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13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 
erger gaan: zij misleiden en worden misleid.
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15 en u van jongs af aan de heilige Schriften kent, die u wijs 
kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus 
Jezus is.

2 Timotheüs 3:13-4:4

1. Horen & lezen.



16 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, 
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 
goed werk volkomen toegerust.
1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Here Jezus Christus, 
Die de levenden en de doden zal oordelen bij Zijn verschijning 
en in Zijn Koninkrijk:

1. Horen & lezen.

2 Timotheüs 3:13-4:4



2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 
Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 
onderricht. 
3 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. 
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren 
tot verzinsels. 

1. Horen & lezen.

2 Timotheüs 3:13-4:4



1. Horen & lezen.

21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en 
ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat 
uw zielen zalig kan maken.

Jakobus 1:21



1. Horen & lezen.

Komen tot Gods Woorden met een nederig hart, bereid om al 
wat je bent, al je plannen, al je gewoontes, gedachten, ideeën 
en standpunten over te geven aan Hem.



1. Horen & lezen.

39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig 
leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 
40 En toch wilt u niet tot Mij komen, opdat u leven hebt. 

Johannes 5:39-40



2. Overdenken & voelen.

8 Dit boek met deze wet mag niet wijken van uw mond, maar 
u moet het dag en nacht overdenken, 

zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat 
daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen 
voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Jozua 1:8



2. Overdenken & voelen.

1 Welzalig de man….
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Here en Zijn 
wet dag en nacht overdenkt.

Psalm 1:1-2



2. Overdenken & voelen.

97 Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.
Psalm 119:97



5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u 
zeggen zal, doe het.

Johannes 2:5

3. Reageren & doen.



a. Informatie.

b. Verlangen dat het zo zou zijn.

c. Bevestigen dat het zo moet zijn.

d. God aanroepen om het zo te maken.

e. Door Gods genade ontvangen dat het zo is.

3. Reageren & doen.



46 Waarom noemt u Mij: Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?
47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze 
doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 
48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en 
diepte uit en legde het fundament op de rots. 

Lukas 6:46-49

3. Reageren & doen.



Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat 
huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de 
rots gefundeerd. 
49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk 
aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder 
fundament.

Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen 
in, en de val van dat huis was groot.

Lukas 6:46-49

3. Reageren & doen.



19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn 
om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 
20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid 
voor God teweeg. 
21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en 
ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw 
zielen zalig kan maken. 

Jakobus 1:19-27

3. Reageren & doen.



22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. 
Anders bedriegt u uzelf. 
23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen 
dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren 
is, in een spiegel bekijkt, 
24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen 
vergeten hoe hij eruitzag. 

Jakobus 1:19-27

3. Reageren & doen.



25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de 
vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een 
vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het 
werk, zalig zijn in wat hij doet 
26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn 
tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn 
godsdienst zinloos. 

Jakobus 1:19-27

3. Reageren & doen.



27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is 
dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 
onbesmet bewaren van de wereld.

Jakobus 1:19-27

3. Reageren & doen.


