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2 Timotheüs 1:1-5 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Papier, pen, concordantie, studiebijbel, enz. voor de startopdracht.  

• Tekenmateriaal voor de slotopdracht.  

• Apparatuur om het filmpje op www.abcvanhetgeloof.nl te bekijken (alternatieve opdracht).  

• Informatie over het versturen van post naar vervolgde christenen en kaarten om te 

schrijven (alternatieve opdracht).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 1:1-5  

✓ Handelingen 16:1-3  

✓ 1 Korinthe 4:14-20  

✓ 1 Korinthe 16:10-11 

✓ 2 Timotheüs 3:15 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 

3 en 5 

✓ Heidelbergse Catechismus, 

zondag 7  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 78:2, 3 en 4  

✓ Psalm 42:5  

✓ Psalm 133:1, 2 en 3  

✓ Wat God doet dat is welgedaan  

✓ Nooit kan ’t geloof teveel 

verwachten  

✓ Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien  

• Gebedspunten:  

✓ Dank de Heere voor een christelijke 

opvoeding en gelovigen om je heen.  

✓ Bid om de voortgang van het 

zendingswerk.  

✓ Vraag om (versterking van het) 

geloof.  

✓ Bid voor christenen die gevangen 

zitten. 

✓  

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Hoe is de band tussen Paulus en Timotheüs ontstaan?  

2. Waarom schrijft Paulus deze brief?  

3. Wat kun je leren van het geloof van Timotheüs?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Bekijk het filmpje over ‘geloof’ op www.abcvanhetgeloof.nl.  

• Schrijf met elkaar alles op wat je weet over Timotheüs. Vul dit na het behandelen van de 

schets aan.  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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• Schrijf een brief naar vervolgde christenen. Zie voor informatie en adressen een 

organisatie als SDOK of Open Doors.  

 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 1:1-5  

Vers 1   Paulus is de schrijver van deze brief. Op het moment van het schrijven (rond 

66-67 na Chr.) bevindt Paulus zich in de gevangenis in Rome. We hebben het dan over zijn 

tweede gevangenschap, onder keizer Nero. Tijdens zijn eerste gevangenschap had Paulus de 

nodige vrijheden (zie Hand. 28), maar tijdens deze gevangenschap is er sprake van een ketting 

(2 Tim. 1:16), boeien (2 Tim. 2:9) en grote eenzaamheid. Het vooronderzoek van zijn zaak 

heeft plaatsgevonden (2 Tim. 4:16-17) en Paulus verwacht niet te worden vrijgesproken (2 

Tim. 4:6-8). 

Apostel zijn wil zeggen: gezondene zijn. Zie Johannes 13:20 en vergelijk ook Johannes 6:38. 

De gezondene was als zijn Meester. Met die volmacht wordt nu ook het Woord van God 

verkondigd. Zie bijvoorbeeld 2 Korinthe 5:20.  

Calvijn zegt: opdat zijn roeping te zekerder zij, zo stelt hij de belofte van het eeuwige leven 

daarbij alsof hij zei: gelijk God van het begin aan het eeuwige leven beloofd heeft in Christus, 

alzo heeft Hij nu mij gesteld tot een dienaar om diezelfde belofte te verkondigen. Waarmee hij 

ook het eind (doel) van zijn apostelambt toont, te weten dat hij de mensen tot Christus leidt, 

opdat zij daarin het leven vinden.  

Paulus begint zijn brief met te wijzen op het allerbelangrijkste: het is de wil van God dat het 

Woord van God verkondigd wordt. Niet hijzelf heeft ervoor gekozen apostel te worden, God 

heeft het zo gewild! Het is een zaken van levensbelang: de belofte van het eeuwige leven 

hangt er mee samen.  

 

Vers 2  De brief is geadresseerd aan Timotheüs. Het is de tweede brief die Paulus aan 

hem schrijft. Timotheüs is de zoon van een Joodse vrouw en een Griekse (dus: heidense) 

vader (Hand. 16:1). Zijn grootmoeder Loïs was net als zijn moeder Eunice een gelovige vrouw 

(zie vers 5). Paulus ontmoet Timotheüs voor het eerst in Lystre. Hij is waarschijnlijk samen 

met zijn moeder en grootmoeder tot geloof gekomen tijdens de eerste zendingsreis van Paulus 

(Hand. 14:8-23). Tijdens zijn tweede zendingsreis neemt Paulus Timotheüs mee, omdat de 

christenen in Lystre een goed getuigenis over hem geven (Hand. 16:2-3). Voordat Timotheüs 

met Paulus mee op reis gaat wordt hij eerst besneden, omwille van de Joden. Hoewel 

Timotheüs nog relatief jong is, neetm hij in het leven van Paulus een belangrijke plaats in. 

Paulus noemt hem zijn ‘zoon’ en ‘medearbeider in het Evangelie’ (Rom. 16:21). In zes brieven 

noemt Paulus hem als medeafzender (2 Korinthe, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 

Thessalonicenzen en Filémon). Uit Paulus’ brieven blijkt ook dat Timotheüs in tenminste drie 

gemeenten werkzaam is geweest: Thessalonica, Korinthe en Filippi. De opdracht in Efeze, die 

hij van Paulus krijgt in 1 Timotheüs, is wel de moeilijkste van allemaal, vanwege de sterke 

tegenstand van dwaalleraars. In die eerste brief legt Paulus hem uit hoe hij de gemeente in 

Efeze moet leiden. Deze brief is de tweede brief die Paulus aan Timotheüs schrijft. Paulus wil 

hem met deze brief bemoedigen en roept hem op zijn werk getrouw te doen. Ook in deze brief 

krijgt hij aanwijzingen hoe hij moet optreden tegen de dwaalleraren. Het Woord van God is hét 

wapen in deze strijd.  
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Paulus ziet Timotheüs als zijn zoon in het geloof van wie hij veel houdt. Hem wenst hij de 

genade, barmhartigheid en vrede van God toe. Dat is het wat Timotheüs (en ook wij!) het 

allermeest nodig heeft. De groet is precies op dezelfde manier geformuleerd als in de eerste 

brief aan Timotheüs.  

  

Vers 3  Paulus spreekt over God danken, nota bene in de gevangenis! Merk op dat:  

• het geloof niet afhankelijk is van de omstandigheden. 

• Paulus niet allereerst aan zichzelf denkt maar aan anderen.  

• er geen bidden is zonder danken (Fil. 4:6 en 1 Tim. 5:17-18).  

Het woord ‘dienen’ betekent hier niet dienen uit een wedergeboren hart, maar het uitoefenen 

van de eredienst van de ware God.  

Paulus slaat Timotheüs nooit over in zijn gebed. Hier worden we op de noodzaak van de 

voorbede gewezen. Vergelijk Hand. 12:5; Rom. 15:30; Ef. 6:18-19; Kol. 1:3, 9-10; Kol. 4:2-3; 

1 Thess. 1:2; 3:10 en 5:25.  

 

Vers 4  Paulus verlangt er enorm naar om Timotheüs te zien. Hij is eenzaam in zijn 

gevangenis en ziet uit naar een bemoedigend bezoek van zijn jonge vriend. Later in de brief 

roept hij hem nogmaals op snel te komen, nog voor de winter (4:9 en 21). Hij verwijst hierbij 

naar ‘tranen’, dit ziet waarschijnlijk op het afscheid destijds van Timotheüs. Je merkt in deze 

verzen hoe sterk de band tussen Paulus en Timotheüs is! De komst van Timotheüs zou enorm 

veel vreugde in het moeilijke leven van Paulus brengen.  

   

Vers 5  Paulus wordt ook vervuld met blijdschap als hij denkt aan hoe Timotheüs leeft 

uit het geloof. Er staat ‘het wonen van het geloof’: dit geeft te kennen de inwoning van de 

Heilige Geest. Wonen geeft een permanente aanwezigheid aan. Het bijzondere is dat Paulus 

de lijn van de geslachten hier noemt. De vader van Timotheüs was een Griek, een heiden. 

Maar zijn grootmoeder en moeder zijn tot geloof gekomen, waarschijnlijk tijdens één van 

Paulus’ zendingsreizen. Timotheüs is opgegroeid bij een open Bijbel (zie 3:14-15). Ook 

Timotheüs heeft dit geloof, daarvan is Paulus verzekerd; het geloof wordt uit de vrucht gekend. 

Zie Matth. 3:8, 7:16 en 20; Mark. 4:20 en 28; Joh. 12:24; Gal. 5:22; Ef. 5:9 en Kol. 1:6.  Het is 

ook een reden geweest voor Paulus om Timotheüs mee te nemen op zijn zendingsreis. Dit 

alles roept Paulus in herinnering om Timotheüs te bemoedigen. Ook voor ons kan het een 

grote zegen zijn om gelovige (groot)ouders te hebben. De Heere wil werken in de lijn van de 

geslachten!  

 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

BIOGRAFISCHE BIJBELSTUDIE  

Een biografie is de levensbeschrijving van iemand. Een biografische bijbelstudie richt zich op 

de levens van de personen die in de Bijbel voorkomen. Door de bestudering van bijbelse 

personen, leer je van hun ervaringen. 
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De methode kent 4 stappen:  

  

1. Kies iemand die je wilt bestuderen  

2. Verzamel informatie  

3. Analyseer de informatie  

De hierna volgende lijst noemt wat informatie, die je kunt verzamelen en analyseren in een 

biografische studie. Het kan zijn dat de Bijbel over een genoemd item in de lijst geen informatie 

geeft, maar probeer in ieder geval alles te verzamelen wat de Bijbel openbaart over de persoon 

die jij bestudeert.  

✓ Naam en betekenis van de naam  

✓ Verwanten: ouders, broers en zussen, voorouders, kinderen  

✓ Geboorte: plaats; belang van de geboorte, ongebruikelijke gebeurtenissen rond de 

geboorte  

✓ Kindertijd en vroege scholing  

✓ Vrienden en bekenden: persoonlijke relaties  

✓ Beroep of roeping: welke maatschappelijke positie? Hoe verdiende men of de 

persoon zijn brood?  

✓ Fysieke omschrijving  

✓ Karaktertrekken  

✓ Bijzondere gebeurtenissen:  

• Eerste ontmoeting met God 

• Bekering  

• Roeping tot de dienst  

• Grootste crisis of keerpunt in het persoonlijke leven  

✓ Dood: Wanneer, waar, bijzondere omstandigheden  

4. Pas toe wat je geleerd hebt  

Maak een persoonlijke toepassing aan de hand van het leven van de persoon die je 

bestudeerd hebt. 

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. In Handelingen 16 lees je hoe Paulus Timotheüs ontmoet. Paulus wil dat hij met hem 

meegaat op zendingsreis en hij laat hem besnijden. In 2 Timotheüs 1 lees je over de 

bijzondere band tussen Paulus en Timotheüs. Ook verwijst Paulus naar de moeder en 

grootmoeder van Timotheüs die hij eveneens ontmoet heeft.  

2.   

a. Persoonlijk.   

b. Hij is in dienst van Jezus Christus. Dat betekent ook dat hij door Hem bewaard wordt. 

En dat de weg die hij gaat niet zijn eigen weg is, maar Gods weg.  

 

3.  
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a. Het Woord is zo krachtig dat het verloren zondaren kan zalig maken.   

b. Persoonlijk.   

 

4. Als kind is Timotheüs niet besneden. Nu hij met Paulus op zendingsreis gaat, moet hij 

besnijden worden ‘omwille van de Joden’. Je zou kunnen zeggen: opdat de Joden geen 

aanstoot aan hem namen. De moeder van Timotheüs was een Jood en daarmee was ook 

Timotheüs een Jood. Dat was bij Titus anders: hij was een Griek. Als hij besneden zou 

worden, zou Paulus daarmee de valse leraars gelijk geven die zeggen dat christenen uit 

de heidenen zich aan de Joodse wet moesten houden.  

 

5. Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade 

ontvangen. 

Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept 

ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is. 

Vrede: De toestand waarin je in liefde met elkaar leeft, als gave van de Geest. Échte 

vrede is er alleen door vergeving van je zonden. 

 

6. -  

 

7.    

a. Gods Woord komt niet van een mens maar is werk van de Heilige Geest. Het is Gods 

zorg dat de profeten het Woord gesproken en op schrift gesteld hebben. Het is daarom 

heilige schrift.  

b. Dat het Woord waar is en dit ook laat merken, bewijst. Dat het Woord betekenis heeft 

voor dit leven. Dat het Woord het voor het zeggen heeft in alle situaties.  

c. Persoonlijk.  

 

8.  

a. Persoonlijk.  

b. Waar geloof is, zal ook de vrucht zichtbaar zijn. Denk aan liefde tot de Heere, Zijn Woord 

en Zijn dienst. Denk aan het houden van Zijn wet.  

Als je dat nog niet kent, kun je het geloof vandaag nog krijgen! Ga tot Jezus, vraag Hem 

om in je hart te komen en je het geloof te schenken. Hij laat geen bidder staan! 

  

Slotopdracht 

-  

 

 


