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                                           Verkondiging: De tweede brief van Timotheüs 

                                                           Door: Mike McGlathery 

BEGIN VAN DEEL 01. 

“2 Tim. 1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, 

dat in Christus Jezus is, 

Een APOSTEL is een "UITGEZONDENE". Paulus werd uitgezonden om het lichaam van Christus op te 

bouwen, om HET WOORD TE PREDIKEN. Dat kan op beide twee manieren  worden gezegd: Paulus werd 

ook gezonden om het lichaam van Christus te leren HET WOORD TE PREDIKEN. 

“2 Tim. 1:2: Aan Timotheüs, mijn geliefden zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den 

Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. 

“2 Tim. 1:3: Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder 

ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag; 

 

Aanmoediging: Paulus begint met het aanmoedigen van Timotheüs. 

“2 Tim. 1:4: Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge 

vervuld worden; 

“2 Tim. 1:5: Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond 

heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont. 

Het geloof in God was doorgegeven aan LOIS, 

en vervolgens doorgegeven aan EUNICE, 

en vervolgens doorgegeven aan TIMOTHEÜS 

 

“2 Tim.1:6: Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de 

oplegging mijner handen. 

 

Paulus volgt die lijn om het geloof in God door te geven aan TIMOTHEÜS.  LET OP DE 

VOORNAAMWOORDEN (ons). 

“2 Tim. 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar (God heeft ons de geest 

gegeven) der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. 

“2 Tim. 1:8: Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar 

lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods; 

Het "GETUIGENIS VAN ONZE HEER" is het doorgeven van het geloof waarvoor Paulus is uitgezonden 

om het te VERSPREIDEN. 

“2 Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, 

maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der 

eeuwen; (= vóór het begin van de wereld). 
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“2 Tim. 1:10: Doch (die heilige roeping) nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus 

Christus,……………………………….”. 

Tweemaal, in 2 Timotheüs, gebruikt Paulus het woord "verschijning", of zijn "verschijning" om te 

verwijzen naar de verschijning van Christus aan Paulus op de weg naar Damascus. Het andere gebruik 

is in: 

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, MAAR OOK AAN ALLEN, die Zijn 

verschijning liefgehad hebben. 

Je kunt niet iets "LIEFHEBBEN" dat nog niet is gebeurd. Je HOOPT erop. Als je van zijn verschijning 

houdt, is het een verschijning die al heeft plaatsgevonden. Het gebeurde in Handelingen 9 op de weg 

naar Damascus. 

“2 Tim. 1:10: Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die 

den dood heeft te niet gedaan,……………….”. 

 

De mens is nog steeds bestemd om éénmaal te sterven. Ook de tweede dood is nog toekomst. Dus, 

welke dood werd afgeschaft? We moeten zoeken naar de kwalificatie die Paulus gebruikt over het 

afschaffen van de dood. De kwalificatie zijn de laatste 3 woorden in het vers: 

“2 Timotheüs 1:10: Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, 

Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door 

het Evangelie;  

--Die den dood heeft te niet gedaan,… 

-- en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie; 

Gelovigen in het evangelie van Paulus zullen tot LEVEN worden opgewekt. Degenen die het evangelie 

van Paulus niet geloven zullen tot de TWEEDE DOOD worden veroordeeld. Door het evangelie heeft 

onze Heiland Jezus Christus de dood teniet gedaan. 

“2 Tim. 1:11: Waartoe ik gesteld ben  

een prediker, en  

en apostel, en  

een leraar der heidenen; 

Paulus verwijst naar het type van zijn missie om de Heidenen te prediken en te onderwijzen als de 

apostel der Heidenen, één van de velen. Dit is NIET het unieke apostelschap van Paulus om de 

verborgenheid te onthullen, geïnspireerde geschriften te schrijven en voor alle kerken te zorgen. Over 

dat unieke apostelschap van Paulus zegt hij: 

“………………… voor zoveel ik (enkelvoud) der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; (Rom. 

11:13). Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde: (2 Tim. 1:12). Want u is uit genade gegeven in de 

zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; (Fil. 1:29). 
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“2 Tim. 1:12: Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, 

Wien ik geloofd heb ………………..”.   

“Joh. 17:3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus 

Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

…………..want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem 

weggelegd, te bewaren tot dien dag”. 

“Rom. 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, 

die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is 

om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en 

liefde, die in Christus Jezus is. 

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade 

Davids, naar mijn Evangelie; 

“2 Thess. 2:15: Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons 

woord, hetzij door onzen zendbrief. 

Houd vast aan de inzettingen die u door onze brief zijn geleerd. Met andere woorden, niet de 

inzettingen van mensen, maar de inzettingen die God voor ons aan Paulus openbaarde. (Studeren, 

prediken, de eenheid bewaren, anderen vergeven, genadig spreken). 2 Thessalonicenzen 2:15 vertelt 

ons om bij het woord van God en bij medegelovigen te blijven. 

“2 Thess. 3:6: En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u 

onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van 

ons ontvangen heeft. 

Dus, BLIJF IN HET WOORD van God, KOM SAMEN, en ONTTREK U uit de wanorde. Merk op hoe vaak 

Paulus het belang benadrukt van vasthouden aan: 

ZIJN LEER    en: 

ZIJN INZETTINGEN  en: 

ZIJN PREDIKING  en: 

ZIJN EVANGELIE. 

“1 Kor. 15:1-2: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk 

gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd 

heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.  

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 

mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 

“2 Tim. 1:14: Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 

Wat voor goeds?  
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“1 Thess. 3:2: En hebben gezonden Timotheüs, onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen 

medearbeider in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof; 

“2 Tim. 1:15-16: 15 Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke 

is Fygellus en Hermogenes. 

16 De Heere geve den huize van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikmaals verkwikt, en 

heeft zich mijner keten niet geschaamd. 

VERKWIKT WORDEN en VERKWIKKING GEVEN aan anderen maakt deel uit van het VERKONDIGEN van 

het evangelie van Paulus en maakt deel uit van de kerken van het lichaam van Christus. 

“2 Tim.1:17-18: 17 Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht, en heeft 

mij gevonden. 

18 De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere, in dien dag; en hoeveel hij mij te 

Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. 

Dus niet alleen elkaar verkwikken, maar ook ELKAAR DIENEN helpt om Paulus' leer, evangelie, kerken 

en tradities TE VERKONDIGEN. 

“2 Tim. 2:1: Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; 

Genade "LEERT ONS" niet alleen zoals in Titus 2:11-12, maar hier zien we dat genade "ONS STERKT" 

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen,…………………………”. 

(Romeinen tot en met Filémon) 

Daar is het weer: 

"GEHOORD VAN MIJ", 

"MIJN EVANGELIE", 

"DE INZETTINGEN PER WOORD OF ONZE BRIEF", 

"WETEN VAN WIE GIJ HEN HEBT LEERD", 

"DAT WAT IK TOT U GEPREDIKT HEB". 

Beginnen we hier een patroon te zien? 

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 

mensen,…………………………………..”. 

Hoe zit het met die GETROUWE MENSEN? Timotheüs  is een goed voorbeeld van GETROUWE MENSEN. 

“Fil.2:19-22: 19 En ik hoop in den Heere Jezus Timotheüs haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed  

moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. 

20 Want ik heb niemand, die even alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. 

21 Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.  

22 En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het 

Evangelie.  
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EINDE VAN DEEL 01.  BEGIN VAN DEEL 02.  

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 

mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.  

Hoe lang duurt dat: "LEER OOK ANDEREN"? 

“Rom. 11:25-27: 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 

heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

We moeten dus ook anderen blijven onderwijzen totdat de laatste gelovige is gered in het lichaam van 

Christus. Dan gaat God weer op een andere manier met de mens werken dan nu. God haalt het lichaam 

van Christus op om de verspreiding van het evangelie van de genade van God te beëindigen. Dan zal 

God: 

“Zach. 12:10: Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 

der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen 

over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon;……………………..”. 

 

En de zonden van Israël: 

“Hand.3:19-21: 19 ………………………………………mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der 

verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 

21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken 

heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 

Laten we TOT DAN het evangelie van de zaligheid blijven VERKONDIGEN, zoals er staat in: 

“2 Tim. 2:2:……………………………. betrouw dat (leer dat) aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn 

om ook anderen te leren. 

 

GELD: 2 Timotheüs 2:6, "deelnemer van de vruchten", geld geven is onderdeel van de VERKONDIGING. 

“2 Tim. 2:3: Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. 

Laten we vooruit zien naar het onderwerp hier in, 

“2 Tim. 2:6: De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. 

Paulus gaat verder met: 

“2 Tim.2:4: Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat 

hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft. 
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Wat zijn de zaken van dit leven? Dat verwijst weer naar het onderwerp, in 2 Timotheüs 2:6, de 

vruchten, financiering. 

“2 Tim. 2:5: En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden 

Je kunt de prijs niet winnen als je je niet aan de regels houdt. 

“2 Tim. 2:6-7: 6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. 

7 Merk, hetgeen ik zeg; (het gaat hier over geld) doch de Heere geve u verstand in alle dingen. (Aangaande dit 

punt). 

2 Timotheüs 2:7 is een compacte kleine verklaring die klinkt als het Bijbelse advies om recht te snijden. 

Het enige probleem is dat dit NIET DE CONTEXT is. Aangezien we oefenen om de context te behouden, 

en we anderen leren de context te behouden, wat zou het zeggen als we deze verklaring eruit halen 

als context om samen te vatten wat de Bijbel elders leert? Het zou klinken als hypocrisie, of anders een 

verkeerde Bijbelstudie. 

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade 

Davids, naar mijn Evangelie; 

Dit is een geweldige uitspraak van Paulus die het verschil laat zien tussen de leer van het lichaam van 

Christus en de leer van Israël. 

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 

“Hand. 2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 

vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon 

te zetten; 

Die verzen maken duidelijk dat de opstanding van Christus voor Israël om een andere reden was dan 

voor het lichaam van Christus. Wat betreft het evangelie, aan het einde van 2 Timotheüs 2:8: 

“2 Tim. 2:9-11: 9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het 

Woord Gods is niet gebonden. 

10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in 

Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. 

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; 

 

EN WIJ ZIJN MET HEM GESTORVEN (Galaten 2:20). 

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 

hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, 

en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. (zoals in Johannes 3:16). 

“Joh. 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 

hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, 

en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
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“2 Tim. 2:11-12: 11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook 

met Hem leven; 

12 Indien wij verdragen (lijden), wij zullen ook met Hem heersen;……….. EN WE LIJDEN MET HEM  

(Fil.1:29). 

“Fil. 1:29: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 

ook voor Hem te lijden; 

“2 Tim. 2:12: Indien wij verdragen (lijden), wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem 

verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 

EN WIJ VERLOOCHENEN HEM NIET (Filippenzen 1:6): 

“Fil. 1:6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 

tot op den dag van Jezus Christus; 

“2 Tim. 2:12: Indien wij verdragen (lijden), wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, 

Hij zal ons ook verloochenen; 

Niets van dit alles gaat over redding. Paulus heeft het over beloning. Als we hem verloochenen, zal Hij 

ons ook een BELONING ONTHOUDEN. 

“2 Tim. 2:13: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 

 

Gelovigen die niet meer geloven, zijn NOG STEEDS IN CHRISTUS: 

“2 Tim. 2:13: …………………. Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 

Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

“1 Kor. 12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

“2 Tim. 2:13: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade 

Davids, naar mijn Evangelie; 

“2 Tim. 2:10: Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden 

verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. 

 

PREDIK HET WOORD, STRIJD NIET OVER WOORDEN, DOE NIET MEE AAN IJDEL GEPRAAT. 

“2 Tim. 2:14: Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen 

woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering (ondermijning) der toehoorders. 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

“2 Tim. 2:14: Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd 

voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering (ondermijning) der toehoorders. 
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“2 Tim. 2:16: Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere 

goddeloosheid toenemen. 

 

REMEDIE:  (= middel dat is bedoeld om iets ongewensts te verbeteren of te voorkomen). 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u (KJV zegt: Study ~ studeren!), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

“2 Tim. 2:17-19: 17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; 

18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren 

sommiger geloof. 

19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen 

zijn;…………………..”. 

We kunnen nooit zo zijn zoals die in: 

“Matth. 7:23: En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die 

de ongerechtigheid werkt!  

“2 Tim. 2:19: Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die 

de Zijnen zijn; ………………………”. 

“1 Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

 

Gedraag je in het huis van God. 

“2 Tim. 2:19: Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die 

de Zijnen zijn;……………………”. 

En laat een ieder die de naam van Christus noemt, wijken van ongerechtigheid. 

“2 Tim. 2:20-23: 20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten 

en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. 

21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot 

gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. 

22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, 

met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. 

23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. 

(2 Timotheüs 2:14, 16) Geen woordenstrijd dat niet tot nut is, maar is tot ondermijning van de 

toehoorders. Stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen. Want zij zullen toenemen tot meer 

goddeloosheid. 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (2 Tim. 2:14-16). 

“2 Tim. 2:23-25: 23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen 

voortbrengen. 



 

9 
 

24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om 

te leren, en die de kwaden kan verdragen; 

25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering 

gave tot erkentenis der waarheid; 

(Misschien behoren zij tot de geroepenen waarvan God van tevoren wist dat ze het evangelie zouden 

geloven.) 

“2 Tim. 2:26: En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen 

waren tot zijn wil. 

 

EINDE VAN DEEL 02.   BEGIN VAN DEEL 03. 

“2 Tim. 3:1-6: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 

2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, 

lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 

3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 

4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 

5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend 

hebben. Heb ook een afkeer van deze. 

6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden 

geladen zijn,……………………………”.   

 

“2 Kor.5:19-21: 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun 

niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

“2 Tim. 3:6-16: 6  Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens 

gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; 

7 (Vrouwkens), die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. 

De King James Bible zegt: 2 Tim. 3:6-7: For of this sort are they which creep into houses, and lead captive 

silly women laden with sins, led away with divers lusts, 7 Ever learning, and never able to come to the 

knowledge of the truth. 

(“Vrouwkens” hoort NIET in de tekst in de Statenvertaling thuis, oordeel zelf vanuit de context!) 

8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; 

mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. 
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9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook 

die van genen geworden is. 

10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, 

lijdzaamheid. 

11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; 

hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. 

12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 

13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 

14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van 

wien gij het geleerd hebt; 

15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 

door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 

16 Al de Schrift is………… ingegeven,……………………”. 

Dat is een feit. Alle Schrift is ingegeven: 

“Kol. 1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te 

vervullen het Woord Gods; 

(te vervullen het Woord Gods). 

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, ……………………………………………”.  

“Gen. 2:7: En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 

geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 

“Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 

“1 Kor. 14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u 

schrijf, des Heeren geboden zijn. 

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,………………………”. 

 

Ja, gelovigen, het boek Handelingen is NIET uitgesloten om lonend te zijn voor de leer wanneer ze in 

de context worden gehouden en op de juiste manier recht worden gesneden, rekening houdend met 

voor welke groep mensen elk deel is geschreven en waarvoor. HANDELINGEN IS LONEND VOOR 

“LEER”. Maak er geen misbruik van door het niet te gebruiken of door het verkeerd toe te passen. 

“2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

Het doel is om de mens Gods te volmaken. Het middel is om de mens Gods door en door uit te rusten 

met het woord van God. 

“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus,…………………………..”. 
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Timotheüs kreeg een opdracht van Paulus. 

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 

mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 

Geef de opdracht, van Paulus, door aan getrouwe mensen zodat die ook anderen kunnen onderwijzen. 

“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen 

zal,…………………..”. 

We zullen geoordeeld worden door de Heer Jezus Christus over hoe we onze opdracht hebben 

uitgevoerd. 

“1 Kor. 3:13-15: 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het 

door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, 

doch alzo als door vuur. 

 

“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal 

in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 

Gelovigen in het evangelie van Paulus zullen geoordeeld worden "BIJ ZIJN VERSCHIJNING". Gelovigen 

in het evangelie van het koninkrijk van Israël zullen worden geoordeeld "IN ZIJN KONINKRIJK". 

“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal 

in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 

 

Hier gaat Paulus in op de praktische aanwijzingen van hetgeen hij aan Timotheüs doorgeeft. 

“2 Tim. 4:2-6: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle 

lankmoedigheid en leer. 

3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde 

van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 

4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men 

van uw dienst ten volle verzekerd zij. 

6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 

Paulus wist dat hij nog maar een korte tijd had om alles aan Timotheüs door te geven wat hem (en 

ons) ten goede zou komen. 

“2 Tim. 4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 

Let op de parallelle formulering en zinsconstructie tussen 2 Timotheüs 4:7 en Handelingen 20:24, over 

het zenden van Paulus, door Christus, in de bediening voor alle mensen. 
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“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn 

loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om 

te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

“2 Tim. 4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden; 

 

Vergelijk beide verzen zin voor zin. 

“Hand. 20:24: ….. noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven……………….”. 

“2 Tim.4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden……………………………”. 

 

“Hand. 20:24: ………….opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en…..”. 

“2 Tim. 4:7:………………. ik heb den loop geëindigd………………..”. 

 

“Hand. 20:24: ………………………………om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

“2 Tim.4:7: ik heb het geloof behouden.  

 

Hand. 20:24 zegt: 

“om te betuigen het Evangelie der genade Gods”. 

 

Dat is anders dan: 

“om te getuigen van het evangelie van de genade van God”. 

--Om van iets te getuigen, moet je het laten zien, het voor de ogen van mensen leven. 

--Getuigen betekent iets uitdelen. 

--Iets getuigen heeft het idee van: 

“Rom. 8:29: Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 

Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. (dat zijn wij als 

gelovigen in het evangelie van Paulus). 

“Fil. 2:12: Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 

tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en 

beven: 

 

We zien dus de parallel tussen: 

“Hand. 20:24: …………….om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

“2 Tim.4:7:…………… ik heb het geloof behouden……………”. 
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“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning 

liefgehad hebben. 

"Voorts", betekent "voortaan". 

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal,…………………..”. 

Paulus zei NIET: "Voortaan ligt voor mij DE GERECHTIGHEID VAN GOD klaar." NEE! Alle gelovigen in het 

evangelie van de genade van God is al de gerechtigheid van God toegerekend.... 

Hier zegt Paulus: "Voorts is er voor mij "EEN KROON VAN" gerechtigheid weggelegd.... Kronen hebben 

te maken met het regeren van een domein. Kronen hebben te maken met heerschappij. De 

heerschappij is wat Satan zich van Adam heeft toegeëigend. Hier heeft Paulus het over het gebruikt 

worden in de overwinning van God op Satan. 

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,……………………………….. en niet alleen 

mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. 

Ik denk dat het buiten de context zou zijn om “Zijn verschijning liefgehad hebben” als het de Opname 

zou betekenen. Ik geloof dat Paulus het heeft over de verschijning van Christus aan hem op de weg 

naar Damascus, en "de overvloed aan openbaringen" aan Paulus sindsdien. Dat is waar Paulus het hier 

over heeft, 

 

“Rom. 16:25:…………………………………..de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der 

verborgenheid,………………………..” 

Vanwege zijn huidige toestand gaf Paulus instructies hoe door te gaan met het VERKONDIGEN van het 

evangelie en om de groei van het lichaam van Christus op aarde voort te zetten. 

“2 Tim. 4:9: Benaarstig u haastelijk tot mij te komen. 

Paulus laat doorschemeren dat de doodstraf hem wacht, "KOM HAASTELIJK". 

“2 Tim. 4:10:  Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is 

naar Thessalonica gereisd;………………………………………..”. 

Dat is in tegenstelling tot "hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen". Demas hield van het 

wereldsysteem, de dingen van de wereld, wereldsgezindheid. 

“2 Tim. 4:10: Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is 

naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie. 

Als je naar een kaart uit die tijd kijkt, ligt DALMATIE verder naar het noorden dan wordt vermeld dat 

Paulus fysiek had gereisd. Het ligt ten noordwesten van Achaia (dat is Griekenland) en Macedonië. Het 

ligt ten noordwesten van Filippi, Thessaloniki en Berea. DALMATIE ligt in het gebied dat vroeger 

Joegoslavië was, en in het zuiden van Kroatië. Hieruit kunnen we zien dat Paulus tegen het einde van 

zijn laatste brief was begonnen met het sturen van zijn medearbeiders, ver weg, naar de verre 

Heidenen. DALMATIE ligt verder dan waar Paulus diende dan enige andere plaats die door Paulus werd 

genoemd. ALS Paulus eerder de opdracht had gekregen om naar alle mensen te gaan, dan hadden we 

in Handelingen gelezen over Titus zijn VERTREK NAAR DALMATIE. 
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EINDE VAN DEEL 03.   BEGIN VAN DEEL 04 . 

“2 Tim. 4:11: Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut 

tot den dienst. 

Hier zien we opnieuw dat degenen van de besnijdenis Paulus wilden helpen nadat ze zagen dat Israël 

was gevallen, en dat God was begonnen met het rechtstreeks aanbieden van redding aan de Heidenen 

die geloofden dat Christus stierf voor hun zonden en op de derde dag opstond, voor hun 

rechtvaardiging . Nadat Markus "met hen NIET was gegaan tot HET WERK", is het goed om te horen 

dat Paulus Markus kon gebruiken in het werk van het lichaam van Christus, ook al zegt de Bijbel NIET 

of Markus al dan niet een deel van het overblijfsel was geworden volgens de verkiezing van genade. 

Hier zien we ook het belang van het VERKONDIGEN van "DE BEDIENING". 

“2 Tim. 4:11: Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut 

tot den dienst.  

Bedenk dat "het werk" een bedeling was van het evangelie van Christus aan de Joden en 

Grieken van Handelingen 13:2 tot en met Handelingen 20:6. 

“Hand. 13:1-4: 1 En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, 

namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes 

den viervorst opgevoed was, en Saulus. 

2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en 

Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 

3 Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. 

4 Dezen dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af tot Seleucie, en van daar scheepten 

zij af naar Cyprus. 

"Het werk" ging door totdat “de bediening” werd uitgebreid. Paulus ontving "De bediening" in 

Handelingen 20:6 zoals vermeld in Handelingen 20:24. 

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn 

loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen 

heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

"De bediening" was vanaf het begin van “het Evangelie der genade Gods” in de bedeling van de genade 

van God, zich uitstrekkend van Handelingen 20:6, totdat de volheid van de Heidenen in het lichaam 

van Christus is gekomen. Zie hoe Paulus het begin van “het evangelie der genade Gods” aan alle 

mensen identificeert.  

“Fil. 4:15: En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonie 

vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan 

gij alleen. 

Paulus verliet Filippi Macedonië in: 

“Hand. 20:6: Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden, en kwamen in vijf 

dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons zeven dagen onthielden. 

“2 Tim. 4:11-13: 11 Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij 

zeer nut tot den dienst. 
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12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. 

13 Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt,……………………..”. 

Dit toont aan dat Paulus op zijn minst kou leed in de kerker. 

“Kol. 1:24: Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de 

verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;  

“2 Tim. 4:13: Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de 

boeken, inzonderheid de perkamenten. 

Neem dit als voorbeeld: PAULUS BESTUDEERDE NOG STEEDS HET WOORD VAN GOD. Gedurende deze 

bedeling der genade Gods is onze BELANGRIJKSTE HULPBRON en DEFINITIEVE AUTORITEIT het 

BEWAARDE, PURE WOORD VAN GOD. 

“2 Tim. 4:13: Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de 

boeken, inzonderheid de perkamenten. 

“2 Tim. 4:14: Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar 

zijn werken. 

Hier geeft Paulus een specifieke "opmerking", aan Timotheüs, over Alexander de kopersmid. Maar het 

is ook op ons van toepassing in algemene zin, volgens de waarschuwingen in verzen die door heel 2 

Timotheüs zijn verspreid: 

2 Timotheüs 1:8-12 

2 Timotheüs 1:15 

2 Timotheüs 2:8-10 

2 Timotheüs 2:14-18 

2 Timotheüs 2:20-3:13 

2 Timotheüs 4:3-4. 

 

“2 Tim. 4:15: Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. 

Dit toont aan dat Paulus wel degelijk leed onderging van Alexander de kopersmid. 

“Kol. 1:24: Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de 

verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;   

Als Paulus leed, dan is dat ook een vooruitblik op ons lot, aangezien we in "DE BEDIENING" werken om 

te getuigen van het evangelie der genade Gods. 

“2 Tim. 4:16: In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen 

verlaten…………………………….”. 

We kunnen Paulus' eerste antwoord zien in Handelingen 22:3-24. Laten we beginnen in Handelingen 

22:1-6, en dan Handelingen 22:17 met het eerste antwoord van Paulus: 
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“Hand. 22:1-6: 1 Mannen broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die ik tegenwoordig tot u 

doen zal. 

2 (Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij 

zeide:) 

3 Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van 

Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, 

gelijkerwijs gij allen heden zijt; 

4 Die dezen weg vervolgd heb tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden 

mannen en vrouwen. 

5 Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook 

brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar 

waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. 

6 Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit 

den hemel een groot licht mij rondom omscheen. 

Als Paulus klaar is met het vertellen over zijn wijze van de redding, op de weg naar Damascus, door 

Christus, gaat hij verder met het vertellen over een latere ervaring in de tempel van Jeruzalem. 

“Hand. 22:17-18: 17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, 

dat ik in een vertrekking van zinnen was; 

18 En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen 

uw getuigenis van Mij niet aannemen. 

NEGEER DIE CRUCIALE VERKLARING IN HET WOORD VAN GOD, of DE INDICATOREN in de context over 

de timing van die gebeurtenis, NIET. 

“Hand. 22:19-21: 19 En ik zeide: Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen 

geselde, die in U geloofden; 

20 En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een 

welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden. 

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver TOT DE HEIDENEN afzenden. 

 

Dat was het EERSTE ANTWOORD waar Paulus het over had. De volgende verzen vertellen waar Paulus 

op doelde toen hij zei: 

“2 Tim. 4:16: In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen 

verlaten. Het worde hun niet toegerekend. 

“Hand. 22:22: Zij hoorden hem nu tot dit woord toe;…………………………………”. 

"Ver tot de heidenen", de "ETHNOS", niet de "HELLEN", niet de Grieken. In Handelingen 22 getuigde 

Paulus dat Christus hem in Handelingen 20 naar de "ETHNOS", naar de BUITENLANDSE HEIDENEN, de 

overige heidenen, had gezonden, om uiteindelijk de boodschap van redding uit te breiden tot alle 

mensen, zelfs tot degenen die door God waren vervloekt in Handelingen 22. Genesis 12:3b. 

 



 

17 
 

“Hand. 22:22-24: 22…………………………………; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde 

met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve. 

23 En als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen; 

24 Zo beval de overste, dat men hem in de legerplaats zou brengen, en zeide, dat men hem met geselen 

onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen. 

 

“2 Tim. 4:16-17: 16 In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij 

allen verlaten……………………….”. 

17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd;………………………..”. 

Waarom, en met welk DOEL stond de Heer Paulus bij en bekrachtigde Hij Paulus? 

“opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking” (2 Tim. 4:17). 

Waarom, en met WELK VERDER DOEL stond de Heer Paulus bij en versterkte Hij Paulus? 

“en ALLE HEIDENEN dezelve zouden horen”  (2 Tim. 4:17). 

Niet alleen de Heidenen waartoe Paulus werd gezonden in Handelingen 13, volgens Handelingen 

26:15-20. Volgens 2 Tim. 4:17 was er, op het moment dat de Heer Paulus bijstond in Handelingen 22,   

NIEUWE WEERSTAND vanwege Paulus' NIEUWE EVANGELIE der genade Gods AAN ALLE MENSEN. 

(Handelingen 22:24, 25 met 29, 23:6, 9, 10, 11, 26:22). 

“Hand. 23:11: En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, 

want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen. 

“Hand. 26:22: Dan, hulp van God verkregen hebbende (de Heer stond hem bij)., sta ik tot op dezen dag, 

(Vanaf het moment dat Paulus werd aangeklaagd "TOT DEZE DAG"). betuigende beiden klein en groot; niets 

zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude;  

“En ik ben uit den muil des leeuws verlost” (2 Tim. 4:17).  

Doet dat je niet denken aan: 

“Hand. 26:17: Verlossende (bevrijden)  u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 

Zie je daar het verband? Paulus was gestuurd naar degenen van wie Jezus hem zou verlossen. In 

Handelingen 9 was dat "het volk" (de Joden) dat het evangelie van God nog niet geloofde, en de 

Heidenen die het evangelie van God nog niet geloofden, dat Jezus de opgestane Messias was, de Zoon 

van God. 

“2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen (bevrijden) van alle boos werk,…………………….”. 

Omdat Jezus aan het einde van 2 Timotheüs Paulus naar degenen stuurde van wie Hij hem zou 

verlossen, en sinds 2 Timotheüs 4:18 zegt: 

“2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen (bevrijden) van alle boos werk,…………………….”. 

dat geeft voor mij aan dat Jezus Paulus toen naar IEDEREEN had gestuurd. 

“2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen (bevrijden) van alle boos werk,…………………….”. 



 

18 
 

Bedenk dat Paulus in Handelingen 26:17 zegt dat Jezus in Handelingen 9 zei dat hij hem zou sturen 

naar degenen van wie Hij HEM zou VERLOSSEN. 

“Hand. 26:17: Verlossende (bevrijden) u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 

Dus vanaf Handelingen 9 waren er enkele Joden en enkele Heidenen naar wie Jezus Paulus zond, van 

wie Jezus Paulus zou verlossen. Dat is een specifieke zending naar specifieke mensen, niet naar alle 

Joden en niet naar alle heidenen. Het zegt niet tegen iedereen; er staat naar degenen van wie Jezus 

Paulus zou verlossen. 

“Hand. 26:17: Verlossende (bevrijden) u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 

Maar tegen de tijd van 2 Timotheüs 4:18 zei Jezus tegen Paulus dat hij niet alleen tot de Joden en 

degenen die de Joden zegenden moest prediken, maar tot elk kwaad werk waarvan Jezus hem zou 

verlossen. Natuurlijk, als Paulus bij de Heer zou zijn, was hij niet langer verlost. 

“2 Tim. 4:18-20: 18 En de Heere zal mij verlossen (bevrijden) van alle boos werk, en (mij) bewaren tot 

Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

19 Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus. 

20 Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. 

Hoewel Paulus in Handelingen 28:8-9 nog de kracht had om te genezen als teken van een apostel, 

moest Paulus hier in 2 Tim. 4:20 Trofimus ziek achterlaten in Milete. 

“2 Tim. 4:21: Benaarstig u, om voor den winter te komen……………………….”.  

“2 Tim. 4:13: Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt,……”. 

Paulus probeerde zich voor te bereiden op een koude winter in de gevangenis. Hij had Timotheüs 

gevraagd om Zijn mantel te brengen, en nu,  

“2 Tim. 4:21: Benaarstig u, om voor den winter te komen……………………….”. En: 

U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders. 

“2 Tim. 4:22: De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.  
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