
Advies voor de laatste dagen van 
de christenheid

2 Timotheüs 3:1-9
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2 Tim – achtergrond

• Paulus voor de 2e keer gevangen  verwacht doodsvonnis

– Paulus zal zelf niet meer de gemeenten bezoeken

– afscheidsbrief

– overdrachtsbrief

• Paulus heeft Tychicus naar Efeze gestuurd (als vervanger?) en vraagt
Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)

• Paulus ziet de achteruitgang in de christelijke kerk(en):
– was: het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm3:16)

– wordt: een groot huis met vaten: duur/gewoon; tot eer/oneer (2Tm2:20-21)

• Brief met emotie:
– [mijn] geliefd kind (1:2) (vgl. echt kind in geloof in 1Tm, Tt)

– afscheidstranen (1:4)

– verlangen elkaar weer te zien (1:4)
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2 Tim – vorige keren

• De zegen van trouwe / gelovige ouders (1:3-5)

• Aansporing je genadegave ten volle te gebruiken (1:6-7)

• Het toevertrouwde pand (1:12-14)

– bewaard door de Heer  zekerheid
– te bewaren door ons  verantwoordelijkheid

• Genade geeft kracht: rentmeester,soldaat,atleet,landman (2:1-7)

• Paulus’ volharding als voorbeeld (2:8-13)

• De christenheid is een groot huis
– Tot eer of tot oneer? Wees een heilig, bruikbaar vat
– Jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde, vrede  - met alle reine harten

• God geeft een vast fundament 
– zegel met 2 kanten (opschriften): de Heer kent wie van Hem zijn (Gods 

kant: zekerheid); houd je ver van de ongerechtigheid (onze kant: 
verantwoordelijkheid)
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intro hoofdstuk 3:1-9

• laatste dagen zijn al begonnen Hd 2:17

• de laatste dagen duren lang 2Pe3:3

• weten maakt verantwoordelijk 
• nieuwe tijdsgeest dringt gemeente van God 

binnen Mt 24:24 

– aanbid God, houd van mensen gebruik dingen
– Nu: aanbid jezelf, houd van dingen, gebruik mensen

• drie adviezen voor ons
– wend je af  (3:1-9) 
– volg de oprechten, 
– verdiep je in Gods woord 
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De laatste gevaarlijke dagen

• wilde tijden vgl. Gadarense man in Mt 8:28) 

– gevaarlijk, woest, moeilijk te verdragen, 
gewelddadig, opgejaagd door demonen? 

• het kwaad is nu meer zichtbaar 
• dieper in de maatschappij geworteld 
• meer normaal en geaccepteerd 

– op school: leerling komt niet opdagen en de leraar 
heeft het probleem

– LBTG wil dat hun standpunt omarmt wordt!

• mensen die zogenoemd godsdienstig zijn v5
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Kenmerken van mensen

• houden van zichzelf =oorzaak! geld, plezier (Heb 11:25) 

• focus is op dingen Rom 1:25! niet op God of de naaste

• opgeblazen, arrogant, op eigen kracht vertrouwend 

• gezinsleven aangetast, zonder natuurlijke ouder/kind liefde 

• relaties aangetast: onnatuurlijke, tegennatuurlijke liefde 

• ondankbaar, onheilig Deut 28:47 

• rebels, weten niets van gezag, gaan niet makkelijk akkoord 

• roekeloze wreed, verraders, niet te vertrouwen 

• onmatig: zonder zelfcontrole 

• nieuwe standaards, geen absolute waarheid meer Jes 5:20 

• pretenderen God te dienen en te zoeken (vorm van godsdienst) maar 
verloochenen de Kracht: Gods woord heeft geen impact op hun leven 
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Wat is “de kracht”

• de tweehonderd-procent-relatie
– 100% zijn kracht, tegenwoordigheid

en wat hij door mij kan doen

– 100% mijn bereidheid om te 
gehoorzamen aan zijn wil

• de Heer is mijn kracht Hab 3:19 Phil 4:13 

• zijn genade is mijn kracht 2 Kor 12:9 

• in stil vertrouwen is kracht Jes 30:15 

• blijdschap in de Heer Neh 8:10 

• in loslaten van eigen prestaties 
Ex 4:10 Joz 24:19 Hd 22:10 
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Wie trapt erin?

• mensen altijd op zoek naar 
waarheid = nooit overtuigd?

• gevoelige, emotionele mensen 
(niet alleen vrouwen)  Jak 3:15

• belast met schuld en gedreven 
door lusten 

• makkelijke prooi voor guru's en 
sekteleiders 

• geloven in het concept van de 
verleider en betalen daarvoor 
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fake christenen 

• Manipulerende leiders 
– Farizeeërs kennen Jezus niet Joh 5:38

– Maken indruk met woorden, soms ook 
wonderen (Jannes en Jambres)

– claimen geestelijk gezag

• Verkeerde discipelen (v.8)

– Willen een sociaal netwerk
– Invloed krijgen en indruk maken
– Schijnbekeringen

• Parasieten in de kerk
– Komen voor persoonlijke winst 1 Tim 6:5

– Vermoeien de medewerkers
– Belemmeren hulp voor zwakken Hes34:20
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Leren zonder te groeien

• Waar haal je jouw voedsel?
• Bijbellezen zonder tijd en nadenken 
• Boodschaop op anderen betrekken
• Kritische houding tegenover Gods word
• Theoretisch, intellektuele houding
• Het hele raadsbesluit! Niet losse flarden
• Op zoek na nieuwe openbaringen en 

visionen
• Met een ik-gericht doel lezen 

– Test: wat is het het goede 
in Rom 8:28; Lk 11:13 
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afkeren

• beoordelen en vergelijken 
met Gods woord 

• terechtwijzen als dat nog kan 

• voorzichtig bij een boodschap 
van liefde, vreugde en vrede van God 
zonder heiligende kracht 

• innerlijk afwijzen 

• evtl. contact verbreken 

• rustig afwachten dat het duidelijk wordt 
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Leren van slechte voorbeelden

• De Heer op nummer 1 in ons leven!
• Aanbid God, houd van mensen en gebruik 

dingen – niet andersom
• Maak goede keuzes in geestelijk voedsel 

en in vriendschappen
• Voorbeeld in heiligheid, dankbaarheid, en 

natuurlijke liefde
• Bekend als meelevend, te vertrouwen,  

overtuigd van Bijbelse normen en 
waarden

• Groeiend in geloof en puttend uit de 
relatie met Jezus
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Vragen

1. Heb je voorbeelden voor het feit dat het in onze maatschappij 
alleen maar om het eigen Ik en de Mens gaat? 

2. Hoe moet je als dienaar van Christus optreden in deze laatste 
dagen van de christenheid? Wat voor advies geef je ouders 
mee die hun kind lief, gehoorzaam, onderdanig, meelevend 
willen opvoeden? 

3. Wat is de kracht van godsdienstig leven? Hoe ervaar je deze 
kracht zelf? 

4. Waar herken je fake-christenen aan? Hoe en waar zouden zij 
de gemeente binnen kunnen sluipen? 

5. Veel christenen leren zonder een stap vooruit te komen. Hoe 
moet je met Gods woord omgaan (preek, bijbel, of gesprek 
met anderen) om echt te groeien? Waarin wil jij groeien?
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