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

2Timotheüs 3



1 Weet dit echter, 
dat in [de] laatste dagen, 
gevaarlijke tijden zullen zijn,
2 Want de mensen zullen zijn: 
liefhebbers van zichzelf, 
liefhebbers van geld, 
arrogant, 
pochers, 
lasteraars, 
voor ouders ongezeglijk, 
ondankbaar, 
niet-integer,

2Timotheüs 3



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

2Timotheüs 3



3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk, 
verdachtmakers, 
onbeheerst, 
onhandelbaar, 
zonder genegenheid voor het goede,
4 verraders, 
overhaast, 
beneveld, 
meer liefhebbers van genot dan van God,

2Timotheüs 3



3 zonder natuurlijke genegenheid, 
onverzoenlijk, 
verdachtmakers, 
onbeheerst, 
onhandelbaar, 
zonder genegenheid voor het goede,
4 verraders, 
overhaast, 
beneveld, 
meer liefhebbers van genot dan van God,
5 ze hebben een vorm van eerbied, 
maar de kracht daarvan geloochend. 
Mijd ook dezen.

2Timotheüs 3



6 Want uit hen zijn zij
die de huizen binnensluipen 
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen...

2Timotheüs 3

= uit hen die een "vorm van eerbied hebben"
→ dus binnen het christendom! 



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen...

2Timotheüs 3

'sneaky'...
waar is 'de heer des huizes'?



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen...

2Timotheüs 3

St.Vert. gevangen nemen
NBG51: weten in te palmen

Gr. AICH MALOTIZO
Strong 163

komt 4x voor in het NT >



Lucas 21:24
en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards 
en als gevangenen weggevoerd worden... 

Romeinen7:23
... en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet 
der zonde, die in mijn leden is.

2Korinthe 10:5
... elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder 
de gehoorzaamheid aan Christus...



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen...

2Timotheüs 3

1. de vrouwen waren in huis
2. worden buiten het huis gebracht 
3. feminisme: =bevrijding

Paulus: = krijgsgevangenschap



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen...

2Timotheüs 3

verkleinwoord > minachtend
twee verklaringen:

1. Paulus spreekt laatdunkend over deze 
vrouwen die zich in krijgsgevangenschap 
laten brengen;

2. de binnensluipers spreken laatdunkend 
over vrouwen in de huizen (feminisme!). 



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen 
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen,
die beladen zijn met zonden 
en geleid worden door begeerten,

2Timotheüs 3

namelijk > en = verklarend:
'hendiadys' = één-door-twee

men is beladen met zonden doordat men 
geleid wordt door begeerten/gevoelens 



6 Want uit hen zijn zij 
die de huizen binnensluipen 
en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen,
die beladen zijn met zonden
en geleid worden door begeerten,

2Timotheüs 3

een typisch vrouwlijke valkuil:
niet begeerten/gevoelens zijn fout,

maar daardoor geleid worden



7 die altijd leren en toch nooit 
tot besef van waarheid kunnen komen.

2Timotheüs 3

terwijl volgens Paulus de vrouw juist van 
leren/onderwijzen is vrijgesteld;
▪ primair mannelijke taak;
▪ "eerst de man"; 1Tim.2:9-15

!!! CORRECTIE
het woord voor 'leren' in 2Tim.3:7 (Gr. manthanoo) betreft 
géén onderwijzen (Gr. didaskoo), zoals ten onrechte 
betoogd, maar studeren of kennis opdoen.  



7 die altijd leren en toch nooit 
tot besef van waarheid kunnen komen.

2Timotheüs 3

wie geleid wordt door gevoelens (=zacht), 
kán niet tot besef van waarheid (=hard) komen



8 Zoals echter Jannes en Jambres
Mozes weerstonden, 
zo weerstaan ook dezen de waarheid, 
mensen van wie het denken bedorven is, 
ondeugdelijk omtrent het geloof, 

2Timotheüs 3

twee namen van de Egyptische tovenaars, 
genoemd in de Joodse overlevering
Exodus 7:11,22; 8:7,18
▪ Jannes = 'bedrieger'
▪ Jambres = 'trots'



8 Zoals echter Jannes en Jambres 
Mozes weerstonden, 
zo weerstaan ook dezen de waarheid, 
mensen van wie het denken bedorven is, 
ondeugdelijk omtrent het geloof, 

2Timotheüs 3

door te imiteren wat Mozes deed
▪ de staf veranderen in een slang; 7:11,12
▪ water veranderen in bloed; 7:22
▪ kikvorsen doen opkomen; 8:7



8 Zoals echter Jannes en Jambres 
Mozes weerstonden, 
zo weerstaan ook dezen de waarheid, 
mensen van wie het denken bedorven is, 
ondeugdelijk omtrent het geloof, 

2Timotheüs 3

niet slechts afwijken (2:17), 
maar weerstaan door imitatie en schijn
> "vorm van eerbied" (:5)



8 Zoals echter Jannes en Jambres 
Mozes weerstonden, 
zo weerstaan ook dezen de waarheid,
mensen van wie het denken bedorven is, 
ondeugdelijk omtrent het geloof, 

2Timotheüs 3

= ontaard, corrupt



8 Zoals echter Jannes en Jambres 
Mozes weerstonden, 
zo weerstaan ook dezen de waarheid,
mensen van wie het denken bedorven is,
ondeugdelijk omtrent het geloof, 

2Timotheüs 3

NBG: kan de toets niet doorstaan



9 maar zij zullen niet verder vorderen 
want hun dwaasheid 
zal overduidelijk zijn aan allen, 
zoals het dat ook bij genen werd.

2Timotheüs 3

= de christenheid die die de waarheid 
weerstaat en ondeugdelijk is qua geloof



9 maar zij zullen niet verder vorderen
want hun dwaasheid 
zal overduidelijk zijn aan allen, 
zoals het dat ook bij genen werd.

2Timotheüs 3

= het christendom wordt in de laatste 
dagen ontmaskerd als dwaas
▪ de kerken lopen leeg en zijn uitgepraat



9 maar zij zullen niet verder vorderen
want hun dwaasheid 
zal overduidelijk zijn aan allen,
zoals het dat ook bij genen werd.

2Timotheüs 3

ook Jannes en Jambres werden 
ontmaskerd (> konden uit stof geen 
muggen voortbrengen; Ex.8:18,19) 







opwekking 162

uit Psalm 108 - geschreven in de spelonk, toen David 
op de vlucht was voor Saul

3 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, 
U psalmzingen onder de natien, 
4 want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, 
tot aan de wolken reikt uw trouw. 
5 Verhef U boven de hemelen, 
o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 



'k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U 
onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw, 
uw grote trouw,
reikt hemelhoog.

1 2



Wees verheven, o God, 
boven de wolken.
Laat uw glorie zijn 
over heel de aarde.
Wees verheven, o God, 
boven de wolken,
laat uw glorie (3x)
zijn over heel de aarde.

1 2








