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Liturgie en preek 2 Tim 3,14 
-GKv te Westeremden, 05-12-2010, 10.45u, 2e advent 
-GKv te Loppersum, 12-12-2010, 10.45u, 3e advent 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-LB 124,1-2 ‘Nu daagt het in het oosten’, 2e 
advent 
-Psalm 18,1-2.5 ‘Ik heb u lief van ganser harte 
Here’ 

Wet van God  
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 171 ‘Wees stil voor het aangezicht 
van God’ 
Preek, tekst, zie onder 
Zingen GK 167 ‘Samen in de naam van Jezus’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 128 ‘Welzalig zullen wezen wie 
in Gods wegen gaan’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 2 Tim 3,10-17 en Spr 3,1-
12 
Tekst: 2 Tim 3,14 
Preekthema: ‘Als jong christen opgroeien!’  
 

 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-GK 81,1-2.4 ‘Dit is de dag die God ons 
schenkt’, 3e advent   
-Psalm 72,1-2 ‘O God, wil aan de koning 
schenken’ 

Wet van God  
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 171 ‘Wees stil voor het aangezicht 
van God’ 
Preek, tekst, zie onder 
Zingen GK 167 ‘Samen in de naam van Jezus’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 128 ‘Welzalig zullen wezen wie 
in Gods wegen gaan’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 2 Tim 3,10-17 en Spr 3,1-
12 
Tekst: 2 Tim 3,14 
Preekthema: ‘Als jong christen opgroeien!’  
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[5-12: Het is vandaag SINTERKLAAS en wat gebeurt er met Sinterklaas?, dan krijg je kadootjes, en hoe 

gaat dat met kadootjes geven?... 

…dat gaat misschien zo bij je thuis: je zit in de kamer, misschien wel in een kring, je bent samen met 

elkaar, warme chocolademelk erbij, het is gezellig en dan geef je elkaar kadootjes, je hebt misschien 

lootjes getrokken en je moest een kadootje voor je zus kopen… 

…of de kids zijn nog te klein en de vaders en moeders hebben voor de kinderen kadootjes gekocht, en 

die geven de kinderen kadootjes. 

Maar het gaat me vanmorgen, als voorbeeld hierom, je geeft een ander een kado, je geeft een kado door, 

het gaat me vanmorgen hierom: DOORGEVEN van het kadootje ad degene die naast je zit.] 

Het gaat vanmorgen over DOORGEVEN, u en jij weten allemaal wel wat dat is, je hebt iets in 

je handen, je hebt dat gekregen, en je geeft dat door… 

…je kunt ook een lange rij vormen en dan allemaal doorgeven, ik moet eraan denken hoe je in 

een lange rij spullen kunt doorgeven bijv. bij een verhuizing, emmers kunt doorgeven bij een 

brand: DOORGEVEN. 

Onthoud dat beeld, want weet je dat dat de kern van kerk-zijn is: aan iemand anders DOORGEVEN?, 

dat doen we id kerk op 100-en manieren, en deze week zien we dat met 2 Tim 3,14-15. 

Maar DOORGEVEN van Gods Woord, vh evangelie is waar het id kerk ten diepste om gaat, en daar is 

alles dienstbaar aan: het DOORGEVEN van het evangelie… 

…en om het even af te ronden: daarom staan in een gezonde kerk de dingen nooit stil, maar is er juist 

beweging, want dat Woord wordt doorgegeven. 

 

De kerk is ten diepste niet anders dan een beweging van het evangelie, een beweging die Jezus maakt, 

maar hoe moet je je dat voorstellen? 

Heel simpel, het begint bij God de Vader, Pappa vertelt aan zijn kinderen wie Hij is en wat Hij gedaan 

heeft om ons als gezin te redden en weer thuis te krijgen. 

En VaderGod zegt dan tegen de papa’s en mama’s thuis dat zij dat weer moeten doorgeven ad kinderen, 

daar gaat de beweging verder, maar er zijn nog veel meer mensen bij betrokken… 

…want de kinderen zijn kinderen vd gemeente, de kerk kent geen natuurlijk maar geestelijk 

ouderschap. 

En zoals het gaat ie gezin, opa’s en oma’s naar kleinzoon en kleindochter, het Woord wordt doorverteld 

vd ouderlingen die onderwijs geven naar de gemeente. 

En de diakenen zorgen ervoor dat we allemaal in die keten waarin we doorgeven onze plek hebben, dat 

we precies op de goede plek staan. 
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Thema: ‘Als jong christen opgroeien!’ 

1. Blijf bij alles wat je geleerd hebt…, vs 14a 

2. …en met overtuiging hebt aangenomen, va 14b. 

 

 

1.Vanmorgen staan we vooral stil bij vs 14, Paulus schrijft aan zijn vriend en mede-evangelist 

Timotheus, en je ziet hier in gfdst 3 dat Paulus vertelt hoe Timotheus is opgegroeid… 

…kijk maar in vs 14: ‘blijf bij alles wat je geleerd hebt’, en daar wil ik in het eerste punt bij stilstaan, en 

me vooral tot de ouders richten: wat leer je je kinderen? 

In het tweede punt richt ik met tot de jongeren als het gaat om vs 14b: ‘wat je met overtuiging hebt 

aangenomen’: waarom moet je iets aannemen en wat dan? 

Terug naar vs 14, als je dit leest, is het natuurlijk de vraag: van wie heeft Timotheus dat geleerd? 

Voor een antwoord op de vraag moet je terug naar hfdst 1, dan zie je daar wie Timotheus 

verteld hebben over God de Vader en de Here Jezus… 

…je leest in [1,5], je leest over de vader van Timotheus dat hij een Griek was (Hand 16) 

waarmee Paulus aangaf dat Timotheus’ vader zich daarmee identificeert: hij was een Griek en 

geen christen. 

Maar we zien in hfdst 1 dat de moeder en grootmoeder van Timotheus een oprecht geloof 

hadden en dat hebben ze doorgegeven aan Timotheus. 

En als je dan nr hfdst 3 gaat dan schrijft Paulus: ‘blijf bij alles wat je geleerd is’ en dan is het breder, dan 

moet je niet alleen denken aan Timotheus’ moeder en grootmoeder… 

…maar ook aan bijv Paulus, waar het me vanmorgen over gaat is dat we hier een paar dingen leren… 

…Timotheus heeft opvoeders gehad die hem allerlei dingen hebben geleerd, en Timotheus heeft die 

dingen als jonge christen aangenomen. 

 

In dit punt wil ik graag naar de ouders van grotere kinderen toe, pubers, jongeren, en we kennen elkaar 

nog niet heel lang… 

…maar wat me opviel in Loppersum als Westeremden dat veel ouders moeite hebben, verdriet hebben 

over kinderen, ‘k heb al veel tranen gezien. 

En het is moeilijk als je kinderen andere keuzes ziet maken, als je kinderen niet mee gaan naar de kerk, 

als ze misschien tegen jou als gelovige ouders aanschoppen… 

…en je gaat twijfelen aan jezelf: ben ik wel een goede moeder of goede vader geweest?, heb ik wel 

genoeg laten zien wat geloof voor mij betekent?, heb ik het ze wel genoeg voorgeleefd? 

Ik weet dat ouders met die vragen en dat verdriet rondlopen en daar misschien wel wakker van liggen. 
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Vanmorgen kijken we naar dit gedeelte en halen we het naar ons toe in toepassing, en volgende week 

maandag (13-dec-2010) praten we erover door. 

 

Vs 14a: ‘Timotheus’, zegt Paulus daar, ‘blijf bij alles wat je geleerd hebt’, mag ik eens vragen aan jou als 

ouders/ouders: wat leer je je kinderen? 

Wat we hier vanuit vs 14 lezen is dat Timotheus dingen geleerd heeft en die heeft hij met overtuiging 

aangenomen, hij is tot hetzelfde geloof gekomen als z’n moeder/grootmoeder… 

…door dat onderwijs, door daarover met Timotheus te praten, wat voor hen het belangrijkste was. 

En daar zie je hoe belangrijk het geloof van ouders en opvoeders is, grootmoeder Lois en Eunike hebben 

het geloof dat ze hadden aan Timotheus over gedragen. 

Wat leer je je kinderen?, leer je je grote kinderen vooral dat ze zondags naar de kerk moeten, 

dat ze naar de catechisatie moeten, dat ze mee moeten zingen… 

…het gaat me hierom voor je me verkeerd begrijpt: leer je ze vooral de buitenkant-dingen? 

Leer je ze vooral over de vorm van het geloof en niet de inhoud?, zeg ik daarmee dat de vorm 

onbelangrijk is?, nee, dat zeg ik niet. 

Brs en zssn, het is vaak zo makkelijk om over de kerk te spreken, over de dingen te spreken die we 

gewend zijn, maar daarmee loop je het gevaar dat je Farizeeen kweekt. 

Farizeeën zijn die kinderen van God die meelopen maar niet met een bekeerd hart, die zul je altijd id 

kerk zien maar niet omdat ze het zelf willen, niet omdat ze vd Here Jezus houden… 

…maar omdat ze het zo gewend zijn – en daarom allereerst deze scherpe vraag: waarover praat je met 

je kinderen, over de buitenkant dingen, de kerk, kerkdienst, de dominee, catechisatie, de ouderlingen, 

het gebouw, enz, enz. 

Maar waar je met ze over praten moet is de Here God, over wedergeboorte want je kind moet 

wedergeboren worden, begrijp me niet verkeerd… 

…ik zeg niet dat je daar niet over praat met je kinderen, maar het gevaar is groot dat je alleen 

met je kinderen praat over die buitenkant dingen, dingen die niet mogen en die wel mogen… 

…en dat roept natuurlijk veel discussie op, en boosheid en frustratie. 

Als je als ouders niet met je kinderen over de kern vh evangelie spreekt kun je ze een valse 

zekerheid geven, dat ze denken dat ze gered zijn… 

..want christen-zijn gaat erom dat je in de kerk bent, een net mens bent, je neus schoon houdt 

en geen grote zonden begaat – dat is die valse zekerheid. 

De Here God vraagt van ons dat we beseffen dat onze kinderen wedergeboren moeten worden, omdat 

ze zondaars zijn kunnen ze niet bij God komen… 
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…of ze moeten opnieuw geboren worden, en dat zet onze gesprekken anders, dat geeft je een besef van 

verlangen dat je kind de Here Jezus gaat kennen als z’n Verlosser. 

Dat geeft je de afhankelijkheid dat je de Here God moet bidden om de vervulling van zijn 

Verbondsbeloften, dat de Here je kind de ogen opent voor het evangelie. 

Dan ga je minder naar het gedrag van je kind kijken, maar dan ga je bidden of God zijn beloften vervult. 

En misschien vraag je nu: waar moet ik dan over praten met m’n kind?, over de Here God, dat 

Hij een heilige God is, die zonden niet ongestraft laten kan, omdat Hij rechtvaardig is… 

…en over de ernst van zonden-doen, dat je ze meegeeft dat God dat heel erg vindt en dat de 

zonden ve kind niet minder erg zijn omdat ze door ’n kind gedaan zijn… 

…en je spreekt met ze over de Here Jezus, Hij is hun enige hoop op vergeving van zonden, 

Jezus stierf voor hun zonden en Hij stond voor hun op om hen leven te geven. 

En je praat met hen erover dat ze wedergeboren moeten worden, dat ze gedoopt zijn maar datz 

e zelf moeten gaan geloven/toe-eigenen wat God belooft. 

Dat ze spijt moeten hebben van hun zonden en dat ze de Here Jezus moeten vertrouwen voor 

hun gerechtigheid.1 

 

Mag ik daarover nog iets zeggen?, want: hoe praat je daar dan over met je kinderen? 

In onze tijd waarin zoveel draait om performance: hoe je overkomt, denken we dat we alles leuk en 

vrolijk moeten brengen, maar hoe zou dat kunnen als je het over zonde hebt… 

…laat maar zien dat je verdriet hebt van je eigen zonden, en laat maar emoties zien als je vertelt over de 

Here Jezus, als je beseft dat Hij ah kruis voor je wilde doodgaan – spreek daar persoonlijk en warm 

over, als God zond serieus neemt, doe daar dan niet makkelijk over, als het evangelie jou hart raakt, laat 

dat dan voelen aan je kind. 

Tot slot, iemand zei eens: ‘de jongeren van vandaag luisteren met hun ogen en denken met hun 

gevoel’2, ze zien alles en zijn heel scherp op huichelachtigheid. 

Dus als je op het ene moment zegt dat je vriendelijk en vergevend moet zijn, maar het volgende 

moment ben je boos omdat ze dit of dat niet willen… 

…dan doet dat afbreuk – laat je geloof zien, je bent door de Here God niet geroepen om je kind 

gelovig te maken maar om op Hem en zijn beloften te vertrouwen. 

 

[Loppersum: filmpje, link: http://vimeo.com/2027500] 

 

                                                           
1 J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis. Het geloof gestalte geven in het gezin, blz.’en 44-50. 
2 Uitspraak van Ravi Zacharias in een lezing ‘Understanding the Postmodern Mind’, Scottish Ministry Assembly 2003 

http://vimeo.com/2027500
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2. ‘…en met overtuiging hebt aangenomen’, vs 14b. 

Nu voor de jongeren, toen Paulus dit aan Timotheus schreef was Timotheus misschien een man van id 

30 jaar, hij was een mede-evangelist als Paulus, maar hij is ook jong geweest. 

Wat leer je van vs 14?, 2 dingen: ouders of opvoeders moeten je leren wie de Here God is, dat is een 

taak die de Here God van hun vraagt… 

…en de Here God vraagt ook van je dat je ze daarin respecteert, en we zien dat Timotheus’ moeder en 

oma het geloof van hun hart hebben overgedragen, dat was punt 1. 

En wat moeten de kinderen van de Here God, groot of kleiner?, die moeten het evangelie met 

overtuiging aannemen… 

…en daar gaan we nu nog naar kijken, want wat betekent dat?, het gaat mij vooral om de  

woorden die Paulus bewust ingevoegd heeft ‘met overtuiging’. 

Dat geeft aan dat Paulus heel bewust ervoor koos om in dingen te geloven, hij wist waar die het over 

had, wist waar die voor koos… 

…en hij heeft daar ook naar geleefd, zijn geloof zorgde ervoor dat hij bepaalde keuzes wel maakte en 

andere niet. 

 Weet je waarom dat zo belangrijk is, MET OVERTUIGING het geloof aannemen?... 

 …dat is zo belangrijk omdat het gevaar is dat je dat NIET met overtuiging doet… 

…vanuit een verkeerd idee van wat zekerheid van verlossing is, een valse zekerheid. 

Je groeit op – net als ik – in een christelijke cultuur, in je familie, onder vrienden, op school, in de kerk 

– en als alles om je heen christelijk is/met de kerk te maken heeft, het gevaar is dat je denkt dat iedereen 

christen is, maar om het heel scherp maar liefdevol duidelijk te zeggen… 

…maar opgroeien in een christelijke omgeving maakt je geen christen. 

Mag ik een voorbeeld uit mijn eigen leven halen?, ik heb belijdenis gedaan toen ik 18 was, maar 

je mag van me aannemen dat ik toen niet MET OVERTUIGING het evangelie aangenomen had. 

Ik hobbelde mee, maar ik was geen christen – en hoe ben ik daar achter gekomen?, toen ik drie 

jaar dominee was, toen gebeurde er iets dat mijn leven stilzette… 

…mijn ouders gingen scheiden, maar m’n leven stortte in, ik had niets meer en zat vol boosheid 

en kon niet preken over vergeving, want ik wilde het niet. 

Maar toen iemand me zei, ‘Gerwin, wat sta je nog ver vd Here Jezus af’, toen besefte ik dat ik 

Jezus nodig had en toen gingen mijn ogen open voor MIJN zonden… 

…in plaats vd zonden van anderen, ik was toen meer en meer verdrietig over mezelf. 

Waarom vertelt ik dat?, om dit aan te geven: opgroeien in een christelijke omgeving maakt je 

geen christen, ik studeerde theologie en was zelfs kort dominee, maar m’n geloof was nog niet 

levend. 
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Misschien schrik je hiervan, en dat is niet erg, je kunt dus denken dat je een christen bent als je ouders 

christen zijn, als je gelooft dat God bestaat (wat de duivels ook doen), als je trouw meegaat naar de kerk, 

als je bidt, als je uit de Bijbel leest en veel ervan weet, als je gedoopt bent, als je Opwekkings-muziek 

luistert want dat voelt zo goed… 

…als jong verbondskind ben je een passagier in de auto van je ouders3, je hebt hen gelovig gezien, je 

bent jaren met ze mee gereisd naar de kerk, bent misschien mee geweest naar iets als de EO-

gezinsdag… 

…maar nu moet jijzelf dat geloof van hen aannemen, net als Timotheus deed… 

…en net als duizenden kinderen voor je, jongeren voor je, het gaat dus om je hart en niet langer het 

hart van je ouders, en daar bidden je ouders om, daarom wordt er gepreekt, daarom is er catechisatie. 

Dat was het eerste, het gaat erom dat jezelf gaat geloven, dat je de Here Jezus gaat aannemen voor jezelf 

als Redder van jouw zonden. 

 

Misschien heb je wel het gevoel dat je nu heel veel zekerheden verliest, maar besef dat dat heel goed kan 

zijn, het komt erop aan dat je betrouwbare zekerheid vindt, wat heb je aan een reddingsboei vol gaten id 

bodem? 

Het tweede waarmee ik je liefdevol wil bemoedigen is dat je ZEKER kunt weten dat je een 

christen bent… 

…misschien dacht je net: ‘ja, maar hoe kan ik dan wel weten of ik een christen ben?’, id Bijbel 

staat dat je die zekerheid bij jezelf kunt vinden. 

Hoe je voor jezelf kunt ontdekken dat je voor jezelf vd Here God gaat houden, is dat je in je hart ontdekt 

dat je dat WILT, vd Here WILT houden, blij met Hem bent… 

…een paar voorbeelden, er zit nogal verschil in of je meegaat naar de kerk of dat je bij jezelf ontdekt dat 

je graag zelf mee wilt gaan om naar de Here God te luisteren en te zingen en te bidden. 

Het is een ding om eenvoudig weg mee te zingen, of dat je de Here God echt aanbidt vanuit je eigen hart 

– dat is ook zo’n teken dat je geloof tot leven komt in je hart. 

Nog een voorbeeld, je kunt meebidden aan tafel maar het wordt wat anders als je voor jezelf tot de Here 

God gaat bidden om leiding in je leven omdat je dat aan Hem overlaat. 

Je kunt de Bijbel lezen maar je kunt ook graag willen luisteren naar de Here God omdat je zijn stem wilt 

horen. 

Laatste voorbeeld, je kunt doen wat je ouders van je vragen, maar het wordt iets anders als je hen 

gehoorzaamt omdat je graag de Here God wilt gehoorzamen. 

Kortom, het gaat erom wat er achter de dingen zit die je doet, vraag jezelf af: waarom doe ik wat ik doe,  

                                                           
3 Karl Graustein, Growing Up Christian, hfdst 2 
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DAT laat zien wat er in je hart leeft. 

Je hart is de plek waar de Heilige Geest de Here Jezus brengt en als de Here Jezus daar z’n plek krijgt, 

komt Hij eruit, langzaam maar zeker zal Hij steeds meer zichtbaar worden. 

 

Het 3e en laatste is wat hier in 2 Tim 3,14 staat, dat je het geloof dat je geleerd wordt door je ouders en 

anderen, MET OVERTUIGING MOET AANNEMEN… 

…besef je waar het dan om gaat?, dan staat hier niet omdat dat zo leuk en aardig is, of omdat dat past bij 

een geslaagd leven, nee, het gaat om je eeuwige bestemming. 

Kijk maar in vs 15, het gaat erom ‘dat je gered wordt door het geloof id Here Jezus Christus’, DAT is de 

reden waarom je tot een eigen en persoonlijk geloof moet komen. 

DAT is de reden dat je zelf met overtuiging moet aannemen wat id Bijbel staat, dat je om je zonden voor 

eeuwig verloren gaat en als je je niet bekeerd tot de Here Jezus… 

…dat je niet gered wordt en dat je niet in de hemel maar in de hel komt, de Bijbel leert dat als dit leven 

voorbij is er twee uitkomsten zijn: eeuwig met de Here God of eeuwig zonder Hem. 

In Matth 24 vertelt de Here Jezus een gelijkenis van 10 meisjes die naar een bruiloft op weg zijn, maar 5 

van die 10 hadden zich goed voorbereid en hadden olie in hun lampen… 

...maar de andere 5 waren niet voorbereid, die hadden vergeten dat ze olie hadden moeten kopen, en als 

ze terug zijn van olie halen, horen ze dat de Bruidegom geweest is en de deur op slot zit. 

En de vraag van die gelijkenis is: ‘Ik ken je niet’, en zo stonden ze buiten, de vraag voor ons en jullie is: 

besef je dat je klaar moet zijn als Jezus terugkomt? 

Dan moet je door de knieen zijn gegaan voor de Here Jezus voor de waarheid dat je een zondaar bent die 

Jezus nodig heeft en dat je daarom voor altijd Hem wilt gehoorzamen. 

 

We gaan stoppen, de Here God heeft ons laten zien dat Timotheus tot geloof is gekomen doordat zijn 

moeder en grootmoeder HET GELOOF DAT IN HEN WAS hebben geleerd aan Timotheus. 

De vraag richting ouders was: ‘wat leer je je kinderen?’, zijn dat buitenkant-dingen met het gevaar dat ze 

een valse zekerheid krijgen die ligt in henzelf en hun kerkelijk gedrag maar niet in de Here Jezus? 

Spreek met hen over wie de Here God voor jouzelf is, laat zien wat genade voor jouzelf betekent, en laat 

in je gedrag zien dat God de Vader onvoorwaardelijk van ze houdt. 

Bid voor je kinderen, dat God zijn verbondsbeloften vervuld en bid daar samen om en vertrouw de Here 

God dat Hij hun God ZAL zijn. 

 En kinderen en jongeren, omdat je ouders christenen zijn, ben jij niet automatisch ook christen. 

Je moet vanuit je eigen overtuiging tegen de Here gaan zeggen dat je Hem liefhebt omdat Hij 

jou liefhad en dat je voor Hem wilt leven omdat Jezus voor jou wilde leven. 
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En we zagen dat je zekerheid vindt als je bij jezelf te rade gaat: ‘waarom doe ik wat ik doe?’ 

Het laatste was dat je moet beseffen dat het om je eeuwige bestemming gaat, de belofte van het 

evangelie is: wie in Jezus gelooft komt bij de Vader, alleen via Jezus kom je bij Hem. 

Bid de Here God dat Hij je laat zien dat je een Redder nodig hebt om je zonden en dat je 

overtuigd wordt van de noodzaak je redding die je vindt in Jezus. 

 

 

Laten we bidden  

 


