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2 Timotheüs 3:1-9 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Materiaal voor de creatieve verwerking (alternatieve opdracht).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 3:1-9  

✓ Romeinen 1:29-31 

✓ Galaten 5:19-26 

✓ Exodus 7:8-13  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ NGB art. 37, het laatste oordeel  

✓ HC zondag 7, het geloof  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 15  

✓ Psalm 2:1, 6 en 7  

✓ Psalm 14  

✓ Psalm 133  

✓ Al sprak ik met een mensentong  

✓ Voor ieder land  

✓ Eens zal op de grote morgen  

• Gebedspunten: 

✓ Bid dat Gods liefde meer en meer zichtbaar wordt in onze levens en in deze wereld.  

✓ Vraag om onderscheidingsvermogen om de dwaalleer te kunnen herkennen.  

✓ Dank God voor Zijn genade, ook in een samenleving die zich steeds meer van Hem 

afkeert.  

✓ Dank de Heere voor Zijn geduld met zondaren zoals wij zijn.  

 

Doelstelling  

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

1. Wat is hét kenmerk van de eindtijd?  

2. Herken je dit in onze tijd en wat is jouw reactie daarop?  

 

Alternatieve (start)opdracht 
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• Ga in gesprek over de eindtijd. Wat weten de jongeren hiervan, hoe kijken ze naar deze 

tijd, enz. Je kunt ook bijbelteksten op laten zoeken die over de eindtijd gaan.  

• Maak een creatieve verwerking van Galaten 5:19-26. Denk aan een schilderij of tekening 

over deze tegenstelling tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest.  

 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 3:1-9 

Vers 1  Paulus gaat met deze verzen verder met het onderwerp van het vorige 

hoofdstuk: de dwaalleraren. Hij wil Timotheüs met deze brief bemoedigen, maar hij is ook 

realistisch. De tijd die komt zal zwaar zijn. Niet alle dwaalleraren zullen tot inzicht komen (2:26). 

Er zullen er juist ook velen zijn die verharden in hun zonde en zich uitleven in het kwaad. 

Timotheüs moet dat weten zodat hij zich er op kan voorbereiden.  

Met de uitdrukking ‘de laatste dagen’ krijgen deze verzen een eschatologisch perspectief: het 

spreekt over de eindtijd. In Handelingen 2:17 laat zien dat deze laatste dagen begonnen zijn 

met de uitstorting van de Heilige Geest. Het is de tijd van Pinksteren tot Wederkomst. In 1 

Timotheüs heeft Paulus hierover ook al geschreven (zie 1 Tim. 4:1).  

 

Vers 2-4 We vinden hier een ‘lijst van ondeugden’.  Zie ook Romeinen 1:29-31 en 

Galaten 5:19-21. Heel duidelijk worden de dwaalleraars omschreven. Het valt op dat het 

verschillende keren over ‘liefde’ gaat. Dat is een opvallend kenmerk van deze mensen. Ze 

hebben zichzelf lief (v.2), ze kennen geen natuurlijk liefde (v.3), hebben geen liefde voor het 

goede (v.3) en zijn meer liefhebbers van zingenot dan van God. Duidelijk is dat de liefde in 

hun leven gericht is op zichzelf en op een leven waarin zij met hun lusten centraal staan. Voor 

God en liefde voor Hem is geen plaats. Hiermee gaan ze voorbij aan het leven dat God bedoeld 

heeft: het liefhebben van God en de naaste. Dat is de kern van deze dwaalleer. In de tijd 

voorafgaand aan de wederkomst is de mens egoïstisch, trots en kan hij zichzelf niet 

beheersen. Paulus waarschuwt voor een ik-cultuur waarin alles zozeer draait om eigenbelang 

dat elk sociaal gevoel ontbreekt. Deze omschrijving houdt ons een spiegel voor: herkennen 

we het in onze tijd, maar zien we het ook bij onszelf? Deze houding is een ernstig gevaar voor 

samenleving en kerk!  

Voor lasteraars staat in het Grieks ‘blasfemisten’. Het is dus niet alleen het belasteren van 

mensen maar ook van God.  Voor achterklapper of kwaadspreker wordt het woord ‘diabolos’ 

gebruikt. Hiervan is het woord ‘duivel’ afkomstig. Het betekent letterlijk ‘tussenwerper’, denk 

bijvoorbeeld aan een spaak tussen het wiel steken. Zo werkte de duivel in het paradijs en de 

mens volgt hem na.  

 

Vers 5   Het lijkt met deze mensen allemaal nog wel mee te vallen. Ze hebben een schijn 

van godsvrucht. Misschien kunnen ze het mooi vertellen maar spreekt hun leven andere taal. 

In ieder geval weten ze van het Evangelie en van de kracht daarvan. Het erge is dat ze deze 

kracht verloochend hebben. Met kracht wordt hier de werking van God in het leven van de 

gelovige bedoeld. Godsvrucht zijn niet alleen wat woorden, het is het echte leven van 

vroomheid dat door de kracht van de Heilige Geest in de christen zichtbaar wordt. Het is een 

leven van heiligheid, eerbied, geloof, liefde en toewijding aan God. Je zou kunnen zeggen: 

precies het tegenovergestelde van wat in vers 2-4 beschreven wordt.  
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Het is nu precies deze kracht die Paulus en alle gelovigen in staat stelt om te lijden voor het 

Evangelie. Het is deze kracht die Timotheüs moed geeft om door te gaan met zijn werk.  

In het Grieks staat hier voor gedaante of schijn het woord ‘morfe’. We horen dat terug in 

‘matomorfose’, gedaanteverwisseling. Uiterlijk bezien kun je dan nog wel een christen heten, 

maar het is des te geraffineerder, zie Mattheüs 7:15 en 21. Deze mensen zeggen God te 

kennen, maar de Geest werkt niet in hun leven. Ze verloochenen dit zelfs, ze verharden in het 

kwaad, ze keren zich bewust van God en Zijn Geest af. Daarom krijgt Timotheüs ook de 

opdracht zich van hen af te keren. Het kan goed zijn dat het hier de betekenis heeft van buiten 

sluiten uit de christelijke gemeenschap, in de ban doen. Het gaat om mensen die zich blijven 

verzetten, die blijven volharden in de zonde. Hij moet zich er verre van houden. De vermaning 

aan Timotheüs laat zien dat ook hij reeds rekening moet houden met deze mentaliteit en haar 

openbaring in bepaalde personen (zie 2 Johannes:10).  

 

Vers 6-7  Timotheüs moet zich verre houden van deze dwaalleraars, iets wat de 

dwaalleraars zelf duidelijk niet doen. Uit deze verzen blijkt dat zij hun denkbeelden zelfs op 

hinderlijke wijze aan anderen opdrongen. Paulus verwijt hen dat zij infiltreren in de huizen om 

daar de ‘vrouwtjes’ in te palmen. Met ‘huizen’ worden hier grotere woningen van welgestelde 

christenen bedoeld. Er was ruimte in hun huis om gemeenteleden te ontvangen en blijkbaar 

bestond er een vorm van huisbezoek die makkelijk misbruikt kon worden. De religieus 

geïnteresseerde vrouwen waren misschien naïef en daarmee een makkelijke prooi voor deze 

dwaalleraars. Wellicht waren ze ook gevoelig voor mannelijke aandacht en konden de 

dwaalleraars hen met vrome woorden voor zich winnen. Ze raken gevangen, in hun ban. Heel 

bewust richten de dwaalleraars zich tot deze makkelijk te beïnvloeden vrouwen. Het is een 

kwetsbare groep, ook vanuit hun verleden (ze zijn met zonden beladen). Ze zullen op deze 

manier ook nooit tot inzicht komen. Deze vrouwen moeten juist door de gemeente beschermd 

worden in plaats van door deze dwaalleraars verleid te worden. Het laat zien hoe geraffineerd 

de dwaalleraars te werk gaan.  

 

Vers 8-9 Volgens de Joodse overlevering heetten de twee hoofdtovenaars in Egypte 

Jannes en Jambres. Zij keerden zich tegen Mozes (zie Ex. 7:8-13). In de Joodse geschriften 

zijn deze mannen kernsymbolen geworden van de tegenstand tegen Gods waarheid. We 

vinden hun namen niet in de Bijbel, maar het lijkt erop dat Timotheüs en de anderen hun 

namen wel kennen. Timotheüs moest voor deze twee mensen op zijn hoede zijn en wij 

eveneens. Ze gaan in tegen de waarheid en hebben een verdorven gezindheid. Hun denken 

en hun geest is niet gezond maar verdorven. Daarom kan ook alleen God en Zijn Woord hen 

tot erkenning van de waarheid brengen. Wat het geloof betreft zijn ze verwerpelijk. Ze hebben 

geen deel aan het echte zaligmakende geloof.  

In het laatste vers klinkt een bemoediging door. Hoe geraffineerd hun werk ook is, hoe veel 

mensen ze ook proberen te verleiden, het zal openbaar komen. De waarheid – Gods waarheid 

– komt aan het licht. Dan zullen zij als dwaalleraars ontdekt worden en zal het voor ieder 

duidelijk zijn dat het slechts dwaasheid is. Timotheüs zal er zijn best voor doen om de 

dwaalleer nu al aan het licht te brengen. In ieder geval zal deze grote openbaring ook 

plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Dan zal de scheiding definitief zijn en zal voor 

elk mens zichtbaar worden of ze Hem als hun Zaligmaker ontmoeten of niet.  
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Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-  

 

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.    

Het is een waarschuwing voor de tijd die komt. Goed om daarop voorbereid te zijn. Je moet 

dan weten wat die tijden inhouden en hoe jij je kunt wapenen voor die zware tijden.  

 

3.  

a. De gemeenteleden hadden liefde voor elkaar, ze zorgden voor elkaar, ze hadden als 

gemeenschappelijk, ze kwamen steeds samen en dienden samen de Heere. Er ging 

wat van de gemeente uit naar de wereld om hen heen.  

b. Ze hebben zichzelf lief. Ze hebben niet het goede en de goede mens lief. Ze hebben de 

wellust, de zonde, lief.  

c. Zelfliefde zie je overal: het is jezelf op de eerste plek zetten en alleen gericht zijn op wat 

goed is voor jou en wat je zelf fijn vindt. En de liefde voor de zonde hangt daarmee 

samen, ook dat is uiteindelijk gericht op je eigen genot.  

d. Ook daar zijn we zondige mensen die gericht zijn op zichzelf. Maar als het goed is, leren 

we dat af en hebben we de Heere en elkaar lief. Maar het is en blijft een zondige, 

gebroken wereld.  

e. Persoonlijk.  

 

4.    

Narcissus is helemaal vol van zichzelf, hij heeft alleen zichzelf lief. Beeld voor die 

dwaalleraars uit 2 Timotheüs 3.   

 

5.   

a. Persoonlijk.  

b. Om een afkeer te hebben van deze mensen. Om er ver bij vandaan te blijven en zich 

niet met hun zondige leven in te laten.  

c. Dat je uiteindelijk – na veel gesprekken en waarschuwingen – ook afstand mag nemen 

van deze mensen om niet met hun zonden besmet te worden.  

 

6.   

a. De vrucht van de Geest.  
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b. De Geest zorgt ervoor dat deze vrucht komt in het leven van elke gelovige. Het is dus 

niet iets wat je zelf voor elkaar moet krijgen, het is iets wat komt als je verbonden bent 

met de Heere Jezus.  

 

7.   

a. Persoonlijk.  

b. Het is verschrikkelijk voor de goddelozen, zij die God niet kennen. Maar het is heerlijk 

en een grote troost voor de gelovigen. Zij zullen met eer en heerlijkheid gekroond 

worden, terwijl de ongelovigen het eeuwige vuur wacht.  

c. Persoonlijk.  

 

Slotopdracht 

-  


