
•2 Tm 3:14 – 16

Blijf jij echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je 
volkomen overtuigd bent, omdat je weet van wie je het 
geleerd hebt, en omdat je van jongs af de heilige 
Schriften kent, die je het inzicht kunnen geven om 
gered te worden, door het geloof dat in Christus Jezus 
is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren 
en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens 
die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust.
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Kerk!?

Wat zegt de Bijbel over Kerk-zijn?



•2 Tm 3:14 – 16
Blijf jij echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, omdat je weet van wie 
je het geleerd hebt, en omdat je van jongs af de heilige Schriften kent, die je het inzicht kunnen 
geven om gered te worden, door het geloof dat in Christus Jezus is. 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren 
en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens 
die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust.



De Bijbel

• Heel de Schrift is door God ingegeven / “door God ingeademd” 

• Gn 2:7 God blies de levensadem in zijn neus;……

• Ez 37:9 Profeteer tot de geest ….. en blaas in de doden

• Hb 4:12 Het woord van God is levend en krachtig …..

• De Bijbel brengt leven! Als we individueel en als kerk leven willen 
brengen heeft de Bijbel antwoorden!



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus. 

- 2 Tm 1:10 ….Onze Redder, Christus Jezus heeft de dood teniet 
gedaan en onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het 
evangelie  



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus.

2. Onderwijst, geeft Instructies, doctrine (kerkleer) 
- 2 Tm 3 Waarschuwing tegen dwaalleraars. Hoe kan Timotheüs 
standhouden? :10 Jij hebt (in tegenstelling tot de dwaalleraars) volle aandacht 
geschonken aan mijn onderwijs / instructies. 



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus.

2. Onderwijst, geeft instructie

3. Weerlegt, berispt, overtuigt, brengt op koers, brengt aan het licht.
- Lk 3:19 Joh. De Doper berispt Herodus vanwege ontrouw! 

- 2 Tm 4:3 De gezonde leer (doctrine) wordt niet meer verdragen, 
weerleg dan! 



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus.

2. Onderwijst, geeft instructie

3. Weerlegt, berispt, overtuigt, brengt op koers, brengt aan het licht

4. Verbetert, herstelt zodat iets weer aan de norm voldoet 
- Op het rechte pad brengen / terecht helpen

- Lk 13:13 Kromgebogen vrouw, zij richtte zich op 



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus.

2. Onderwijst, geeft instructie

3. Weerlegt, berispt, overtuigt, brengt op koers, brengt aan het licht

4. Verbetert, herstelt zodat iets weer aan de norm voldoet

5. Voedt op in rechtvaardigheid, proces waarin je wordt gevormd naar 
de normen en waarden van God. 



De Bijbel

1. Geeft je het inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in 
Christus Jezus.

2. Onderwijst, geeft instructie

3. Weerlegt, berispt

4. Verbetert, herstelt zodat het aan de norm voldoet

5. Voedt op in rechtvaardigheid, proces waarin je wordt gevormd naar 
de normen en waarden van God.

opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust. 
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dan wel mee te 
maken?
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maken heeft 
met:
Grote Opdracht
Grote Gebod
Gebed
Geven
Gemeenschap
Gebruiken
….



Opdat we 
individueel en 
als kerk 
volmaakt 
worden voor 
alle goed werk 
toegerust.

Wat Menorah te 
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met:
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Geven
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Gebruiken
….


