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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte
mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u
echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd
hebt” (2 Timotheüs 3:12-14).
Christenen zijn erg gezegend. God heeft ons Zijn Woord gegeven om ons licht, leiding en lering te
geven. Gods Woord bevat niet enkel waarheid en principes, maar veel ervan is profetie (zie 2 Petrus
1:19). Dat betekent dat wij op voorhand informatie hebben over wat wij moeten weten en doen.
Groeien in genade en kennis van de Heer is nauw verbonden met onze kennis van het Woord. Ook
de bekwaamheid om kritische tijden door te komen is gerelateerd aan onze kennis van Gods Woord.
Aan de andere kant, als we het Woord niet goed kennen, dan verkeren wij in het gevaar bedrogen te
worden door valse leraars.
Een zorgvuldige lezing van 2 Timotheüs onthult dat we een laatste-dagen-boek hebben. Maar merk
eerst het contrast op tussen 1 Timotheüs en 2 Timotheüs. 1 Timotheüs geeft ons instructies over
“hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en
fundament van de waarheid” (1 Timotheüs 3:15). Maar in 2 Timotheüs hebben we instructies over
hoe we de principes en dienst van het huis van God moeten onderhouden in hachelijke tijden –
wanneer de dingen helemaal verstoord zijn. Dus, 2 Timotheüs werd “het handvest van de gelovige
voor de laatste dagen” genoemd. Daarom zullen we kijken naar de verschillende attitudes in deze
laatste dagen met betrekking tot de waarheid. Houd in gedachten dat we getoetst zullen worden
door de waarheid.
1. Zij die zich afkeren van de waarheid
Het eerste gebied van waarheidsbeproeving dat ons met zorg vervult, betreft dezen die zich afkeren
van de waarheid, zoals geïllustreerd door Fygellus and Hermogenes: “Dit weet u dat allen die in
Asia zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes” (2 Timotheüs
1:15). Na al het evangeliewerk dat Paulus gedaan had in Asia, waren daar sommigen die zich afkeerden van Paulus’ leiderschap in zijn finale strijd.1 En Paulus noemt twee leiders. Zij verwierpen
niet enkel Paulus als persoon, maar het leek nu de juiste tijd te zijn om leerstellig af te wijken. De
grote strijd die Paulus had met die kerken was de kwestie van de valse leer van legalisme. Het bleek
zo te zijn dat velen “een ander” evangelie predikten, en daarom sprak Paulus over de waarheid:
“Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat
u toevertrouwd is” (2 Timotheüs 1:13-14). “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet
zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en
zich keren tot verzinsels” (2 Timoyheüs 4:3-4). Er zijn er velen vandaag die zich afkeren van de
waarheid en zij volgen de verleiders die allerlei soorten dwaalleer prediken. Velen zijn afgedwaald
van het smalle pad van de waarheid, ten voordele van “zinloos gepraat” (1 Timotheüs 1:6). Voorbeelden zijn legio met betrekking tot hen die schipbreuk leden in het geloof (1 Timotheüs 1:19) en
die anderen daartoe aangezet hebben. Vandaag zijn er bekwame arbeiders nodig die het Woord van
de Waarheid recht snijden (2 Timotheüs 2:15), anders zullen dwaling, partijzucht en sektarisme
triomferen (2 Timotheüs 2:16-18).
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2 Timotheüs werd door Paulus geschreven nadat hij voor de tweede keer in Rome gevangen gezet was en hij vlak voor
de marteldood stond (zie 1:8, 17; 4:6-8, 16-21).
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2. Zij die de waarheid verderven
Een ander terrein van waarheidsbeproeving dat zorgen baart betreft hen die de waarheid verderven,
zoals geïllustreerd door Hymeneüs en Filetus: “En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder
hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus” (2 Timotheüs 2:17). Als we met dezulken geconfronteerd
worden dan hebben we geen andere keus dan Gods Woord te gehoorzamen: “… voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij
denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen” (1 Timotheüs
6:5), en meer specifiek: “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden [KJV: “mark
them” = markeer hen] die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het
onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17). U van hen afkeren is niet
enkel God gehoorzamen maar ook uzelf in bescherming nemen tegen de boze invloed van dwaling.
Dwaling is de zondige afwijzing van waarheid. Zulke mensen worden beschreven in 2 Timotheüs
2:16 als dat zij “onheilige, inhoudsloze praat” van menselijk denken produceren in plaats van wat
de Bijbel zegt, en zo plaatsen zij een vraagteken achter “zo zegt de Heer” in plaats van een uitroepteken. Paulus zegt over hen: “En hun woord zal zich uitzaaien als kanker” – de enige remedie is het
wegsnijden van de verdorvenheid uit het gezonde weefsel: “Keer u van hen af” (2 Timotheüs 3:5).
Een andere manier waarop mensen de waarheid verderven gebeurt door het promoten van bijbelvertalingen waarin menselijke geleerdheid en intellectualisme hebben gemeend de Bijbel te moeten
“corrigeren”, en zij hebben daarin hun eigen opinies en interpretaties gemengd en zo de waarheid
besmet (zie http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm ). Er bestaan heel wat religieuze
vervalsingen. Als gevolg daarvan liegen mensen over de waarheid, en sommigen voegen toe en
doen af van Gods Woord, en velen willen niet dat Gods volk gelooft dat zij reeds Gods Woord bezitten. God noemt zulke mensen leugenaars. Zie Spreuken 30:5-6: “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan Zijn woorden,
anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn”. Want de Heilige Geest heeft
ons reeds Gods Woord gegeven en het in de Nederlandse taal voor ons bewaard in de Statenvertaling2, en in het Engels de King James Version (anders gezegd: de reformatiebijbels).
Een laatste manier waarop mensen de waarheid verderven is door het lasteren van Gods Woord, dit
wil zeggen door het bedrieglijk te hanteren: “wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het
openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God” (2 Korinthiërs 4:2). Het bedrieglijke hanteren van de Schrift is precies het
kunstige bedrog van Satan. Het begon in de Hof van Eden en werd zelfs toegepast op Christus. Paulus waarschuwde ons met betrekking tot dezen die een “ander evangelie” prediken (Galaten 1:6-9),
die het evangelie van de genade van God perverteren met legalisme, modernisme, sociaal evangelie
en sektarisme.
3. Zij die de waarheid nabootsen
Een derde domein van waarheidsbeproeving waar we bezorgd over moeten zijn heeft betrekking op
hen die de waarheid imiteren zoals geïllustreerd door Jannes en Jambres. “Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in” (2 Timotheüs 3:8).
Deze twee mannen waren magiërs aan het hof van Farao die een krachtproef aangingen met Mozes
en er blijkbaar in slaagden sommige wonderen na te bootsen die Mozes deed. Uiteraard was hun
krachtbron Satan, niet God. Dit doet ons eraan denken dat op een dag de grootste bedrieger die de
wereld ooit gezien heeft op deze aarde zal wandelen (2 Thesslonicenzen 2:8). We kennen hem als
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Over de Herziene Statenvertaling (HSV 2010): Ik gebruik de HSV enkel als de geraadpleegde vertaling correct is.
Meestal (!) is die correct en veelal ook beter vertolkt. In het NT vergelijk ik met de Textus Receptus (TR), de Griekse
grondtekst. Ook de HSV is voor het NT integraal vertaald vanuit de TR! Laat daar geen misverstand over bestaan. Voor
het OT gebruik ik soms ook de SV 1977. Ik gebruik de SV en HSV dus gecontroleerd.
Kortom: de HSV is meestal goed en vaak beter vertolkt, maar men moet met onderscheidingsvermogen lezen. De HSV
is een heldere vertaling (wat een voordeel!), wat in onze tijd niet kan gezegd worden van de vorige edities van de SV
(door taalveroudering). Het is goed dat we de voor- en nadelen in aanmerking nemen en de HSV niet zomaar diaboliseren. Ik heb ook in de SV enkele foute vertolkingen gezien (in het NT en het OT) die in de HSV hersteld werden.
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de Antichrist “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de
afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de
tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij
als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:3-4).
De benaming “antichrist” draagt twee betekenissen in zich: “anti” geeft zijn openlijke vijandigheid
en antagonisme aan jegens Christus en de dingen van God, of, zoals Paulus zegt: “die zich ook verheft”. Maar het woord “anti” betekent ook “inplaats van”, zoals gezien wordt in Paulus uitspraak:
“als God … en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:4). Hij zal in de plaats van Christus de goddelijke eer en aanbidding ontvangen, en daarop staan. Zo zal hij Satans meesterwerk en
bedrieger zijn.
Hoe zit het vandaag? De apostel Johannes vertelt ons dat er “veel antichristen” in circulatie zijn (1
Johannes 2:18), en dat is een zekere manier om te weten dat we in de laatste dagen zijn. In het licht
van Johannes’ waarschuwing over “veel antichristen” moeten we daarover iets leren begrijpen. Bemerk de bron van hun gezag op: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen
afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen
van demonen” (1 Timotheüs 4:1). De uitdrukking “misleidende geesten” leert ons dat zo’n geestelijke invloed in directe oppositie staat met de Geest van God die ons de waarheid van Gods Woord
gegeven heeft. Deze “misleidende geesten” genereren dwaling, leiden mensen over een dwaalweg,
promoten belangrijke afwijkingen van het orthodoxe geloof, promoten alle soorten van ketterijen en
sekten. Deze geesten zullen mensen ervan overtuigen dat zij nieuwe openbaringen van de hemel
gekregen hebben, ongeacht of die wel overeenstemmen met de Bijbel, onze finale gezagsbron. In
realiteit zegt God ons dat zij “leringen van demonen” brengen, daarmee mannen en vrouwen duperen, en hen gebruiken als hun agenten om de leugen te bedrijven, en zo doctrines van Satan verkondigen. Wanneer hun maskers afgetrokken worden, vertelt God ons iets over hun ware karakter: “Op
de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in.
Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk” (2 Timotheüs 3:8). “Verdorven gezindheid” is het boze effect van slecht gezelschap en slechte leer – een
verdorven denken. Zulke mensen zijn “verwerpelijk” wat het geloof betreft. Het woord is een strenge veroordeling van iemand die verdorven is, die het karakter van een schurk heeft, die venijnig,
gewetenloos en veroordeeld is door God. Zij zijn voor niets anders geschikt dan te dienen als voorwerpen van Gods toorn. Alhoewel zij vlotte praters zijn, en overtuigend, charmant en overredend,
zijn zij afvalligen van de waarheid en geheel waardeloos.
4. Zij die de waarheid tegenstaan
Het vierde domein van waarheidsbeproeving waar we bezorgd over moeten zijn is het tegenstaan
van waarheid: “Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem
vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze
woorden ingegaan” (2 Timotheüs 4:14-15). “Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht
gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En
ik ben uit de muil van de leeuw verlost” (4:17).
We merken twee vormen van tegenstand die Paulus noemt in 2 Timotheüs. De eerste was Alexander de kopersmid. Paulus zei dat hij hem “veel kwaad” had aangedaan en dat hij “krachtig [was]
ingegaan tegen onze woorden”. Hij was misschien de leider die Paulus deed arresteren, hem in vervolging deed stellen, en misschien wel getuigde tegen Paulus. Hij kan een van die “valse broeders”
geweest zijn waar Paulus voor waarschuwde. Wij zijn niet verwonderd over zulke bedrieglijke werkers die de waarheid tegenstaan. Er zit altijd ergens een Judas temidden van de kudde, die gewoon
zijn tijd afwacht. Dit is de reden waarvoor Paulus de Efezische oudsten waarschuwde:
“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet
sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan (zie Handelingen 20:28-30).
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Het tweede soort van tegenstand houdt verband met de woorden “de muil van de leeuw” – waarschijnlijk een verwijzing naar Nero. Maar de Heer was zo getrouw om Paulus te bevrijden opdat hij
zijn loopbaan kon afwerken. Wij leven in ons land nu in een klimaat van anti-christelijk sentiment.
De klachten over actieve oppositie kunnen duidelijk gehoord worden. Het zal niet lang meer duren
eer gelovigen in dit land het doelwit worden van de onstuimigheid van de goddelozen. Jezus waarschuwde ons hiervoor: “Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn
heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen” (Johannes 15:20), wees dus niet verrast als het gebeurt. Verwacht het eerder.
Wij merkten dus vier domeinen met betrekking tot waarheid op waar we bezorgd over moeten zijn
in de laatste dagen. Wij zullen dezen hebben die zich afkeren van de waarheid, zij die de waarheid
verderven, zij die de waarheid nabootsen en dan nog zij die de waarheid tegenstaan. De uitdaging
voor ons is: “Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht” (Spreuken
23:23). Eens je de waarheid hebt: bewaar ze, verdedig ze, strijd ervoor, en, indien nodig, sterf ervoor. Laat dit uw passende getuigenis zijn: “Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; HEERE, beschaam mij niet”
(Psalm 119:30-31).
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