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de laatste dagen 
van de christenheid
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terugblik op deel 1

❑ het tijdframe: 
▪ het einde van zes millennia sinds Adam
▪ het einde van twee millennia sinds Christus' 

heengaan

❑ de stukken die de laatste eeuw op het schaakbord 
zijn gezet:
▪ Egypte, Libanon, Syrië, Ammon (Jordanië) , 

Israël, Jeruzalem, Palestina
▪ binnenkort: Edom (Neom)
▪ nog ontbrekend:

o een tempel in Jeruzalem
o Babel als wereld-handelscentrum  
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vandaag, deel 2:

❑ de toekomst van de christenheid
▪ vanuit Paulus' tweede brief aan Timotheüs

o vanuit de gevangenis geschreven

1:8
Schaam je dus niet voor het getuigenis van 
onze Heer noch voor zijn gevangene, maar 
lijd samen kwaad in het goede bericht...



vandaag, deel 2:

❑ de toekomst van de christenheid
▪ vanuit Paulus' tweede brief aan Timotheüs

o vanuit de gevangenis geschreven
o allen in Asia hadden hem verlaten

1:15
Dit weet je, dat allen die Asia zijn zich mij 
hebben afgekeerd, van wie Fygelus is en 
Hermogenes.



vandaag, deel 2:

❑ de toekomst van de christenheid
▪ vanuit Paulus' tweede brief aan Timotheüs

o vanuit de gevangenis geschreven 
o allen in Asia hadden hem verlaten
o een persoonlijke afscheidsbrief

▪ het grote geheel is niet langer aanspreekbaar 
▪ maar individuën ("maar jij.."; 3:10, 14; 4:5)



vandaag, deel 2:

❑ de toekomst van de christenheid
▪ vanuit Paulus' tweede brief aan Timotheüs

o vanuit de gevangenis geschreven 
o allen in Asia hadden hem verlaten
o een persoonlijke afscheidsbrief
o met waarschuwingen, bemoedigingen en 

aanbevelingen...



2Timotheüs 3

1 Weet dit echter, 
dat in [de] laatste dagen, 
gevaarlijke tijden zullen zijn,

in het voorgaande was Timotheüs 
gewaarschuwd voor massieve tegenstand



2Timotheüs 3

1 Weet dit echter,
dat in [de] laatste dagen, 
gevaarlijke tijden zullen zijn, 

• in 1Tim.4:1 had Paulus ontwikkelingen 
voorzegd "in latere tijden" >



laat
> Paulus aan het 
eind van zijn leven

latere tijden
> latere generaties

laatste dagen
> eindfase



2Timotheüs 3

1 Weet dit echter,
dat in [de] laatste dagen, 
gevaarlijke tijden zullen zijn, 

niet "de laatste dagen"
o Paulus refereert niet aan de uitdrukking 

zoals in de profeten (m.b.t. Israël)
o accent ligt op "láátste dagen" = eindfase



2Timotheüs 3

1 Weet dit echter, 
dat in [de] laatste dagen,
gevaarlijke tijden zullen zijn, 

Grieks woord komt nog slechts 1x meer voor:

... kwamen Hem twee bezetenen uit de 
grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat 
niemand langs die weg kon voorbijgaan.
-Matteüs 8:28 (NBG51)-



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn:  

niet "zwaar" (SV, NBG51) vanwege
▪ verdrukking
▪ honger 
▪ oorlog

maar gevaarlijk vanwege hoe 'men' zal zijn...
in 'de christelijke wereld' (zie :5)!
▪ gevaar is gelegen 

om in deze stroom meegenomen te worden 



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn:
liefhebbers van zichzelf, 

> egocentrisch
eigen...

• opinie
• gevoelens
• belangen



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf,
liefhebbers van geld, 

niet perse 'geldgierig'
maar gefocusd op geld...
vergl. 1Tim.6:5 (NBG51):

"de godsvrucht als iets 
winstgevends beschouwen"
• welvaarts-evangelie!



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 

in Rom.1:30 (NBG51)
• grootsprekers > pretentieus



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
hoogmoedig, 

> meer lijken dan men is
▪ > social media!



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
hoogmoedig,
lasteraars,  

Gr. blasphemos
= onwaar kwaadspreken



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
hoogmoedig, 
lasteraars, 
voor ouders ongezeggelijk, 

> anti-autoritaire opvoeding



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
hoogmoedig, 
lasteraars, 
voor ouders ongezeggelijk,
ondankbaar, 

ook met het idee dat men zelf de 
'zegeningen' heeft afgedwongen



2Timotheüs 3

2 want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
hoogmoedig, 
lasteraars, 
voor ouders ongezeggelijk, 
ondankbaar, 
onrechtschapen,  

> profaan, banaal



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid, 

geen affectie met het natuurlijke:
• > gender-diversiteit
• > botox-cultuur 



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid,
onverzoenlijk, 

onwillig om tegemoet te komen
> 'voor jezelf kiezen'!



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk,
verdachtmakers, 

> diabolisch
= lett. dooréénwerpend

met het oogmerk in een kwaad 
daglicht te stellen



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk, 
verdachtmakers, 
onbeheerst, 

St.Vert en NBG51: onmatig
• tegenwoordig met het excuus dat men 

daar niets aan kan doen (> 'verslaving') 



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk, 
verdachtmakers, 
onbeheerst,
ruw, 

> grof, onbeschaafd



2Timotheüs 3

3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk, 
verdachtmakers, 
onbeheerst, 
ruw, 
zonder genegenheid voor het goede,



2Timotheüs 3

4 verraders,  

> ontrouw aan wat men steunen, 
het schenden van trouw;
• spugen in de bron waaruit men put



2Timotheüs 3

4 verraders, 
overhaast, 

1x meer in het NT: Hand.19:36: 
• overijld (NBG51)
• onbedacht (St. Vert)
vergl. het motto: 'doen wat je voelt'



2Timotheüs 3

4 verraders, 
overhaast,
beneveld, 

> rookgordijnen, vage redeneringen



2Timotheüs 3

4 verraders, 
overhaast, 
beneveld,
meer liefhebbers van genot 
dan van God, 

leuk, lekker, kietelend belanrijker 
dan waarheid en wat GOD zegt!

vergl. 2Tim.4:3
"het gehoord gekieteld" (verwend)



2Timotheüs 3

5 ze hebben een vorm van eerbied, 
maar de kracht daarvan geloochend.
Mijd ook dezen.

deze verzen gaan over de religieuze wereld!
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= de waarheid, het Evangelie, de Schriften!
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2Timotheüs 3

5 ze hebben een vorm van eerbied, 
maar de kracht daarvan geloochend.
Mijd ook dezen.

= vermeng je niet met die wereld
houd afstand!



2Timotheus 3

14 Maar jij, 
blijf in de dingen die je leerde 

en bevestigd werd, 
bewust bij wie jij leerde,  

15 en dat je van kindsbeen af, 
de heilige Schriften hebt waargenomen, 

die je wijsheid vermogen te geven 
tot redding, 

door geloof, dat in Christus Jezus is, 



2Timotheus 3

16 Elk Geschrift, door God geïnspireerd 
is ook nuttig, tot onderwijzing, 

tot weerlegging, 
tot correctie, 

tot opvoeding in de rechtvaardigheid, 
17 opdat de mens Gods toegerust zou zijn, 

tot alle goed werk volkomen toebereid. 


