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36.  De Bijbel uitleggen 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden helpen: 
1.  een paar belangrijke regels voor het uitleggen van de 

Bijbel te leren. 
2.  deze regels ook consequent toe te passen. 
 
I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Aanbidding is God prijzen of bewonderen dat Hij 
Zichzelf heeft geopenbaard en heeft uitgelegd in Jezus 
Christus. 

Thema: Jezus is de grootste Uitlegger (Exegeet). 

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of 
leg het in eigen woorden uit. 
 
a. Jezus is de grootste Exegeet.  
Mozes bracht de wet die Gods recht tegenover de zonde 
van de mensen duidelijk maakte. Jezus bracht genade en 
waarheid die Gods persoonlijkheid en zijn plan voor 
verlossing openbaarde. Jezus Christus is de Grootste 
Exegeet (Uitlegger) van God. Hij doet God kennen! 
 
Johannes 1:16-18.  
16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid 
overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar 
goedheid en waarheid (HSV: de genade en de waarheid) 
zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit 
God gezien, maar de enige Zoon, die Zelf God is, die aan 
het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. 
 
b. Alleen de Bijbel bestuderen is niet genoeg.  
Mensen moeten ook naar Jezus Christus (de Waarheid) 
komen, omdat hij de Kern van de Bijbelboodschap is. 
 
Johannes 5:39-40.  
39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig 
leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, 
40 maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 
 
c. Jezus is de Grootste Bijbel Geleerde.  
Alles wat Hij leert en beveelt komt van God de Vader. 
Wie de juiste houding heeft, namelijk de gewilligheid om 
de wil van God de Vader te doen, zal weten dat wat Jezus 
Christus leert van God Zelf komt. 
 

Johannes 7:15-19.  
15 De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet Hij dat allemaal, 
terwijl Hij geen opleiding heeft gehad?’  
16 Jezus zei: ‘Wat Ik onderwijs heb Ik niet van Mijzelf, 
maar van Hem die Mij gezonden heeft. 17 Wie ernaar 
streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van 
God komt of dat Ik namens Mezelf spreek. 18 Wie 
namens Zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie 
uit is op de eer van wie Hem gezonden heeft is 
betrouwbaar; Hij bedriegt niemand. 19 U hebt van Mozes 
toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de 
wet. Waarom probeert u Mij te doden?’ 
 
Johannes 17:17.  
17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de 
waarheid. 
 
d. De Bijbel is Gods waarheid.  
Door deze waarheid zet God ons apart van de zonde en 
wijdt Hij ons toe aan zijn plan. 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 
zinnen) God aanbidden als Degene die Zich volkomen 
geopenbaard (uitgelegd) heeft in Jezus Christus. 
 
II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
Bijbeluitleg. 

Lees voor of leg uit. 
Jezus waarschuwt voor valse leraren en Paulus beveelt 
christen arbeiders om rechte voren te trekken bij het 
brengen van Gods Woord (NBG). Dat wil zeggen om de 
waarheid regelrecht (zonder verdraaiing) te verkondigen 
(NBV). 
 
III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 

Thema: Gods Woord correct uitleggen. 

Dag 1 Matteüs 22:23-33. 
Wie de Bijbel niet kent, dwaalt. 

Dag 2 Lucas 11:37-52. 
Wie de Bijbel in menselijke wetten verandert, 
wordt veroordeeld. 

Dag 3 Marcus 7:1-9. 
Wie de Bijbel ontkracht door mensgemaakte 
tradities, vereert God tevergeefs. 
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Dag 4  1 Korintiërs 4:6-7. 
Bedenk niets boven wat er in de Bijbel 
geschreven staat. 

Dag 5 2 Korintiërs 4:1-6. 
Vervals de Bijbel niet. 

Dag6BS  2 Timoteüs 2:9-19. 
Snijd Gods Woord recht. 

Dag 7 Titus 1:9-16. 
Houd de boodschap van de Bijbel vast in 
overeenstemming met de gezonde leer. 

Dag 8 Openbaring 22:10-19. 
Houd de inhoud van de Bijbel niet geheim en 
voeg er ook niets aan toe. 

Dag 9 Galaten 1:6-9. 
Wie een ander evangelie brengt wordt vervloekt. 

Dag 10 1 Tessalonicenzen 2:13-16. 
Wie Gods Woord verspreidt kan rekenen op 
tegenstand. 

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: Hoe moet je de Bijbel uitleggen? 

a.  Waarom moeten we in elk Bijbelgedeelte vaststellen 
welke toehoorder God bedoelt aan te spreken? 

b.  Wat is de nadruk in de volgende Bijbelgedeelten? 
 Hebreeën 1:1; Hebreeën 3:12; Hebreeën 8:12; 

Hebreeën 10:24-25; Hebreeën 10:32-34; Hebreeën 
11:8-10; Hebreeën 12:22-24 ; Hebreeën 13:5. 1 

                                                           
1 Hebreeën 1:1. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in 
het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 
Hebreeën 3:12. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van 
u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende 
God, 
Hebreeën 8:12. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik 
niet meer denken.’ 
Hebreeën 10:24-25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe 
aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te 
blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet 
naderen. 
Hebreeën 10:32-34. Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het 
licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt 
standgehouden: 33 enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen 
te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten 
doormaken. 34 U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen 
u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de 
wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. 
Hebreeën 11:8-10. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen 
werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en 
hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij 
naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. 

c.  Wat zijn voorbeelden uit de geschiedenis in de Bijbel 
die wij mogen navolgen? 

d.  Wat zijn zaken (leerstellingen) die te maken hebben 
met de cultuur van het Koninkrijk van God? 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 
hun antwoord opschrijven in hun map: 
Welke regels voor Bijbel uitleg gebruik jij? 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
 
V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 
 

BIJBELUITLEG 

2 Timoteüs 2:15 

Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd  
voor God te stellen,  

als een arbeider die zich niet behoeft te schamen  
en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 

 
2 Timoteüs 2:15 (HSV) 

 
VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Een arbeider die regelrecht de waarheid 
verkondigt (die rechte voren trekt, NBG). 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 
2 Timoteüs 2:1-26. 

1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus 
Jezus. 2 Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij 
hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt 
                                                                                           
Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij 
daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door 
God zelf ontworpen en gebouwd. 
Hebreeën 12:22-24. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de 
levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in 
vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in 
de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de 
geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 
voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het 
gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. 
Hebreeën 13:5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem 
genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u 
afvallen, nooit zal ik u verlaten.’ 
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zijn om anderen te onderwijzen (HSV: En wat u van mij 
gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan 
trouwe mensen, die bekwaam zijn om ook anderen te 
onderwijzen). 3 Deel in het lijden (HSV: lijdt) als een 
goed soldaat van Christus Jezus. 4 Iemand die in 
krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven 
daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem 
zijn. 5 Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan 
de regels houdt. 6 De boer die het zware werk doet, heeft 
als eerste recht op de oogst. 7 Denk na over wat ik je heb 
gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook 
begrijpt. 
8 Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht 
van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik 
verkondigd, 9 daarom heb ik veel te verduren en ben ik 
zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het Woord 
van God laat zich niet gevangenzetten; 10 daarom 
verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook 
zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister 
ontvangen. 11 Deze boodschap is betrouwbaar: 
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem 
leven; 12 als wij volharden, zullen we ook met Hem 
heersen; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook 
verloochenen; 13 als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons 
trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 
14 Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten 
overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. 
Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de 
toehoorders ten onder gaan. 15 Span je in om voor God te 
staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet 
voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de 
waarheid. (HSV: Doe uw uiterste best om uzelf 
welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich 
niet behoeft te schamen en die het Woord van de 
waarheid recht snijdt.) 16 Luister niet naar zinloos en leeg 
gezwets, want het voert steeds verder van God weg. 17 
Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel. 
Ook Hymeneüs en Filetus 18 zijn van de waarheid 
afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft 
plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van 
anderen. 19 Maar het fundament dat God gelegd heeft, 
ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift (HSV: met dit 
zegel): ‘De Heer weet (HSV: kent) wie Hem toebehoren’ 
en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit 
de weg gaan’. 20 In een groot huis zijn er niet alleen 
voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en 
aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden 
(HSV: eervol), de laatste voor dagelijks gebruik (HSV: 
oneerval gebruik). 21 Als iemand zich van alle kwaad 
gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd 
voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en 
geschikt is voor elk goed doel. 
22 Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaar-
digheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met 
een zuiver hart aanroepen. 
23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties (HSV: 
strijdvragen); je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een 

dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor 
iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en 
een verdraagzaam mens (HSV: bekwaam om te onderwij-
zen, en iemand die de kwaden kan verdragen), 25 en zijn 
tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de 
Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren 
kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die 
hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn 
wil te doen. 

2. Nadruk. 

Gods Woord mag niet op elke willekeurige manier 
uitgelegd worden. Wij moeten Gods oorspronkelijke 
bedoeling begrijpen. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

2:1. Een arbeider ontvangt voordat hij kan geven. 
Timoteüs is een arbeider, iemand die het evangelie aan 
verloren mensen verkondigt en verloste mensen opbouwt. 
Een arbeider moet sterk zijn, niet in eigen kracht en 
kunnen, maar door de genade die in Christus bestaat en 
beschikbaar is.  
 
Genade is een onverdiend cadeau van God/Christus en 
werd in Timoteüs’ leven zichtbaar als volgt: Timoteüs 
werd vóór alle tijden uitgekozen (2 Timoteüs 1:92). Hij 
kreeg een goede oma en moeder die hem Gods Woord 
leerde (2 Timoteüs 1:53). Hij ontving de Heilige Geest 
van kracht, liefde en bezonnenheid (NIV: zelfbeheer-
sing)(2 Timoteüs 1:74). Hij ontving een geestesgave om 
zijn bediening uit te voeren (2 Timoteüs 1:65). Hij kreeg 
een van de grootste apostelen als mentor, die hem de 
gezonde woorden (HSV) van het christelijke geloof leerde 
(2 Timoteüs 1:13-146). Mensen kunnen niets vergelijk-
baars tegenover de genade van God/Christus stellen. 
 
2:2. Een arbeider moet het dan doorgeven. 
Ongeveer 14 jaar lang (50-64 n.C.) heeft Timoteüs heel 
veel van zijn mentor, Paulus, geleerd. Hij heeft met Paulus 
meegereisd (het ‘met hem’-principe)(Marcus 3:14, 
NBG7), zijn voorbeeld dagelijks gezien, persoonlijke 
gesprekken met hem gevoerd, zijn verkondiging en 

                                                           
2 2 Timoteüs 1:9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige 
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade 
besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus 
Jezus, 
3 2 Timoteüs 1:5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je 
grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik 
overtuigd – jij nu ook hebt. 
4 2 Timoteüs 1:7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
5 2 Timoteüs 1:6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden 
van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 
6 2 Timoteüs 1:13-14 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die 
je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in 
Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, 
het goede dat je is toevertrouwd. 
7 Marcus 3:14 (NBG) En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem 
zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken 
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onderricht gehoord en zijn vervolgingen en verdrukkingen 
van heel dichtbij meegemaakt (2 Timoteüs 3:10-118).  
 
Timoteüs was niet de enige ‘getuige’ van dit alles: er waren 
veel van zulke getuigen. Een ‘getuige’ is hier niet een 
passieve toeschouwer, maar een actieve medewerker, 
iemand die net als Paulus en Timoteüs de boodschap van 
de Bijbel aan anderen vertelt.  
 
Paulus spoort Timoteüs aan niet alleen maar een leraar te 
zijn, maar ook een vermenigvuldiger van leraren! Hij 
moedigt hem aan zelf een maker van discipelen (volwassen 
christenen) te zijn en hen op te leiden makers van 
discipelen te vermenigvuldigen.  
 
2:3-7. Doorgeven is zware arbeid. 
Doorgeven wat jezelf geleerd hebt, is niet eenvoudig.  
 
a. Soldaat. Een arbeider is een soldaat van Christus. 
Soldaten moeten bereid zijn te vechten en te lijden voor 
het evangelie (2 Timoteüs 1:89; 2:910; 3:1211). Wanneer er 
gestreden wordt, heeft een soldaat maar één ding voor 
ogen: het doel en de overwinning. Hij laat zich niet 
afleiden door minder belangrijke zaken. Hij wil alleen zijn 
Kapitein (Christus) behagen, die hem voor Gods 
Koninkrijk geworven heeft. 
 
b. Atleet. (NBG: Kampvechter) Een arbeider is ook 
iemand die deelneemt aan een wedstrijd in de arena, een 
atleet voor Christus. Atleten strijden in de wedloop om de 
prijs te behalen. Maar atleten moeten wel volgens de regels 
van de sport meedoen.  
 
De regels sluiten ook de regels voor de correcte uitleg van 
de Bijbel in: leren en verkondigen in overeenstemming 
met de waarheid zoals God dat bedoeld heeft. Naast de 
regel van ‘wat’ (de waarheid) moet hij zich ook houden 
aan de regel van ‘hoe’ (de liefde voor God en de naaste). 
 
c. Boer. (NBG: Landman). Een arbeider is ook een boer of 
landman voor Christus. Boeren staan vroeg op en werken 
heel hard. De tegenstelling van een hardwerkende boer 
wordt in Spreuken 20:412 en 24:30-3413 beschreven. Een 

                                                           
8 2 Timoteüs 3:10-11 10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn 
leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 en je 
hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in 
Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal 
doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered.  
9 2 Timoteüs 1:8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te 
getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, 
maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 
10 2 Timoteüs 2:9 daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een 
misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet 
gevangenzetten; 
11 2 Timoteüs 3:12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus 
willen leven, zullen worden vervolgd. 
12 Spreuken 20:4 Een luiaard ploegt niet in de herfst, en vraagt zich in 
de zomer af waarom hij niet kan oogsten. 

arbeider mag en zal het eerste van de vruchten genieten: 
zijn eigen geloof, hoop en liefde zullen groeien en hij zal 
hetzelfde zien gebeuren bij anderen!   
 
2:8-10. Zijn mentor gaf het voorbeeld van trouw en 
volharding.  
Timoteüs’ geestelijke vader, leraar en mentor, Paulus, 
heeft de waarheid verkondigd. (vgl. Galaten 1:6-914).  
 
Zijn mentor betaalt ook de prijs: terwijl Paulus dit schrijft, 
zit hij geboeid in de gevangenis te Rome. Paulus is bereid 
alle moeilijkheden en tegenstand op aarde te verdragen 
zodat de uitverkoren mensen gered mogen worden en ook 
deel mogen krijgen aan de eeuwige heerlijkheid.  
 
2:11-13. Het belang van trouw. 
God/Christus belooft en dreigt. Een christen die voor het 
evangelie lijdt, maar toch volhardt, zal met Christus 
heersen (vgl. Openbaring 3:21-2215).  
 
Maar iemand die zich een christen noemt en onder druk 
Christus verloochent, zal ook door Christus verloochend 
worden.  
 
Christus beloont de trouw van zijn arbeiders, maar straft 
hun ontrouw. Hij blijft altijd trouw aan zijn beloften, 
maar ook trouw aan zijn dreigementen (Matteüs  
10:32-3316)! 2 Timoteüs 2:13 mag niet los van 2 Timo-
teüs 2:12b uitgelegd worden. Christus zal niet trouw blij-
ven en het eeuwige leven geven aan mensen die ontrouw 
aan Hem worden en Hem verloochenen! Dan zal Hij 
trouw blijven aan zijn dreigement en hen voor God de 
Vader verloochenen.  
 
  

                                                                                           
13 Spreuken 24:30-34 Ik liep over het veld van een luiaard, door de 
wijngaard van een dwaas. 31 Alles was overwoekerd door onkruid, zijn 
hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin. 32 Ik zag het, en 
nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit. 33 Nog 
even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog 
blijven liggen? 34 Armoede overvalt je als een struikrover, als een bandiet 
slaat gebrek je neer. 
14 Galaten 1:6-9 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van 
hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot 
een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn 
alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van 
Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in 
strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de 
hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu 
opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u 
hebt ontvangen – vervloekt is hij! 
15 Openbaring 3:20-21 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen 
samen eten, ik met hem en hij met mij.  
21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.  
16 Matteüs 10:32-33 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal 
ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij 
verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de 
hemel. 
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2:14. Een arbeider hoort geen nutteloze woordenstrijd te 
voeren. 
Paulus beveelt Timoteüs om nutteloze woordenstrijd te 
vermijden. Een arbeider moet zich niet laten afleiden door 
zinloze debatten over het geloof of over enig ander 
onderwerp.  
 
In de eerste eeuw na Christus waren er Joden die alles 
deden om christenen weer terug te brengen onder de 
Joodse wet (Matteüs 23:1517; Handelingen 15:118; de brief 
aan de Galaten). Deze Joden hadden de wet van Mozes 
bewerkt en veranderd in 613 mensgemaakte wetten 
(Matteüs 15:6-919). Zij probeerden christenen te over-
tuigen dat zij zich aan al deze wetten moesten houden!  
 
En de Joden hielden zich eindeloos bezig met de Joodse 
geslachtsregisters om te bepalen of iemand een echte Jood 
was of niet (Titus 3:920). Paulus waarschuwt dat wie zich 
toch ophoudt met zulke woordenstrijd, afglijdt naar het 
verderf. 
 
2:15. Wees een arbeider die regelrecht de waarheid 
verkondigt. 
NBG: die rechte voren trekt bij het brengen van het 
Woord der waarheid. HSV: die het Woord van de 
waarheid recht snijdt. 
 
a. Test en goedkeuring. “Doe je uiterste best om (na 
serieuze toetsen) door God goedgekeurd te worden. Wees 
een arbeider (een verkondiger van het Woord) die zich 
voor niets (en niemand) schaamt en rechte voren trekt bij 
het hanteren van het Woord van waarheid.”  
 
Het zijn uiteindelijk niet de Joodse geleerden (theologen) 
met hun oordelen of welk ander mens dan ook die 
bepalen hoe je beoordeeld gaat worden. Het is Christus 
die je steeds in allerlei situaties test om je echtheid, 
oprechtheid, eerlijkheid en liefde voor de waarheid op de 
proef te stellen. Het is Christus die je beoordeelt. Als je 
voor deze toetsen slaagt, keurt hij je goed! Let op zijn 

                                                           
17 Matteüs 23:15 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 
jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en 
wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie 
tot een hellekind in het kwadraat. 
18 Handelingen 15:1 Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die 
betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig 
het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden 
worden gered. 
19 Matteüs 15:6-9 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo 
ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. 
7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:  
8 “Dit volk eert mij met de lippen,  
maar hun hart is ver van mij;  
9 tevergeefs vereren ze mij,  
want ze onderwijzen hun eigen leer,  
voorschriften van mensen. 
20 Titus 3:9 Maar houd je verre van dwaze speculaties en 
geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is 
allemaal nutteloos en dwaas. 

woorden van goedkeuring in Matteüs 24:45-4721 en 
Matteüs 25:2122.  
 
Het woord van de waarheid is boven alles het evangelie 
zoals Jezus en Paulus het gebracht hebben (Johannes 
17:1723; Galaten 1:6-9). Het is ook Gods hele openbaring 
in de Bijbel (Handelingen 20:2724).  
 
b. Rechte voren trekken (NBG). De woorden: “rechte voren 
trekken met het Woord van de waarheid” hebben al veel 
discussie veroorzaakt. De grote voorstander van de bede-
lingenleer, C.I. Scofield, heeft zijn hele bedelingentheo-
logie opgebouwd rondom de King James vertaling, 
“Rightly dividing the Word”. Hij meent dat de hele Bijbel 
in twee delen verdeeld moet worden: één deel gaat dan 
over Gods plan met de Joden (en heeft niets met de 
christenen te maken) en het andere deel gaat dan over 
Gods plan met de niet-Joden (en heeft niets met Israël te 
maken). Scofield verkondigd twee verschillende plannen 
van God, twee heilige boeken, twee manieren van gered 
worden, twee volken van God en twee eindbestemmingen: 
voor Israël de zegeningen op aarde en voor christenen de 
zegeningen in de hemel. Scofield trekt hier geen rechte 
voor met de waarheid!  
 
Het Griekse woord ‘orthotomeo’ betekent geheel iets 
anders. Het woord wordt ook in de Griekse vertaling van 
het Oude Testament gebruikt in Spreuken 3:625 en 11:526 
waar het in beide gevallen betekent: ‘een weg effenen of 
recht maken’. Het betekent een weg in een rechtdoor-
gaande richting bouwen of banen door een dichtbebost of 
bergachtig terrein’. De bedoeling is dat de reiziger op zo’n 
weg recht op zijn doel kan afgaan. 
  
In 2 Timoteüs 2:15 beveelt Paulus Timoteüs om Gods 
Woord van waarheid te spreken, recht op zijn doel 
afgaand. En zich niet te laten afleiden door een getwist om 
woorden met tegenstanders. Het gaat dus niet om een 
specifieke interpretatie van de Bijbel, maar om het hante-
ren van Gods Woord. Timoteüs moet zich niet ophouden 
met zinloze debatten met mensen van een andere gods-
dienst. Hij moet zich niet in een positie van verdediging 
laten dwingen tegenover de aanhangers van andere gods-

                                                           
21 Matteüs 24:45-47 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die 
de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te 
geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer 
komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 
22 Matteüs 25:21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een 
goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in 
het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer.” 
23 Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de 
waarheid. 
24 Handelingen 20:27 want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te 
verkondigen (NBG). 
25 Spreuken 3:6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht 
maken (NBG). 
26 Spreuken 11:5 Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, een 
goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag. 
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dienstige overtuigingen, maar juist blijven aanvallen (door 
Gods Woord te verkondigen en te onderwijzen). Hij moet 
niet verstrikt raken in een getwist om woorden, wetten, 
geslachtsregisters, e.d., maar recht op het doel afgaan en 
het evangelie zo duidelijk mogelijk verkondigen, erop 
aandringen zelfs wanneer mensen het niet graag horen 
(2 Timoteüs 4:227). Hij moet mensen “heel de raad van 
God verkondigen“ (Handelingen 20:27, HSV), niet meer 
een deel ervan en ook niet versnipperd in zgn. bedelingen. 
Hij moet “niets bedenken boven wat er (in de Bijbel) 
geschreven staat” (1 Korintiërs 4:628). 
 
2:16-18. Vermijd zinloze discussies. 
Zinloos gepraat leidt alleen maar verder weg van God en 
vernietigt mensen als een kanker. Twee valse leraren onder 
de christenen (zie 1 Timoteüs 1:19b-2029) zijn het rechte 
spoor van de waarheid kwijtgeraakt door te beweren dat 
de opstanding al plaatsgevonden had (2 Timoteüs 2:1730).  
 
Valse leraren breken het geloof van andere mensen af. 
Daarom worden zij bij name genoemd om christenen 
tegen hen te waarschuwen.  
 
2:19. De waarheid staat onwankelbaar vast.  
a. Fundament.  
Niettemin staat het hechte fundament van God vast. Met 
het fundament wordt hier waarschijnlijk niet Jezus 
Christus bedoeld (1 Korintiërs 3:10-1131) en ook niet de 
apostelen (Efeziërs 2:2032), maar de ware Gemeente (Kerk) 
van Jezus Christus.  
 
De woorden ‘staat vast’ staat in de voltooid verleden tijd 
die betekent dat het fundament in het verleden gelegd is 
en vanaf die tijd er steeds staat. Dus dat de Gemeente van 
Christus staande blijft ondanks de valse leraren! Ook in  
1 Timoteüs 3:1533 wordt de Gemeente ‘een fundament’ 
                                                           
27 2 Timoteüs 4:2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu 
uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het 
onderricht vereist. 
28 1 Korintiërs 4:6 Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en 
mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk 
uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U 
mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de 
ander. 
29 1 Timoteüs 1:19b-20 19 toegerust met geloof en een zuiver geweten, 
moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, 
heeft hun geloof schipbreuk geleden. 20 Onder hen bevinden zich 
Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te 
leren dat ze God niet moeten lasteren. 
30 2 Timoteüs 2:17 Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een 
gezwel. Ook Hymeneüs en Filetus 
31 1 Korintiërs 3:10-11 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit 
genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het 
fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop 
letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament leggen 
dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 
32 Efeziërs 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 
33 1 Timoteüs 3:15 voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan 
weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen 
de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid. 

van de waarheid genoemd.  
 
b. Zegel.  
Gods fundament heeft geen inscriptie of opschrift (NBV), 
maar een ‘zegel’ (HSV) of ‘merk’ (NBG): “De Heer weet 
wie Hem toebehoren” (NBG: De Here kent zijn mensen) 
en “Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht 
uit de weg gaan” (NBG: Laat ieder die de naam van de 
Here noemt afstand nemen van de ongerechtigheid).  
 
Een ‘zegel’ betekent bescherming op gezag van hoger hand 
en dus een waarschuwing tegen mensen die ermee willen 
knoeien (vgl. Matteüs 27:6634)!  
 
Een zegel betekent een waarmerk van echtheid en een 
eigendomsmerk (Hooglied 8:6a35). Christenen die het 
Woord van de waarheid hebben aangenomen zijn 
verzegeld met de Heilige Geest (Efeziërs 1:1336), zijn 
wedergeboren kinderen van God en behoren God toe.  
 
Een zegel garandeert ook zekerheid: van eeuwigheid af 
kent de Heer zijn uitverkorenen (Efeziërs 1:437; 
1 Timoteüs 1:938). 
 
Maar de zegel heeft twee kanten: Aan de ene kant garan-
deert de Heer dat de christenen Zijn uitverkorenen zijn. 
Aan de andere kant kunnen christenen dat alleen zeker 
weten wanneer ze afstand nemen van de ongerechtigheid 
(o.a. de leugens van de andere godsdiensten, sekten en 
filosofieën). De ene zekerheid kan niet bestaan zonder de 
andere! Zekerheid van rechtvaardiging is alleen mogelijk 
als er ook heiliging is (Romeinen 6:6,1139; Jakobus  
1:22-2540; 2:17,22-2441)! Iemand die zich een christen 
                                                           
34 Matteüs 27:66 Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te 
verzegelen en er bewakers voor te zetten. 
35 Hooglied 8:6a Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je 
arm. 
36 Efeziërs 1:13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid 
gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, 
gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 
37 Efeziërs 1:4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld 
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver 
te zijn, 
38 1 Timoteüs 1:9 We weten ook dat de wet er niet is voor de 
rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor 
goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, 
die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 
39 Romeinen 6:6,11 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem 
gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we 
mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 11 Zo moet u ook uzelf 
zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
40 Jakobus 1:22-25 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet 
wat u gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er 
niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren 
in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij 
vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de 
volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die 
hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk 
ten deel, juist om wat hij doet. 
41 Jakobus 2:17,22-24 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet 
daadwerkelijk bewijst, is het dood. 22 U ziet hoe geloof en handelen daar 
hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 
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noemt, maar niet afstand doet van de ongerechtigheid, 
kan nooit zeker zijn dat hij verlost is!  
 
2:20-23. Mensen staan niet allemaal op dezelfde lijn met 
betrekking tot de waarheid.  
a. Voorwerpen met verschillende bestemming.  
De Gemeente in haar tegenwoordige verschijning op aarde 
is onvolmaakt. Sommige mensen zijn oprechte en toege-
wijde christenen en worden vergeleken met ‘voorwerpen 
van goud’. Anderen zijn gelovig, maar minder toegewijd 
aan de waarheid en worden vergeleken met ‘voorwerpen 
van zilver, hout of aardewerk’. Zij zijn allen voorwerpen 
‘met eervolle bestemming’.  
 
Maar dan zijn er ook mensen die tot de Gemeente of Kerk 
lijken te behoren, maar niet wedergeboren zijn. Ze worden 
vergeleken met ‘voorwerpen met minder eervolle 
bestemming’ (Lees Matteüs 13:24-30,36-43,47-5042; 
Romeinen 9:20-2343). 
 
b. Een voorwerp met eervolle bestemming worden.  
De enige manier om zeker te zijn dat je een voorwerp met 
eervolle bestemming bent, is afstand te nemen van de 
ongerechtigheid en je van alle ongerechtigheid te reinigen.  
 
Zekerheid van verlossing (rechtvaardiging door het geloof 
in Jezus Christus) is onlosmakelijk verbonden met 
heiliging (heiliging door gehoorzaamheid aan Jezus 
Christus) (Jakobus 2:8-1344). 
God wil vooral gereinigde christenen in zijn dienst gebrui-
ken. Daarom moeten christenen doelgericht de zonden, 
die ze in hun jeugd aangeleerd hebben, afleggen. Ze 
moeten jagen naar alles wat recht en trouw is in Gods 
ogen en naar liefde en vrede onderling. En zich bewust 

                                                                                           
23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op 
God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij 
wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig 
wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 
42 Matteüs 13:24-30,36-43,47-50 Gelijkenis van het onkruid tussen het 
graan  en de gelijkenis van het volle sleepnet met vis. 
43 Romeinen 9:20-23 20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt 
tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: 
Waarom hebt gij mij zo gemaakt? 21 Of heeft de pottebakker niet de 
vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp 
te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? 22 En als 
God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de 
voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel 
lankmoedigheid verdragen heeft – 23 juist om de rijkdom zijner 
heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die 
Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? 
44 Jakobus 2:8-13 8 Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt 
dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. 
9 Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de 
wet u als overtreders. 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt 
struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. 11 Want hij die 
gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ 
Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 
12 Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen 
doorstaan van de wet die vrijheid brengt. 13 Onbarmhartig zal het 
oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de 
barmhartigheid overwint het oordeel. 

afkeren van onverstandige strijdvragen die alleen maar 
twisten teweeg brengen. Paulus denkt vooral aan 
strijdvragen met niet-christenen.  
 
Een gezonde discussie rondom de waarheden in de Bijbel 
door christenen wordt hier overigens helemaal niet mee 
uitgesloten (Handelingen 17:2-4,1145)!  
 
2:24-26. Een arbeider moet niet twisten, maar onderricht 
geven. 
Een arbeider moet vriendelijk blijven ook tegenover 
dwarsdrijvers of tegenstanders. Hij moet geduldig met 
mensen kunnen omgaan, bekwaam zijn om hen te 
onderrichten en met zachtmoedigheid de tegenstanders 
terechtwijzen.  
 
Niet alle tegenstanders zijn moedwillig opstandig of leren 
met opzet verkeerde leerstellingen. Velen zijn gevangen in 
een strik van de duivel en zijn leugens. Alleen de waarheid 
(Christus en zijn Woord) kan hen bevrijden uit deze strik 
van leugens (Johannes 8:31-4446). 
 
VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 
Hem leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 
 
VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 

                                                           
45 Handelingen 17:2-4,11 Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, 
en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen (HSV: gesprek 
vanuit de Schriften). Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij 
aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest 
opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ 4 
Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, 
evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit 
de hogere kringen. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in 
Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging 
van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of 
het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 
46 Johannes 8:31-44 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 
‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U 
zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: 
‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf 
geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf 
van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de 
Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, 
zult u werkelijk vrij zijn. …  43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? 
Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. 44 Uw vader is de duivel, 
en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een 
moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen 
waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een 
aartsleugenaar, de vader van de leugen. 


