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Beste leidinggevende, 

 

Voor je ligt het leidingdeel dat hoort bij de Handreiking Bijbelstudie 2 Timotheüs  - Lessen uit 

Paulus’ laatste brief. Een testament, zo zou je de brief die Paulus schreef aan Timotheüs wel 

kunnen noemen. Paulus zit gevangen en weet dat hij niet lang meer heeft te leven. Zijn laatste 

brief is gericht aan zijn geestelijke zoon. In zo’n testament komt het erop aan: wat is nu echt 

wezenlijk, wat blijft belangrijk? Met deze Handreiking lees je met de jongeren in zeven 

schetsen door de 2e brief aan Timotheüs heen. Het gaat over vragen die in Timotheüs’ tijd 

speelden, maar steeds weer blijkt dat verrassend actueel te zijn. De lessen van Paulus gelden 

ook voor onze tijd! 

 

We hopen dat met dit materiaal Gods Woord dichtbij de harten van jongeren gebracht wordt, 

in het besef dat de werking van Gods Geest daarbij nodig is. We hopen dat deze Handreiking 

voor veel jongeren tot zegen mag zijn. Gezegende bijeenkomsten toegewenst! 

 
 

In het leidingdeel vind je eerst een literatuurlijst en een korte didactische aanwijzing. Ook tref 

je er een algemene inleiding op 2 Timotheüs aan. Vervolgens wordt er per schets informatie 

gegeven onder de volgende kopjes: 

 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst 

• Onder dit kopje staat wat je voor elke bijeenkomst nodig hebt aan materialen. 

 

Opening 

• Hier staat het te lezen bijbelgedeelte en worden enkele suggesties gegeven om te zingen. 

De liederen die aangegeven staan, komen uit de gele zangbundel (Uitgeverij 

Boekencentrum, Zoetermeer). 

• Daarnaast wordt een tweede suggestie gegeven voor een bijbelgedeelte, indien er twee 

avonden over de schets belegd worden.  

• Ook worden er zaken genoemd waarvoor gebeden of gedankt kan worden. 

 

Doelstelling 

• Onder dit kopje worden in een paar regels de doelen van de avond benoemd.  
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Alternatieve startopdracht 

• Onder dit kopje staat een alternatieve startopdracht,  om bijvoorbeeld te gebruiken bij een 

tweede avond of als alternatief voor de startopdracht die bij de schets staat.  

 

Achtergrondinformatie 

• Hier vind je een exegese van het bijbelgedeelte dat centraal staat in de schets.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor een gesprek 

• Onder dit kopje tref je de antwoorden op de vragen uit de Handreiking aan.  

• Het is van belang om je te realiseren dat je niet alle opdrachten van een schets moet 

behandelen. Kies zelf een aantal opdrachten uit die je relevant en passend vindt voor jouw 

doelgroep.  

 
 

Hieronder tref je een literatuurlijst aan, die gebruikt is bij de totstandkoming van deze schets. 

Indien gewenst kun je zelf een of meerdere boeken van deze lijst gebruiken bij je 

voorbereiding.  

 

Studiebijbels  

Tekst voor Tekst, de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (1987). Oeveren, B. van , e.a. 

’s-Gravenhage: Boekencentrum. 

HSV-studiebijbel (2014). Paul, M.J. en Hofman, T.M. (Red.). Heerenveen: Royal Jongbloed. 

Bijbel met Uitleg (2015). Apeldoorn: De Banier. 

HSV-Jongerenbijbel (2013). Vergunst, P.J. (Red.). Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed.  

 

Commentaren  

Timoteüs-Titus. Pastorale instructiebrieven. Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde 

Serie (2009). Houwelingen, dr. P.H.R. van. Kampen: Uitgeverij Kok.  

Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament, 2 (2000). Henry, Matthew. Utrecht: 

Uitgeverij De Banier.  

 

Andere boeken  

Mensen rondom Paulus (2009). Westerink, J. Houten: Den Hertog. 
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Het bespreken van de vragen kun je variëren. Hieronder volgen enkele manieren waarop je 

de vragen kunt bespreken. 

 

Denken > delen > uitwisselen 

Het denken, delen en uitwisselen is een proces waarbij jongeren eerst zelf nadenken, daarna 

in een klein groepje hun gedachten delen en deze ten slotte in de grotere groep uitwisselen. 

Het voordeel van deze werkwijze is dat de betrokkenheid gestimuleerd wordt. Bovendien wordt 

door het uitwisselen van gedachten en het gezamenlijk formuleren van een antwoord het 

aantal meningen beperkt. Dat maakt de gezamenlijke nabespreking overzichtelijker. Hieronder 

wordt een aantal didactische werkvormen uitgelegd, waarmee aan dit proces van denken, 

delen en uitwisselen gestalte kan worden gegeven. 

 

Eén-tweetje 

Vraag de jongeren om individueel over een vraag of opmerking na te denken (en eventueel 

iets op te schrijven). Daarna bespreken ze in tweetallen hun antwoorden. Eventueel wordt per 

tweetal een beste antwoord gekozen. Dit antwoord wordt vervolgens plenair uitgewisseld. 

Uitbreiding: de tweetallen bespreken de antwoorden met een ander tweetal. Per viertal wordt 

het beste antwoord gekozen, dat vervolgens plenair wordt uitgewisseld. 

 

Placemat  

De placemat is een variant van het ‘Eén-tweetje’, waarbij papier en pennen 

worden gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vel op A3-formaat. Verdeel het vel 

papier zoals in het voorbeeld. Elke jongere denkt individueel na over een vraag  

of opmerking, waarna hij het antwoord opschrijft in één van de hoekpunten. De groepsleden 

bespreken de antwoorden die zijn opgeschreven in de hoekpunten. De gemeenschappelijke 

antwoorden of het beste antwoord wordt in het middenvak opgeschreven. Het antwoord in het 

middenvak kan plenair worden uitgewisseld. 

 

Expertgroep 

De jongeren denken in verschillende groepen na over een deelonderwerp. Elke groep is nu 

expert in (heeft kennis over) één deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepjes 

gevormd waarin alle bestudeerde deelonderwerpen vertegenwoordigd zijn. Elke jongere is 

binnen de nieuwe groep expert in een deelonderwerp. De eerder opgedane kennis wordt in de 

nieuwe groep gedeeld. 

Voorbeeld: Elk groepje jongeren verdiept zich in één vraag. Vervolgens worden nieuwe 

groepjes gevormd waarbij in elk groepje alle vragen zijn vertegenwoordigd. Elk groepslid is 

‘expert’ in één vraag en deelt deze kennis met de andere groepsleden. 
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Meningen uitwisselen 

Om het uitwisselen van meningen te stimuleren, kunnen onder meer de volgende werkvormen 

worden gebruikt. 

 

Gekleurde kaarten 

Elke jongere beschikt over een rode en groene (en eventueel oranje) kaart. Er kunnen ook 

andere kleuren worden gebruikt. Een stelling wordt geprojecteerd en/of voorgelezen. De 

jongeren steken één van de kaarten op (rood=niet mee eens; groen=mee eens; oranje=twijfel). 

De meningen worden geïnventariseerd en eventueel genoteerd. Het opsteken van kaarten is 

een goede aanleiding om door te vragen naar argumenten. 

 

Duimen 

In plaats van gekleurde kaarten wordt een duim opgestoken. Duim rechtop = mee eens; duim 

naar beneden = niet mee eens; duim horizontaal opgestoken = twijfel.  

 

Binnen- en buitenkring 

Verdeel de jongeren in twee gelijke groepen. De eerste groep vormt een kring. De tweede 

groep gaat hier in een kring omheen staan: de buitenkring. 

Een jongere uit de binnenste kring vertelt een mening of antwoord aan een jongere uit de 

buitenkring. Laat één van de kringen op een bepaald moment één of meerdere plaats(en) 

draaien, zodat een nieuw tweetal ontstaat en de meningen/antwoorden opnieuw worden 

uitgewisseld. Herhaal het draaien en uitwisselen een aantal keren. 
 

 

Inventariseren 

Om op een speelse manier antwoorden of meningen te inventariseren kunnen onder meer de 

volgende werkvormen worden gebruikt. 

 

Post-its 

Laat de jongeren hun antwoord of mening opschrijven op een post-it, een memoblaadje met 

plakstrip. Laat de beschreven memoblaadjes opplakken op een centrale plaats. De post-its 

kunnen, indien gewenst, door de jongeren gegroepeerd worden rond vergelijkbare antwoorden 

of meningen. Bespreek de reacties. 

 

Muurtje bouwen 

Antwoorden of meningen worden op een A4 papier geschreven. Bij de gezamenlijke 

bespreking wordt met de A4 papieren een muurtje gebouwd. De belangrijkste antwoorden en 

meningen worden onderop geplakt, de minder urgente zaken komen daarbovenop. Gebruik 

plakband of kneedgum om het papier op te hangen. 

 

Woordweb 

Inventariseer antwoorden of meningen op een whiteboard, flap-over of groot vel papier. Maak 

een woordweb waarin informatie kernachtig en geordend wordt weergegeven. Opmerkingen 

over hetzelfde onderwerp worden in kernwoorden bij elkaar opgeschreven. 
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Deze brief behoort tot de zogenaamde pastorale brieven, omdat zij niet aan een gemeente is 

geschreven, maar aan een medewerker in het Koninkrijk Gods. Uiteraard is zij niet minder belangrijk 

voor ons, want het gaat om de zaken van Gods Koninkrijk.  

Timotheüs is evangelist in Efeze en mag daar gemeentevormend bezig zijn en voortbouwen op het werk 

wat Paulus daar heeft mogen verrichten. Timotheüs is door Paulus in de gemeente van Efeze 

achtergelaten om daar de gemeente leiding te geven. Omdat er dwalingen dreigen heeft de gemeente 

goede leiding hard nodig. Paulus geeft hiervoor veel aanwijzingen in de brief. Ook worden er allerlei 

aanwijzingen gegeven hoe Timotheüs zijn werk heeft te doen en van waaruit hij het alleen maar kan 

doen. Het blijkt dat de zaken die steeds weer aan de orde zijn in het kerkelijke en gemeentelijke leven 

niet zoveel van elkaar verschillen. Vandaar dat de Heilige Geest ook deze brief voor ons heeft bewaard.  

 

De brieven van Paulus aan Timotheüs zijn geschreven in de laatste levensjaren van Paulus. Wanneer 

Paulus zijn eerste brief aan Timotheüs schrijft is hij waarschijnlijk vrijgelaten van zijn eerste 

gevangenschap (circa 62-64 na Christus). Bij het schrijven van de tweede brief zit hij gevangen in Rome 

en voelt zijn einde naderen (2 Tim. 4:6). De apostelen hebben hun tijd gehad en de bediening van het 

evangelie zal overgedragen moeten worden aan een tweede generatie. Timotheüs behoord tot deze 

tweede generatie. De generatie die Jezus zelf niet gezien heeft bij Zijn werk in deze wereld. Het is 

belangrijk dat er een nieuwe generatie betrouwbare mannen komt, want zij moeten het evangelie 

bewaren en bekwaam zijn om andere te onderwijzen. Het woord dat door de apostelen is gesproken 

mag niet verloren gaan. Daar waar 1 Timotheüs een meer praktische insteek heeft met betrekking tot 

het gemeenteleven, is 2 Timotheüs bijna als een afscheidsbrief te lezen, waarbij de nadruk veel meer 

op lijden, volharding en uitzien naar de beloning ligt.  

 

Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis in Rome waar hij voor de tweede keer gevangen zit. Het 

zal ongeveer in het jaar 66 zijn geweest. mocht hij tijdens de eerste gevangenschap verblijven in een 

eigen gehuurde woning, tijdens deze gevangenschap vertoeft hij echt in de gevangenis en zal niet weer 

vrij komen, maar de doodstraf krijgen, onder keizer Nero.  

Vanuit deze situatie schrijft hij aan Timotheüs. Uit de brief blijkt zijn vast vertrouwen op Christus, Die 

hem niet zal verlaten zoals zovelen gedaan hebben. Hartelijk verlangt hij dat Timotheüs nog voor zijn 

terechtstelling bij hem zal komen, opdat ze nog als broeders in Christus met elkaar zullen mogen 

spreken.  

 

De opbouw van de brief  
Schrijver, lezer, groet – 2 Timotheüs 1:1-2 
Dankbaarheid en bemoediging – 2 Timotheüs 1:3-18 
Lijden voor het evangelie – 2 Timotheüs 2:1-13 
De houding tegen de dwaalleraars – 2 Timotheüs 2:14-26 
Tekening van de dwaalleraars – 2 Timotheüs 3:1-13 
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Het nut van de Heilige Schriften – 2 Timotheüs 3:14-17 
Het testament van Paulus – 2 Timotheüs 4:1-8 
Laatste aansporingen en groeten – 2 Timotheüs 4:9-22 

 


