarbij in I 

Tim 6:4-5 in klare taal duidelijk wordt gemaakt tot welke degeneratie het niet volgen van de 

juiste weg toe leidt. Opvallend is echter de dubbele norm die onderscheid moet maken 

tussen het al dan niet volgen van de juiste weg. Zo klinkt het in I Tim 6:2b-3: 

  

 NBG 
I Timothy 6:2b-3 ‘Leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer 

 verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus 

 Christus en de leer der godsvrucht...’  

 

Dat de ‘leer der godsvrucht’ in de pastorale brieven de toetssteen is waaraan iemand 

gemeten moet worden, mag duidelijk zijn. De uitdrukking is synoniem voor het eigen 

theologisch ontwerp van de auteur van de pastorale brieven.38 Dat de ‘anderslerenden’ zich 

niet naar die ‘leer der godsvrucht’  voegen, ligt ook voor de hand. Anders was er geen reden 

tot conflict. 

                                                
38 Afgezien van de pastorale brieven en de 2e Petrusbrief komt euvsebei,a nergens in het NT voor ‘als 
Ausdruck christlicher  Glaubens- und Lebenshaltung’ (Foerster, 180). Dat komt omdat het woord niet 
de verhouding tot een persoonlijke God, maar tot de ‘eine große Ordnung’ aangeeft. ‘So ist für das 
gebildete Griechentum die ehrfurchtsvolle, bewundernde Scheu vor die hohen und reinen Welt des 
Göttlichen, seine Verehrung im Kult und die Achtung vor dem von ihm getragenen Ordnungen der 
eigentlichen Inhalt der euvsebei,a’ (Foerster, 177).  
Het woord is echter een kernwoord in de pastorale brieven. ( I Tim 2:2, 3:16, 4:7f, 6:3,5f,11, II Tim 3:5. 
Tit 1:1; als werkwoord in I Tim 5:4). Het betekent vroomheid, een handelen gericht op God, ‘eine 
bestimmte Art der lebensführung: die aus der pi,stij geborene, sich im Alltag vollziehende Ehrung 
Gottes [...]; sie ist der Gottesdienst, der in den Ordnungen des Lebens bleibt’ (Foerster 182). Die 
voorkeur voor de ’Ordnungen des Lebens’ past heel duidelijk bij de ‘oikos’-ecclesiologie. 
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Wat hier echter opvalt, is dat hetgeen in 6:2b-19 nog te bespreken is nadrukkelijk wordt 

geplaatst onder een dubbele autoriteit, niet alleen van de ‘leer der godsvrucht’, maar 

evenzeer onder de autoriteit van de ‘gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus’.  

 

Er is in de literatuur geen consensus39 over de vraag of de frase ‘de gezonde woorden van onze Here 

Jezus Christus’ verwijst naar concrete uitspraken van Jezus of slechts ‘ein sehr allgemeines 

Verständnis im Sinn von ‘die christliche Botschaft’’40 aanduidt. 

Roloff ziet de frase als een verwijzing naar concrete uitspraken van Jezus. Hij wijst overtuigend op de 

meervoudsconstructie ‘woorden’, waar elders in de pastorale brieven, wanneer met logoj in algemene 

zin de christelijke boodschap is bedoeld, altijd enkelvoud wordt gebruikt.41 

Voor Oberlinner heeft de tweede interpretatie de voorkeur. Als argument geeft hij het gebruik van het 

woord ‘gezond’ in de pastorale brieven aan (dat overigens meestal met didaskali,a verbonden is; I Tim 

1:10, II Tim 4:3, Titus 1:9, 2:1). Dat argument is niet overtuigend. Natuurlijk verwijst ‘gezond’ naar de 

‘von der Kirche autorisierten Glaubens’42, maar het is niet voorstelbaar dat een verwijzing naar de 

woorden van de Heer daarmee ooit in tegenspraak zouden kunnen zijn, en dus het predicaat ‘gezond’ 

zou moeten worden onthouden. Ik veronderstel dus dat met ‘de gezonde woorden’ inderdaad op een 

concrete uitspraak of uitspraken van Jezus wordt geduid. 

 

Met zoveel woorden wordt hier de ‘anderslerenden’ dus verweten dat zij zich niet aan 

concrete uitspraken van Jezus houden. Maar dat is niet alles. Het meest opvallende in de 

tekst is juist dat de auteur het nodig vindt om na het noemen van de vanzelfsprekende, en 

voor iedereen hoogste!, autoriteit van ‘de gezonde woorden’ van Jezus zelf, ook nog eens de 

in de pastorale brieven gebruikelijke formulering van de geautoriseerde leer te noemen, de 

‘leer der godsvrucht’.  

Dat het na het noemen van de ‘gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus’ nog nodig 

is om de autoriteit van de ‘leer der godsvrucht’ te noemen, wijst erop dat een enkel beroep 

op woorden van Jezus voor de auteur van de pastorale brieven niet volstaat. Niet zomaar elk 

beroep op woorden van Jezus kan door de pastorale ‘pseudo-Paulus’ gewaardeerd worden. 

Ook de ‘anderslerenden’ kunnen en zullen zich immers voor hun positie op ‘de gezonde 

woorden’ van Jezus beroepen, en wellicht met recht! Mijns inziens claimt de auteur hier dus 

dat alleen de interpretatie van woorden van Jezus die overeenkomen met de leer der 

godsvrucht, zijn eigen theologische conceptie dus, geldige interpretatie van de woorden 

Jezus kan zijn.43  

                                                
39 Oberlinner, 273, verwijst naar onderzoekers die de beide respectievelijke standpunten aanhangen. 
40 Roloff, 331. 
41 Roloff, 331. 
42 Oberlinner, 273. 
43 Het hermeneutisch venster dat geschapen wordt door het serieus nemen van het literaire genre van 
de pseudepigrafie geeft daarmee een bevestiging van de opvatting dat het hier om concrete 
uitspraken van Jezus gaat. 
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Het is daarmee te verwachten dat het gesprek in I Tim 6:2b-19 betrekking heeft op één of 

meer concrete uitspraken van Jezus, waarover de auteur van de pastorale brieven en de 

‘anderslerenden’ elkaars interpretatie betwisten. In feite schermt de auteur van de pastorale 

brieven hier zijn eigen interpretatie van woorden van Jezus bij voorbaat af voor (misschien 

wel terechte) kritiek, door interpretaties van woorden van Jezus onder de norm van zijn eigen 

‘leer der godsvrucht’ te plaatsen.  

 

4.2 het verwijt in I Tim 6:5b; het recht op onderhoud 

Verrassend genoeg neemt de auteur van de pastorale brieven I Tim 6:5b zelf afstand van 

een uitspraak van Jezus. Hij verwijt de ‘anderslerenden’, dat zij de godsvrucht zien als 

middel om in het levensonderhoud te voorzien. Maar het recht op onderhoud gaat terug op 

een uitspraak van Jezus zelf.  

De weinig concrete en weinig verheffende opsomming van kwalificaties van de 

‘anderslerenden’ in 6:4-5a44 eindigt met het plotseling wel concrete verwijt in 6:5b dat de 

‘anderslerenden’ nomizo,ntwn porismo.n ei=nai th.n euvse,beian.45 Zij menen dat de ‘godsvrucht 

winstgevend is’.  

Van groot belang is hier de betekenis van het Griekse woord porismo.j. Het zelfstandig 

naamwoord porismo.j is een hapax legomenon dat is afgeleid van het werkwoord pori,zw46 dat 

in het NT niet voorkomt, maar dat ‘verschaffen’, in de zin van ‘zich in zijn onderhoud 

voorzien’ betekent. Het woord porismo.j betekent dus niet zozeer ‘winst’ of ‘winstgevend’ 

zoals veel vertalingen geven47, maar het betekent ‘Erwerbsmittel’48, middel om zich in het 

bestaan te kunnen voorzien. Het verwijt dat hier de ‘anderslerenden’ dus gemaakt wordt, is 

dat zij de godsvrucht zien als een middel om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

 

Dat de verkondiging van het evangelie een ‘Erwerbsmittel’ mag zijn voor degenen die het 

evangelie verkondigen, gaat terug op een uitspraak van Jezus zelf in Q 10:7 in de 

                                                
44 De opsomming van negatieve kenmerken van de ‘anderslerenden’ in I Tim 6:4-5 heeft enige 
gelijkenis met een opsomming van eveneens negatieve kwalificaties in II Kor 12:20-21. Hoewel alleen 
het woord e;rij in beide lijsten gebruikt wordt, komen een aantal kwalificaties in synoniem op hetzelfde 

neer. Het gaat dan om opgeblazenheid (tetu,fwtai tegenover fusiw,seij), boosheid (fqo,noj 
tegenover qumoi,), laster (blasfhmi,ai tegenover katalaliai,) en roddel (ùpo,noiai tegenover 
yiqurismoi,). 
Die overeenkomst bestaat niet alleen uit het gebruik van overeenkomstige kwalificaties, maar II Kor 
12:20-21 vormt de afsluiting van een lange teksteenheid (II Kor 10-12) waarin Paulus zichzelf en zijn 
apostelschap verdedigt, een teksteenheid die later opnieuw ter sprake zal komen als onderdeel van 
een cluster van intertekstuele verwijzingen naar paulijnse teksten. 
45 Ook in Ti 1:7en 1:11 geldt ‘oneerlijke winst’ als een verkapt verwijt aan de ‘anderslerenden’.  
46 Bauer, s.v. pori,zw. 
47 Zoals NBG’51 vertaalt. SV heeft ’gewin’.  
48 Bauer, s.v. porismo.j. 
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zogenaamde ‘mission-instructions’: ‘De arbeider is zijn loon waard’. Als norm voor predikers 

van het evangelie is de uitspraak van Jezus meervoudig gedocumenteerd, in de evangeliën, 

in Handelingen, bij Paulus en in de Didache. 

De auteur van de pastorale brieven neemt met zijn verwijt dus afstand van een algemeen 

erkend, en door Jezus zelf ingesteld recht op onderhoud. Na de ferme taal in I Tim 6:2b waar 

hij zich als de verdediger van de ‘gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus’ opwerpt, 

komt deze afwijzing van het door Jezus ingestelde recht op onderhoud als een verrassing. In 

elk geval wordt zo begrijpelijk waarom de interpretatie van de woorden van Jezus zo 

nadrukkelijk onder het gezag van de ‘leer der godsvrucht’ moest worden gesteld: de auteur 

van de pastorale brieven hanteert een eigen interpretatie van de betekenis van de arbeider 

die zijn loon waard is, die afwijkt van de oorspronkelijke betekenis van ‘gezonde woorden 

van onze Heer Jezus Christus’. 

 

4.3 een dubbel eerbewijs als interpretatie 

Verrassend genoeg komt de tekst ‘de arbeider is zijn loon waard’, waarmee het recht op 

onderhoud in Q 10:7 wordt gemotiveerd, ook in de eerste Timotheusbrief voor, zelfs als een 

openlijk citaat. Maar dat gebeurt nadrukkelijk niet in I Tim 6, maar al eerder in 5:17-1849.  

 
 NBG 1 Timothy 5:17-18  17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel 

 eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.  18 

 Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De 

 arbeider is zijn loon waard. 

 

Hier wordt ‘de arbeider is zijn loon waard’ echter niet gebruikt om het recht op onderhoud te 

motiveren, maar geeft het enkel de reden voor het toekennen van een ‘dubbel50 eerbewijs’.51  

Het woord timh. is een weinig concrete, wat eufemistische term, met een dubbele betekenis. 

In de eerste plaats betekent het gewoon ‘eer’ of ‘eerbewijs’, maar het kan ook de aanduiding 

van een geldbedrag zijn.52 In de context van 5:1753 moet het wel worden opgevat in de zin 

van een ‘vergoeding’.  

                                                
49 Lührmann, 204: ’In I Tim 5:18 und Did 13:1f wird ebenfalls ein solches Recht auf Unterhalt in dieser 
Weise begründet, nun erscheint der Satz hier nicht als Jesuswort.’  
50 Het is niet duidelijk wat er met een ‘dubbel’ eerbewijs wordt bedoeld. Zie Roloff, 308; ‘Was jedoch 
deren Näherbestimmung mit diplh/ betrifft, so tappen wir im dunkeln.’ 
51 Hetzelfde gebeurt ook in Didache 15:2, waar de opziener en de diaken hetzelfde als de profeten 
toekomt, namelijk ‘eer’; ‘Minacht hen (de opziener en de diaken, rw) niet, want ze zijn geëerd bij u 
evenals de profeten en leraren’.  
52 Bauer, s.v. timh .. 
53 Ook gezien het gebruik in 5:3. Zie Roloff, 308. 
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Een vergoeding is echter lang geen recht op onderhoud. Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk 

dat deze vergoeding ook maar in de verte toereikend zou zijn voor het kunnen voorzien in 

het levensonderhoud. 

  

 ‘...von einer regulären Besoldung wird schwerlich die Rede sein können; allenfalls

 handelt sich es um eine bescheidene Aufwandentschädigung im Sinne des 

 Ehrensoldes.’54 

 

Het gebruik van het woord timh. geeft hier dus in geen geval aan dat de oudsten volledig door 

de gemeente onderhouden zouden moeten worden, maar het kan het beste worden opgevat 

in de betekenis van ‘honorarium’55. Een ‘honorarium’ is een min of meer symbolische 

vergoeding, een eregeld, dat als teken van eer en status moet worden gezien. Het ligt zelfs 

voor de hand dat dit ‘honorarium’ op andere manieren dan door middel van een geldbedrag 

werd uitgedrukt.56 

Het recht op onderhoud gaat in de interpretatie van de auteur van de pastorale brieven dus 

niet verder dan een ‘honorarium’, een symbolisch vergoeding die meer met eerbewijs en 

status te maken heeft dan met het ‘onderhoud en onderdak’ uit Q.  

 

Daarmee is de ‘juiste’ interpretatie van ‘de arbeider is zijn loon waard’ al gegeven, voordat de 

‘anderslerenden’ in I Tim 6:5b wordt verweten het evangelie als ‘Erwerbsmittel’ te gebruiken. 

Het is zelfs op grond van zijn interpretatie in 5:17-18 dat hij de ‘anderslerenden’ kan verwijten 

‘de godsvrucht’ te gebruiken als middel om in hun bestaan te voorzien.57 De auteur van de 

pastorale brieven ontkent dat de ‘arbeider is zijn loon waard’ een recht op onderhoud 

inhoudt. Van misbruik van het recht op onderhoud door de ‘anderslerenden’, de impliciete 

suggestie van het verwijt, hoeft dus helemaal geen sprake te zijn.58 Alles wat uitgaat boven 

een ‘honorarium’ wijst hij als foute interpretatie van de ‘arbeider is zijn loon waard’ van de 

hand.  
                                                
54 Roloff, 308. Zo ook Weiser, 161-162: ‘Dass mit dem Bild in ganz spezieller Weise gesagt werde, die 
Gemeindeleiter sollen mit dem Lebensnotwendigen durch die Gemeinde versorgt werden, sich damit 
zu frieden zu geben und nicht noch ein Nebenwerk suchen, ist sehr unwahrscheinlich....Erst um die 
Wende van 2. zum 3. Jh. ist ein Unterhaltsanspruch nachweisbar.’ 
55 Roloff, 308. Het woord ‘honorarium’ heeft ook in het Nederlands nog de connotatie ‘eer’ in zich. 
56 Theißen, The Social Setting, 154: ’Various associations or clubs in antiquity observed [...] 
distinctions in allotment and officially recognized “material gifts to certain members, primarily in the 
form of larger shares in feasts for officials and staff members. These shares ranged from between one 
and one-half to two and three times the normal...’  
57 Het ligt voor de hand dat de ‘anderslerenden’ dus een interpretatie van ‘de arbeider is zijn loon 
waard’ hanteerden die meer inhield dan alleen een ‘honorarium’.  
58 Heel gedurfd verwijt de auteur van de pastorale brieven hier de ‘anderslerenden’ dat zij zich niet 
aan de juiste, dat wil zeggen zijn eigen afwijkende interpretatie van het recht op onderhoud houden, 
door hen te verwijten wat het recht nota bene oorspronkelijk inhield, namelijk dat de verkondiger van 
het evangelie er recht op had door de gemeenten te worden onderhouden.  
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4.4 een dubbele verwijzing; het probleem van Paulus 

De verwijzing naar het recht op onderhoud in I Tim 6:5b gebeurt in de vorm van een verwijt. 

Een soortgelijk verwijt komt ook voor in II Kor 2:17, waar Paulus, ook in de context van het 

recht op onderhoud, zijn tegenstanders voor de voeten werpt, dat zij ‘winst willen maken met 

het Woord van God’.59 Hoewel in andere woorden gesteld, gaat het in I Tim 6:5b om 

hetzelfde verwijt.60 De verwijzing naar het recht op onderhoud is dus een dubbele 

intertekstuele verwijzing, zowel naar het recht op onderhoud als naar het verwijt van 

misbruik. 

Het is Paulus zelf die ‘pseudo-Paulus’ rugdekking geeft in zijn afwijzing van het recht op 

onderhoud. De auteur van de pastorale brieven is niet de eerste die een probleem heeft met 

het recht op onderhoud. Het recht op onderhoud is meervoudig gedocumenteerd als bron 

van problemen61, in de Didache, maar heel specifiek ook bij Paulus in zijn relatie met de 

gemeente van Korinthe. Paulus’ positie ten opzichte van het recht op onderhoud is daarbij 

een hele dubbele: 

 

 ‘Paulus erkennt einerseits einen solchen Anspruch als Gebot des Herrn ausdrücklich 

 an (I Kor 9:14), auch wenn er sich selbst daran nicht hält; er denunziert aber 

 andererseits seine Gegner in 2Kor 11:13 als ‚tückische Arbeiter’ (vgl. Phil 3:2), die 

 mit dem Wort  Gottes Geschäfte machen wollen (2Kor 2:17).’62 

 

Paulus erkent het recht op onderhoud, erkent ook dat hijzelf dat recht bezit, maar hij maakt 

vanuit een heel persoonlijke motivatie (I Kor 9:15-23) geen gebruik van zijn recht. Daardoor 

komt Paulus terecht in een polemiek, waar hij in zijn brieven uitgebreid op in gaat. Behalve 

de ‘mission-instructions’ van Jezus in Q 10:2-16, roept I Tim 6:5b dan ook een cluster aan 

                                                
59 Een soortgelijk verwijt komt ook voor in Didache 12:5, waar wordt gesproken over degenen ‘die 
munt wil slaan uit zijn christen-zijn.’  
60 In een beperkt aantal handschriften wordt I Tim 6:5b afgesloten met de oproep zich verre te houden 
van ‘dezulken’ (SV). Die toevoeging is met drie verschillende werkwoorden overgeleverd. Er is gezien 
de betuiging in de handschriften geen reden om deze woorden hier als oorspronkelijke tekst toe te 
voegen. 
Diezelfde waarschuwing wordt echter ook in Didache 12:5 gevonden, weliswaar met een ander 
werkwoord dan de drie werkwoorden die voor I Tim 6:5b worden overgeleverd, maar met dezelfde 
strekking en hetzelfde ‘avpo. tw/n toiou,twn’. Zonder te hoeven aan nemen dat de waarschuwing ‘te 
wachten voor dezen’ tot de oorspronkelijke tekst van I Tim 6:5b heeft behoort, geeft de tekstvariant 
wel aan dat in het overleveringsproces het verwijt de godsvrucht als iets winstgevends te beschouwen 
voor sommige overschrijvers als behorend tot dezelfde context werd herkend als het verwijt in de 
Didache aan degene ‘die munt wil slaan uit zijn christen-zijn’. 
61 Lührmann, 203: ‘die ... Bezeichnung ‘Arbeiter’ (Q 10:2 und 7) ... begründet deren Recht auf 
Unterhalt und sichert damit nun doch die kärgliche Ausrüstung ein weinig ab; als Arbeiter haben sie 
Anspruch auf Lohn. Dahinter steckt ein in der frühchristlichen Überlieferung mehrfach verhandeltes 
Problem...Ist Mission also ’ehrliche Arbeit’ oder bloße ’Handel’?’ 
62 Lührmann, 204.  
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paulijnse teksten in I Korinthe 9, II Korinthe 10-12 en Filipenzen 4:10-20 op, waar het recht 

op onderhoud inzet is van discussie. 

Het effect van de omweg via het paulijnse verwijt is dat de auteur van de pastorale brieven in 

zijn afwijzing van het recht op onderhoud in de rug gedekt wordt door de autoriteit van 

niemand minder dan Paulus zelf. Dat Paulus zelf dat recht op onderhoud voluit erkent, maar 

alleen voor zichzelf een uitzondering maakt, daar gaat de auteur van de pastorale brieven 

aan voorbij. Het is enkel het verwijt waaraan hij refereert.  

Maar anders dan ‘peudo-Paulus’ komt Paulus niet in de problemen door een afwijkende 

interpretatie van het recht op onderhoud. Paulus erkent dat recht voluit. Maar alleen het feit 

dat Paulus afziet van een recht dat hij overigens voluit erkent is genoeg om hem zwaar in de 

problemen te brengen. Dat Paulus afziet van zijn recht op onderhoud heeft tot gevolg, dat 

daarmee de authenticiteit van zijn apostelschap in twijfel werd getrokken.  

 

 ‘Immer muß er sich gegen den Vorwurf verteidigen, er lasse sich nicht wie ein 

 richtiger Apostel von den Gemeinden unterhalten.’63 

 

Het recht op onderhoud blijkt namelijk verbonden te zijn met een kwestie die nog veel 

wezenlijker is; het leergezag. En dat is een kwestie die de auteur van de pastorale brieven 

zeer aan het hart gaat. 

 

4.5 conclusie 

Het eerste spoor van de polemiek leidt dus naar het recht op onderhoud dat Jezus in Q 10:7 

toekent aan de eerste verkondigers van het evangelie. Ondanks de ferme woorden in 6:2b 

over de ‘gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus’ neemt de auteur van de pastorale 

brieven echter afstand van de oorspronkelijke betekenis van de uitspraak van Jezus over het 

recht op onderhoud. Zijn interpretatie van dat recht komt in de praktijk neer op een volledige 

ontkrachting ervan. Geen wonder dat het nodig was de ‘gezonde woorden van onze Heer 

Jezus Christus’ zo nadrukkelijk onder de autoriteit van de ‘leer der godsvrucht’ te zetten. 

De auteur van de pastorale brieven weet zich echter gedekt door de autoriteit van Paulus, 

die op zijn manier ook een probleem had met het recht op onderhoud. Dat bewijst wel hoe 

diep de ‘mission-instructions’ geworteld waren in de vroegste periode van het ontstaan van 

de kerk. Paulus moet twintig jaar na de dood van Jezus met man en macht de legitimiteit van 

zijn apostelschap verdedigen, omdat hij zich verwijdert van slechts een element uit de 

‘mission-instructions’ door af te zien van het recht op onderhoud. Recht op onderhoud hangt 

namelijk samen met het leergezag. 

                                                
63 Theißen, Legitimation, 214. 
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5  HET ‘WANDERRADIKALISME’; leergezag en het recht op onderhoud 

De wortels van het recht op onderhoud liggen in de wereld van het ‘Wanderradikalisme’. De 

eerste verkondigers van het evangelie vertrouwden zich volledig aan God toe door in 

letterlijke zin alles achter zich te laten en zich afhankelijk te maken van anderen die hen van 

onderhoud en onderdak voorzagen. Hun specifieke profiel deed hen naast het recht op 

onderhoud echter ook het leergezag in de eerste gemeenten toekomen. 

 

5.1 Q en de wereld van het Wanderradikalisme 

Het recht op onderhoud dat Jezus aan zijn ‘arbeiders’ toekende, stamt uit de zogenoemde 

‘mission-instructions’64 in Q 10:2-9,1665. De ‘arbeiders’ worden als schapen onder wolven de 

wereld ingestuurd, zonder reiszak, geld of brood voor onderweg, zonder een stok ter 

bescherming, zelfs zonder sandalen, in volledig vertrouwen op God, die voor hen zorgen zal 

door de goedgunstigheid van mensen die hen van onderhoud en onderdak zullen voorzien.  

 

De ‘mission-instructions’ maken deel uit van een groep ‘archaïsche’66, en in ethisch opzicht 

allemaal even radicale, woorden van Jezus in Q; de grote rede (Q 6:20-49), de rede over de 

bezorgdheid (Q 12:22b-31), het Onze Vader (Q 11:2b-4) en de teksten over gebedsverhoring 

(Q 11:9-13). Het gaat om teksten  

 

 ‘which have to do with the legitimation of a somewhat adventuresome social practice 

 – including debt forgiveness, the eschewing of vengance and the embracing of an 

 exposed and marginal lifestyle. This legitimation is accomplished by reference to a 

 God who is generous to enemies and friends alike, who is superabundantly provident, 

 and whose activities are best perceived not in aspects of ‘high culture’ and wealth but 

 in nature and the simplest of human transaction.’67  

 

Het is met deze ‘social practice’ in de oudste schriftelijke overleveringen van het onderwijs 

van Jezus, waarmee het recht op onderhoud onlosmakelijk is verbonden. 

                                                
64 Robinson, 47.  
65 De ‘mission-instructions’ zijn meervoudig belegd: Mt en Lc nemen Q over, maar ook Marcus heeft 
een eigen, minder archaïsche versie, die Lc eveneens overneemt. Zie Robinson, 47. 
66 Deze teksten worden gezien als de oudste laag van Q. Robinson, 27, bestempelt de hier genoemde 
teksten als ‘archaïc’. Zie ook: Robinson, 44. 
67 Hoffmann, 267. 
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In een beroemd geworden artikel uit 1973 veronderstelt G.Theißen68 dat de aanwijzingen uit 

de ‘mission-instructions’ in aanvang letterlijk geleefd zijn door een groep volgelingen van 

Jezus. Uitgangspunt van Theißen is dat deze radicale uitspraken van Jezus alleen dan meer 

dan 30 jaar in een mondelinge traditie bewaard hebben kunnen blijven69 wanneer  

 

 ‘man die Worte Jesu in ganz ungebrochener Weise ernst genommen und  praktiziert 

 hat.’70  

 

De eerste ‘missionarissen’ kozen vrijwillig voor een bestaan aan de rand van de 

samenleving, waarin zij alles opgaven en als rondzwervende vagebonden het evangelie 

verkondigden. Theißen duidt hen aan met de term waarmee ze sindsdien in het onderzoek 

bekend staan: de 'Wanderradikalen’. In zijn artikel reconstrueert71 Theißen, vooral op basis 

van de ‘archaïsche’ Q-teksten72, vervolgens de wereld van het ‘Wanderradikalismus’.  

De belangrijkste kenmerken van de wanderradikale levensstijl vormen samen het 

viervoudige ‘ethos’ van het ‘Wanderradikalismus’. Het gaat om ‘Heimatlosigkeit’, door het 

opgeven van een vaste woon- en verblijfplaats, ‘Familienlosigkeit’, door het verbreken van 

alle familiebanden73, ‘Schutzlosigkeit’ door het opgeven van elke vorm van zelfbescherming 

en ‘Besitzlosigkeit’, door het opgeven van alle rijkdom en elk bezit.74 Tezamen bundelen 

deze vier kenmerken de meest radicale elementen uit het onderwijs van Jezus tot een in alle 

opzichten zeer radicale levensstijl. 

                                                
68 G. Theißen, Wanderradikalismus. Dit artikel is meervoudig gepubliceerd. Ik gebruik hier de 
publicatie uit het boek ‘Studien zur Soziologie des Urchristentums’, Tübingen, 1979, waar een reeks 
van ‘literatuur-sociologische’ publicaties gebundeld zijn. 
69 Theißen, Wanderradikalismus, 82: ‘Wären sie notorisch mißachtet worden, hätten sie sich kaum 
über ein, zwei Generationen erhalten können.’ 
70 Theißen, Wanderradikalismus, 83; zie ook 82 ‘Grundsätzlich aber ist heuristisch anzunehmen, daß 
die Worte Jesu – in welcher Weise auch immer – praktiziert wurden.’  
71 Theißen gebruikt daarbij een literatuursociologische benadering. ‘Literatursoziologie untersucht 
Zusammenhänge zwischen Texten und menschlichem Verhalten. Sie untersucht das zwischen-
menschlichen Verhalten derer, die Texte schaffen, tradieren, interpretieren und rezipieren.’ 
(Wanderradikalismus, 79) Literatuursociologische vraagstellingen richten zich op socio-economische, 
socio-ecologische, socio-politieke en socio-culturele factoren die in de tekst verondersteld zijn of zich 
op basis van de tekst als achtergrond van de groep die de tekst gemaakt en bewaard heeft laten 
reconstrueren. Het gaat om de invloed van de concrete levensomstandigheden van de groep op de 
teksten die zij maakten en bewaarden. Zij bepalen wat voor de groep wel en niet relevant is, maar het 
zijn ook die specifieke levensomstandigheden waarbinnen de tekst haar grootste relevantie heeft, 
haar vanzelfsprekende ‘Sitz im Leben’ vindt. Literatuursociologische vraagstellingen leiden daarom 
zowel tot een beter begrip van de tekst, als tot een historisch beeld van de mensen achter de tekst.  
72 Lührmann, 195: ’Eine neue Synthese bot schließlich Gerd Theißens sozialgeschichtlich orientierte 
Rekonstruktion der von ihm so genannten ‚Jesusbewegung’. Zwar bezog er sie nicht ausdrücklich auf 
die Logienquelle, wohl aber ist sie wesentlich aus Q-Überlieferungen gewonnen: Heimatlosigkeit, 
Familienlosigkeit, Besitzlosigkeit, Schutzlosigkeit als Kennzeichen des urchristlichen 
Wandercharismatikertums im Unterschied zu ortsanässigen Gemeinden.’ 
73 Eventueel met uitzondering van de echtgenote, die de apostelen mee mochten nemen op hun reis. 
Zie I Kor 9:5. 
74 Tiwald, 523-527. 
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De vroegste verkondigers van het evangelie van Jezus Christus waren dus 

‘Wanderradikalen’, mensen die de levensstijl van Jezus zelf, en zijn instructies voor de 

missie radicaal in praktijk brachten. Wat zij van Jezus gehoord hadden, leefden zij, en wat zij 

leefden verkondigden zij in de huizen waar ze onderdak vonden. 

 

Kern van het wanderradikale bestaan is radicaal geleefd godsvertrouwen. De God die voor 

raven en lelies zorgt, zal ook voorzien in het levensonderhoud van zijn kinderen. Het is dat 

vertrouwen op de God, die ‘weet dat gij dit alles behoeft’ (Q 12:30), dat de navolging van Zijn 

ongedifferentieerde barmhartigheid75 en Zijn eindeloos vertrouwen in mensen mogelijk 

maakt. Geleefd godsvertrouwen houdt daarmee een diepgaande kritiek op de concrete 

maatschappij in, waar het gebrek aan godsvertrouwen leidt tot allerlei vormen van onrecht en 

geweld, tot het opgestapeld vermogen van de één naast de schrijnende armoede van de 

ander. Het ‘Wanderradikalisme’ is daarmee sterk maatschappijkritisch. 

Daarbij is het van belang te onderstrepen dat het in het wanderradikale bestaan niet (primair) 

gaat om een vorm van ascese.  

 

 ‘Jesus does not exemplify an ascetic way of life, admired though that was in antiquity, 

 and exemplified by his mentor John the Baptist. Rather, he is both the one who eats 

 and one who shared food with others: “The son of humanity came, eating and drinking 

 and you say: Look! A glutton and drunkard! A chum of tax collectors and sinners!” (Q 

 7,34)’76 

 

De arbeider mag eten en drinken wat hem wordt voorgezet. Jezus zelf werd gezien als ‘een 

vraatzuchtig mens en een wijndrinker’ (Q 11:19). Het wanderradikale bestaan is weliswaar 

‘Randexistenz’77, op profetische wijze maatschappijkritisch, maar niet uit ascetische 

motieven. Wanderradikaal bestaan is geleefd godsvertrouwen.78  

 

                                                
75 Matt 5:45, misschien wel de belangrijkste tekst voor het begrijpen van het godsbeeld van Jezus. 
76 Robinson, 33. 
77 Theißen, Legitimation, 201. 
78 In de Didache staat een wat duistere tekst waarin gezegd wordt dat de ‘Wanderradikalen’ hun 
levenswijze niet mogen opleggen aan de gemeenten, maar zelf mogen ze wel voor zichzelf dingen 
doen die de gemeenteleden niet mogen beoordelen. Het is goed voorstelbaar dat het wanderradikale 
bestaan en de Q-teksten op de achtergrond ascetische praktijken uitlokten, zich lieten combineren met 
ascetische gedachten en gebruiken, of als ascetisch (h)erkend werden.  
Mogelijk is de tekst in de Didache als zodanig bedoeld; de hoge status van de ‘Wanderradikalen’ liet 
het niet toe dat gemeente(lede)n de ascetische praktijken van (sommige?) ‘Wanderradikalen’ konden 
verbieden, maar wanneer hier inderdaad op ascetische gebruiken, die de ‘Wanderradikalen’ zichzelf 
konden opleggen, wordt gedoeld, werpt de Didache hier een duidelijke grens op. Ook de pastorale 
brieven vertonen een duidelijke anti-ascetische tendens. 
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Van direct belang voor de polemiek achter I Tim 6:2b-19 is nog een ander aspect van het 

‘Wanderradikalisme’. De gemeente bestaat niet in zijn geheel uit ‘Wanderradikalen’. 

Integendeel; het leven in het vertrouwen dat God zorgt door middel van de gastvrijheid van 

mensen die de ‘Wanderradikalen’ opnemen, veronderstelt het bestaan van mensen die 

binnen de gewone maatschappelijke kaders, in een gesetteld bestaan, met bezit of zelfs 

rijkdom hun leven leiden. Zij zijn degenen die de ‘Wanderradikalen’ van onderhoud en 

onderdak voorzien. Zelf geen ‘Wanderradikaal’ zijn zij het toch die in zekere zin het  

‘Wander’-bestaan mogelijk maken. Wanderradikaliteit is nooit een algemene eis geweest, 

maar het was de boodschap van de eerste verkondigers van het evangelie in een zichtbare 

vorm.79 Het radicalisme van het geleefde godsvertrouwen was beperkt tot de kleine groep 

van rondtrekkende ‘apostelen en profeten’ die het evangelie de wereld in brachten en de 

gemeenten onderwezen.  

 

Het recht op onderhoud komt dus slechts een kleine groep in de gemeente toe, een groep 

met een uniek kenmerkend profiel, maar ook een groep met een heel eigen specifieke taak 

en plaats in de gemeenten. Deze ‘Wanderradikalen’ hebben de taak het evangelie te 

verkondigen en te verspreiden. Als letterlijke navolgers van de levenswijze van Jezus zelf, 

zijn de ‘Wanderradikalen’ ook de eerst aangewezenen om zijn woorden te interpreteren80 

‘Wie naar u hoort, hoort naar Mij’ (Q 10:16). Zij zijn de dragers van het leergezag. 

 

Het wanderradikale profiel van ‘Heimat- und Besitzlosigkeit’ geeft de Wanderradikalen 

profeten zowel het recht op onderhoud, als het leergezag in de gemeenten. Beiden op grond 

van hun levensstijl. Er bestaat dus een stevige driehoeksverhouding tussen het 

‘Wanderradikalisme, recht op onderhoud en het leergezag. Wie één van die twee uitvloeisels 

van het ‘Wanderradikalisme’ ontkent, verliest ook het ander. 

 

5.2 conclusie 

Het recht op onderhoud komt voort uit het wanderradikale profiel van de eerste verkondigers 

van het evangelie. Op basis van datzelfde profiel komt de ‘Wanderradikalen’, als directe 

navolgers en ooggetuigen van Jezus het leergezag in de gemeenten toe. Precies dat 

verband tussen ‘Wanderradikalisme’, recht op onderhoud en leergezag vormt de aanleiding 

voor de problemen bij Paulus. Afwijken van het profiel van de ‘mission-instructions’ leidt tot 

ontkenning van het leergezag. 

 

                                                
79 Mogelijk ligt hier een antwoord op de vraag waarom zo vroeg in het christendom en zo 
ogenschijnlijk zonder weerstand het verschil tussen leken en geestelijken kon groeien. 
80 Tiwald, 531: ‘Die ersten Jünger Jesu, welche ihrem Meister unverfälscht nachgefolgt sind, galten 
natürlich auch als die Interpreten für den Willen des Herrn.’ 
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6 DE AMBTSDRAGERS VAN DE PASTORALE GEMEENTEN 

De auteur van de pastorale brieven heeft echter een eigen opvatting over het profiel van de 

gezagsdragers in de gemeenten, dat scherp afwijkt van het wanderradikale profiel dat in de 

‘mission-instructions’ wordt geschetst.  

 

6.1 het profiel van de ‘ambtsdragers’81 van de pastorale gemeenten 

Er wordt in de pastorale brieven uitvoerig en met grote vanzelfsprekendheid gesproken over 

de ambtsdragers in de gemeenten: de evpi,skopoj en de dia,konoj (I Tim 3:1-13, Tit 1:5-9) en in 

mindere mate de presbu,teroj (I Tim 5:17-19). Het gaat duidelijk niet om een eerste 

introductie, maar in de brieven wordt een reeds bestaande praktijk getekend, waarin een 

aantal functionarissen op ‘ambtelijke’ wijze de leiding hebben over de gemeente. Die 

bestaande praktijk staat ook niet ter discussie. De auteur van de pastorale brieven voert 

geen discussie over zijn ambten en de daarbij behorende taken. Over de taken van deze 

‘ambtsdragers’ wordt namelijk amper gesproken. De discussie gaat uitsluitend over de vraag 

wie in aanmerking komen voor ambtsbekleding. Uit de ambtsspiegels komt dus juist het 

profiel van de pastorale ambtsdragers duidelijk naar voren. En dat profiel staat in opvallend 

contrast met het wanderradikale profiel van de ‘mission-instructions’. 

 

Zo zijn de beoogd ambtsdragers niet alleen duidelijk mannen (I Tim 3:2,12),  zelfs onder 

uitsluiting van vrouwen82, maar van deze mannen wordt nadrukkelijk verwacht dat zij 

getrouwd zijn en kinderen grootbrengen (I Tim 3:4). Zij moeten een goede reputatie genieten 

in de gemeenschap, zowel binnen als buiten de gemeente (I Tim 3:6-7; Tit 1:6).  

Daarnaast blijkt in meerdere opzichten dat de auteur van de pastorale brieven er van uit gaat 

dat de ambtsdragers in zekere mate vermogend zijn. Van de opziener wordt gezegd dat hij 

‘gastvrij’ moet zijn (I Tim 3:2), wat een zekere mate van welstand verondersteld. Zij moeten 

hun ‘huis goed bestieren’ (I Tim 3:4-5,12), wat genoemd wordt naast het ‘onder tucht 

houden’ van hun kinderen en dus een meer economische klank heeft. De auteur van de 

                                                
81 Het wringt wat om klakkeloos het woord ‘ambt’ of ‘ambtsdrager’ te gebruiken in verband met de 
pastorale brieven, omdat daarmee wel heel direct een hedendaags concept en beeld wordt gebruikt 
voor iets waarvan het maar de vraag is of het met de hedendaagse opvatting overeen komt. Bij gebrek 
aan alternatief gebruik ik evenals de commentaren echter toch deze termen, zij het met enige 
voorzichtigheid. 
82 Verner, 159: ‘The assumption in the pastorals is that official leaders came from the well-to-do 
householders of the church (I Tim 3:12). Thus, in all probability poor men and unmarried men must 
usually have been excluded. Elders are presumed to have adult children. Thus young men would 
ordinarily have been excluded from this group. No women, whatever their age or socio-economic 
status, had any part in the official leadership, although the church probably recognized a minor role for 
widows and possibly deaconesses as official workers.’ Daarbij probeert de auteur van de pastorale 
brieven in 5:2-16 de rol van de weduwen duidelijk in te perken. 
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pastorale brieven veronderstelt dat de ‘ambtsdragers’ slaven bezitten, wat eveneens op een 

zekere mate van economische welstand wijst.83 

Kortom, de beoogd ambtsdragers zijn mannen, maar het zijn duidelijk ook getrouwde en 

maatschappelijk gevestigde mannen. Mannen die een huis bezitten, een vrouw en kinderen 

hebben, een goede reputatie genieten in de gemeenschap en een zekere mate van welstand 

verworven hebben, en zich op grond daarvan kwalificeren als kandidaat-ambtsdragers. De 

auteur van de pastorale brieven laat daarmee over het profiel van de beoogd ambtsdragers, 

en over de basale oriëntatie van dat profiel geen twijfel bestaan: 

 

 ‘The author (van de pastorale brieven, rw), as a representative of the viewpoint of the 

 official leadership, espouses the aristocratic social values associated with leadership 

 circles in the municipalities of the Roman-Hellenistic world. Municipal office is 

 undertaken by the well-to-do, who expend their own resources on behalf of the polis. 

 In the process they demonstrate both their prosperity and their liberality, and in so 

 doing they enhance their own social  standing. In the church of the Pastorals, office is 

 similarly regarded by those who hold or aspire to it. It is a good work which well-to-

 do members undertake for the benefit of the Christian community and which enhances 

 their social standing in the community. Thus in the church of the Pastorals one is 

 normally rewarded socially for being male, prosperous, respectable and a competent 

 household manager.’84  

 

Het profiel van de ambtsdragers zoals dat in de pastorale brieven wordt geschetst, staat 

daarmee in allerlei opzichten lijnrecht tegenover het profiel van de ‘Wanderradikalen’ uit de 

‘mission-instructions’. In plaats van ‘Heimatlosigkeit’ wordt een huis en een positie in de 

samenleving en een goede naam in de gemeenschap, voorwaarde voor ambtsbekleding. In 

plaats van ‘Besitzlosigkeit’ wordt een zekere mate van rijkdom voorwaarde om in aanmerking 

te komen voor het ambt. Tegenover ‘Familienlosigkeit’ staat de eis getrouwd te zijn en 

kinderen te hebben. En in plaats van een maatschappij-kritisch profetische ‘Randexistenz’ 

wordt een plaats midden in het maatschappelijk leven voorwaarde voor ambtsbekleding.85 

                                                
83 Verner, 133: ‘Thus here (I Tim 3:12) the author betrays his assumption that prospective church 
officers will be householders with sufficient means to own household slaves.’ en Verner, 141: ‘This 
special exhortation (in I Tim 6:2, rw), unparalleled in other station codes, confirms what was intimated 
in I Tim 3:12, namely, that there were slave owners among the Christians addressed by the author.’  
84 Verner, 183. 
85 Verner, 133: ‘It is most important to recognize that relatively high social standing does not appear 
here as a requirement which the author is intent on imposing on would-be office holders, but as a 
causual assumption that he makes about them. Thus it is not the author’s special program or 
prejudices that are reflected here, but the actual situation in the churches. He apparently accepts this 
situation without question and pursues his own aims within it.’ 
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Zeker omdat de ‘mission-instructions’ in de vroege periode van de kerk zo’n grote rol hebben 

gespeeld bij de legitimatie van de gezagsdragers in de jonge gemeenten, heeft de auteur 

van de pastorale brieven over de legitimiteit van zijn ambtsprofiel dus wel wat uit te leggen. 

 

6.2 de ambtsdragers als eigenlijke adressanten 

Hoewel de taken van de ambtsdragers in de pastorale brieven niet worden besproken, is er 

echter één eis in de ambtspiegels die nadrukkelijk wel wijst op een belangrijke taak van de 

ambtsdragers: bij herhaling wordt uitgesproken dat de ambtsdragers bekwaam moeten zijn 

om te onderwijzen (I Tim 3:2; 3:13; 5:17-18, Tit 1:9). In het geheel van de brief is dat een 

heel belangrijk punt, omdat ‘Paulus’ in de fictie van de brief telkens opnieuw ‘Timotheus’ 

aanspoort vast te houden aan de gezonde leer en die leer te vermanen en onderwijzen. Als 

tegenbeweging gaat deze aansporing gepaard met herhaalde waarschuwingen tegen de 

‘andersdenkenden’. Zo sterk is die impuls tot waarschuwen/vasthouden, dat het wel als 

hoofdthema van de brief kan worden gezien. 

 

 ‘Die Warnung vor Irrlehrern und ihren Sünden, die Empfehlung der reinen Lehre ist 

 das Thema des ganzen Briefes.’86 

 

Het onderwijzen van de gezonde leer wordt in de fictie van de brief, in de ‘afwezigheid’ (I Tim 

3:14, 4:13) van ‘Paulus’ nadrukkelijk aan ‘Timotheus’ opgedragen. ‘Paulus’ draagt zijn gezag 

om te onderwijzen en vermanen over aan ‘Timotheus’. Als bekende evangelist komt 

Timotheus dat gezag sowieso toe, maar in de brief wordt dit nog eens nadrukkelijk 

bekrachtigd door ‘Paulus’ zelf (I Tim 1:18-19a; 3:11-16).  

Maar daar blijft het niet bij. Op gezag van ‘Paulus’ moet ‘Timotheus’ in alle gemeenten 

oudsten en opzieners aanstellen (Tit 1:5b), die op hun beurt vooral in staat moeten zijn ‘te 

vermanen op grond van de gezonde leer’ (Tit 1:9, I Tim 3:2 én 5:17-18!87).  Dat klinkt letterlijk 

in II Tim 2:1-2 als volgt: 

 
 NBG 

2 Timothy 2:1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,  

 2 en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde 

 mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

 

                                                
86 Roloff, 269. Citaat van Thurén, Struktur 243.  
87 Het dubbel eerbewijs dat volgens de auteur van de pastorale brieven de oudsten toekomt (I Tim 
5:17-18), komt hen toe op grond van hun werk in de prediking en het onderricht. 
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Dat is de achtergrond van de dubbele pseudepigrafie van de pastorale brieven: de brief die 

Paulus niet schreef was ook niet aan Timotheus gericht. Achter ‘Timotheus’ staan de 

ambtsdragers van de pastorale gemeenten, de opziener, de diaken en de oudste, als de 

eigenlijke adressanten van de pastorale brieven.  

Als leerling van Paulus, en degene aan wie ‘Paulus’ in de brief nadrukkelijk het stokje 

overdraagt, is Timotheus het perfecte rolmodel en de ideale identificatiefiguur voor de 

ambtsdragers van de pastorale gemeenten. Zij zijn het die op hun beurt het stokje van 

Timotheus (en Titus) hebben overgenomen.88 Op hen gaat, in de ‘afwezigheid van Paulus’, 

het apostolische leergezag over. Waren de ‘Wanderradikalen’ in Q als concrete navolgers 

van Christus de eerst aangewezenen om zijn woorden met gezag te interpreteren, in de 

pastorale brieven draagt ‘Paulus’ dat apostolische leergezag middels ‘Timotheus’ over aan 

de ‘ambtsdragers’ van de pastorale gemeenten.  

 

Dit alles maakt de ambtsdragers tot de centrale figuren in de pastorale brieven. Alles wat 

direct aan Timotheus is gericht, kan gezien worden als een aansporing aan de ambtsdragers 

van de pastorale gemeenten. De ambtsdragers van de pastorale gemeenten zijn duidelijk de 

primaire adressanten van de brief89.  

De brieven bevestigen de ambtsdragers nadrukkelijk in hun taak van het onderwijzen van de 

gezonde leer. Daarbij is de boodschap aan de pastorale gemeenten, en aan de 

‘anderslerenden’!, dat zij de ambtsdragers op dezelfde wijze moeten volgen en gehoor geven 

als zij Timotheus en Paulus zouden volgen en gehoorzamen. Zij bewaren en onderwijzen 

wat zij van Paulus gehoord hebben. Hen komt het leergezag toe. 

 
Daarmee is ook de noodzaak voor het schrijven van een pseudepigrafische tekst 

blootgelegd. Vanzelfsprekend is alles wat ‘Paulus’ in de brief zegt met autoriteit gesproken. 

Juist omdat hem en zijn theologische positie dat gezag niet toekomt, maakt de auteur van de 

pastorale brieven middels zijn pseudepigrafische brieven gebruik van het apostolisch 

leergezag van Paulus. ‘Paulus’ geeft opdracht ambtsdragers aan te stellen, die als primaire 

taak het bewaren en onderwijzen van de gezonde leer meekrijgen.  

                                                
88 Wagener, 10:’Dieser Hinweis auf „zuverlässige Menschen (bzw Männer)“ wird in der Forschung 
allgemein auf die Amtsträger der Gegenwart des Verfassers bezogen, denen so über die fiktive 
Anweisung des ’Paulus’ Glaubwürdigkeit verschafft wird.’ 
89 Weiser, 55: ‘Innerhalb der Text gelten sie (Timotheus en Titus, rw) als Repräsentanten von 
gemeindeleitenden Dienstämter. Träger derartiger Dienstämter, die uns namentlich nicht bekannt sind, 
waren vermutlich die realen Adressaten des Corpus Pastorale.’ Zie ook Merz, Fiktive 
Selbstauslegung, 289. De auteur van de pastorale brieven mag zelf tot het officiële leiderschap van 
zijn gemeenten worden gerekend. Verner 183: ‘The author (van de pastorale brieven), as a 
representative of the viewpoint of the official leadership...’ Wagener, 14: ’..spricht einiges dafür, daß er 
selbst Amtsträger gewesen ist oder zumindest der Schicht entstammt, aus der sich die Amtsträger 
rekrutieren.’ 
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Dat het leergezag de pastorale ambtsdragers niet onbetwist toekomt is niet zo vreemd, 

wanneer het profiel van die ambtsdragers wordt afgezet tegen het wanderradikale profiel van 

de ‘mission-instructions. Een groter contrast is immers nauwelijks denkbaar. Dat maakt het 

leergezag van de pastorale ambtsdragers tot het centrale twistpunt van de polemiek. 

 

6.3 conclusie 

Het leergezag in de pastorale gemeenten ligt bij ambtsdragers, die een profiel hebben dat in 

bijna alle opzichten het tegendeel van het wanderradikale profiel uit de ‘mission-instructions’ 

is. De auteur van de pastorale brieven heeft dus een dubbel probleem. Zowel zijn 

interpretatie van het recht op onderhoud als het profiel van zijn ambtsdragers wijkt sterk af 

van de oorspronkelijke bedoeling van ‘mission-instructions’. Geen wonder dat zijn 

theologische positie, de leer der godsvrucht, zodanig onder vuur ligt, dat hij door middel van 

een pseudepigrafische brief de autoriteit van Paulus aan moet grijpen om zijn positie te 

verdedigen. 

 

 

7  DE SOCIO-HISTORISCHE ACHTERGROND VAN DE PASTORALE AMBTEN 

De ambten zoals de auteur van de pastorale brieven die beschrijft, zijn dus niet zijn eigen 

vinding, maar reflecteren een reeds bestaande praktijk, die het resultaat vormt van een 

historische ontwikkeling.  

 

7.1 de afkalving van het Wanderradikalisme 

Het ‘Wanderradikalisme’, toch al op het randje van het menselijk mogelijke, heeft zich maar 

kort kunnen handhaven. Op de lange duur bleek het vatbaar te zijn voor erosie en in andere 

geografische en politieke omstandigheden was het niet uitvoerbaar. Het is dan ook niet 

vreemd dat er naast de ‘Wanderradikalen’ behoefte blijkt te ontstaan aan een ander soort 

gezagsdragers in de gemeente.  

 

7.1.1 Paulus en de overgang naar de heidenmissie 

Hoewel Paulus een heel persoonlijke en theologische motivatie geeft om af te zien van zijn 

recht op onderhoud (I Kor 9), kan zijn positie ook vanuit een meer sociologisch perspectief 

benaderd worden. Het is niet toevallig dat de overgang van de joods-christelijke, Syro-

Palestijnse landelijke situatie van Q naar de stedelijke, grieks-romeinse context van de 

heidenmissie, ertoe leidde dat uitgerekend de grote apostel van de heidenmissie, Paulus, 

van het, door hem nadrukkelijk als gebod van de Heer erkende, recht op onderhoud afzag. 

Theißen noemt in zijn artikel ‘Legitimation und Lebensunterhalt’ een aantal sociaal-
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historische factoren die de situatie in de hellenistische steden wezenlijk anders maakte, dan 

de landelijke omgeving van Galilea en Paulus zo welhaast tot zijn positie dwongen. 

De afstanden tussen de steden die Paulus bezocht, maken het opvolgen van de bepaling in  

de ‘mission-instructions’ om geen proviand mee te nemen bij voorbaat onmogelijk.90 Geld en 

voorzorgsmaatregelen zijn onmisbaar om over grote afstanden te kunnen reizen.  

Eenmaal in de stad aangekomen riep de politieke structuur van de stedelijke context van 

Griekenland en Klein-Azië niet dezelfde maatschappijkritiek op als de politieke structuur in 

Galilea. Paulus accepteert deze politieke structuur zonder enig voorbehoud.91 Bovendien 

bestonden de gemeenten uit mensen uit alle lagen van de grieks-romeinse bevolking, wat 

een zekere druk legde om te voldoen aan wat als algemeen aanvaard maatschappelijk 

gedrag werd gezien. Ook om niet als ’Typos des kynischen Wanderpredigers’ gezien te 

worden, die niet altijd een goede reputatie hadden, kon het voor het succes van de prediking 

beter zijn zelf in het levensonderhoud te voorzien.92 

 

 ‘Charismatische Bettelei war hier unangebracht...(darum) konnte es angebracht 

 erscheinen, daß Barnabas und Paulus als solide arbeitende Menschen auftraten.’93  

 

Paulus had ook de mogelijkheid om in zijn onderhoud voorzien. Galileïsche boeren en 

vissers die hun beroep in de steek laten, raken direct afhankelijk van de hulp van anderen, 

maar handwerkslieden als Paulus en Barnabas kunnen in elke stad opnieuw hun 

vakmanschap te gelde maken. 

 

Paulus is en blijft echter een ‘Wanderradikaal’, hoewel van een andere orde, dan de 

‘Wandercharismatiker’ uit de oorspronkelijke Q-tekst. Ook Paulus is altijd onderweg, leeft 

zonder te denken aan vermogensopbouw en is verstoken van enig familieleven. Theißen 

komt dan ook tot de conclusie,  

 

 ‘..daß es zwei typen urchristlicher Wanderprediger gab, die man als 

 Wandercharismatiker und Gemeindeorganisator unterscheiden kann, wobei der 

 ausschlaggebende Unterschied eine verschiedene Haltung zu der Frage des 

 Lebensunterhalt ist. Der erste Typos entstand unter den sozialen Bedingungen des 

                                                
90 Theißen, Legitimation, 212: ‘Wer nun so wie Paulus von Stadt zu Stadt reisen wollte, um die damals 
bekannte Welt zu missionieren, konnte den in den Aussendungsreden gebotenen radikalen Verzicht 
auf Plannung und Vorsorge nicht realisieren.’ 
91 Theißen, Legitimation, 210: ‘Der Reich-Gottes-Verkündigung, welche die Predigt palästinensischer 
Wandercharismatiker kennzeichnete (Lc. x. 9), fehlt bei Paulus fast ganz.’ 
92 Theißen, Legitimation, 213. 
93 Theißen, Legitimation, 211. 
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 palästinensischen Bereichs, der zweite, vertreten durch Paulus und Barnabas, beim 

 Übergang der Mission in den hellenistischen Bereich.’94 

 

In elk geval laat het ‘Wanderradikalisme’ zich niet zonder aanpassingen overplaatsen naar 

andere geografische en politieke omstandigheden. 

 

7.1.2 de Didache; van de Geest naar vaste orde 

De Didache veronderstelt dezelfde geografische en politieke omstandigheden als de wereld 

van Q. Toch blijkt dat ook in die context het ‘Wanderradikalisme’ op de langere duur moeilijk 

te handhaven is.  

Hoewel de ‘Wanderradikalen’ in de Didache in al hun radicaliteit nog duidelijk herkenbaar in 

de tekst aanwezig zijn in de persoon van de ‘profeet’ en de ‘apostel’, moet de radicaliteit van 

de ‘mission-instructions’, tegen de stroom in, nadrukkelijk hoog gehouden worden.  

Om te kunnen worden erkend als wanderradikale profeet, en daarmee recht te hebben door 

de gemeente onderhouden te worden, stelt de Didache in de eerste plaats de voorwaarde, 

dat iemand ‘de levenswijze van de Heer’ (11:8) moet volgen. Recht op onderhoud blijft 

nadrukkelijk gekoppeld aan een zwervend bestaan. Zodanig zwervend moet dat bestaan 

echter zijn, dat een profeet niet langer dan twee dagen in een huis mag blijven. ‘Als hij echter 

drie dagen blijft is hij een leugenprofeet.’ (6:5-6) Andere bepalingen richten zich op onterecht 

opgeëiste materiële voordelen. Wanneer een profeet een tafel aanricht mag hij er zelf niet 

van eten. (11:8) En hij mag in geen geval om geld vragen, tenzij ten gunste van iemand 

anders (11:12). En wanneer een ‘Wanderradikaal’ die zich (voor langere tijd) in een 

gemeente wil vestigen, niet wil ‘werken voor de kost’ (12:3), wordt hij gezien als ‘iemand die 

munt wil slaan uit zijn christen-zijn.’ (12:5)  

Een aantal factoren kunnen een rol spelen bij het moeten afdwingen van de radicaliteit van 

het ‘Wander’-bestaan. Er bestaat de mogelijkheid dat er misbruik gemaakt werd van het 

recht op onderhoud. De hoge status die de ‘Wanderradikalen’ in de Didache heel duidelijk 

genieten kan daarbij een rol spelen. Het was voor gemeenten duidelijk moeilijk om tegen 

charismatische figureren als de profeten in te gaan. Ook kan een rol spelen dat gemeenten 

slechts in staat zijn een beperkt aantal mensen als profeet te onderhouden. Zeker wanneer 

er in de Q beweging oorspronkelijk een snelle wederkomstverwachting leefde, kan het 

uitblijven daarvan een rol spelen om het ‘Wander’-bestaan vol te houden.  

Hoe dan ook, de radicaliteit van de ‘mission-instructions’ moet in de Didache, tegen de 

stroom in, nadrukkelijk hoog gehouden worden.  

                                                
94 Theißen, Legitimation, 202. 
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Het is gezien de aard van de levensstijl van de ‘Wanderradikalen’ ook geen wonder wanneer 

hun bestaan op den duur aan erosie onderhevig zou zijn.  

 

 ‘Q was not easy at all...Enlistments must have been rare (Q 10:2), and the 

 dropout rate must have been devastating.... For all practical purposes, the Q 

 movement died out.’95 

 

Nog afgezien van de rol van veranderende historische en geografische omstandigheden, 

bevindt het ‘Wanderradikalismus’ zich te zeer op het randje van het menselijke bestaan om 

zich langere tijd als enige norm te kunnen handhaven. 

Een andere, verwante beweging in de Didache is dan ook dat er in de gemeenten naast de 

wanderradikale profeten nog een ander type gezagsdrager opkomt. De ‘opziener’ en de 

‘diaken’ (15:1) verrichten, ‘dezelfde dienst als van de profeten en leraren’ (15:1-2). 

Waarschijnlijk was hun gezag in de gemeenten van de Didache nog klein, want dat hen 

daarmee ‘dezelfde eer’ toekomt, moet wel heel nadrukkelijk gesteld worden.96  

Klijn vat de ontwikkeling waarin de invloed van de charismatische ‘Wanderradikalen’ afneemt 

ten gunste van andere, gevestigde ambten, samen in de opmerking:  

 

 ‘de Geest maakt plaats voor de vastgestelde orde’.97  

 

Het is diezelfde beweging die ook de pastorale brieven kenmerkt.  

 

7.2 socio-historische achtergrond van de pastorale gemeenten 

Voor de pastorale brieven wordt een datering rond de eeuwwisseling aangenomen98. 

Waarschijnlijk zijn ze ontstaan in een  stedelijke context in Klein-Azië en veronderstellen dus 

dezelfde geografische en politiek omstandigheden als bij Paulus. Tegen deze achtergrond 

zouden een aantal socio-historische factoren aanleiding kunnen geven het wanderradikale 

profiel van de ‘mission-instructions’ los te laten en te vervangen door het profiel van de 

pastorale ambtsdragers.  

  
                                                
95 Robinson, 51. 
96 Klijn, Apostolische Vaders, 237. 
97 Klijn, Apostolische Vaders, 239. 
98 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 195: ’...das erste Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts dürfte den spätest 
anzunehmenden Entstehungszeitraum darstellen, wahrscheinlicher ist eine Entsthehung vor der 
Jahrhundertwende.’ Ook voor de Didache geldt zo’n zelfde datering, zij het dat in de Didache 
waarschijnlijk ouder materiaal is opgenomen. Draper, 23, bespreekt ‘the most thorough-going 
redactional critical analysis of the Didache’ van Niederwimmer, Die Didache, 1989: ’He argues that a 
Christian author [...]compiled a sort of community rule at the beginning of the second century.’ Idem 
Klijn, Apostolische Vaders, 230. 
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7.2.1 institutionalisering 

De tijd van de eerste missie, de tijd dat mensen die Jezus gekend hadden de wereld in 

trokken om gemeenten te stichten, is tegen het einde van de eerste eeuw ruimschoots 

voorbij. Gemeenten bestaan al een generatie of langer en raken gevestigd. Gemeenten 

worden groter.  

In zo’n situatie van stabilisatie ontstaan verwachtingen; wat in eerste instantie als liefdegave 

in een kleine groep spontaan geregeld kon worden, leidt al gauw tot precedenten. Wat voor 

de één geldt, in de vorm van aandacht of ondersteuning, geldt al gauw ook voor ieder ander. 

Dat vraagt om protocollering, leiding, maar ook planning en controle. De duidelijke poging in I 

Tim 5 om zo min mogelijk weduwen door de gemeente te laten ondersteunen is daar een 

duidelijk voorbeeld van. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden van een gemeente en de 

vraag wie wel en wie niet geholpen moet worden moet vrij nauwkeurig beantwoord zijn. Dat 

vraagt om een meer bestuurlijke leiding van de gemeente dan de meer inhoudelijke, op 

evangelisatie gerichte leiding die de ‘Gemeindeorganisator’ kan geven. 

De rol van de ‘Gemeindeorganisator’, zo die er als ooggetuigen van de opstanding nog zijn, 

als hoogste gezagsdragers voldoet niet meer. Zij zijn te vaak op afstand en laten in hun 

afwezigheid teveel ruimte voor onderlinge strijd.99  

Missie is ook niet meer de eerste prioriteit. Belangrijker is de consolidatie en de eenheid 

binnen de gemeente, de overdracht op de volgende generaties. Er ontstaan verschillen van 

(theologisch) inzicht tussen groepen gemeenteleden. Dat alles vraagt om een strakkere 

organisatie en heel duidelijke gezagstructuren. 

 

 ‘These christians were less concerned with the eminent end of the world than with the 

 problems confronting a church that was to be here for a long time to come. This was a 

 church that needed to strengthen itself through tighter organization and to ward off 

 false teachings that proliferated with the passing of time.’100 

 

Daarmee is de auteur van de pastorale brieven een vertegenwoordiger van een groep die 

staat voor een strakkere organisatie van de gemeenten, oftewel een institutionalisering101 

van de kerk.  

 

 

 

                                                
99 Wie de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs in één adem uitleest krijgt dan al de neiging 
Paulus toe te roepen:’organiseer wat, regel dingen, spreek wat af, stel mensen aan!’ 
100 Ehrmann, 362. 
101 Ik gebruik hier bewust de term ‘institutionalisering’ en ik spreek verder over ‘institutionele ambten’, 
niet als negatief waarde-oordeel, maar omdat er sprake is van vaste afspraken en structuren. 
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7.2.2 een maatschappij-conforme tendens 

Na de Joodse Opstand en de val van Jeruzalem is de breuk met het Jodendom en de joods-

christelijke gemeenten rond de eeuwwisseling compleet. De moedergemeente in Jeruzalem 

is niet langer het brandpunt van de universele kerk. Niet langer zijn het geboren joden die in 

de vorm van de ‘Wanderprediker’ het hoogste en vanzelfsprekende gezag in de kerk 

vormen, maar zijn het tweede of derde generatie heiden-christenen die de leiding krijgen in 

de pastorale gemeenten. De navelstreng naar Palestina is verbroken, waardoor een sterkere 

oriëntatie op de grieks-romeinse samenleving voor de hand ligt. 

De ervaring van de eerste vervolgingen en de dreiging van vervolging kunnen die neiging om 

de praktijk van de gemeente(leden) zoveel mogelijk in overeenstemming met de omringende 

maatschappij te brengen nog versterken. Wie niet opvalt en wie niets te verwijten valt, loopt 

ook minder risico vervolgd te worden. Ook daarvoor is een strakkere organisatie nodig, wat 

misschien nog wel meer geldt in tijden van daadwerkelijke vervolging. 

Het is dus niet vreemd dat de organisatie van de gemeenten wordt gemodelleerd naar 

analogie van de grieks-romeinse verenigingen.102 De houding tegenover vrouwen wordt in 

overeenstemming gebracht met de meer conservatieve maatschappelijke opvatting en staat 

in schril contrast met de rol die vrouwen bij Paulus konden spelen.103 

Deze maatschappij-conforme, conservatieve tendens is een vaak herkend kenmerk van de 

pastorale brieven, in het beste geval gewaardeerd als legitieme actualisering, maar vaker 

gezien als een ‘bürgerliche Nivellierung’104 van de paulijnse theologie. 

 

 ’Er (de auteur van de pastorale brieven, rw) möchte sein Ideal einer christlichen 

 Existenz in der Welt  forcieren, das in der Erfüllung, ja Überbietung der konservativen 

 Normen besteht...’105 

 

Duidelijk is dat de auteur van de pastorale brieven probeert de kerk te laten aansluiten bij 

conservatief maatschappelijke opvattingen en structuren.106  

 

7.3 de ‘oikos’-ecclesiologie 

De beweging die in de Didache te signaleren is, ‘van de Geest naar vaste orde’ geeft ook de 

situatie van de pastorale brieven goed weer. Het gaat om het creëren van een vaste orde, 

die vooral geschapen wordt door het opwaarderen van de ‘institutionele’ ambten, die in de 

                                                
102 Zie Countryman, 162-166. 
103 Zie oa Merz, Fikitive Selbstauslegung, 306. 
104 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 202. Citaat van K. Löning, Gnade, 24.  
105 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 203. 
106 Verner, 45: ‘One concludes that the prevailing social values of the church of the Pastorals ...directly 
and uncritically reflect the dominant social values of the larger society.’ 
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Didache voorzichtig waren ontstaan. Het zijn de ‘institutionele’ ambtsdragers, en zij alleen, 

die het gezag in de gemeenten vormen, zij beheren de erfenis van de ‘juiste leer’, zij zijn 

aangewezen om ‘te vermanen en te onderwijzen.’  

Daarbij kan de ontwikkeling in I Tim gezien worden als een crescendo van de situatie van de 

Didache. Daar moest het gezag van institutionele ambtsdragers beschermd worden naast 

het veel grotere en vanzelfsprekende gezag van de charismatische ‘Wanderradikalen’. In I 

Tim is geen ruimte meer voor  charismatische, wanderradikale, gezagsdragers. Er wordt juist 

een poging gedaan het gezag van de institutionele ambtsdragers te bevestigen ten koste van 

de plaats van de ‘Wanderradikalen’. 

 

De metafoor van het ‘huishouden van God’ voor de gemeente is tegen deze achtergrond een 

prachtige vondst, omdat de maatschappij-conforme tendens en de neiging tot 

institutionalisering elkaar vinden in de oikos-metafoor. De auteur van de pastorale brieven 

beoogt met zijn ambtsstructuur onder de metafoor van het ‘huishouden van God’ een 

institutionalisering van de gezagsstructuren in de gemeenten. Tegelijk geeft het de kerk een 

sterk maatschappij-conforme oriëntatie.107 

De primaire oriëntatie in de grieks-romeinse samenleving was gericht op het huishouden. Als 

geen ander stond het huishouden model voor heel de organisatie van de samenleving.108 

Tegelijk staat het model voor een strikt hiërarchische gezagsstructuur, met de ambtsdrager 

in de rol van de oivkono,moj.109 De ambtsdrager moet zich in zijn eigen huis als een goed 

oivkono,moj bewijzen (Tit 1:7) om zich te kwalificeren als ambtsdrager, die waardig is te zorgen 

voor de gemeente, het huis(houden) van God (I Tim 3:5).  De positie van de ambtsdrager in 

de gemeente wordt, binnen de metafoor van de ‘oikos’-ecclesiologie, neergezet naar 

analogie van de verhoudingen binnen het huishouden, waarin de altijd mannelijke oivkono,moj 

een bijna absoluut gezag heeft over de anderen binnen het huishouden, de vrouw, de 

kinderen en de slaven.110  

 

                                                
107 Wagener, 30, wijst op een aan mijn standpunt tegengestelde suggestie van Lührmann, die stelt dat 
de oriëntatie aan de oikos juist ‘einen latent politischen Anspruch beinhaltet’. 
108 Zie Aristoteles, Politica, 1253b:’..for every state consists of households.’ Zie ook Verner, 20:’The 
topos on household management thus was regulary included in discussions of the political and social 
structure of society as a whole. Its inclusion in such discussions is illuminated by the fact that for most 
of the authors cited by Balch (noot 80: E.g., Aristotle, Arius Didymus, Dionysius of Halicarnassus), the 
household is understood to be the foundation of the politeia..’ Zie ook Wagener, 30: ’...den oikos als 
grundlegender Sozial- und Wirtschaftsstruktur, zu der es[...] keine Alternative gibt.’ 
109 Het is niet duidelijk of de auteur van de pastorale brieven zijn eigen originele positie, de 
ecclesiologische metafoor van het ‘huishouden van God’, ontwikkelde als oppositie tegenover  
‘enkratisch-ascetische’ stromingen, of dat zijn positie zelfstandig bestond en als zodanig in conflict 
kwam met andere opvattingen. Het is in elk geval frappant dat de positie van de auteur zo naadloos 
opponeert met die van de ‘anderslerenden’. 
110 Verner bespreekt uitvoerig de verhoudingen binnen het Griekse en Romeinse huishouden. Zie 
Verner, 27-34. 
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Robinson doet een interessante suggestie die de ‘oikos-ecclesiologie’ ook van een 

theologisch achtergrond zou kunnen voorzien. Hij stelt dat in de ‘Wandermission’ in de loop 

van de tijd bepaalde huizen bekend raakten als plaatsen waar de ‘Wanderradikalen’ wisten 

dat ze onderdak zouden vinden.  

 

 ‘Indeed they may well develop into what Paul called ‘house churches [...] the itenerant 

 ‘worker’ and the sedentary ‘son of peace’ (Q10,6a) would be primitive designations 

 for what might evolve from their functions into what we today would call church 

 offices.’111 

 

De ontwikkeling van de ‘oikos-ecclesiologie’ zou dan in zekere zin op ‘natuurlijke’ wijze 

refereren aan de onmisbare ‘andere, gesettelde kant’ van het ‘Wanderradikalismus’. De 

‘huizen’, die de ‘Wanderradikalen’ onderdak boden, groeiden uit tot huisgemeenten met de 

heer des huizes in de rol van wat wij nu ‘ambtsdrager’ noemen.  

 

Zo gezien zou de maatschappij-conforme oriëntatie en de institutionalisering, zo tegen het 

profiel van Q in, heel goed gemotiveerd kunnen zijn met de ‘andere kant' van het 

‘Wanderradikalisme’. De beweging in de pastorale brieven die tegen Q ingaat zou dan met 

een beroep op Q gelegitimeerd worden.  

 

7.4 conclusie 

De ontwikkeling van de pastorale ambten staat in een historische ontwikkeling, in gang gezet 

door veranderende geografische en historische omstandigheden, die leidt tot een 

institutionalisering en maatschappij-conform karakter van de gezagsstructuren in de 

gemeenten. De ‘oikos-ecclesiologie’ verenigt institutionalisering en een conservatief 

maatschappij-conforme oriëntatie in een metafoor, die mogelijk haar theologische wortels 

vindt in de andere kant van het ‘Wanderradikalisme’. De huizen die onderdak boden aan de 

‘Wanderradikalen’ groeien uit tot zelfstandige gemeenten. 

 

Hoe noodzakelijk en verantwoord de institutionalisering en maatschappij-conforme oriëntatie 

voor de auteur van de pastorale brieven ook geweest mag zijn, gezien het grote contrast met 

de ‘mission-instructions’ ligt het voor de hand dat niet iedereen er zo over dacht. 

 

 

 

                                                
111 Robinson, 50. 
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8  ALTERNATIEF; DE OPVATTINGEN VAN DE ‘ANDERSLERENDEN’ 

Hoe verantwoord en noodzakelijk de auteur van de pastorale brieven zijn eigen positie ook 

vond, hij zou geen pseudepigrafische brief hoeven te schrijven, wanneer zijn positie 

onbetwist breed aanvaard zou zijn. Naast zijn theologische opvattingen staan die van de 

‘anderslerenden’. De beide posities zijn onverenigbaar, maar de positie van de 

‘anderslerenden’ is plausibel genoeg om een felle polemiek uit te lokken. Er was dus een 

alternatief beschikbaar voor de positie van de auteur van de pastorale brieven. 

 

8.1 de ascetische tendens van de ‘anderslerenden’ 

De ‘anderslerenden’ hebben geen eigen stem in de pastorale brieven. De enige bron voor 

hun positie en hun opvattingen is hetgeen de auteur van de pastorale brieven over hen 

prijsgeeft, wanneer hij hun positie afwijst en voor hen waarschuwt. 

Voor het overgrote deel bestaan de veelvuldige waarschuwingen in de pastorale brieven 

tegen de ‘anderslerenden’ uit een stroom van negatieve kwalificaties en onspecifieke 

oordelen.112 Een groot deel van de ‘vage’ kwalificaties die over de ‘anderslerenden’ wordt 

uitgeroepen moet daarom in het licht van de felle polemiek tussen beide groepen worden 

gezien, waarbij het ‘denunzierende’ karakter van de kwalificaties boven hun inhoudelijke 

waarde moet worden gezet. 

Over één heel belangrijk aspect van de positie van de ‘anderslerenden’ is de tekst echter wel 

concreet. In I Tim 4:3 blijkt dat de ‘anderslerenden’ het huwelijk zouden verbieden113 evenals 

het ‘genot van spijzen’. Met andere woorden: de ‘anderslerenden’ zijn ascetici.  

Dat we hier te maken hebben met een belangrijk aspect van de positie van de 

‘anderslerenden’ blijkt ook wel uit de co-tekst in 4:1-2. Als ergens de kracht van de 

pseudepigrafie ingezet wordt dan wel hier. De pastorale ‘pseudo-Paulus’ laat ‘Paulus’ hier 

zeggen dat niemand minder dan de Heilige Geest hem heeft aangegeven dat ‘in latere 

tijden’, dat is dus de tijd waarin de pastorale brieven geschreven werden, ‘sommigen’, dat 

zijn dus de ‘anderslerenden’, zullen afvallen van het geloof waarbij de ‘Geest’ precies die 

kenmerken blijkt te hebben ‘voorzegd’, die de ‘anderslerenden’ ten tijd van de auteur van de 

pastorale brieven kenmerken. Wanneer het pseudepigrafisch karakter van de brief niet wordt 

herkend en de brief als een echte Paulusbrief wordt ontvangen, betekent dit het einde van 

geloofwaardigheid van de ‘anderslerenden’ binnen de (Paulus)traditie, afgewezen door de 

                                                
112 Zo wordt de ‘anderslerenden’ bijvoorbeeld ‘ijdel gepraat’ verweten, zonder dat er verteld wordt wat 
zij precies zeggen en waarom dat dus als ‘ijdel gepraat’ zou moeten worden gekwalificeerd. De lezer 
kan zich op basis van alleen deze brief op geen enkele manier een oordeel vormen of de kwalificaties 
terecht zijn. 
113 Evenals bij het verwijt de godsvrucht als middel in het bestaan te voorzien geen daadwerkelijk 
‘misbruik’ verondersteld hoeft te worden, hoeft ook hier geen sprake te zijn van letterlijk verbieden van 
het huwelijk door de ‘anderslerenden’. Vgl acta pauli et thecla: ‘Frauen haben als hätte man nicht’ , in 
Merz, Fiktive Selbstauslegung, 324. Zie ook 320; ’..hyperbolischen Charakter...’ 
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dubbele autoriteit van Paulus en de Geest, als ‘volgelingen van dwaalgeesten‘ voorgoed aan 

de kant gezet.114  

Tegenover de ascetische tendens van de ‘anderslerenden’ neemt de auteur van de pastorale 

brieven een duidelijk anti-ascetisch standpunt in:115 zo kan ook de afwijzing van de ‘oefening 

van het lichaam’ in 4:8 als een afwijzing van ascetische onthouding worden gezien. 

Daarnaast verwoordt de auteur van de pastorale brieven maar liefst tweemaal, in 4:3b-5 en 

in 6:17-19116, het tegenovergestelde standpunt dat God alles heeft geschapen tot genieting 

zolang het met dankzegging wordt aanvaard. 

Om de ‘anderslerenden’ meer stem te geven, kunnen buitenbijbelse christelijke teksten uit 

dezelfde tijd dienst doen om hun positie verder in te kleuren. Er is in het vroege christendom 

een vrij brede stroming die als ascetisch bestempeld kan worden. Minder eenvoudig is het 

de achtergrond van de ‘anderslerenden’ wat preciezer te koppelen aan overgeleverd 

buitenbijbelse teksten.  

Er zijn in de loop van het onderzoek vele voorstellen gedaan voor de identificatie van de 

‘anderslerenden’, waarbij de ‘geliefdste’117 verklaring wel naar gnostische groepen wijst. 

Merz wijst een gnostische achtergrond van de ‘anderslerenden’ echter als anachronistisch 

af118. Ze wijst op ‘enkratische Genesisauslegungen’119 zoals in de Andreasakten, en nog 

preciezer voor de ‘acta pauli et thecla’ als de meest passende achtergrond voor I Tim 2:11-

15. 

Ik kan mij in het bestek van deze scriptie niet mengen in een uitvoerige discussie over de 

identificatie van de ‘anderslerenden’. Ik neem daarom de positie van Merz over en zal de 

‘anderslerenden’ in het vervolg als ‘enkratisch-ascetisch’ bestempelen. Ik bedoel daarmee 

een niet-gnostische, niet scheppingsvijandelijke vorm van ascese die grote waarde, ook 

eschatologische waarde, hecht aan onthouding van huwelijk en bezit en waarvoor ik acta 

pauli et thecla representatief houdt.  

 

8.2 acta pauli et thecla 

De ‘acta pauli et thecla’ vertelt weinig over Paulus, maar bestaan voor het grootste deel uit 

een vertelling over Thecla. Een korte inleiding laat Paulus naar Iconium gaan om daar ‘het 

                                                
114 Overigens is het opvallend genoeg de enige keer dat de Geest in I Tim optreedt. De auteur van de 
pastorale brieven kan niet worden gezien als iemand die charismatische opvattingen koestert. Klijns 
opmerking over de Didache, ‘de Geest maakt plaats voor vaste orde’, lijkt door hem zozeer tot zijn 
motto te zijn gemaakt, dat de Geest letterlijk plaats moet maken en er enkel deze dubieuze rol in 4:1 
overblijft. 
115 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 268: ’...asketisches Leben mindestens einschränken, darüber 
besteht weitgehend Einigkeit.’ 
116 Roloff, 327: ‘VV17-19 liegen demnach auf der Linie der übrigen antiasketischen Äußerungen der 
Briefe.’ 
117 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 307. 
118 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 314. 
119 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 316. 
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Gods woord over onthouding (!!) en opstanding’120 te verkondigen in het huis van Onesiforus. 

De inhoud van Paulus’ prediking bestaat uit een rij zaligsprekingen die een sterk ascetisch 

karakter hebben. Zo klinkt onder andere: 

 

 ‘Zalig die in onthouding (!!) leven, want tot hen zal God spreken.  

 Zalig die deze wereld hebben afgezworen, want zij zullen God behagen.  

 Zalig die uit liefde tot God het uiterlijk van de wereld verlaten hebben, 

 want zij zullen engelen oordelen en aan de rechterhand van de vader gezegend 

 worden.’121 

 

Na de zaligsprekingen komt Thecla in beeld en zij is de focus van de rest van het verhaal. 

Vanuit haar raam hoort Thecla, afkomstig uit de betere kringen van Iconium122, Paulus 

preken. Op zijn prediking bekeert ze zich, wat inhoudt dat ze weigert te trouwen met haar 

verloofde Tamyris. Ze wenst zelfs niet meer met hem te spreken. Tamyris laat daarop Paulus 

voor de stadhouder brengen. Thecla glipt ’s nachts het huis uit om Paulus in de gevangenis 

te spreken. Daarop worden beiden voor de stadhouder gebracht, die Paulus laat geselen en 

de stad uit laat zetten en opdracht geeft Thecla met vuur te verbranden.  

Daarmee begint een reeks van wonderbaarlijke reddingen. Een wolkbreuk dooft het vuur en 

Thecla wordt gered. Zij zoekt opnieuw Paulus op en gaat met hem mee naar Antiochië. Ook 

daar komt ze vanwege haar wens zich kuis te bewaren in de problemen. Opnieuw wordt ze 

veroordeeld, deze keer tot de dood in het theater. Allerlei wilde dieren zouden Thecla 

moeten doden, maar zij wordt telkens op wonderbare wijze gered. Tussendoor doopt Thecla 

zichzelf in het water van het bassin van zeedieren die haar hadden moeten verscheuren. 

Uiteindelijk laat de stadhouder haar vrij. Ze gaat terug naar Iconium, ontmoet haar moeder 

en vestigt zich vervolgens voorgoed in Seulicië, waar ze ‘ontsliep in een goede slaap’ (vs 

43). 

 

Wanneer het gedachtegoed van de acta pauli et thecla representatief is voor de wereld van 

het ‘enkratisch-ascetisme’ dat door de ‘anderslerenden’ werd aangehangen, dan kleurt dat 

het beeld van de ‘anderslerenden’ verder in. 

Duidelijk is het enorme belang dat in het verhaal gehecht wordt aan kuisheid. Het wordt zelfs 

tot voorwaarde voor een eschatologische toekomst gemaakt. De prediking van Paulus wordt 

zelfs als volgt samengevat: ‘Alleen dan is er opstanding voor u, als u kuis blijft en uw lichaam 

                                                
120 Vers 5, zie Klijn, Apokriefen, 158-171. 
121 Vers 5. Klijn, Apokriefen, 158-171. 
122 In vs 26 zegt Thecla: ‘Ik behoor tot de hoogste kringen van Iconium, en omdat ik niet wilde huwen 
met Tamyris, ben ik uit de stad verjaagd.’ 
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niet bezoedelt, maar het kuis bewaart’ (12). Afzien van huwelijk, en dus van seksualiteit en 

het krijgen van kinderen, wordt dus van grote, zelfs soteriologische waarde geacht.  

Wat minder prominent, maar even duidelijk is dat Thecla, als jongedame uit gegoede 

kringen, afziet van haar bezit en haar huis. Daarmee ziet ze ook af van een gevestigde en 

prominente maatschappelijke positie.123 Van Onesiforus wordt gezegd dat hij ‘de dingen van 

de wereld had achtergelaten’ (23). In dat opzicht heeft het verhaal van Thecla dus ook een 

sterk maatschappijkritische component in zich.124  

Ook niet onbelangrijk is dat Thecla als vrouw onbekommerd het evangelie verkondigd. Na al 

haar avonturen leeft ze nog vele jaren in haar grot en ze sterft niet eerder dan ‘nadat ze 

velen had verlicht door het woord’ (43). De acta pauli en thecla gaan wat betreft het 

leergezag dus van een egalistische visie uit. 

 

Dat gezag is een belangrijk punt. Het komt Thecla toe op grond van haar levenswijze, op 

grond van haar ‘onthouding’. Zij die daadwerkelijk afzien van huwelijk, bezit en positie 

worden tot een soort van ‘natuurlijke’ gezagdragers, charismatisch en egalistisch. Zij zijn niet 

aan een gemeente gebonden, niet gekozen, maar hun status wordt door de Geest 

bekrachtigd. Hun komt vanzelfsprekend leergezag toe.   

 

8.3 een beroep op Paulus en Q 

De polemiek tussen de auteur van de pastorale brieven en de ‘anderslerenden’ is een strijd 

tussen twee groepen Paulus-aanhangers over de juiste interpretatie van de paulijnse 

erfenis.125 Ook de ‘anderslerenden’ beroepen zich op Paulus. Beide partijen zien hun positie 

als de ware interpretatie van de paulijnse erfenis, en dat in oppositie van dezelfde claim door 

de tegenpartij. De ‘anderslerenden’ kunnen zich daarbij voor hun positie zonder veel moeite 

beroepen op Paulus en Q. Het ‘enkratisch-ascetisme’ staat in een aantal opzichten dichterbij 

de wereld van het ‘Wanderradikalisme’ dan de positie van de auteur van de pastorale 

brieven. Het gemak waarmee de ‘enkratisch-ascetische’ positie van de ‘anderslerenden’ is 

terug te leggen op Paulus en Q is een groot probleem voor de auteur van de pastorale 

brieven.  

 

                                                
123 Een positie waar Tamyris geen bezwaar tegen heeft. ‘Zo kwamen zij aan een kostbare maaltijd met 
veel wijn, grote weelde en een schitterende tafel’.(13) 
124 Vergelijk vs 20: "Waarom huwt u niet volgens de wet van Iconium met Tamyris?" Zo in Verner, 71: 
’Plato regards marriage as a civic duty that one should undertake with the interest of the po,lij in 
mind.[...] Thus Plato would require all men to marry by a certain age.’  
125 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 218: ’Wenn auch die präzise Bestimmung der Posititonen der 
Gegnerinnen stark umstritten ist, muss der Grundansatz der Verortung der Pastoralbriefe in einem im 
innerpaulinischen Traditionsbereich ausgetragenen Kampf um das richtige Verständnis des pln Erbes 
als derzeit am besten begründete gelten.’ 
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In de acta pauli et thecla speelt Paulus eigenlijk maar een bijrol. Maar zijn aanwezigheid in 

het verhaal legitimeert wel het gedrag van Thecla. Het is op zijn prediking dat zij zich 

bekeerd en alles wat ze doet wordt door ‘Paulus’ goedgekeurd. 

De inhoud van de prediking van Paulus blijft grotendeels beperkt tot de ‘onthouding’. De 

‘Paulus’ uit de acta is duidelijk niet de Paulus van de brieven, maar het is aan de andere kant 

niet moeilijk om met name seksuele onthouding of onthouding van het huwelijk te legitimeren 

op basis van een interpretatie van teksten van Paulus. Met name opmerkingen in I Korinthe 

6, over het lichaam als tempel van de Heilige Geest, en I Korinthe 7 (trouwen is goed, niet-

trouwen is beter) zijn al vroeg in ascetische zin geïnterpreteerd.126   

De zaligsprekingen in de acta pauli et thecla bestaan voor een groot deel uit verwijzingen 

naar paulijnse preteksten127, maar er worden aantoonbaar ook uitspraken van Jezus in 

ascetische zin omgeformuleerd. Zoals de auteur van de pastorale brieven in I Tim 6:2b 

begint met de ‘gezonde woorden van Jezus’ zo staan ook op de achtergrond van de 

zaligsprekingen in de acta pauli er thecla uitspraken van Jezus. 

 

 ‘Insofern könnte man immer noch zweifeln, ob tatsächlich Paulus von Anfang an der 

 Garant dieser enkratischen Tradition gewesen ist.’ 128 

 

In elk geval is het eveneens niet moeilijk om teksten uit Q in verband te brengen met ascese 

of voor ascetische legitimatie te gebruiken. Dat in Q de als ‘ascetisch’ ogende levenswijze 

als profetisch teken van geleefd godsvertrouwen was bedoeld, en niet voortkomt uit een 

hoge toegekende waarde aan ‘onthouding’, is een belangrijk verschil. In de praktijk leidt het 

echter tot een vergelijkbare levenswijze. De wereld van het ‘enkratisch-ascetisme’ heeft 

grote gelijkenis met de wereld van het ‘Wanderradikalisme’. 

 

Duidelijk is dat zowel teksten van Paulus als uitspraken van Jezus door de ‘anderslerenden’ 

vrij gemakkelijk op ascetische wijze geïnterpreteerd konden worden. 

 

8.4 consequenties voor de auteur van de pastorale brieven 

In veel opzichten ligt de positie van de ‘anderslerenden’ dichter bij Paulus en de wereld van 

Q dan de positie van de auteur van de pastorale brieven. De ‘anderslerenden’ kunnen zich 

vrij gemakkelijk beroepen op Paulus, ook als het gaat om de ecclesiologie. Ook Paulus 

                                                
126 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 325-329. Ook Marcion en andere gnostici beroepen zich voor hun 
ascetische opvattingen op Paulus: Merz, Fiktive Selbstauslegung, 220. 
127 Zie voor een uitwerking daarvan; Merz, Fiktive Selbstauslegung, 320-333. 
128 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 329.  
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hanteert een charismatische ecclesiologie, met de metafoor van het lichaam van Christus als 

leidmotief. Ook Paulus erkent de rol van vrouwen in de gemeenten. 

Ook in andere opzichten lijkt de wereld van het ‘enkratisch-ascetisme’ het tegendeel te zijn 

van de positie van de auteur van de pastorale brieven. Waar bezit en getrouwd zijn in de 

pastorale brieven nadrukkelijke voorwaarden zijn voor ambtsbekleding, daar groeien bij de 

‘anderslerenden’ degenen die afstand doen van huwelijk en bezit uit tot natuurlijke 

gezagsdragers, die vanzelfsprekend worden bekleed met leergezag.  

Waar de pastorale brieven van een nadrukkelijk maatschappij-conforme oriëntatie blijkgeven 

en de ambtsdragers een gevestigde maatschappelijke positie moeten hebben, daar wenden 

de ‘enkratisch-ascetische’ gezagsdragers zich af van de wereld.  

Waar in de pastorale brieven door de maatschappij-conforme tendens alleen mannen in 

aanmerking komen voor ambtsbekleding, daar zijn de ‘anderslerenden’ egalistisch, inclusief 

de erkenning van leergezag voor vrouwen waar de auteur van de pastorale brieven juist zo’n 

moeite mee heeft. Het ‘enkratisch-ascetisme’ is daarmee in de context van de grieks-

romeinse samenleving te zien als een ‘tegenbeweging’.129 

En waar in de pastorale brieven een duidelijke neiging is naar een strakke organisatie en 

institutionalisering van de gemeente, daar is de organisatie in het ‘enkratisch-ascetisme’ 

onbekommerd charismatisch. 

 

Dat alles maakt de noodzaak van de hoge inzet van de auteur van de pastorale brieven 

begrijpelijk. De polemiek gaat om twee opvattingen die lijnrecht tegenover elkaar staan en 

waarbij de auteur van de pastorale brieven niet op voorhand de sterkste positie heeft. Hij 

moet zelfs opbieden tegen de soteriologische waarde die aan een leven van onthouding 

gekoppeld is.130 

Geen wonder dat hij het niet redt, zonder een pseudepigrafische steuntje in de rug.  

 

8.5 conclusie 

De ‘anderslerenden’ bieden een alternatief voor de positie van de auteur van de pastorale 

brieven. Dit alternatief staat op een aantal punten lijnrecht tegenover de positie die in de 

pastorale brieven wordt ingenomen. Bovendien kunnen de ‘anderslerenden’ zich vrij 

gemakkelijk beroepen op Paulus en Q. Het is een plausibel alternatief, zelfs voorzien van 

een soteriologische beloning.  

Geen wonder dat de auteur van de pastorale brieven de polemiek zo heftig ingaat. 

 

                                                
129 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 306. 
130 Merz, Fiktive Selbstauslegung, 324-325: In verband met de reeks zaligsprekingen merkt zij op: 
’...die vielfältigen Aussagen über den eschatologischen Lohn...’ 
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DEEL III;  VERKLARING 

De verschillende bouwstenen die het onderzoek heeft opgeleverd worden samengevat in de 

these. Vanuit die these volgt dan een verklaring van de tekst; eerst een korte verklaring van I 

Tim 6:6-16 en daarna volgt de finale: een voorstel voor de verklaring van I Tim 6:17-19. 

 

 

9 DE THESE: 

  VAN WANDERCHARISMATIKER NAAR GEÏNSTITUTIONALISEERDE 

 AMBTSDRAGER 

 

Wat de auteur van de pastorale brieven in I Tim 6:2b-19 doet, aan het eind van zijn brief, als 

climax waar heel het bouwwerk van de brief in zekere zin van afhangt, is het legitimeren, en 

uiteindelijk zelfs soteriologisch legitimeren, van zijn geïnstitutionaliseerde ambten.  

  

De maatschappij-conforme tendens en de sterke neiging tot institutionalisering zijn twee 

belangrijke krachten achter de ontwikkeling van de positie die in de pastorale brieven wordt 

ingenomen. Beide bewegingen worden gevangen in de metafoor van de ‘oikos’-

ecclesiologie.  

Bij de ‘oikos’-ecclesiologie hoort een geïnstitutionaliseerde ambtsdrager, gemodelleerd naar 

analogie van de oivkono,moj. De typische geïnstitutionaliseerde ambtsdrager in de pastorale 

opvatting is een man, getrouwd en maatschappelijk gevestigd. Hij brengt zijn kinderen groot, 

heeft een goede reputatie in de gemeenschap, zowel binnen als buiten de gemeente. Dat 

alles veronderstelt een zekere mate van rijkdom. Door zijn eigen huishouden goed te 

bestieren laat hij zien ook waardig te zijn te zorgen voor de gemeente, het huishouden van 

God. 

 

Het profiel van deze geïnstitutionaliseerde ambtsdragers staat echter lijnrecht tegenover het 

profiel van de ‘Wanderradikalen’ uit de ‘mission-instructions’. En dat is een probleem. 

Waar Paulus als ‘Gemeindeorganisator’ in grote lijnen aan het wanderradikale profiel 

voldeed, brengt het simpele feit dat hij afziet van het recht op onderhoud hem zwaar in de 

problemen. Afzien van het recht op onderhoud dat in de ‘mission-instructions’ aan de 

verkondigers van het evangelie was toegekend, zet de legitimiteit van zijn apostelschap 

onder druk.  

De auteur van de pastorale brieven claimt voor zijn geïnstitutionaliseerde ambtsdragers 

nadrukkelijk wél het leergezag, maar hij kent hen niet het recht op onderhoud toe, noch 

voldoet hun profiel ook maar in de verte aan dat van de ‘Wanderradikalen’ uit de ‘mission-

instructions’. Recht op onderhoud gaat voor hem niet verder dan een vaag ‘honorarium’. En 
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in aanmerking komen voor een geïnstitutionaliseerd ambt vraagt om het tegengestelde van 

de eisen die aan de ‘Wanderradikalen’ gesteld worden. Het bezit van een huis tegenover 

‘Heimatlosigkeit’. Een vrouw en kinderen tegenover ‘Familienlosigkeit’. Een zekere mate van 

rijkdom tegenover ‘Besitzlosigkeit’.  

Dat alles is reden genoeg voor de auteur van de pastorale brieven om het leergezag van zijn 

institutionele ambtsdragers te moeten legitimeren. Maar het is ook geen verrassing wanneer 

de institutionele ambtsdragers door de ‘anderslerenden’ ontzegd zou worden wat ze het 

meest nodig hebben: het leergezag. Het bestaan van een plausibel en aantrekkelijk 

alternatief maakt het probleem voor de auteur van de pastorale brieven alleen nog maar 

groter. De ‘enkratisch-ascetische’ positie van de ‘anderslerenden’ staat in een aantal 

opzichten dichtbij Paulus en dichtbij Q. Hun gezagsdragers komt op grond van hun 

onthouding als vanzelfsprekend op natuurlijke wijze een ‘charismatisch’ gezag toe. 

Bovendien brengt onthouding een heldere soteriologische beloning met zich mee. Afzien van 

huwelijk en bezit in het hier en nu betaalt zich uit in de eschatologische toekomst.  

 

En dus neemt de auteur van de pastorale brieven het risico van de pseudepigrafie. Het is 

erop of eronder. Hoe theologisch verantwoord de ‘oikos’-ecclesiologie ook is, hoe groot de 

noodzaak tot institutionalisering en aanpassing aan de omringende grieks-romeinse 

samenleving ook is voor de zich in die maatschappij vestigende kerk, het lukt de auteur van 

de pastorale brieven niet om voor zijn positie voldoende draagvlak te vinden binnen de 

aanhangers van de Paulus-traditie. 

Daarom doet hij als ‘pseudo-Paulus’ een poging om de legitimiteit van zijn 

geïnstitutionaliseerde ambtsdragers, de legitimiteit van hun leergezag, en de legitimiteit van 

zijn hele door de ‘oikos’-ecclesiologie zo mooi verwoorde theologie, door ‘Paulus’ zelf te 

laten verwoorden en tegelijkertijd duidelijk te maken dat het aantrekkelijke alternatief van de 

‘anderslerenden’ door niemand minder dan ‘Paulus’ zelf als dwaling van de hand wordt 

gewezen.  

 

Dat is wat plaatsvindt in I Tim 6:2b-19, als afsluiting en climax van de brief. Het gaat om de 

legitimatie van de beweging van ‘Wanderprediker’ naar geïnstitutionaliseerde ambtsdrager.  

 

Hoe die legitimatie tekstueel gezien precies vorm krijgt, is het onderwerp van de laatste twee 

hoofdstukken. De tekst van I Tim 6:2b-19 wordt daar vanuit de these gelezen, zodat een 

voorstel ontstaat voor een verklaring van de tekst in het licht van de these, dat het gaat om 

de legitimatie van de beweging van ‘Wanderprediker’ naar geïnstitutionaliseerde 

ambtsdrager. 
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10 I TIM 6:2B-16; HERINTERPRETATIE EN AANSPORING 

 

10.1  I Tim 6:6; herinterpretatie, het recht op levensonderhoud onder de norm van de 

 auvta,rkeauvta,rkeauvta,rkeauvta,rkeiiiiaaaa 

Hoewel de auteur van de pastorale brieven in zijn eigen interpretatie van ‘de arbeider is zijn 

loon waard’ het recht op onderhoud terugbrengt tot een min of meer symbolisch 

‘honorarium’, gaat hij daarmee niet voorbij aan het feit dat er zoiets als een recht op 

onderhoud, door Jezus zelf ingesteld en diep geworteld in de kerk, bestaat.  

Vandaar dat hij in 6:6 zijn verwijt aan de ‘anderslerenden’, dat zij de godsvrucht gebruiken 

als middel om in het levensonderhoud te voorzien direct corrigeert. Natuurlijk is de 

godsvrucht wel een ‘Erwerbsmittel’. Het is zelfs een ‘Erwerbsmittel’ van mega omvang, zoals 

de Griekse tekst zo mooi zegt: :Estin de. porismo.j me,gaj h` euvse,beia. De godsvrucht is een 

middel van gewin dat alle andere verre overtreft. Wat dat concreet inhoudt, wordt niet 

gezegd, maar eigenlijk komt alleen een ‘geestelijke’ eschatologische invulling zoals in 6:19 in 

aanmerking.131 De godsvrucht voorziet niet zozeer in het levensonderhoud, maar meer dan 

dat, het voorziet in het eeuwige leven.  

Die alles overtreffende omvang van de godsvrucht wordt echter nadrukkelijk onder de norm 

van de auvta,rkeia gesteld. De godsvrucht is een mega-‘Erwerbsmittel’, zolang het gepaard 

gaat meta. auvtarkei,aj.   

Auvta,rkeia betekent in de eerste plaats ‘zelfvoorziening’. Bauer geeft als omschrijving  

  

 ‘den Zustand des auf sich selbst Gestellten, der keinerlei Unterstützung bedarf’.132  

 

Naast de verwachting van het eschatologisch loon, moet de ambtsdrager voor het hier en nu 

vooral zorgen dat hij ‘keinerlei Unterstützung’ nodig heeft. Met deze alledaagse133 lexicale 

betekenis zet de auteur van de pastorale brieven zijn positie nog eens helder neer. 

Ambtsdragers worden geacht zelf te zien dat ze rond komen.  

 

Maar het gebruik van het woord auvta,rkeia activeert een rijker betekenisveld dan alleen de 

alledaagse betekenis van het woord doet vermoeden. De platte economische betekenis doet 

geen recht aan het ideaal, dat auvta,rkeia in de Griekse gedachtewereld verwoordt.   

Zo stelt Aristoteles in boek I van zijn Politica dat de staat (polis) the volgroeide gemeenschap 

is: 

 

                                                
131 Wat opnieuw een aanvullend argument is om 6:2b-19 als een eenheid te zien. 
132 Bauer, s.v. auvta,rkeia. 
133 Kittel, 466. 
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 ‘...which at once reaches the limit of self-sufficiency, so to say. Whereas it comes into 

 existence for the sake of the good life.[...] Moreover the aim, i.e. the end, is best; and 

 self-sufficiency is both end and best.’134 

 

Auvta,rkeia is volgens Aristoteles dus onlosmakelijk verbonden met ‘het goede leven’. 

Daarmee krijgt het een betekenis die uitgaat boven een strikt economische betekenis. 

Auvta,rkeia geeft een toestand van materiële onafhankelijkheid aan, maar het drukt tegelijk 

het doel uit, namelijk het mogelijk maken van het goede leven. Het gaat om de betekenis 

‘genoeg om..’, waarbij het doel van de auvta,rkeia het goede leven is, een doel dat het 

materiële zelf ver overstijgt.135 Pas in de polis kan de mens volledig mens worden136; 

auvta,rkeia is gericht op het welzijn van de burgers en maakt het mogelijk om als vrije burger 

mee te doen in het bestuur van de polis. Die morele en sociale lading van de auvta,rkeia is 

met name bij Aristoteles137 een sterke beweging in heel zijn uiteenzetting.138  

Auvta,rkeia verwoordt daarmee een ideaal dat in de eerste plaats in het bereik komt van vrije 

burgers en dan met name de welgestelde ‘householders’. Als er dus één groep in de 

gemeente is die aanspraak kan maken op auvta,rkeia, dan zijn het wel de rijken (van 6:17-19). 

Het woord typeert als geen ander woord wat het in de grieks-romeinse samenleving betekent 

om rijk te zijn.139 Door het formuleren van auvta,rkeia als norm, als deel van de euvsebei,a140, zet 

de auteur van de pastorale brieven de rijken in zijn gemeenten dus in een positie van 

voorsprong. Zij zijn de eerste die kunnen claimen ‘autarkisch’ te zijn. Tegelijk spreekt er 

impliciet de verwachting uit dat zij hun auvta,rkeia ten dienste van de polis, in casu de 

gemeente, stellen. 

                                                
134 Aristoteles 1252b28,34. Saunders, 3. ‘For this association (the Polis,rw) is their (the household and 
the village, rw) end.’ 1252b31. Ook Lehmeier, 84, wijst op de verbondenheid tussen auvta,rkeia en het 
goede leven: ’ Das Ziel der Polis, die Vollendung ihrer Natur ist die Autarkie, im Zusammenhang 
bestimmt als das vollendete gute Leben ihrer Bürger.’ 
135 Saunders, 67: ‘But ‘the good life’ (=happiness), while reguiring and incorporating the satisfaction of 
such needs (=natural, physical and everyday needs, rw), is something over and above them; for as ‘so 
to say’ hints, much more is meant than economic self-sufficiency or independence.’ 
136 Saunders, 62: ’It (the polis, rw) caters for all man’s needs (not merely physical ones), and so 
enable him to fulfill his nature as man.’ 
137 Lehmeier wijst erop dat de voorkeur voor Aristoteles in het moderne bijbelonderzoek niet 
gebaseerd is op een aantoonbaar aristotelisch primaat in de oudheid. Wel biedt de opvatting van 
Aristoteles de duidelijkste parallel met de Haustfafeln. Ook voor I Tim 6:6-10 biedt de eigen positie van 
Aristoteles binnen de oikonomika-literatuur de duidelijkste parallel. Maar duidelijk moet zijn dat 
Aristoteles in deze parallel niet representatief is voor de gehele oikonomika-literatuur, noch dat zijn 
opvatting ten tijde van het ontstaan van het NT dominant was. Zie voor de conclusie van Lehmeier, 
343:’Die Vorherrschaft der aristotelischen Konzeption ist in der Antike nicht zu belegen.’ 
138 Saunders, 61: ’...the moral and social progress, which lead to the ‘good life’, is however marked 
increasing strongly as the chapter goes on.’ 
139 Countryman, 24: ’To be rich, in terms of classical society, meant to live on one’s investments and 
by the labor of others.’ 
140 Kittel, 467. 
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Wat dat in de praktijk betekent maakt Filipenzen 4:10-13 ‘anschaulich’141. Auvta,rkeia past niet 

alleen binnen de maatschappij-conforme oriëntatie van de auteur van de pastorale brieven, 

maar verwijst ook naar de grote autoriteit binnen de vroeg-christelijke gemeenten; Paulus. 

 

10.2 Paulus en de auvta,rauvta,rauvta,rauvta,rkekekekeiaiaiaia; Fil 4:10-20 

De auteur van de pastorale brieven weet zich voor zijn positie (opnieuw) in de rug gedekt 

door Paulus. Zonder dat Paulus het woord auvta,rkeia daarvoor gebruikt geeft het in de 

alledaagse betekenis precies de levenswijze van Paulus en Timotheus142 weer, samengevat 

in I Thes 2:9: ‘Terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand van u lastig te vallen...’143 

Paulus ziet af van zijn recht op onderhoud met als consequentie dat hij naast de 

verkondiging van het evangelie en het werk voor de gemeenten zelf door middel van 

handenarbeid in zijn levensonderhoud probeert te voorzien, zonder ondersteuning door 

anderen. 

 

Dat lukt overigens maar met wisselend succes, wat blijkt wanneer Paulus in Fil 4:11 van 

zichzelf zegt dat hij  auvta,rkhj, ‘tevreden’, is:   

 

 NBG Philippians 4:11: ’Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk 

 opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger 

 lijden,  zowel in overvloed als in gebrek.’  

 

Anders dan in I Tim 6:6 gebruikt Paulus het woord auvta,rkhj hier in een betekenis die 

aanknoopt bij de cynisch-stoïsche filosofie144. Auvta,rkhj verwoordt het ideaal van de 

onafhankelijke mens, die los van de uiterlijke (materiële) omstandigheden in zichzelf rust en 

(emotionele) stabiliteit vindt.145 Dat ideaal ligt overigens niet zomaar binnen handbereik, 

maar vraagt een (levenslang) leerproces. De auteur van de pastorale brieven kan de 

                                                
141 Kittel, 467: ‘Gleichzeitig aber tritt diese fast banal gewordene Tugend der auvta,rkeia in eines neues 
Licht, indem sie ein Bestandteil der euvsebei,a wird in 1 Tim 6:6. Was das bedeutet, macht Phil 4:11-13 
anschaulich.’ 
142 Timotheus wordt naast Silvanus en natuurlijk Paulus als afzender van de brief genoemd in I Thes 
1:1. 
143 Een handelswijze die ook zeer goed past in de trend bij Paulus en ook in de Didache om 
handenarbeid te eisen van christenen. 
144 Müller, 205: ’Autarkie ist ein Zentralbegriff der kynisch-stoischen Philosophie.[...] auvta,rkhj dürfte 
hier an philosophische Vorstellungen anknüpfen und nicht nur alltagssprachlich abgeblaßt gebraucht 
sein (so wohl aber das entsprechende Substantiv 2. Kor 9:8; 1 Tim 6:6: ‚genügendes Auskommen’, 
‚Genügsamheit’).’ 
145 Zie Kittel, 466: ’In der kynisch-stoischen Philosophie bezeichnet es den, der im Blick auf die eigene 
immere Möglichkeit das a,rkeisqai übt und dadurch zum unabhängigen Mensch wird, der in sich selbst 

ruht und keines anderen bedarf.’ 
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perioden van honger en overvloed daarom wel degelijk ook in hun concrete letterlijke 

betekenis gebruiken in I Tim 6:6.  

 

 ‘Der Lern- bzw. Erfahrungsbereich ist ganz nüchtern durch „Umgang mit 

 Bedarfsgütern“ bestimmt.[...]Deshalb sind die Kontrastpaare „sich einschränken“<-

 >“im Überfluß haben“, „satt sein“<->hungern“ konsequent auf den irdischen Bedarf 

 zu beziehen.’146 

 

Daarmee kan zelfs een periode van gebrek voor de auteur van de pastorale brieven, met 

een beroep op Paulus!, het recht op onderhoud niet legitimeren. Ook een periode van gebrek 

valt onder het (al dan niet filosofisch) tevreden zijn met de mate waarin je zelf kunt voorzien 

in het levensonderhoud.  

Dat geldt ook voor het tegenovergestelde geval. Paulus blijkt eveneens geen bezwaar te 

hebben tegen de perioden van overvloed, die hij klaarblijkelijk ook heeft gekend. Paulus 

bevestigt hier impliciet dat rijkdom niet in zichzelf genomen verkeerd is. Hij wijst zelfs op God 

(Filipenzen 4:13) die ‘naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien’, eenzelfde argument als de 

auteur van de pastorale brieven in I Tim 6:18 gebruikt. Opnieuw wijst de herinterpretatie dus 

al vooruit naar I Tim 6:17-19.  

Bovendien hebben de Filipenzen de overvloed die zij van God gekregen hebben op 

uitstekend wijze besteed. In Filipenzen 4 bedankt Paulus hen voor de gave die ze hem in de 

gevangenis147 hebben doen toekomen, maar hij dankt hen door zijn vreugde uit te spreken 

over het ‘groeiende tegoed’ (Fil 4:17) op hun eschatologische rekening148. Niet de ontvangen 

gave, maar het eschatologisch loon, dat het overschot van de auvta,rkeia oplevert, staat in Fil 

4 centraal.149 Ook dat zijn elementen in Fil 4:10-20 die de auteur van de pastorale brieven 

ondersteunt in zijn betoog richting 6:17-19. Auvta,rkeia in de betekenis van Fil 4:10-20 geeft 

dus een mooie achtergrond voor de finale in I Tim 6:17-19. 

 

                                                
146 Müller, 205: zie ook 206: ’Der „Überfluß“ meint nicht den Reichtum an Glauben,[...] doch zeigen [...] 
eindeutig, daß die konkrete wirtschaftliche Lage gemeint ist.’ 
147 Paulus neemt wel geld aan, maar veronderstelt kan worden dat de gevangenissituatie het hem 
onmogelijk maakte zelf in zijn onderhoud te voorzien. De gave van de Filipenzen hoeft dus niet te 
worden gezien als iets waar Paulus op grond van zijn werk als apostel recht op heeft, maar gewoon 
als het goede werk van het ondersteunen van gevangenen. Wellicht in de situatie van de auteur van 
de pastorale brieven bij uitstek een taak van de rijken? 
148 Müller, 208: ’Ihn (Paulus, rw) interessiert der eschatologische Gewinn, den die Philliper ihrerseits 
machen, wenn sie ihn materiell unterstützt haben.’ 
149 Filipenzen 4 is een nog veel rijkere achtergrond dan ik hier kan uiteenzetten. Zo verdedigt Paulus 
zich twee maal tegenover een mogelijk verwijt dat het hem ‘om de gave te doen zou zijn’. Oftewel, 
Paulus wil niet het risico lopen dat het verwijt zijn eigen verwijt uit II Kor 2:17 aangewreven wordt. 
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 ‘Aus einem Gottes- und Erlösungsbegriff, der die Schöpfung voll bejaht, entsteht eine 

 Perspektive, der auch das philosophisch betrachtet Überflüssige zur Gabe und zum 

 Zweck Christi wird.’150 

 

10.3 I Tim 6:7-10; ‘onderhoud en onderdak’ 

De norm van de auvta,rkeia wordt met de argumentatie in I Tim 6:7-8 verder uitgewerkt.  

Uit het spreekwoord151 ‘wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets 

uit meenemen’ spreekt een sterke relativering van materieel bezit. Niemand heeft dat 

meegebracht, dus het is altijd een gave (van God). En het kan ook niet worden 

meegenomen, het is dus geen doel. Het materiële is noodzakelijk, maar enkel in de vorm 

van ‘onderhoud en onderdak’. Datgene dat we niet hebben meegebracht, en ook niet kunnen 

meenemen, is alleen noodzakelijk om het leven mogelijk te maken. Dat is de betekenis van 

auvta,rkeia; genoeg hebben om (het goede leven) te kunnen leven.  

 

Ook hier biedt Aristoteles een mooie parallel.  

Aristoteles gaat in zijn Politica uitvoerig in op de vraag of het verwerven van geld en bezit 

deel uitmaakt van de oivkonomi,a.152 Anders dan in andere besprekingen van de oivkonomi,a153 

wijst Aristoteles het streven naar rijkdom of vergroten van rijkdom als doel van het 

huishouden van de hand. Deze soort van bezitsverwerving is een misvatting154, een ernstige 

verwisseling van middel en doel.155 Aan het verwerven van rijkdom in de commerciële 

betekenis zit namelijk geen limiet.156 Dat heeft grote gevolgen voor de taak van de 

‘householder’: 

                                                
150 Kittel, 467. 
151 Het is een verwijzing naar Job 1:21.  
152 Zie Aristoteles, Politica, 1253b] [1]: ‘Household management falls into departments corresponding 
to the parts of which the household in its turn is composed; [...] There is also a department which 
some people consider the same as household management and others the most important part of it, 
and the true position of which we shall have to consider: I mean what is called the art of getting 
wealth.’  
153 Lehmeier, 85: Nadat ze Aristoteles 1253b3-14 heeft geciteerd, waarin gezegd wordt dat sommigen 
het verwerven bezit als voornaamste doel van het huishouden zien, merkt Lehmeier op: ’Es ist 
wahrscheinlich, daß Aristoteles am Schluß auf die Position Xenophons anspielt.’ 
154 Aristoteles 1257b40-1258a5, Rackham, 47: ’The reason of this is the close affinity of the two 
branches of the art of business. Their common ground is that the thing that each makes use of is the 
same; they use the same property, although not in the same way- the one has another end in view, 
the aim of the other is the increase of property. Consequently some people suppose that it is the 
function of household management to increase property, and they are continually under the idea that it 
is their duty to be either safeguarding their substance in money or increasing it to an unlimited 
amount.’  
155 Saunders, 92: ‘In effect an attempt to elucidate a confusion of means and ends. In trade, profits are 
only means to produce the real end, a supply of goods;  verwarring ontstaat ‘since trade is productive 
of money.’ 
156 Aristoteles, 1257b30-32; Rackham, 45: ’So also this wealth-getting has no limit in respect of its 
end, and it’s end is riches and the acquisition of goods in the commercial sense. But the household 
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 ‘Contrary to popular belief, he (Aristoteles, rw) thinks they (householders, rw) should 

 not have to bother with acquiring goods, but only with directing their use.’157 

 

Voor Aristoteles heeft de oivkonomi,a in de allereerste plaats betrekking op de leden van het 

huishouden en hun welzijn. Bezit heeft alleen de functie om de leden van het huishouden te 

verzorgen en ‘het goede leven’ mogelijk te maken.158 Dat geeft de oivkonomi,a een grens159; 

het gaat namelijk om het de zorg voor de leden van het huishouden en het in stand houden 

ervan.160  

 

 ‘One kind of acquisition therefore in the order of nature is a part of household art, in 

 accordance with which [..] there must be [..] a supply of those goods, capable of 

 accumulation, which are necessary for life and useful for the community of city or 

 household. And it is of these goods that riches in the true sense at all events seem to 

 consist. For the amount of such property sufficient in itself for a good life is not 

 unlimited.’161 

  

De kerngedachte van I Tim 6:8 kan dus als een prachtige samenvatting dienen van het 

aristotelische standpunt162 met betrekking tot het doel van huishouden, namelijk het 

limietbepaalde zorgen voor onderhoud en onderdak tegenover het limietloze streven naar 

rijkdom (uit vs 9!).163  

                                                                                                                                                   
branche of wealth-getting has a limit, inasmuch the acquisition of money is not the function of 
household management.’ 
157 Saunders, 84. Zie Aristoteles 1256a12-13, Rackham, 33: ’Now that it is clear that wealth-getting is 
not the same art as household management, for the function of the former is to provide, and that of the 
latter to use.’ 
158 Aristoteles, 1259b18-22; Rackham, 59: ‘It is clear then that household management takes more 
interest in the human members of the household than in its inanimate property, and in the excellence 
of these than that of its property, which we style riches, [...]. Zie ook Lehmeier, 92: ’Gegenstand der 
Haushaltführung sind in erste Linie die Menschen, nachgeordnet der Besitz, der zum Zweck eines 
gutes Lebens, nicht zum Zweck der Vermehrung erworben werden soll.’ 
159 Lehmeier, 89: ’Ziel der Chrematistik ist die (unbegrenzte) Vermehrung[..], Ziel der 
Eigenerwerbskunst is das gute Leben [..] ein Zweck, der außerhalb des Erwerbens selbst liegt [..] und 
damit eine Grenze setzt.’ 
160 Saunders, 93: ‘The household-manager, by contrast, does not have ‘this’ (i.e. acquisition of 
unlimited wealth) as his end; he aims to acquire limited wealth, enough to serve as a means for living.’ 
161 Aristoteles 1256b27-33; Rackham, 37-39. 
162 De hier gegeven parallel met Aristoteles richt zich op het ‘Bereich’ van de economie. De parallel 
tussen de ‘oikos’-ecclesiologie en Aristoteles’ bespreking van bezitsverwerving als doel van het 
huishouden is een tot nu toe onderbelicht aspect. Maar ook hier geldt dat het standpunt van 
Aristoteles waarschijnlijk niet de meerderheidspositie weergeeft. 
163 Ook Aristoteles had in zijn bespreking vanzelfsprekend de rijke ‚householders’ voor ogen. 
Lehmeier, 96: ’Aussagen über den Haushalt können zunächst bei keinem der zitierten Autoren 
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Maar de formulering in termen van ‘onderhoud en onderdak’ verwijst eveneens naar de 

wereld van Q. Het is namelijk de perfecte samenvatting van wat het recht op onderhoud 

oorspronkelijk inhield. In zijn herinterpretatie van het recht op onderhoud creëert de auteur 

van de pastorale brieven dus ruimte voor de oorspronkelijke inhoud van dat recht, maar nu 

niet als recht maar als norm. De ambtsdragers, die per definitie over een zekere mate van 

welstand beschikken, zouden voor hun materiële behoeften, waar zij zelf in moeten voorzien, 

tevreden moeten zijn met wat ooit de inhoud van het recht op onderhoud inhield; ‘onderhoud 

en onderdak’. Het tou,toij avrkesqhso,meqa, ‘dat zij u genoeg’, is bekende religieuze eis: dat de 

mens zich tevreden moet stellen met hetgeen hem van Godswege toekomt.164 

De ‘Q-klank’ van de uitdrukking wordt nog versterkt door de dubbele betekenis van 

skepa,smata. Het woord kan zowel onderdak als kleding betekenen165, en is daarmee ook een 

verwijzing naar de rede over de bezorgdheid in Q 12:22-31. Uiteindelijk is God degene die 

voorziet in ‘onderhoud en onderdak’.166 De norm die de auteur van de pastorale brieven hier 

formuleert krijgt daarmee de autoriteit van ‘de gezonde woorden van Jezus’ mee.167 

Daarmee geeft de term ‘onderhoud en onderdak’, tegenover de heldere eis van 

bezitsverzaking van de gezagsdragers bij de ‘anderslerenden’, met een toon die aan Q doet 

denken!, en parallel aan de opvatting van Aristoteles, een bevestiging en een begrenzing 

aan voor de ambtsdragers van de pastorale gemeenten, waar zij in hun dag en dagelijkse 

leven tevreden mee zouden moeten zijn.168 Nog altijd in de veronderstelling dat die 

ambtsdragers zelf in dat ‘onderhoud en onderdak’ voorzien. 

 

Wat boven die norm van ‘onderhoud en onderdak’ uitgaat, valt onder het kopje, ‘wie rijk 

willen zijn...’ (I Tim 6:9).169 Daarbij is filarguri,a, de geldzucht, niet alleen ‘de wortel van alle 

kwaad’ (I Tim 6:10), maar ook het tegendeel van de auvta,rkeia.170  

                                                                                                                                                   
verallgemeinert werden, da bei Xenophon, Plato und Aristoteles nur der wohlhabenden Haushalt im 
Blick ist.’ 
164 Kittel, 464: ’Der Mensch begnüge sich mit den vom Schicksal oder von Gott zugebilligten 
natürlichen Gütern [...] Er begehre nicht mehr als das ihm Gegebene.’ 
165 Bauer, 1506: ‘d. Bedeckung, v. allem was als Decke u. so zum Schutz dient. Zunächts d. 
Kleidung..., aber auch d. Haus.’ Het woord komt alleen in I Tim 6:8 voor in het NT. 
166 Kittel, 465. Genoegzaamheid heeft de neiging tot vordering of waarschuwing te worden. Als 
vordering is het maxime dat de mens tevreden moet zijn met wat God hem geeft. Dat leidt tot de 
houding van ’Bedürfnislosigkeit’ tegenover uiterlijke goederen. ’Für das NT entsteht diese 
Bedürfnislosigkeit im Blick auf Gott. Seine Fürsorge ’genügt’. Hb 13,5[...] I Tim 6,8.’ 
167 Door te laten zien dat hij de woorden van Jezus serieus neemt, neemt de auteur van de pastorale 
brieven de ‘anderslerenden’ wind uit de zeilen. 
168 Deze norm is geheel overeenkomstig de latere vroeg-christelijke levenspraktijk van de eenvoud. 
Zie Countryman, 69-89: ’Outside Palestine, the prevailing trend was to allow possesion of wealth, so 
long as the rich man practiced detachment and lived a simple style.’(89) 
169 Tenslotte kan I Tim 6:9, ‘maar wie rijk willen zijn...’ nog als verwijzing naar Matt 6:19-20 / Q 12:33-
34 worden gezien. Zij die rijk willen zijn slaan de waarschuwing ‘zich geen schatten op aarde te 
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Impliciet slaat het ‘rijk willen zijn’ op de ‘anderslerenden’, die immers omwille van het 

levensonderhoud, het evangelie verkondigden. Ook dat heeft zijn parallel bij Aristoteles, die 

in zijn afwijzing van het streven naar rijkdom, wijst op mensen die niet op geëigende wijze 

rijkdom kunnen vergaren en het dan maar op oneigenlijke manieren proberen. 

 

 ‘For it  is not the function of courage to produce wealth, but to inspire daring; nor is it 

 the function of the military art nor of the medical art, but it belongs to the former to 

 bring victory and to the latter to cause health. Yet these people make all these faculties 

 means for the business of providing wealth, in the belief that wealth is the end and that 

 everything must conspire to the end.’171 

 

Precies dat verwijt wordt de ‘anderslerenden’ gemaakt; dat zij de verkondiging van het 

evangelie zien als ‘means for the business of providing wealth’. Daarmee wordt in 6:10 het 

verwijt uit 5b aan het adres van de ‘anderslerenden’ impliciet nog eens versterkt.  

 

10.4 I Tim 6:11-16; een peptalk 

Na de negatieve toon in I Tim 6:9-10 volgt het juichende gedeelte van I Tim 6:11-16, een 

contrast als van donker naar licht.172 De als ‘man Gods’ aangesproken ‘ambtsdrager’173 

Timotheus krijgt in de deugdencatalogus van 6:11 een enthousiast ideaalbeeld van de 

theologie van de pastorale gemeenten voorgehouden. Zoals de negatieve toon in 6:9-10 

afstraalt op de ‘anderslerenden’, zo straalt de positieve toon in 6:11-16 af op de theologie 

van de auteur van de pastorale brieven.174 

Toch kan de juichende toon niet verhullen dat de auteur van de pastorale brieven hier een 

heel duidelijke aansporing en vermaning richt aan het adres van zijn ambtsdragers. In de 

fictie van de brief vermaant ‘Paulus’ in I Tim 6:14 ‘Timotheus’ met grote woorden om vooral 

toch ‘het gebod’ te onderhouden. Het is echter onduidelijk wat er met evntolh. wordt 

bedoeld.175 Nu wordt het gedeelte van I Tim 6:11-16, of in elk geval 13-16, al langer gezien 

als citaat uit een ordinatieliturgie. Deze verzen 

 

                                                                                                                                                   
verzamelen’ in de wind. Ook naast Lucas, ‘Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt, 
maar niet rijk is in God, ’ klinkt I Tim 6:9 opvallend eensgezind. 
De Q-verwijzingen in 6:8 en 6:9 versterken nog maar eens het verband tussen 6:2, 6:6-10 en 6:17-19. 
170 Kittel, 466: ’Es (a, rw) wird Gegenbegriff zu... filarguri,a: Gnom Byz 209 p 200 Wachsm;’ 
171 Aristoteles, 1258a10-14; Rackham, 47-49. 
172 Roloff, 340: ‘Der Abschnitt hat die Funktion einer Antithese zu VV3-10.’ 
173 Roloff, 345: ‘Der Ausdruck “Gottesmann” (a;nqrwpe qeou/) geht auf das AT zurück, wo er in 
besonderer Weise die von Gott Beauftragten kennzeichnet.’ 
174 Deze tactiek doet denken aan Amerikaanse verkiezingscampagnes. 
175 Roloff, 351: ‘Die Bedeutung dieses Begriffs, an dem sich das Verständis des gesamten Abschnitts 
entscheidet, ist umstritten.’ 
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 ‘...dürften weitgehend wörtlich aus liturgischer Überlieferung  übernommen sein. [...] 

 Es war ein Teilstück eines Ordinationsformulars und diente der feierlichen 

 Verpflichtung  des Ordinanden auf das von ihm unmittelbar vorher abgelegte 

 Bekenntnis sowie der Bekräftigung des ebenfalls vorher [...] an ihn ergangenen 

 Auftrags.’176  

 

Roloff wijst daarom op de dubbele betekenis van evntolh., dat zowel ‘gebod’ als ‘opdracht’ kan 

betekenen om te betogen dat evntolh. terugverwijst naar de in de ordinatie uitgesproken 

ambtsopdracht.177 De auteur van de pastorale brieven herinnert hier dus aan het moment 

van ambtsaanvaarding, in de fictie van de brief de ambtsaanvaarding van ‘Timotheus’, om de 

ambtsdragers aan te sporen vast te houden aan de taak zoals ze die beloofd hebben te 

volbrengen.  

Blijkbaar is dat nodig. Blijkbaar is de druk vanuit de ‘anderslerenden’ zo groot, dat er 

onzekerheid en twijfel bestaat bij de pastorale ambtsdragers, en dus terughoudendheid bij de 

uitvoering van het ambt. Het zijn de opvattingen van de ‘anderslerenden’ die onzekerheid bij 

de pastorale ambtsdragers heeft teweeggebracht door hun leergezag niet te erkennen. Met 

andere woorden, volgens de interpretatie van de ‘mission-instructions’ door de 

‘anderslerenden’ is de ordinatie van de pastorale institutionele ambtsdragers niet geldig. Het 

hele profiel van de pastorale ambtsdragers, samengebald uitgedrukt in het ritueel van de 

ordinatie, wordt ter discussie gesteld. Daarom roept de auteur van de pastorale brieven na 

de herinterpretatie in 6:6-10 het moment van ordinatie op om de ambtsdragers aan te sporen 

vol te houden. 

 

Maar de auteur van de pastorale brieven kiest hier niet voor niets voor een woord met deze 

dubbele betekenis. Het recht op onderhoud kan ook als evntolh. in de betekenis ‘gebod’ 

worden opgevat. De auteur van de pastorale brieven zou hier dan bedoelen dat zijn 

ambtsdragers moeten vasthouden aan het gebod van Jezus in de ‘mission-instructions’, of 

beter gezegd, aan de leeropdracht die met de ‘mission-instructions’ is verbonden, en dat dan 

op basis van de herinterpretatie die zojuist in 6:6-10 is gegeven. Het is juist die 

herinterpretatie, die de rechtmatigheid van de ordinatie en dus van het leergezag van de 

pastorale ambtsdragers bevestigt. Door hen te vermanen vast te houden aan het gebod van 

Jezus in de zojuist gegeven herinterpretatie, vermaant hij hen vol te houden, niet langer te 

twijfelen en onzeker te worden van de claim van de ‘anderslerenden’, maar hun ordinatie 

voluit serieus te nemen.  Het nadrukkelijk noemen van Pilatus krijgt dan de volgende 

                                                
176 Roloff, 343. 
177 Roloff, 352. 
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betekenis. Net als Jezus voor Pilatus (6:13) tegenover zijn volksgenoten de goede getuigenis 

over zijn identiteit heeft afgelegd, zo moeten ook de pastorale ambtsdragers vasthouden aan 

hun opdracht en de goede getuigenis afleggen ook al wordt er van binnen uit de Paulus-

traditie tegen hen in gebracht dat hun profiel, hun leergezag, hun ordinatie, onrechtmatig is. 

 

10.5 conclusie 

I Tim 6:6-10 geeft een grondige herinterpretatie van het recht op onderhoud uit de ‘mission-

instructions’, waarbij het concept van de auvta,rkeia de norm is voor het handelen van de 

ambtsdrager in het hier en nu. Door de verschillende betekenissen van de auvta,rkeia wordt 

de herinterpretatie zowel begrond in Paulus als in de grieks-romeinse gedachtewereld. 

Tegelijk geeft het in positieve ‘Q-termen’ een norm voor het handelen van ambtsdragers die 

wel hun eigen huishouden in stand houden, maar niet hun bezit weggeven. 

I Tim 6:11-16 sluit de herinterpretatie af met een positieve peptalk als aansporing de vast te 

houden aan de ambtsbelofte zoals die bij de ordinatie is gegeven. 

 

 

11 I TIM 6:17-19; DE FINALE SOTERIOLOGISCHE LEGITIMATIE VAN DE 

 INSTITUTIONELE AMBTSDRAGERS 

 

11.1 het verband tussen I Tim 6:2b-16 en I Tim 6:17-19 

In zekere zin blijft I Tim 6:17-19 een verrassing na I Tim 6:2b-16. Het probleem is aan de 

orde gesteld en van een herinterpretatie voorzien. De positie van de ‘anderslerenden’ is 

verguisd. En de ambtsdragers zijn in enthousiaste bewoordingen aangespoord vast te 

houden aan hun ambt. Het geheel sluit af met een prachtige doxologie. Na het ‘amen’ van 

6:16 lijkt alles wel gezegd, maar toch volgt daar nog de rijkenparenese. De tekst staat zowel 

overduidelijk los van 2b-16, maar toch kan het niet anders of de rijkenparenese hoort 

onlosmakelijk bij 2b-16. Waarom toch nog I Tim 6:17-19? 

 

Het antwoord zit hem in de fictie van de brief.  

 

De verzen 2b-16 worden in de fictie van de brief door ‘Paulus’ tegen ‘Timotheus’ gezegd, 

maar de ambtsdragers kunnen zich daarmee identificeren. De herinterpretatie in I Tim 6:2b-

10 is bedoeld om hen een steun in de rug te geven. Zij kunnen zichzelf zien naar analogie 

van de positie van Timotheus in 6:11-16 en zich aangespoord voelen in moeilijke tijden en 

onder druk van twijfel vast te houden aan hun ordinatie.  

Maar één ding kan binnen de fictie van de brief niet; Timotheus kan niet zelf als 

geïnstitutionaliseerde ambtsdrager worden gezien. Uit de echte Paulusbrieven komt voor 
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hem een evenzeer ‘Wander-bestaan’ naar voren als voor Paulus zelf geldt. Om ‘Timotheus’ 

te herinneren aan zijn ‘ordinatie’ met woorden uit een meer eigentijdse ordinatie-liturgie is al 

op het randje van wat binnen de pseudepigrafie kan.  

Ondanks alle analogie die de brief creëert tussen de situatie van de onder vuur liggende en 

twijfelende ambtsdragers en ‘Timotheus’, en ondanks alle herinterpretatie die ‘Paulus’ 

‘Timotheus’ opdraagt te leren en te vermanen, blijven de ambtsdragers kwetsbaar juist 

omdat hun profiel afwijkt van dat van Paulus én Timotheus. Het is daarom dat de definitieve, 

soteriologische bevestiging in 6:17-19 wat verhuld plaatsvindt, onder de noemer van de 

rijken.  

De auteur van de pastorale brieven kiest daarbij voor de aanval.178 Hij opent zijn finale 

legitimatie van het profiel van de institutionele ambtsdragers door hen openlijk te benoemen 

naar één van hun meest opvallende en meest aanstootgevende kenmerken; hun (relatieve) 

rijkdom. Het type van de geïnstitutionaliseerde ambtsdrager van de pastorale gemeenten 

moet wel in enige mate welvarend zijn, anders kan hij niet voldoen aan het ambtsprofiel. 

Door de rijken heen spreekt de auteur van de pastorale brieven in I Tim 6:17 dan ook 

diegenen aan, die op grond van hun (relatieve) rijkdom als vanzelfsprekend in aanmerking 

komen een ambt te vervullen. 

 

11.2 de rijken van I Tim 6:17 

Het is dus eigenlijk van minder belang hoe rijk de ‘rijken’ precies waren, of tot welke laag van 

de samenleving zij precies behoorden.  

Het begrip ‘rijk’ is een relatief begrip. Het geeft geen concrete criteria voor de mate van het 

vermogen of de welstand. Het begrip ‘rijk’ is ook een begrip dat enigszins vrij staat ten 

opzichte van de strakke sociale stratificatie van de grieks-romeinse samenleving in de eerste 

eeuw. Natuurlijk was rijkdom een voorwaarde, zelfs noodzaak, om tot de ordo te kunnen 

behoren. Maar enkel het feit dat iemand ‘rijk’ was, was daarvoor niet voldoende. Velen buiten 

de ordo’s waren rijk.179 Het is ergens niet ver boven het bestaansminimum dat kon worden 

begonnen met iemand als rijk te zien. Dat was mogelijk omdat van de rijke in de eerste 

plaats een bepaald gedrag werd verwacht, namelijk het doen van ‘goede werken’. De 

algemene tendens in de grieks-romeinse samenleving was om te ontvangen van wie meer 

hadden en te geven aan mensen die minder hadden. 

 

                                                
178 In het vertrouwen dat de herinterpretatie en vermaning in 6:6-16 alle kritiek doen verstommen. 
179 Zie Stegemann & Stegemann, 53-96. 
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 ‘The objective of the rich, then, at every level of society was to behave as rich toward 

 people  poorer than they, while looking, often as not, for similar benefits from those 

 richer than they.’180 

 

Hoe rijk de rijken van I Tim 6:17 dus precies geweest zijn en wat de precieze sociale positie 

van deze rijken is geweest in het geheel van de grieks-romeinse samenleving doet niet ter 

zake. In feite gaat het helemaal niet om hun rijkdom op zich, of om de mate van rijkdom, 

maar vooral om het feit dat de ambtsdragers van de pseudo-paulijnse gemeenten geen 

afstand hebben gedaan van hun bezit, maar die bezittingen in de vorm van een huis, 

werk(plaats) en positie in de samenleving moeten behouden om aan het ‘autarkische’ profiel 

van hun ambt te kunnen voldoen.  

Geheel volgens de principes van de grieks-romeinse samenleving zijn het vanzelfsprekend 

de rijkeren van de gemeenten, die ambten bekleden of daarvoor in aanmerking komen. Het 

gaat in 6:17-19 om het principe, dat zelfs iemand met een groot vermogen of grote welstand 

zijn ambt kan vervullen.  

Achter de rijken in I Tim 6:17 staan dan ook de institutionele ambtsdragers van de pastorale 

gemeenten. Zij zijn als vanzelfsprekend de (beoogd) ambtsdragers en bovendien het 

schoolvoorbeeld van wat het betekent ‘autarkisch’ te zijn. Zij moeten in de fictie van de brief 

door ‘Timotheus’ vermaand worden, waarbij de ‘vermaning’ de rijken vooral in de hun 

vertrouwde rol bevestigt. 

 

11.3 de inhoud van de vermaning; zelfbeheersing, godsvertrouwen en goede werken 

De vermaning in I Tim 6:17b-18 is meer een handleiding, een blauwdruk, voor de manier 

waarop de rijken met hun (relatieve) rijkdom dienen om te gaan, dan een vermaning. Verhuld 

de juichende toon in 6:11-16 de scherpte van de vermaning, zo is andersom de vermaning in 

6:17-19 eerder een bevestiging van de vanzelfsprekende rol van de rijken dan een 

noodzakelijke aansporing. 

 

De rijken worden om te beginnen vermaand ‘niet hoogmoedig’ te zijn. Het hier gebruikte 

woord is een vinding van de auteur van de pastorale brieven.181 Het woord drukt opnieuw zijn 

sterke oriëntatie op de grieks-romeinse samenleving uit. Het woord is als samenstelling182 

het tegenovergestelde van swfrosunh,.  

 

                                                
180 Countryman, 26. 
181 Oberlinner, 305: ’ùyhlofronei/n steht im NT nur hier...’ Noot 9:’Das Verbum ùyhlofronei/n ist als 
eigenständige Bildung des Autors...’ 
182 Blaß / Debrunner / Rehkopf, paragraaf 119 opm. 2. 
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 ‘Swfrosunh,, one of the cardinal Greek virtues, involves the self-control and self-

 discipline to conduct one’s life within the established order in a way appropriate to 

 one’s place within that order.’183 

 

De auteur van de pastorale brieven kan dus tegelijkertijd waarschuwen tegen een klassieke 

en ook bijbelse ondeugd van de rijken en tegelijkertijd de rijken impliciet aanspreken op een 

belangrijke en hen vertrouwde waarde van de Griekse samenleving, dat bovendien een 

parallelbegrip van auvta,rkeia is.184 

 

De kern van de eigenlijke vermaning ligt in het keerpunt van de opsomming, van negatief 

naar positief. Het draait om het werkwoord ‘vertrouwen’, dat zowel negatief als (impliciet) 

positief genoemd wordt. Het beslissende onderscheid ligt in de tegenstelling tussen het ‘niet 

vertrouwen op onzekere rijkdom’ en het wel ‘vertrouwen op de ons alles rijkelijk tot genieting 

gevende God’. God is hier degene die de rijken hun rijkdom heeft gegeven, tot genieting en 

als zodanig wordt de rijkdom van de rijken als van God gegeven gelegitimeerd. 

Het is belangrijk op te merken dat ‘vertrouwen’ precies de kern van het  ‘Wanderradikalisme’ 

aangeeft. Wanderradikaal bestaan is radicaal geleefd godsvertrouwen. Daarmee corrigeert 

de vermaning de positie van de ‘anderslerenden’ die immers het wanderradikale bestaan 

ascetisch interpreteren. 

De auteur van de pastorale brieven handhaaft echter de eis van het vertrouwen op God, 

zonder de radicale consequentie van bezitsverzaking daaraan voorwaardelijk te maken. 

Daarmee wordt de oproep te vertrouwen op God losgemaakt van de heel radicale 

levenspraktijk van de ‘Wanderradikalen’. Wel wordt het doen van goede werken in zekere zin 

mogelijk, door te vertrouwen op de ‘ons rijkelijk tot genieting gevende God’, maar bezit blijft 

voorwaarde voor ambtsbekleding. De precieze balans tussen wat nodig is voor ‘onderhoud 

en onderdak’ (al dan niet binnen de grenzen van het ‘goede leven’) en het doen van goede 

werken is ieders eigen verantwoordelijkheid.185 

De oproep te vertrouwen op God wordt zo enigszins een lege eis. Weliswaar is vertrouwen 

precies waar het in het ‘Wanderradikalisme’ om ging, maar het verlies aan radicaliteit is ook 

verlies aan de zichtbaarheid van het godsvertrouwen. 

 

                                                
183 Verner, 135.  
184 Kittel, 466: ’Das Wort (auvta,rkeia) wird Parallelbegriff zu swfrosunh...’ 
185 Precies die balans is het probleem van de rijken in Alexandrië die de catechumenenschool van 
Clemens bezoeken. Countryman, 48-53: ‘His audience [...] was made up of rich people.[...] Some of 
these rich Christians had begun to fear that it was impossible for them to be saved without 
surrendering their wealth entirely.’ 
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Tenslotte worden de rijken positief aangespoord tot het doen van goede werken in de 

gemeenschap. Daarmee worden ze aangesproken in hun traditionele grieks-romeinse rol. 

Het is bij uitstek wat van de rijken verwacht mag worden. Ambtsbekleding is daarbij een 

‘goed werk’ op zich. Ei; tij evpiskoph/j ovre,getai( kalou/ e;rgou evpiqumei/, heet het in I Tim 3:1): 

‘Als iemand streeft naar het opzienersambt, begeert hij een goed werk.’  

 

In de vorm van een vermaning is de rol van de rijken, de autarken die hun bezit en positie in 

de gemeenschap hebben behouden, die de beoogde institutionele ambtsdragers van de 

pastorale gemeenten zijn, nog maar eens helder neergezet. Zij zijn het die met behoud van 

hun rijkdom goede werken doen voor de gemeente, waarbij ambtsbekleding op zich al een 

goed werk is. Nu de rijken zijn aangespoord om de hun vertrouwde rol te spelen, en de 

‘anderslerenden’ zijn gecorrigeerd door godsvertrouwen en niet ascese als kern van het 

gedachtegoed van de archaïsche Q-teksten aan te geven, is het tijd voor de klap op de 

vuurpijl, de definitieve soteriologische bevestiging van het pastorale ambtsprofiel. Wanneer 

de rijken zo handelen, is hun levenswijze zelfs van soteriologische waarde.  

 

11.4 soteriologische legitimatie op basis van Q 12:33-34 

Het recht op onderhoud werd in I Tim 6:6 benoemd als een ‘Erwerbsmittel’ van mega-

omvang, zonder dat toen concreet gezegd werd wat dat inhield. In I Tim 6:19 wordt onder 

gebruikmaking van de gedachte van het eschatologisch loon duidelijk wat dat concreet 

inhoudt. 

 

Kern van de soteriologische spits van de rijkenparenese is de gedachte van het 

eschatologisch loon, het sterkst uitgedrukt in de frase ‘zichzelf een goed fundament voor de 

toekomst verzamelend’. Het is een verwijzing186 naar een uitspraak van Jezus uit Q, die in 

Lucas 12:33-34, en in een uitgebreidere variant in Mattheus 6:19-20 is te vinden.187  

                                                
186 In I Tim 6:17-19 roepen drie woorden een duidelijke verwijzing naar een pretekst op. Het woord 
‘grijpen’ wordt door Paulus in I Korinthe 9:24 en Filippenzen 3:12 op dezelfde aansporende wijze 
gebruikt als in I Tim 6:19. Het woord ‘fundament’ is bij de vragen aan de tekst al besproken.  
Opvallend genoeg bevinden die woorden zich alle drie in 6:19. Blijkbaar is het met name in de 
soteriologische spits van de rijkenparenese dat er behoefte bestaat aan het oproepen van preteksten 
en waar dus de dialoog met de ‘anderslerenden’ haar climax vindt. Tegelijkertijd geeft de driedubbele 
pretekstverwijzing in 6:19 de opvallende plaats van de rijkenparenese, helemaal aan het eind van de 
brief, nog eens extra reliëf. 
187 Het is niet mogelijk om op basis van deze verwijzing door middel van slechts een enkel woord vast 
te stellen of I Tim 6:17-19 de tekst uit Mattheus, Lucas of mogelijk zelfs een schriftelijke versie van Q 
zelf als concrete formulering van de pretekst op het oog heeft. Dat is ook niet van groot belang. Los 
van de precieze versie die de auteur van de pastorale brieven voorlag, is het belangrijk dat hier een 
woord van Jezus zelf als pretekst wordt aangehaald. 
Deze uitspraak van Jezus is ons tweemaal overgeleverd. Ten opzichte van Mattheus heeft Lucas een 
kortere versie, waarbij de ontkennende aanhef van Mattheus ‘Verzamelt u geen schatten op aarde..’ 
ontbreekt. Lucas laat de uitspraak voorafgaan door een oproep tot het verkopen van bezit om 
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 NBG 
Matthew 6:19 ‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

 ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in 

 de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 

 inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ 
  

Het werkwoord avpoqhsauri,zw uit I Tim 6:19, is een hapax legomenon in het Nieuwe 

Testament. In Q wordt qhsauri,zw gebruikt. Bauer geeft echter voor zowel  avpoqhsauri,zw als 

voor qhsauri,zw hetzelfde ‘speichern’ als grondbetekenis.188 Beide werkwoorden kunnen ook 

overdrachtelijk worden gebruikt. Ze zijn dus als synoniem te beschouwen.  

De tegenstelling tussen ‘in deze tegenwoordige eeuw’ in I Tim 6:17 met ‘voor de toekomst’ / 

‘ware leven’ uit 6:19 weerspiegelt de tegenstelling tussen het ‘niet op aarde, maar in de 

hemel’ uit de uitspraak van Jezus.  

De verwijzing naar het verzamelen van schatten vormt de kern van de soteriologische spits 

en regeert daarmee de soteriologie van 6:19. Daarmee kan de uitspraak van Jezus over het 

verzamelen van schatten als de voornaamste pretekst van I Tim 6:17-19 worden gezien.189 

 

Hier, als afsluiting en climax van het tekstgedeelte I Tim 6:2b-19, en in zekere zin van heel 

de brief, gebruikt de auteur van de pastorale brieven juist een uitspraak van Jezus, uit 

dezelfde collectie archaïsche Q-teksten als het recht op onderhoud!, om de finale legitimatie 

                                                                                                                                                   
aalmoezen te kunnen geven. In Mattheus ontbreekt elke concrete invulling van de manier waarop 
iemand dan schatten in de hemel zou kunnen verzamelen. 
Geen van de beide wetenschappelijke reconstructies van de oorspronkelijke tekst van Q, IQP en 
CritEd, neemt echter de oproep tot het verkopen van het bezit uit Lucas op als behorend tot Q. (zie 
voor de tekst van beide constructies bijv. F.Neirynck, 93-147) De Mattheaanse uitbreiding wordt door 
CritEd als a, b, c vóór Q 12:33-34 van de Lucaanse versie opgenomen. IQP neemt alleen wat Lucas 
en Mattheus gemeenschappelijk hebben als basis voor de tekst van Q, dus zonder de ontkennende 
inleiding. Voor de precieze bewoording van hetgeen Mattheus en Lucas gemeenschappelijk hebben, 
zijn de reconstructies van de oorspronkelijke tekst nagenoeg gelijkluidend. 
In Mattheus volgt na de spreuk over het verzamelen van schatten het tekstgedeelte over de 
bezorgdheid (Mt 6:25-34). In Lucas is het precies andersom: daar gaat de teksteenheid over de 
bezorgdheid (Lc 12:22-32) vooraf aan de spreuk over het verzamelen van schatten. In elk geval lijken 
beide teksteenheden nauw verbonden te zijn. Opvallend is daarbij dat de teksteenheid over de 
bezorgdheid in Lucas vooraf wordt gegaan, en zelfs door middel van dia. tou/to verbonden is, door 
het vers: ‘Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God’, een tekst 
vergelijkbaar met de negatief gestelde introductie in Mattheus. Aangezien er op basis van de 
reconstructies van Q geen keuze te maken is voor de oorspronkelijke tekst, gebruik ik om die 
laatstgenoemde observatie, namelijk dat de negatieve inleiding van Mattheus toch ook bij Lucas is 
overgeleverd, hier de langere, Mattheaanse variant, als pretekst.  
188 Bauer, s.v. avpoqhsauri,zw en s.v. qhsauri,zw.   
189 Dat I Tim 6:19 afsluit met een duidelijke verwijzing naar een concrete uitspraak van Jezus is na het 
expliciet onder de autoriteit van uitspraken van Jezus zelf stellen in I Tim 6:2b dus een sterke 
aanvullende aanwijzing dat I Tim 6:2b-19 als een eenheid moet worden gezien. Het oproepen van een 
uitspraak van Jezus als pretekst in juist deze afsluitende zin van de grotere teksteenheid maakt dat de 
thematische eenheid van I Tim 6:2b-19 in 6:19 zijn conclusie vindt.  
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van zijn institutionele ambtsdragers te begronden in ‘de gezonde woorden van onze Heer 

Jezus Christus’. 

‘Verzamel u geen schatten op aarde’, zoals de ‘anderslerenden’ impliciet verweten wordt (I 

Tim 6:9; Tit 1:11). Hun motief voor de verkondiging is immers het recht op onderhoud, zij 

willen rijk zijn. Nee, ‘verzamel u schatten in de hemel’, zoals de institutionele ambtsdragers, 

de rijken van pastorale gemeenten doen, door het goede werk van hun ambtsbekleding en 

door de middelen die zij niet voor ‘onderhoud en onderdak’ nodig hebben te besteden aan de 

gemeenschap. 

 

De bijzondere soteriologie, vanuit het principe van het ‘loon naar  werken’, moet het profiel 

van de pastorale ambtsdragers van eschatologische waarde voorzien, tegenover de eigen 

soteriologische claim van de ‘anderslerenden’. Waar de ascetische ‘anderslerenden’ van hun 

gezagsdragers onthouding van huwelijk en seksualiteit, bezit en positie als voorwaarde eisen 

én als van grote eschatologische waarde verklaren, daar verklaart de auteur van de 

pastorale brieven het van eschatologische waarde wanneer een ambtsdrager getrouwd is, 

(relatieve) rijkdom bezit en een gevestigde maatschappelijke positie bekleedt.  

Die beweging lijkt de achtergrond en de samenbindende factor bij alle drie de soteriologische 

‘Sonderwegen’ te zijn. Het gaat bij de ‘Sonderwegen’ om geruststelling, om het toekennen 

van soteriologische waarde aan een positie die tegenovergesteld is aan eenzelfde claim op 

soteriologische waarde van de ‘anderslerenden’. Alle drie de ‘Sonderwegen’ blijken te maken 

te hebben met de ‘ambtsdragers’. De ‘Sonderweg’ voor vrouwen biedt een alternatief voor 

het afzien van huwelijk en positie door de traditionele rol van de vrouw van een 

soteriologische basis te voorzien. Het is precies het krijgen van kinderen die het ontstaan van 

een ‘huishouden’ mogelijk maakt. De ‘Sonderweg’ voor de rijken maakt het mogelijk dat de 

rijkere gemeenteleden hun rijkdom en maatschappelijke positie kunnen behouden en toch 

ambtsdrager kunnen worden, inclusief het leergezag, dat hen op grond van de ‘mission-

instructions’ niet zou toekomen. Het is zelfs het ambt zelf, met de andere goede werken die 

zij doen, die hen van een goed fundament voor de toekomst verzekert. 

 

Tegen deze achtergrond heeft de verwijzing naar het ‘fundament’ uit I Kor 3 in een bepaalde 

receptie wel degelijk zin. Het gaat in I Kor 3 juist om het verder bouwen op het fundament dat 

door Paulus zelf gelegd is. Een fundament zonder dat erop voortgebouwd wordt heeft geen 

zin.190 Een ieder, en in de context van I Kor 3 zijn dat de apostelen!, ziet toe hoe hij daarop 

voortbouwt (10b). Want op de laatste dag is er loon naar werken, in I Kor 3 net zo goed als in 
                                                
190 Schrage, 297: ’Das Legen des Fundaments durch den Apostel ist das sachlich Grundlegende, 
Entscheidende und Unüberholbare, [...] Weiteres evpoikodomei/n, womit primair die Tätigkeit der Lehrer 
[...] gemeint sein wird, ist für eine lebendige Gemeinde unabdingbar, ja ein Fundament ohne 
Weiterbau hat überhaupt keinen Sinn.’ 
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I Tim 6.191 Wie voortbouwt met ‘hout, stro of hooi’ (3:12) zal ‘schade lijden’ (3:15) wanneer 

‘het vuur’ van het oordeel ‘verschijnt’ (3:13). Maar wiens werk standhoudt, zal loon 

ontvangen. ‘Goud, zilver en edelstenen’ (3:12), typisch attributen van de rijken!, zijn de 

materialen die wel standhouden in het vuur.192  

De auteur van de pastorale brieven zou in zijn receptie het ‘goud, zilver en edelstenen’ als 

symbool voor de rijken kunnen gebruiken om in overdrachtelijke zin duidelijk te maken dat de 

‘rijken’ van de gemeente door goede werken te doen met hun rijkdom eschatologisch loon 

zullen ontvangen. De rijken hebben, letterlijk en figuurlijk, goud in handen. In letterlijke zin in 

de vorm van de hun door God geschonken (relatieve) rijkdom, maar in eschatologische zin in 

de vorm van loon voor de goede werken die zij doen; daarbij geldt ambtsbekleding, en de 

uitoefening van hun leergezag, in de eerste plaats als een goed werk, waarmee zij 

voortbouwen op het fundament dat door Paulus zelf gelegd is.193 

 

11.5 conclusie 

Tegenover de concurrerende én aantrekkelijke positie van de ‘anderslerenden’, die ook nog 

eens claimen de juiste interpretatie van zowel Paulus als Q-materiaal te geven, neemt de 

auteur van de pastorale brieven in I Tim 6:19 de laatste onzekerheid weg bij de 

ambtsdragers van zijn gemeenten. Door de rijken heen spreekt hij in I Tim 6:17 diegenen 

aan, die op grond van hun (relatieve) rijkdom als vanzelfsprekend in aanmerking komen een 

ambt te vervullen. In de vorm van een vermaning zet hij nog eens uiteen wat van hen 

verwacht wordt. Voldoen aan het profiel van de institutionele ambtsdrager levert waardering, 

en zelfs soteriologische waardering op, voor de goede werken die zij doen. Gegrond in een 

woord van Jezus zelf, en bevestigt door Paulus, legitimeert de auteur van de pastorale 

brieven zijn geïnstitutionaliseerde ambtsdragers en voorziet het van soteriologische waarde. 

Het loon van het recht op onderhoud wordt eschatologisch loon. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
191 Schrage, 293: ’Auch sonst begegnen im I Kor des öfteren eschatologische Lohnverheißungen (vgl. 
außer V 14 auch 4:5; 9:24f). Daß der Lohngedanke eine jüdische Erbschaft ist, besagt nicht, daß er 
unpaulinisch wäre oder zur paulinischen Rechtfertigungs- und Gnadelehre im Widerspruch stünde.’ 
192 Schrage, 299. 
193 Dat hiermee toch een ‘fundamentele’ verschuiving van de inhoud van het fundament optreedt, is in 
3 al betoogd. Fil 4:10-20 geeft dezelfde beloning in de vorm van eschatologische loon. 
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