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2 Timotheüs 3:10-4:5  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.  

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Apparatuur om het filmpje op www.abcvanhetgeloof.nl te bekijken (vraag 6). 

• Materiaal voor een creatieve verwerking (alternatieve opdracht bij slotopdracht).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 3:10 – 4:5  

✓ Openbaring 22:12-22  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 5  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 19:4 en 6  

✓ Psalm 119:7 en 8 

✓ Psalm 45:1 en 2    

✓ Heugelijke tijding  

✓ Uw Woord is een lamp  

✓ Roept uit aan alle stranden  

✓ Spreek Heer’, want ik luister  

• Gebedspunten: 

✓ Dank de Heere voor Zijn Woord dat wijs kan maken tot zaligheid.  

✓ Vraag om de hulp en leiding van de Heilige Geest bij het bestuderen van het Woord.  

✓ Bid om de uitbreiding van Gods Koninkrijk wereldwijd.  

✓ Bid voor vervolgde christenen, dat zij (en wij) volharden in het geloof.   

 

Doelstelling  

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

1. Welke oproep doet Paulus aan Timotheüs?  

2. Welke waarde heeft Gods Woord voor jou?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Praat met de jongeren door over bijbellezen. Zie https://www.abcvanhetgeloof.nl/gods-

woord#verwerking voor vragen en tips.  

• Je kunt de slotopdracht ook verder creatief verwerken in een schilderij, collage of 

handlettering.  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
https://www.abcvanhetgeloof.nl/gods-woord#verwerking
https://www.abcvanhetgeloof.nl/gods-woord#verwerking
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Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 3:10-4:5 

Vers 10-12 Paulus wijst Timotheüs een andere weg. Hij moet niet de dwaalleraars volgen 

maar gaan in het spoor dat Paulus hem gewezen heeft. En dat is ook wat Timotheüs steeds 

gedaan heeft. Het is dus een aansporing om door te gaan op de goede weg. Het gaat hier 

over de navolging. Zie hiervoor ook Fil. 2:17; 1 Kor. 4:126; 1 Kor. 11:1. Let er op dat wie 

Christus leert volgen Hem in alle zaken leert volgen die hier beschreven staan.  

Lijdzaamheid heeft zowel de notie van volharding als van geduld. Een mens die anderen 

vermaant moet zichzelf tot voorbeeld kunnen stellen. Paulus kan oproepen om hem te volgen 

omdat hij weet door genade een volgeling van Christus te zijn. Het gaat daarin niet om de 

voetstappen van Paulus maar van Christus. Zie ook Mark. 8:34.  

Dat Paulus een volgeling van Christus is, blijkt wel uit het feit dat hij vervolgd wordt. Hij lijdt om 

Christus’ wil. De steden die hier genoemd worden heeft Paulus bezocht tijdens zijn eerste 

zendingsreis (Hand. 13-14), voordat Timotheüs met hem mee op reis ging. Lystre was de 

woonplaats van Timotheüs, dus waarschijnlijk heeft Timotheüs wel geweten van de vervolging. 

Paulus vertelt hem hier dus niets nieuws. Paulus wijst op Gods bewaring in dit alles, ook al 

heeft het lijden zijn sporen nagelaten. Dit lijden zal het deel zijn van ieder die een volgeling is 

van Jezus Christus.  

 

Vers 13 Hier wijst Paulus weer op de dwaalleraars. Ze zullen niet zomaar stoppen, in de 

zonde zit altijd progressie. Zie Jak. 1:14-15 en Openb. 22:11.  

 

Vers 14-17 Opnieuw roept Paulus Timotheüs op om bij het vast Woord van God te blijven. 

Dat is de boodschap die Paulus steeds verkondigd heeft. Dat is wat Timotheüs van jongs af 

aan gehoord heeft. We mogen hierbij denken aan het onderwijs dat hij van zijn moeder en 

grootmoeder gekregen heeft (1:5). Met de heilige Schriften wordt hier allereerst het Oude 

Testament bedoeld, maar de Heilige Geest heeft ons ook het Nieuwe Testament als Heilige 

Schrift gegeven. De brieven van de apostelen werden allen in de gemeente gelezen en daar 

werden alleen de Heilige Schriften gelezen, zodat zij hetzelfde gezag ontvingen als de Heilige 

Schriften. Zie Kol. 4:16 en Openb. 22:18-19. Dit Woord is het dat wijs kan maken tot zaligheid. 

De Schrift heeft de kracht om lezers tot geloof te brengen. Dit in tegenstelling tot de dwaalleer 

die alleen maar dwaasheid is en tot goddeloosheid leidt. Woord en geloof gaan samen. De 

Heilige Geest gebruikt het Woord om het geloof te werken en versterken.  

In vers 16 wordt duidelijk de inspiratie van de Heilige Schrift geleerd door de Heilige Geest. 

Andere vertalingen lezen hier ‘elk van God ingegeven schriftwoord’. We moeten deze vertaling 

afwijzen omdat ze de mogelijkheid openlaat dat er ook niet van God ingegeven schriftwoorden 

zouden zijn. We zien altijd weer het streven om uit te maken wat wel en wat niet het Woord 

van God is. Tenslotte houdt men dan een heel klein bijbeltje over en niets aan inhoud. Wie 

scheurt aan Gods Woord scheurt Christus eruit. Zie ook 2 Petr. 1:20 en artikel 5 van de NGB.  

Om de Schrift zaligmakend te verstaan is nodig de verlichting van de Heilige Geest.  

Paulus benadrukt de autoriteit van heel de Schrift. De Schrift komt van God Zelf en is daarom 

in zijn geheel nuttig en bruikbaar, als instrument van de Geest.  
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Vers 17 laat zien wat de bedoeling van de Schrift voor de gelovige in het algemeen en hier 

voor Timotheüs in het bijzonder is. Het Woord zal hem toerusten om zijn werk goed uit te 

voeren. Het maakt hem volmaakt geschikt voor het doel dat gesteld wordt. Volmaakt is uit één 

stuk, ongedeeld zijn. Zie ook Matth. 7:48.  

 

Vers 1-2 Een prediker moet aanhoudend het woord verkondigen, en dan het Woord in al 

zijn geledingen. Tijdig en ontijdig, dat wil zeggen gelegen en ongelegen, in de kerk en op het 

werk. Paulus gebruikt hier een stellige vorm om Timotheüs aan te sporen. Hij zet zijn oproep 

in het perspectief van de komst van de Heere Jezus Christus. Dat is het gewicht dat er aan de 

bediening van Timotheüs hangt. Christus komt terug en dan zal het oordeel plaatsvinden, voor 

Timotheüs en voor allen die hem horen. Dat moet hem drijven en daar moet hij zich mee bezig 

houden. Daarom: preek het Woord! Weerleg, bestraf, vermaan: de bekendmaking van alles 

wat de Schrift inhoudt – leer, instructie, weerlegging en bemoediging. Daarvoor zal Timotheüs 

veel geduld nodig hebben.  

 

Vers 3-4 De mensen willen slechts horen wat hen aanstaat, wat voor het vlees 

aangenaam is. Bijvoorbeeld alleen beloften en niet de bedreigingen of een preek met allerlei 

nieuwe vondsten of literaire volzinnen. Soms wil men graag horen spreken over de onmacht 

van de mens maar wil men niet van de eigen verantwoordelijkheid weten. Ook andersom kan 

het geval zijn. Fabels of mythen wijzen erop dat de mens behoefte heeft aan religie en daarom 

naar alternatieven zoekt in de godsdienst. Zie hiervoor Spr. 14:12; Jer. 2:13; Matth. 5:19; 1 

Tim. 1:4 en 4:7; Tit. 1:14.  

 

Vers 5   Tegenover die dwaalleraars moet Timotheüs stand houden en volharden. Hij 

moet op zijn post blijven en getrouw zijn werk doen. Dat is het verkondigen van het Evangelie 

in de gemeente en ook daar buiten, als evangelist. Zo worden ook wij opgeroepen trouw te 

blijven aan het Woord en op de plek waar God ons roept getrouw ons werk te doen.  

 

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.    

a. Persoonlijk.  

b. Te volharden,  trouw te blijven aan de Heere Jezus, door te gaan met het werk waartoe 

God hem geroepen heeft. We mogen in zijn spoor gaan, achter de Heere Jezus aan.  

 

3.   
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a. Dat is het leven van het geloof in de Heere Jezus. Zo’n leven draagt vrucht tot eer van 

God.  

b. Wij ervaren heel vaak geen vervolging. Ons leven als christen hoeft niet moeilijker te 

zijn dan het leven van onze ongelovige buurman.  

c. Wij zijn zo lauw en slap in het geloof. Ook dat is een verleiding van de duivel. We leven 

ons leventje en vinden het allemaal wel goed. Terwijl de Heere Jezus vraagt om een 

leven van radicale navolging! 

d. Als je eerlijk zegt wat er in de Bijbel staat komt er ook voor ons steeds minder plek in 

de samenleving. Je wordt raar gevonden, je kunt soms niet de baan krijgen die je graag 

wilt, enz.  

 

4.   

a. Persoonlijk 

b. Heel Gods Woord is de waarheid. We mogen geen stukjes daaruit verwijderen. Het is 

van a-z openbaring van de levende God.  

c. Het uiteindelijke doel is dat we door het onderwijs uit Gods Woord volmaakt zijn, 

toegerust om volmaakte werken te doen. Tot eer van God!  

 

5.  

a. –  

b. Het woord apocrief komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften 

worden religieuze teksten bedoeld die niet tot de officiële bijbelteksten (canon) 

gerekend worden. De meeste zijn ontstaan tussen de tweede eeuw voor en na Christus. 

De term werd geïntroduceerd door Hiëronymus (ca. 342-420), die er de boeken mee 

bedoelde die wel opgenomen waren in de Griekse Septuaginta maar niet in de 

Hebreeuwse bijbel. 

Tijdens de Synode van Dordrecht werd uitgebreid gediscussieerd over de opname van 

de apocriefen in de Statenvertaling. In de eerste druk werden de boeken voorafgegaan 

door een ‘Waerschouwinge aen de lesers, waarin de onwaerachtige, fabeleuse, ende 

met de Canonijke boecken strijdende saken in de apocriefen’ worden opgesomd. 

 

De apocriefen zijn: 

3 Ezra 

4 Ezra 

Tobit  

Judith 

Boek der Wijsheid  

Jezus Sirach  

Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6) 

Esther (apocriefe deel) 

Gebed van Azaria (bij Dan. 3) 

Gezang in de vuuroven (bij Dan. 3) 

Susanna (bij Dan. 13) 

Bel en de draak (bij Dan. 14) 
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Gebed van Manasse 

1 Makkabeeën 

2 Makkabeeën 

3 Makkabeeën 

 

6.   

a. Dan zal iedereen geoordeeld worden. Wie gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Maar 

voor wie niet in de Heere Jezus gelooft, volgt dan de eeuwige dood.  

b. Persoonlijk.  

c. Er zijn nog mensen die gered moeten worden. De Heere heeft geduld met ons. Zolang 

Hij nog niet terugkomt, is er nog genadetijd. Dat kan voor jou persoonlijk zijn, als je Hem 

nog niet kent als je verlosser. Of anders is het tijd om anderen in je omgeving van deze 

Zaligmaker te vertellen, met het gebed dat ook zij tot geloof komen.  

d. –  

 

Slotopdracht 

-  


