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2 Timotheüs hoofdstuk 2 => 

2:1=>”U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus 

Jezus is.”                                                                                                     

Is dat niet een mooie aanmoediging en vertroosting die Paulus aan 

Timotheüs geeft? Timotheüs is zijn zoon in het geloof. (1 Tim.1:2; 

Hand.16:1-3)  

2:2=>”En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw 

dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te 

onderwijzen.”                                                                                      

Gehoord onder vele getuigen! Niet ergens in een donker kamertje in 

het geheim! Wat Paulus aan Timotheüs verteld heeft gebeurde in het 

openbaar, in het bijzijn van vele getuigen!                                                        

Wat Timotheüs van Paulus gehoord heeft moet hij op zijn beurt zelf 

ook doorgeven aan anderen, maar dan wel aan betrouwbare mensen! 

Trouwe mensen, die het op hun beurt ook zelf weer doorgeven aan 

betrouwbare mensen! 

2:3-4=>”Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 

Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het 

levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de 

krijgsdienst aangenomen heeft.”                                                         

Interessante raadgeving, richtlijn van Paulus. Waarom zegt hij dit 

aan Timotheüs?                                                                                  

Waarom wordt er een vergelijking gemaakt met een soldaat in 

loondienst?                                                                                            

Timotheüs wordt een soldaat van Jezus Christus genoemd!                      

Niet te verwarren met een daadwerkelijk fysiek oorlog voerende 

soldaat met wapens, gekletter en geweld in dienst van een land.  

2:5-6=>”En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij 

geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De 

landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten 

delen.”                                                                                             

Denk aan de Olympische grondgedachte van eerlijk spel.                          

Denk aan duurzame en eerlijke handel en landbouw.                                      

Het is niet de bedoeling, dat er oneerlijke competitie is of dat er met 

verboden materialen of middelen een betere prestatie wordt behaald! 

Het is niet de bedoeling dat de zelfstandige boer benadeeld wordt 

door een grote coöperatie of door oneerlijke prijsafspraken etc. 
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2:7=>”Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in 

alle dingen.”                                                                                     

Kijk hoe Timotheüs in praktijk brengt wat hem door Paulus is 

doorverteld en onderwezen! ( 1 Kor.4: 1-21; 17,  etc)                                                          

…17-”Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn 

geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering 

brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke 

gemeente onderwijs.”                                                                                        

Wauw wat een mooi advies, wat een mooie richtlijn!                                     

Dit betekent voor mij o.a. dat ik zelf (mede) verantwoordelijkheid 

draag!                                                                                                        

Dit betekent voor mij o.a. dat ik niet alleen maar moet nadenken, 

maar ook zelf moet uitzoeken wat de Heere over bepaalde en meer 

specifiek gezegd, over alle dingen daadwerkelijk heeft gezegd!                   

Ik moet niet vertrekken vanuit vooraannames, paradigma’s, 

stereotypen, vooroordelen, wat anderen beweren. Ik moet uitzoeken 

wat de Heere aan mij verteld in Zijn Woord, de Bijbel!                                                                                

Niet alleen de woorden, die de Heere daadwerkelijk letterlijk heeft 

gesproken!                                                                                               

Ook de woorden, die de Heere door de mond of door de hand van de 

door Hem uitgekozen en aangestelde profeten, evangelisten, apostelen, 

briefschrijvers heeft laten opschrijven in de Bijbel. Wij weten immers 

dat God alle schrijvers de juiste woorden heeft ingegeven. Zij zijn 

geïnspireerd door de Heilige Geest om getrouw Gods richtlijnen voor 

ons op te tekenen in de Bijbel! 

Jezus = Het Woord! (Gen.1:1-2; Joh.1:1,14,17-18;12:46-50; 

14:10; 1 Joh.1:5-2:6; Hebr.1:1-3 etc)                                                        

Gods Woord is de waarheid! (Joh.17:5-8,14,17,30-31 etc)                    

Alle woorden van God zijn nuttig!                                                               

(2 Tim.3:16; 1 Tim.4:16; Hebr.4:12-13 etc)                                                                                   

Alle woorden van God zijn geïnsprireerd! (2 Petr.1:16-21 etc)                                                

Alle woorden van God zijn betrouwbaar!  (2 Tim.2:11 etc)                                                   

Wij moeten de woorden van waarheid correct doorgeven!            

(2 Tim.2:15 etc)                                                                                          

God sprak, spreekt en spreekt nog altijd!                                         

(Hebr.12-13; 1 Joh.1:1-2:2 etc) 

2:8=>”Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, 

uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.”                         

Wat moeten wij in gedachten houden?                                                      

Hoe vaak wordt dit ontkent en ontstaat er (daardoor) valse leer en 
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valse verwachtingen van hen die onterecht leren, dat de Christus nog 

niet gekomen is en niet is opgewekt uit de doden etc. 

2:9=>”Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een 

misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.”                          

Waarom zou Paulus verdrukkingen lijden en boeien dragen als een 

misdadiger als hij niet daadwerkelijk geloofde dat Jezus werkelijk 

gestorven en opgestaan is?(Rom.6-8,12,14-15;1Kor.15 2Kor.6,11 etc) 

2:10=>”Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat 

ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige 

heerlijkheid.”                                                                                  

Waarom wil Paulus alles verdragen?                                                         

Wat wil hij graag delen met en bereiken voor de uitverkorenen?                    

Is het niet een mooi vooruitzicht en een fijn doel?                                      

De zaligheid in Jezus Christus verkrijgen met eeuwige 

heerlijkheid! 

2:11=>”Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem 

gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.”                                               

”Dit is een betrouwbaar woord en ik wel dat u deze dingen sterk 

benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij 

anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn 

goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, 

geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn 

nutteloos en zinloos.” (Tit.2:8-9 etc)                                                      

Spijker op zijn kop!                                                                            

(Gal.2:15-21; Efe.2:4-10, 4:17-32; Kol.2:12-15 etc)                               

Twijfel niet!                                                                                           

Doe niet af en voeg niet toe!                                                                                   

Laat niet weg en vul niet aan!                                                              

Geloof jij het?                                                                                            

Hou vast aan Gods overgeleverde Woord! Laat je niet in de war 

brengen door de gedachtespinsels en valse leringen van mensen!              

”Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon 

in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een 

gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander 

beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.”             

(Tit.3:7-8 etc)                                                                                                

”En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in 

verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees 

altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van 

de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed 
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geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van 

kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 

levenswandel in Christus belasteren.” (1 Petr.3:14b-16 etc)                                                                                         

”Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en 

inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, 

volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens 

Christus.” (Kol.2:8)                                                                                

”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh.14:6)                                      

Laten wij er juist naar streven om elkaar aan te moedigen om 

bij de waarheid te blijven en indien nodig elkaar terug te 

brengen naar Gods waarheid!                                                        

”Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald 

en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een 

zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden 

van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.”  

(Jak.5:19-20 etc)                                                                                     

Ben jij daadwerkelijk met Christus gestorven en opgestaan? 

(Rom.6:1-14; etc)                                                                                   

Wat een hoop!                                                                                       

Wat een toekomst!                                                                                   

Wat een zegen!                                                                               

”…Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, 

zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, 

terugbrengen met Hem….Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, 

naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd 

bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”                      

(1 Thess.4:13-18 etc) 

2:14-18=>”Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer 

hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, 

die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u 

om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet 

hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. Maar 

ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen 

steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich 

uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. Zij 

zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding 

reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.” 
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Herinner deze dingen voortdurend!                                                      

Meer nog! Breng ze voortdurend in herinnering! M.a.w. Laat het 

niet vergeten worden!                                                                               

Voer geen woordenstrijd!                                                                            

Let op! Zorg er voor, dat jouw woorden anderen niet misleiden, 

verwarren en/of doen wegdrijven van de Heer!                                        

Dit is voor elke christen een serieuze zaak; Het vraagt een op 

God gerichte ingesteldheid!                                                                  

Sta jij welbeproefd voor God?                                                              

Snap je wat het specifiek betekent voor jouw leven, voor jouw 

levensstijl, instelling, filosofie?                                                                    

Ervaar jij (de) beproeving in jouw leven?                                         

Maakt niet elke christen deze (dagdagelijkse) strijd door in 

het leven?                                                                                            

Proef het nog maar eens een keer….                                                     

”Op het puntje van jouw tong” (zelfbeheersing, op je tanden 

bijten, voordat je …)                                                                                 

”Op de toppen van jouw tenen”                                                           

”Aan het einde van jouw zenuwbanen”                                               

”In het diepste van jouw hart”                                                               

”In het binnenste van jouw ziel”                                                           

”Op het kruispunt van jouw ratio, emotie, ziel, lichaam en 

geest” (Hebr.4:11-13)                                                                                 

Breek het geloof van anderen niet af. Christus is weldegelijk 

gestorven, opgestaan en opgevaren naar de hemel en zit daar 

aan Gods rechterzijde. (Mark.16:19; Luk.24:50-51; Hand.1:9; 

Opb.21:1-6,22-23 etc)                                                                         

Niemand weet wanneer Christus precies terug komt!                       

”Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen 

in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals in de dagen van 

Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…” 

(Matth.24:36-51)                                                                                   

Zorg dat jij klaar staat wanneer Christus terug komt! 

(Matth.25:1-13 etc)                                                                               

”Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle 

mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te 

verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig 

en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en 

verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, 

Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou 

vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou 
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reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig 

en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.” (Tit.2:11-

15) 

2:19=>”Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: 

De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus 

noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.”                                  

Ben jij van de Heere?                                                                         

Noem jij de Naam van Christus?                                                             

Hou jezelf dan ook ver weg van alle ongerechtigheid!                                  

Elke dag is er werk aan de winkel! 

2:20-21=>”Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van 

goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn 

voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan 

van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, 

geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk 

gereedgemaakt.”                                                                                           

Is het niet wonderbaarlijk!                                                                                    

God heiligt!                                                                                             

God reinigt!                                                                                           

God wast van zonden schoon!                                                                      

Telt dat (ook wel) voor mij?                                                          

”…Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de 

gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover 

u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, 

van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw 

vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het 

loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 

leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Rom.6:20-23)                           

”Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en 

mij misleid en daardoor gedood…Want naar de innerlijke mens verheug 

ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die 

tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene 

maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, 

wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door 

Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de 

wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.”                       

(Rom.7:11-26) 

2:22=>”Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag 

rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de 

Heere aanroepen uit een rein hart.” 
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Wat een opdracht!                                                                              

Wat een consequentie(s)!                                                                     

Wat een verantwoordelijkheid!                                                          

Stop met je te verschuilen achter jouw leeftijd!                                

Ben je jong in het geloof of ouder, volwassener in het geloof? 

Verwacht van een jonge christen niet hetzelfde als van iemand 

die al volwassen in het geloof is, of volwassener zou moeten 

zijn ondertussen, ongeacht de kalender leeftijd!                            

Inzichten, rijpheid, ervaring, bezonnenheid, 

verantwoordelijkheid, leren van de gemaakte fouten etc komen 

niet vanzelf aangewaaid!                                                                  

Van een volwassen christen mag meer verwacht worden kwa 

groei dan van een pas wederom geboren christen!                           

(Gal.2:16-23; Hebr.5:12-14 etc) 

Doe jij mee? Jaag (dan ook) naar:                                   

Rechtvaardigheid!                                                                              

Geloof!                                                                                             

Liefde!                                                                                          

Vrede! 

Bekleed je met de geestelijke wapenuitrusting van God!: 

Efe.6:10-20=>                                                                                        

Alleen dan kun je standhouden tegen de listige verleidingen van de 

duivel.                                                                                                                         

Bekleed je met: =>                                                                                        

De waarheid!                                                                                        

De gerechtigheid!                                                                         

Bereidheid!                                                                               

Het Evangelie van de vrede!                                                                         

Geloof!                                                                                                   

De zaligheid!                                                                                         

De Geest!                                                                                            

Gods Woord!                                                                             

Vrijmoedigheid!                                                                                

Gebed!                                                                                    

Waakzaamheid!                                                                          

Volharding!                                                                                            

Smeking!                                                                                            

“…6:18- terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt 

in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking 

voor alle heiligen…” 
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2:23=>”En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het 

besef dat zij conflicten voortbrengen.”                                                      

Wauw wat een opdracht!                                                                  

Lastig als je van strijdvragen houdt!                                                      

Zoek de balans, het goede evenwicht!                                                      

Hou vast aan Gods Woord en hou je ver van (de) dwaze en 

onverstandige strijdvragen! 

2:24-25=>”Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, 

maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en 

iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid 

hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens 

bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen.”                     

Wauw, voel jij je aangesproken?                                                                    

Geen ruzie maken!                                                                          

Vriendelijk zijn voor allen!                                                                

Bekwaam om te onderwijzen!                                                                       

De kwaden kunnen verdragen!                                                                  

Met zachtmoedigheid hen onderwijzen, die zich verzetten!                         

God de leiding geven in het bekeringsproces!                                            

Bidden, hopen, volhouden en het aan God overlaten!                             

Zonder van te voren te weten of zij zich zullen bekeren!                

Misschien geeft God hun eens bekering!                                       

Misschien zal ik het zelf nooit te zien krijgen!                             

Loslaten en overlaten aan de Almachtige God! 

“De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.”(Exo.14:14 

etc) 

2:26=>”en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door 

wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.”                               

Wat een visualisatie!                                                                                     

Zij slapen als het ware, zij houden hun ogen dicht voor de 

realiteit waarin zij zitten opgesloten!                                                                           

Zij zitten in de strik van de duivel!                                                      

Wanneer zij niet ontwaken uit de strik van de duivel dan 

blijven zij levend gevangen om de wil van de duivel te doen! 

Laat God werken in hun leven!                                                                   

Zorg er voor, dat jij niet in de weg gaat staan van God!      

”En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en 

goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals 

het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat 
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zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en 

wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen 

hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar 

slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend 

vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.” (Hebr.10:24-27) 

”Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een 

ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn 

dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een 

menigte van zonden zal bedekken.” (Jak.5:19-20)                                      

”Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en 

hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring 

van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig 

aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in 

heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik 

ben heilig.” (1 Petr.1:13-16)                                                                  

”Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet 

ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden 

heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog 

overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van de mensen, 

maar naar de wil van God te leven.” (1 Petr.4:1-3)                                     

”De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van 

lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid Amen.” (1 Petr.5:10-11) 

Halleluja! Prijs God! Hij is machtig!                                                    

”Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de 

aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van 

Zijn heil van dag tot dag.” (Ps. 96:1-2)                                                    

“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 

standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem 

Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil 

terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik 

overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.” 

(Ps. 51:12-15)                                                                                           

”Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen 

gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil 

gebracht.” (Ps. 98:1) 

Amen. 

 


