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2 Timotheüs 2:14-26 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Bord / groot vel papier met stiften (startopdracht).  

• Apparatuur om een filmpje te vertonen (alternatieve startopdracht).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 2:14-26 

✓ 1 Korinthe 15:12-20 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 1  

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 17  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 24  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 124:1 en 4  

✓ Psalm 143:10 

✓ Psalm 17:3  

✓ Psalm 15:1, 2 en 3   

✓ Neem mijn leven, laat het Heer’  

✓ Maak ons tot een stralend licht  

✓ Laat mij zijn een instrument  

✓ Geest van hierboven  

• Gebedspunten: 

✓ Bid om wijsheid voor predikanten 

om het Woord eerlijk te 

verkondigen. 

✓ Bid om geestelijk 

onderscheidingsvermogen om 

dwalingen in onze tijd te 

ontdekken.  

✓ Dank de Heere voor de 

betrouwbaarheid van de Bijbel.  

✓ Dank God dat Hij zondaren 

bevrijdt uit de strik van de duivel.

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat moet de houding van Timotheüs tegenover dwaalleraars zijn?  

2. Wat zijn dwalingen in onze tijd en hoe ga jij daarmee om?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Ga met elkaar in gesprek over één of meerdere actuele dwalingen. Wat houdt de dwaling 

in en hoe kun je deze weerleggen? Bedenk goed dat dit moet passen bij het niveau van je 

groep en lees je als leiding goed in. Denk bijvoorbeeld aan de evolutietheorie, de 

ontkenning van de godheid van Jezus, de vragen rondom de historiciteit van de Bijbel, en 

dergelijke.   

• Bekijk een filmpje (met achtergrondinformatie) over de Heilige Geest op 

https://www.abcvanhetgeloof.nl/heiligegeest#toerusting. Bijvoorbeeld over de vraag ‘Is de 

Heilige Geest afhankelijk van de prediking?’ of: ‘De Heilige Geest wil geen bekering geven’.  

https://www.abcvanhetgeloof.nl/heiligegeest#toerusting


 

2 
 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 2:14-26 

Vers 14 Eerder heeft Paulus Timotheüs opgeroepen dingen in herinnering te brengen, 

nu geeft hij hem de opdracht de gemeente in herinnering te brengen. En wel dat men geen 

woordenstrijd moet voeren met de dwaalleraars. Het is namelijk een zinloze discussie die 

nergens anders toe leidt dan tot de ondergang van de hoorders.  

In het Grieks staat voor ‘verkering’ of ‘ondergang’ een woord dat wij ook kennen, namelijk 

‘catastrofe’. Zie ook 1 Tim. 4:6-7. Verhitte discussies met steeds scherpere bewoordingen 

leiden eerder tot onheil dan tot heil.  

 

Vers 15  Timotheüs en wij moeten ons laten leiden door het feit dat we allereerst voor 

God verantwoordelijk zijn en dat daarom Gods wil alleen maatgevend mag zijn. Benaarstigen 

of beijveren laat zien dat de gelovige ijverig moet zijn in het najagen van Gods goedkeuring. 

Om uit te leggen wat ‘recht snijden’ betekent, wordt wel het voorbeeld van een ploegende boer 

gebruikt. De boer moet rechte voren trekken. Zo moet ook Timotheüs zich niet in allerlei 

bochten wringen, maar recht door zee gaan. Het rechte snijden staat tegenover de inhoudsloze 

praat van de dwaalleraars. Recht snijden betekent ook dat alle facetten van het Woord aan de 

orde moeten komen: wet en evangelie, zonde en genade. Calvijn gebruikt het voorbeeld van 

het brood snijden. Men moet zich niet alleen met de korst bezighouden maar ook met het 

binnenste.  

 

Vers 16-17 Timotheüs moet verre blijven van deze onheilige en inhoudsloze praatjes. Het 

zal met de dwaalleraars van kwaad tot erger gaan. Zie voor het verband van leer en leven ook 

1 Korinthe 15:32-33. Hymeneüs en Filetus worden genoemd als voorbeelden. In 1 Tim. 2:20 

kom je de naam van Hymeneüs als dwaalleraar ook tegen. Eerder noemde Paulus de 

‘gezonde leer’. Hier zie je dat de dwaalleer ziekmakend is. Het is weerzinwekkend en het 

verspreidt zich zoals kanker zich verspreidt.  

 

Vers 18 De inhoud van de dwaalleer is dat ze zeggen dat de opstanding al heeft 

plaatsgevonden. De opstanding wordt dan vergeestelijkt en betrokken op de wedergeboorte. 

De wedergeboorte alleen te betrekken op de ziel is een onbijbelse gedachte die Timotheüs 

met kracht moet verwerpen. Zie bijvoorbeeld zondag 1 van de Catechismus waar beleden 

wordt dat gelovigen met lichaam en ziel verlost zijn. Let op het verband tussen de schepping 

en herschepping. Deze dwaling lijkt vergelijkbaar te zijn met die in Korinthe, waar Paulus in 1 

Kor. 15 zich tegen verweert.  

 

Vers 19-21 De gelijkenis van een huis. De dwaalleraars zijn bezig om het gebouw te doen 

wankelen. Evenwel krijgen ze het fundament nooit omver. Allen die in verbinding staan met 

het fundament Jezus Christus worden door God gekend in verkiezende liefde. Dat laat Paulus 

zien door twee zegels, een tweevoudige inscriptie. Zoals een bouwer op zijn huis een spreuk 

aan liet brengen, zo laat de Heere met deze spreuken zien hoe het met Zijn kinderen is. Zij 

worden door Hem gekend en zij moeten zich ver houden van ongerechtigheid. De eerste 

spreuk ziet op de Goddelijke soevereiniteit, de tweede op de menselijke verantwoordelijkheid.  
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Binnen het huis zijn er verschillende soorten vaten. Dat zijn tweeërlei mensen, nl. zij die tot 

eer van God leven en zij die leven tot oneer. Ieder heeft zichzelf te reinigen van de zonde, van 

dwaling en ongerechtigheid, opdat hij bekwaam zij tot het werk van het Koninkrijk Gods. Juist 

reine vaten hebben last van hun onreinheid en strijden er tegen en bidden om het reinigende 

bloed van Christus. De Heere Zelf wil zo de vaten gereed maken.  

 

Vers 22-26 Timotheüs is nog jong. De begeerlijkheid der jeugd kan heel veel zijn. Paulus 

doelt hier vooral op de vurigheid die snel kan ontaarden in een onheilig verhit worden in 

discussies. Calvijn zegt: ‘Wordt er enige twist aangeroerd, de jongeren zullen daartoe veeleer 

toe verhit zijn, dan die op rijpere leeftijd gekomen zijn.’  

Timotheüs moet veelmeer door vriendelijkheid, wat geen slapheid is maar vastberadenheid in 

de geest der liefde, de tegenstanders proberen te winnen.  

Hij moet zich verre houden van de begeerten der jeugd, van dwaze en onverstandige 

strijdvragen en van ruzie. Daartegenover moet hij zich bekwamen in rechtvaardigheid, geloof, 

liefde, vrede, vriendelijkheid, onderwijzen en het verdragen van de kwaden. Hij moet met 

zachtmoedigheid de dwaalleraars onderwijzen. God kan het gebruiken om hen voor Zich in te 

winnen. Ze kunnen tot inzicht komen en uit de strik van de duivel losraken. Je ziet hier dat als 

gevolg van de zonde het verstand verduisterd is. We kunnen als gevallen mens niet meer 

onderscheiden waar het op aan komt. Daarvoor is het licht en de leiding van de Heilige Geest 

nodig. Gods kracht alleen kan ons bevrijden van de macht van de duivel. Het is genade als 

dat in ons leven gebeurt.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Dwalingen in onze tijd: evolutietheorie; het ontkennen van de opstanding; het ontkennen van 

de Godheid van Jezus; alle godsdiensten komen op hetzelfde neer; enz.  

Dwalingen in bijbelse tijd: leer dat de heidenen zich aan de Joodse wetten moeten houden; de 

leer dat de wet afgedaan heeft, dat waar de genade gekomen is de wet niet meer geldt; 

ontkenning van de opstanding uit de doden; denken dat je door de wet te houden zalig kunt 

worden; enz.  

Het gaat bij deze startopdracht niet om een volledig overzicht, het gaat erom dat de jongeren 

erover nadenken en zich zo inleven in het onderwerp van deze schets.    

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1.   

-  

 

2.    

a. Persoonlijk.  

b. Persoonlijk.  

c. Je werpt parels voor de zwijnen als je te pas en te onpas met mensen de discussie 

aangaat. Soms kun je maar beter zwijgen.  
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3.   

a. Persoonlijk.  

b. Persoonlijk.  

 

4.    

a. Ze geloven in wat ze verkondigen en ze leven daar zelf ook uit. Zelfs als hun dat 

gevangenschap oplevert.  

b. Je leven steeds weer naast het Woord van God leggen. Je kunt God niet liefhebben en 

Zijn geboden niet houden. Dat is een eenheid. We moeten in Hem blijven en met Hem 

wandelen.  

 

5.   

a. Dat de Heere van je af weet als je in Hem gelooft. Hij kent en doorgrondt je. Hij weet 

waar je bent, wat je doormaakt, Hij is erbij.  

b. Een leven met de Heere heeft gevolgen voor hoe je je gedraagt. Daar past geen zonde, 

ongerechtigheid bij.  

c. Dan is het zaak de Heere te vragen om dit geloof in je leven, dat Hij dit zegel ook op 

jouw leven zet. Bid en smeek Hem hierom, Hij wíl het geven! 

 

6.   

a. Eervol: rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, een rein hart, vriendelijk, bekwaam om 

te leren, het verdragen van kwaden, zachtmoedig.  

Oneervol: de begeerlijkheden van de jeugd, dwaze vragen, twist, tegenstaan, strikken 

van de duivel.  

b. Met je hart.  

c. Persoonlijk.  

 

7. Als het kan, wijs ze dan op God en Zijn Woord. Bid voor hen en laat het Evangelie klinken. 

Dat doe je door te leven zoals God vraagt in Zijn Woord en door er – waar mogelijk – over 

te spreken.  

 

8.   

a. Hij laat een mens opnieuw geboren worden en maakt hem een nieuwe mens door hem 

uit de slavernij van de zonde te bevrijden. 

b. Een nieuwe geboorte. Je wordt van dood levend.  

c. Bekering; komen tot erkenning van de waarheid; ontwaken; bevrijd worden uit de strik 

van de duivel.  

d. Dat het ertoe doet wat er in de kerk gebeurt en hoe jij daar aanwezig bent! We noemen 

de kerk wel de werkplaats van de Heilige Geest. Juist daar wil Hij Zijn werk doen en 

zondaren bekeren.  Wees dan ook zelf biddend bezig voor en in de dienst en vraag de 

Heilige Geest steeds weer Zijn werk in je leven  te doen! 

 

Slotopdracht 

-  


