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Bijbelstudie 4

2 TIMOTHEÜS 3:10-17

TIMOTHEÜS
blijf standvastig

VRAGEN VERS 12-13
VRAGEN VERS 10-11

• Wie is het voorbeeld voor
Timotheüs?
• Onderstreep waarin
Timotheüs hem navolgt.
• Lees Handelingen 14:19.
Wat is er in Lystre (de
geboorteplaats van
Timotheüs) met Paulus
gebeurd?
• Leg in je eigen woorden uit
waarin Paulus een voorbeeld
is voor Timotheüs?
• Heb jij mensen in je
omgeving die voor jou een
voorbeeld zijn? Waarom zijn
zij een voorbeeld?
• Over welk woord
(eigenschap) uit vers 10 en
11 zou jij graag in gesprek
gaan met ‘een voorbeeld’?
Waarom?

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 Antiochië,
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.

• Wie zullen volgens Paulus
vervolgd worden?
• Omcirkel wat deze ‘boze
mensen en bedriegers’ doen.
• Wat betekent ‘godzalig
leven in Christus Jezus?’
• Waarom kun je ‘christenzijn’ en ‘vervolgd worden’
niet los van elkaar zien?
• Wie bedoelt Paulus met de
boze mensen en bedriegers?
• Wat heb jij nodig om
‘godzalig te leven in
Christus’?
• Is er christenvervolging in
Nederland? Zo ja, hoe?
• Eens of oneens: ‘de meeste
christenen in Nederland
lijken te veel op de wereld.
Daarom worden ze niet
vervolgd’.
• Welke verleidingen kom jij
tegen in je leven? Hoe ga je
daarmee om?

VRAGEN VERS 14-15

• Welke oproep doet Paulus
aan Timotheüs?
• Onderstreep wat het
resultaat is van het lezen
van de ‘heilige Schriften’.
• Waarom heeft Timotheüs
het nodig dat Paulus hem
deze opdracht geeft?
• Wat betekent ‘wijs kunnen
maken tot zaligheid?’
• Wat is er, behalve het
kennen van de Schriften,
hiervoor nog meer nodig
volgens vers 15?
• Wat verwacht jij dat Gods
Woord met je doet als je de
Bijbel gaat lezen? Hoe ga je
daarmee om?

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 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.

VRAGEN VERS 16-17

• Omcirkel waar Timotheüs de
Bijbel voor moet gebruiken.
• Wat is het uiteindelijke
doel van het lezen van de
Schriften?
• Wat betekent het dat de
Schrift ‘van God ingegeven
is’?
• Zeg in je eigen woorden
waarvoor Timotheüs de
Bijbel moet gebruiken.
• Wat betekent ‘tot alle
goed werk volmaaktelijk
toegerust’?
• Eens of oneens: ‘het doen
van goede werken is heel
Bijbels’.

Wat staat er?

Wat betekent het?

Wat is de boodschap voor jou?

