
goed voorbeeld doet 
goed volgen

2 Timotheüs 3:10-17
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Terugblik (1)

Timotheüs:

• Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)

• Gegroeid van hulp naar medewerker

• Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2)

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar)

Kerntekst 1e brief: 
“…  opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het 
huis van God, dat is de gemeente van de levende God, 
zuil en fundament van de waarheid” (1Tm3:15)
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2 Tm – 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 Tm – vorige keren

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

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

• Schaam je niet voor de Heer of Zijn dienstknechten
(1:8-11, 15-18)

• 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)

• God geeft een vast fundament (zegel met 2 opschriften) (2:14-26)

• Adviezen voor zware tijden: afkeren van huichelaars (3:1-9), goed 
voorbeeld navolgen (3:10-13), je verdiepen in Gods Woord (3:14-17)
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het goede voorbeeld volgen (10-11)

• onderwijs (inhoud, manier waarop)

• levenswandel (wijze van doen → onderwijs in de praktijk)

• levensopvatting (bedoeling, levensdoel)

• geloof (vertrouwen: in alle omstandigheden)

• geduld (met andere mensen; vgl. oproep verdraagzaamheid in 2:25)

• liefde (de bron)

• volharding (door blijven gaan als het moeilijk is) 
→ geduld, liefde, volharding: Hd 20:31

• vervolgingen → vb. Antiochië, Iconium, Lystra (waar Tim. woonde)

• lijden (meervoud: elke vervolging bracht weer pijn met zich mee)

➢ Timotheüs heeft Paulus hierin nagevolgd!
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kwaad ondervinden of kwaad doen 
(12-13)

• leven met en voor de Heer (God erend) → vervolging & lijden

terugkerend thema:

– vervolging: Mt 5:10-12; Jh 15:20

– lijden (nu, heerlijkheid in de toekomst): Rm 8:18; 1 Pt 4:13

• boze mensen en bedriegers (slechteriken en tovenaars):

– wordt steeds erger (tot ze tegen de lamp lopen, vs. 9)

– misleiden anderen (→ voor ze waarschuwen)

– worden misleid (→ voor ze bidden)

➢ Maar zij, maar jij → maak de goede keuze!

17-04-2018



een betrouwbare basis (14-15)

wat je geleerd hebt  waarvan je zeker bent:

• je had betrouwbare ‘leermeesters’ (van wie: meervoud):

– Paulus

– broeders-oudsten in Lystra

– oma Lois en moeder Eunice

• je kent de Bijbel van jongs af

– heilige geschriften: boeken met een (toe)gewijd doel

– wijzen je de weg van behoudenis: geloof in Christus Jezus

➢ oproep: blijf daar bij / houd dat vast
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de Schrift rust je toe (16-17)

• Schrift (eenheid, Jh10:35) – Schriften (verscheidenheid, maar 1 
doel, Jh5:39)

• Alle Schrift: door God ingeblazen (de Geest er in); vgl. 2Pt1:21
→ ook (al) Schrift: Lukas (1Tm5:18), Paulus’ brieven (2Pt3:16)

• Alle Schrift: nuttig om ermee

– te onderwijzen → wat is goed

– te weerleggen → wat is fout

– te verbeteren → afkomen van het foute

– op te voeden → groei in het goede

➢ doel: de mens Gods geschikt & toegerust voor elke taak
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Vragen?
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Vragen

1. Heb jij voorbeelden in je omgeving van mensen die je 
inspireren door hun uitleg van Gods Woord en door hoe ze 
dat uitleven? Deel eens wat je precies inspireert en waarom.

2. Als je echt voor Jezus leeft, zul je iets van vervolging 
ervaren, zegt Paulus (vs. 12). Hoe ervaar jij dat?

3. Hoe weet je of een voorbeeld goed is (vgl. vs. 14), en je niet 
misleid wordt door een slechterik/bedrieger (vs. 13)?

4. Met welke houding ten opzichte van de Bijbel ben jij 
opgevoed? Wie heeft/hebben jou bijzonder geholpen om 
overtuigd te raken van de waarheid van Gods woord?

5. In vs. 16 worden 4 aspecten genoemd van (het toepassen 
van) de Bijbel. Heb je voor jezelf een recent voorbeeld van 1 
van die aspecten? Hoe heeft je dat geholpen om beter 
toegerust te zijn voor je taak in Gods koninkrijk?
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