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2 Timotheüs 1:6-18 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Papier en potloden voor het woordweb (slotopdracht).  

• Apparatuur voor het bekijken van een filmpje op www.abcvanhetgeloof.nl. 

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 1:6-18  

✓ Mattheüs 25:31-46  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus vraag 19  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 20  

✓ Dordtse Leerregels 3/4, art. 8 en 10  

✓ Dordtse Leerregels 5, art. 9  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 68:10 

✓ Psalm 119:3 en 53  

✓ Psalm 89:7 en 8  

✓ Psalm 18:9 en 10  

✓ Psalm 95:4 

✓ Gods Woord houdt stand in eeuwigheid  

✓ Zo lief had God de Vader ons  

✓ Woord, voor ons geschreven  

✓ Heer’, wat wilt Gij dat ik doe?  

• Gebedspunten: 

✓ Vraag de Heere of we Zijn roeping in ons leven mogen verstaan.  

✓ Bid om de Heilige Geest, dat Hij ons geloof geeft en bewaart bij het geloof.  

✓ Dank de Heere om Zijn reddingsplan dat van eeuwigheid is.  

✓ Dank God dat de zaligheid niet afhangt van ons werken maar van Zijn genade.    

 

Doelstelling  

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

1. Wat is de roeping die Timotheüs ontvangen heeft?  

2. Hoe kun jij volharden?  

 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Alternatieve (start)opdracht 

• Bij vraag 5 komen verschillende kernwoorden van het geloof langs. Je kunt één van deze 

kernwoorden uitdiepen met het materiaal op www.abcvanhetgeloof.nl. Bekijk een filmpje 

of behandel één van de verwerkingsvormen.  

• Begin met een gesprek over de ‘volharding der heiligen’. Wat betekent het en hoe kan het 

een troost voor de gelovigen zijn?  

• De vraag over de orde van het heil (vraag 5) is uit te breiden. Breng in beeld hoe deze orde 

eruit ziet.  

 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 1:6-18  

Vers 6  De gave Gods opwekken: letterlijk staat er dat je als een vuur nieuw leven 

inblaast. Het is het beeld van een smeulend vuur dat aangewakkerd moet worden. De gaven 

van de Geest mogen niet uitgeblust worden (1 Thess. 5:19). Timotheüs moet er werkzaam 

mee zijn. Voor handoplegging zie ook 1 Timotheüs 4:14. Het is geen magie maar een teken 

van de zalving van Gods Geest om het ambt te vervullen. In 1 Tim.4:14 wordt verwezen naar 

de oudsten van de gemeente, hier zegt Paulus dat hij Timotheüs de handen opgelegd heeft. 

De Bijbel vertelt ons van mensen die gezalfd waren en zich ook enige tijd door moedeloosheid 

of ongeloof lieten leiden (1 Sam. 27:1 en 1 Kon. 19:4).  

 

Vers 7   De Heilige Geest schenkt geen vreesachtigheid en lafheid om Paulus te 

verlaten of zich door de omstandigheden te laten leiden, maar Hij schenkt kracht en liefde en 

matigheid. Zie ook Matt. 8:26; Joh. 14:27; Hand. 1:8; Rom. 8:15, 15:13 en Openb. 21:8. Het 

woord dat voor ‘vreesachtigheid’ gebruikt wordt, verwijst naar iemand die de strijd ontvlucht. 

Stoutmoedigheid, niet lafheid, is een teken van de Geest. De Geest die God geeft is vol liefde, 

kracht en zelfbeheersing.  

 

Vers 8  Het schamen voor Christus en Paulus staat op één lijn. Hoe groter risico het 

getuigen van Christus meebrengt, des te sterker wordt de neiging zich niet bloot te geven. 

Denk aan de vele verdrukkingen die Paulus zelf heeft moeten doorstaan in dienst van het 

Evangelie (2 Kor. 2:23-28).  De christen moet vertrouwen op de kracht van God, dan hoeft hij 

niet te vrezen of zich te schamen. Het werk van Timotheüs brengt lijden met zich mee. Het is 

ook voor ons goed ons dat te realiseren: het dienen van de Heere en het staan in Zijn dienst 

brengt verdrukking in deze wereld met zich mee. Veel kinderen van God hebben hier dagelijks 

mee te maken.  

 

Vers 9   In dit vers lees je het Evangelie in een notendop. Gods werk begon met de 

verkiezing: voor de grondlegging der wereld heeft Hij het verlossingsplan uitgedacht. Daarop 

volgde de roeping en zaligmaking. Het is alles naar Gods eigen voornemen, alleen mogelijk 

door het offer van Jezus Christus. Geen werk van onze kant kan iets bijdragen aan onze 

zaligheid. Paulus zet onze werken tegenover Gods genade.  

Zie over ‘heilige roeping’ ook Dordtse Leerregels 3/4 art. 8 en 10. De verkondiging van het 

Woord vraagt om de werking van de Heilige Geest. Niemand kan op grond van eigen werken 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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zalig worden. De grond ligt alleen in Gods genadige verkiezing die van eeuwigheid is. God 

werkt in de tijd Zijn plan tot verlossing uit. Zie ook Ef. 1:3-5 en Tit. 3:4-6.  

 

Vers 10  Jezus Christus is in deze wereld gekomen en heeft met Zijn lijden en sterven 

Gods plan geopenbaard en uitgevoerd. Hij heeft de dood overwonnen en het eeuwige leven 

verworven voor allen die in Hem geloven. Zie over ‘doch nu geopenbaard is’ Mal. 4:2; Luk. 

1:78-79; Tit. 2:11 en 13 en vraag 19 van de Catechismus. Kruis en opstanding zijn de twee 

brandpunten van het Evangelie. De dood beheerst de geschiedenis sinds de zondeval. 

Christus heeft het leven aangebracht en de drievoudige) dood verslonden tot overwinning (1 

Kor. 15:54).  

 

Vers 11 Van dat heerlijk Evangelie mogen Paulus en Timotheüs dienaren zijn en 

daarvoor hoef je je nooit te schamen. Prediker heeft naar zijn oorspronkelijke betekenis te 

maken met heraut zijn, de bazuin aan de mond zetten, luid verkondigen. Apostel is gezondene 

en leraar is onderwijzen in de leer. Zie ook 1 Tim. 2:7.  

  

Vers 12  Voor dat Evangelie wil Paulus het lijden verdragen. Paulus ‘weet in Wie hij 

geloofd heeft’. Hij kent de Heere en vertrouwt Hem volledig. God doet wat Hij zegt. Paulus 

weet dat God geen van Zijn woorden ter aarde zal laten vallen. Het geloof verlaat zich op Gods 

vaste en zekere beloften. Denk bv. aan Joh. 10:28-29 en Matth. 28:20. Paulus kan vrijmoedig 

zeggen dat hij zich niet zal schamen; dit is geen zelfvertrouwen maar Godsvertrouwen.  

Het woord dat Paulus voor ‘pand’ gebruikt betekent eigenlijk ‘deposito’. Denk hierbij aan geld 

op een bank dat veilig is, niemand kan het eraf halen. Veel zekerder ligt de eeuwige zaligheid 

vast voor de gelovigen. Gevangenschap en martelaarschap ontnemen de ware christen niets 

maar stellen hem juist in het bezit van het pand. Ook in vers 14 wordt gesproken over het pand 

maar dan om dat te bewaren. Omdat God bewaart kunnen ook wij bewaren door Zijn genade.  

‘Die dag’ is de dag van de wederkomst van Christus (zo ook in vers 18).  

 

Vers 13  Gezonde woorden zijn die woorden die in overeenstemming zijn met de Heilige 

Schrift, zoals Timotheüs die van Paulus gehoord heeft. Het woord ís goed en gezond. Eerder 

heeft Paulus hier Timotheüs al op gewezen, in 1 Tim. 6:3. Daar wordt de gezonde leer ook wel 

de ‘leer die in overeenstemming is met de godsvrucht’ genoemd. De ware leer heeft zijn 

uitwerking in het dagelijks leven van de gelovige. Het gevaar is dat wij mensen, wier verstand 

door de zonde verduisterd is, gaan uitmaken wat wel en niet goed is in de Schrift. Wie zo met 

het Woord omgaat zal er door sterven (1 Petr. 2:7-8). Geloof en liefde zijn twee kenmerken 

van alle ware christenen.  

 

Vers 14  Dit ‘goede pand’ is het Evangelie, de hele inhoud van het christelijk geloof. 

Paulus roept Timotheüs op dat goed te bewaren. Deze oproep kan Paulus doen omdat de 

Heere Zelf voor deze bewaring in staat (zie vers 12). De Heilige Geest woont in de gelovigen. 

Dat is een rijke wetenschap: God is niet alleen met in, Hij is zelfs ín ons! Tegenover de 

dwaalleraren moet Timotheüs dicht bij het Woord blijven. Dat alleen moet zijn houvast zijn.  
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Vers 15  Asia is de provincie waarin ook Efeze (waar Timotheüs is) ligt. Je proeft hier iets 

van Paulus’ neerslachtigheid: ‘allen’ hebben hem verlaten. Van Fygellus en Hermogenes is 

verder niets bekend dan dat Timotheüs hen ook kende. Het zouden sleutelfiguren geweest 

kunnen zijn, mensen van wie Paulus zeker verwachtte dat ze hem zouden steunen. Hier 

tegenover is de trouw en steun van Timotheüs voor Paulus zo belangrijk. 

 

Vers 16-18 Onesiforus heeft 2000 km moeten reizen om Paulus op te zoeken. Hij woonde 

zeer waarschijnlijk in Efeze waar Timotheüs werkte (zie 2 Tim 4:19). Het is Paulus’ gebed dat 

de Heere Onesiforus en zijn huis wil zegenen vanwege hetgeen hij voor Paulus gedaan heeft. 

Denk aan Matth. 25:43-45, God ziet de daden die voor Zijn kinderen gedaan worden aan als 

waren ze aan Hem gedaan. Paulus gebruikt hier een fijne woordspeling. Hij schrijft namelijk 

dat Onesiforus hem eindelijk gevonden heeft, maar dat hij op de dag des Heeren nog iets veel 

heerlijkers mag vinden.    

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Zie voor het volledige interview: https://cip.nl/52769-vijf-vragen-over-christenzijn-op-je-werk.  

 

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.   

-   

  

2.  

a. Denk aan een smeulend vuurtje waar je in blaast. Het vuur laait weer op. Zo moet 

Timotheüs bezig zijn met de gave die hij van God ontvangen heeft. Bezig zijn met het 

geloof, met Gods Woord en Zijn dienst. Terugdenken aan wat je eerder ontvangen en 

beleefd hebt. Je in herinnering brengen Wie de Heere is en wat Hij gedaan heeft.  

b. Persoonlijk.    

 

3.   

Dit is een goede manier om met elkaar te oefenen in het gesprek aangaan met je 

onchristelijke naaste. Wat zeg je wel, wat is een goede toon, wat zijn handige tips? Deel 

ze met elkaar.  

- Bedenk hoe je enthousiast en betrokken kunt vertellen over de zondagse kerkgang.  

- Wat is een goede manier om hierop te reageren? Te denken valt aan: ‘Joh, ken jij Hem 

ook?’ als de Naam van Jezus langskomt.  

- Waar kies je voor? Wanneer krijgt wat prioriteit?  

- Best moeilijk om dan te reageren als je gelooft dat de wereld in 6 dagen geschapen is. 

Wel zou die ruimte er moeten zijn in de les! Mochten veel jongeren hiermee te maken 

hebben: de Handreiking ‘In het begin’ gaat dieper op deze materie in.  

https://cip.nl/52769-vijf-vragen-over-christenzijn-op-je-werk
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- Het christelijk geloof is heel ruim maar ook heel exclusief: er is één God en er is één 

weg tot behoud, door de Heere Jezus Christus. Dat kan voor iedereen, maar wie dat 

niet gelooft, kan niet behouden worden.  

 

4.  

a. Deze tegenstelling is heel radicaal, zeker in het vrije westen waar weinig verdrukking is. 

Toch is het goed te beseffen dat het wel de bijbelse lijn is. ‘In de wereld zul je 

verdrukking hebben’, zegt de Heere Jezus. ‘Maar heb goede moed, want Ik heb de 

wereld overwonnen.’   

b. Persoonlijk.  

c. Om je niet te schamen maar eerlijk uit te komen voor je geloof in God en voor Zijn 

waarheid, ook al kost dat je wat.  

 

5.   

Uitverkiezing – roeping – rechtvaardiging – verheerlijking.  

In de eeuwigheid heeft God de Zijn uitverkoren, verkozen ten eeuwigen leven.  

In de tijd komt de roeping vanuit het Evangelie, de roep tot bekering.  

Wie geroepen wordt en zich bekeert, mag weten gerechtvaardigd te zijn. In Gods oog 

rechtvaardig, onschuldig, door het offer van Christus. En dan zul je ook verheerlijkt worden: 

voor eeuwig bij God in de hemel. En dat ligt allemaal vast in de uitverkiezing die plaatsvond 

voordat God de wereld schiep.  

 

6.   

Het geldt allebei. Wie in de Heere Jezus gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Dat begint 

op het moment dat je bekeerd wordt en duurt tot in de eeuwigheid. De zaligheid die je in 

dit leven ontvangt is nog niet volledig, omdat we hier nog in een zondige wereld leven. 

Maar wel bén je volledig zalig, daar hoef je niet aan te twijfelen. Als Jezus terugkomt, zal 

er geen zonde meer zijn en zul je volmaakt in de zaligheid mogen leven.  

 

7.  

a. Dat iedereen die gelooft in de Heere Jezus het eeuwige leven heeft.  

b. Om dit evangelie aan iedereen te verkondigen met de opdracht dat men zich moet 

bekeren.  

c. Dat ook jij dit moet geloven! 

 

8.   

De boodschap van Mattheüs 25 is dat het om heel kleine dingen gaat. Je hoeft geen 

grootse plannen te bedenken, doe wat je hand vindt om te doen! 

 

Slotopdracht 

-  


