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2 Timotheüs 2:1-13 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Papier en pen voor de opdracht uit vraag 5.   

• Papier en pen voor het maken van een spreuk/gedicht (vraag 6). 

• Apparatuur om het filmpje over ‘De heilige oorlog’ te bekijken (zie www.deheiligeoorlog.nl).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 2:1-13 

✓ Efeze 6:10-20 

✓ 1 Korinthe 15  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 17  

✓ Dordtse Leerregels 1, art. 6 en 7  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm  21:3,4 en 5  

✓ Psalm 73:12, 13 en 14  

✓ Psalm 43:3 en 4  

✓ Christus onze Heer’ verrees  

✓ Daar juicht een toon  

✓ De grote dag breekt weldra aan  

✓ Uw Woord is een lamp voor mijn voet  

• Gebedspunten: 

✓ Dank de Heere voor Zijn Woord dat vast en zeker is.  

✓ Dank Hem voor de overwinning op de dood.  

✓ Vraag om geloof en bekering, en om het goede zicht op de uitverkiezing en Gods 

genade.  

✓ Bid om staande te blijven in de strijd van het geloof.  

 

Doelstelling  

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

1. Hoe kan Timotheüs staande blijven in de strijd?  

2. Wat is het vooruitzicht dat de gelovige strijder wacht?   

 

Alternatieve (start)opdracht 

http://www.deheiligeoorlog.nl/
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• Bekijk het filmpje over ‘lijden’ op www.abcvanhetgeloof.nl.  

• Lijden in Nederland 

In een land waar christenen vervolgd worden, las Anne van der Bijl met andere gelovigen 

een tekst uit de Bijbel waar staat dat als je in de Heere Jezus gelooft, het lijden er dan bij 

hoort. Ze vroegen aan hem hoe hij in Nederland te maken heeft met lijden. Tot zijn 

schaamte kon hij daar niet echt antwoord op geven. 

o Wat voor antwoord zou jij op deze vraag geven? 

o Is het mogelijk om als christen te leven zonder te lijden om Jezus’ wil? 

o Wat betekent het voor jou persoonlijk als je niets kent van het lijden om Jezus’ wil? 

 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 2:1-13 

Vers 1  De band tussen Paulus en Timotheüs blijkt ook hier weer als Paulus hem ‘mijn 

zoon’ noemt. ‘Wordt gesterkt in de genade’: dit zegt ons dat er groei is in het geloof – het is 

enerzijds sterker worden in het geloof en anderzijds realiseert zich dat door in jezelf zwakker 

te worden. Genade wil juist zeggen dat je het steeds meer van de Heere leert verwachten. 

Dan wordt genade pas echt genade. Vergelijk 2 Kor. 12:9-10; Joh. 1:16; Ef. 2:5, 8; Ef. 6:10 en 

2 Tim. 1:9.    

 

Vers 2  Paulus heeft het Woord doorgegeven aan Timotheüs en die moet het weer 

doorgeven aan anderen, voordat hij uit Efeze vertrekt. Getrouw kan ook worden vertaald met 

gelovig, betrouwbaar of oprecht. Van het woord dat gebruikt wordt voor ‘bekwaam’ is ons 

woord didactiek afkomstig. Zie 1 Tim. 3:2 en verder. Het Woord moet verder gepredikt worden. 

Mensen moeten voortdurend onderwezen worden. Met het oog op de dwaalleraren moet 

Timotheüs erop letten aan wie hij deze taak toebedeelt. In de eerste brief aan Timotheüs heeft 

Paulus richtlijnen voor de ouderlingen en diakenen gegeven.  

 

Vers 3  Zie voor dit beeld ook 1 Kor. 9:7 en 2 Tim. 1:8. Het Griekse woord voor strijden 

heeft met ons woord strategie te maken. Een goed soldaat is zijn meester trouw, wat het ook 

kost. Zo moet Timotheüs de Heere Jezus trouw blijven, ook al brengt dat lijden met zich mee. 

Het beeld van een soldaat in dienst van Christus doet denken aan de wapenrusting: Efeze 

6:10-20. Daar worden de wapens omschreven die gehanteerd moeten worden in die strijd.  

 

Vers 4-6 In deze verzen vergelijkt Paulus de dienstknechten van God met een soldaat, 

atleet en boer. De soldaat moet altijd beschikbaar zijn om te vechten, niets moet hem van zijn 

taken afhouden. Zijn beloning is dan een tevreden bevelhebber. De atleet moet zich bij het 

sporten aan de regels houden, zijn beloning is de lauwerkrans. Zie ook 2 Tim. 4:7-8 en 1 Kor. 

9:25. De boer werkt hard op het land en ontvangt de opbrengst van het land als zijn beloning. 

Zo moet Timotheüs doen wat van hem als dienstknecht gevraagd wordt. God Zelf zal hem de 

beloning daarvoor schenken.  

  

Vers 7   De lessen die Paulus geeft, moet Timotheüs goed overdenken en ter harte 

nemen. Voor het rechte inzicht zijn we afhankelijk van de verlichting door de Heilige Geest. 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Zie Ps. 43:3; Joh. 16:13 en Joh. 14:26. De inspanning van de gelovige en de bekrachtiging 

door God werken samen.  

 

Vers 8   De aansporing die Paulus in 1-7 gegeven heeft,  wordt hier gegrond in de 

werkelijkheid van het Evangelie. Houd in gedachtenis, dat is meer dan herinneren. Het is 

doordenken en overdenken zodat het je gaat beheersen. Het is een voortdurend met de zaken 

bezig zijn. Vergeet het niet, richt je aandacht erop.  

De opstandig wordt wel het centrale heilsfeit genoemd, omdat God de Vader daarin het werk 

van Christus heeft goedgekeurd, zie ook 1 Korinthe 15. ‘Naar mijn Evangelie’: geen andere 

boodschap of evangelieverkondiging is acceptabel. Denk aan Gal. 1:6-8. Zie ook Rom. 2:16.  

Het is een geweldige bemoediging dat niet Nero maar Jezus Christus Koning is en de dood 

heeft overwonnen. Christus was de beloofde Davidszoon.  

 

Vers 9  Voor dat Evangelie, die blijde boodschap, verdraagt Paulus het lijden. Men kan 

de dienaren de mond wel snoeien, maar nooit Gods Woord. Dat gaat door, dwars door het 

woeden van de vorst der duisternis. Dat geeft Paulus moed!  

 

Vers 10  Geen enkele gevangenis kan één van de uitverkorenen buiten het Koninkrijk 

houden. Door het zich verlaten op de beloften en het geloof in Christus verkrijgt men de 

zekerheid der verkiezing. Christus is de spiegel der verkiezing. Calvijn noemt het al een 

verkiezing om bij de gemeente te behoren. God heeft daarin al onderscheid gemaakt waar van 

nature geen onderscheid is.  

Paulus volhardt juist vanwege de zekerheid dat door zijn dienst God mensen wil redden. De 

zaligheid van zijn naaste is hem al het lijden waard.   

 

Vers 11-13  Het Woord is betrouwbaar. God kan niet liegen. Als we zeker weten dat Jezus 

voor ons gestorven is, dan mogen we ook weten dat Hij voor ons opgestaan is. Dan zijn we 

met Hem gestorven en weer opgestaan. Dan zijn we zalig en leven we voor eeuwig! Dat is de 

troost van de opstanding van Jezus Christus.  

Het volharden en verdragen brengt tot heersen: samen met de Heere Jezus Christus mogen 

we als koningen heersen in Zijn Rijk. Als waarschuwing klinkt dan dat ook onze verloochening 

gevolgen zal hebben. Hier wordt niet bedoeld een verloochening in een moment van zwakte 

(Petrus) maar een permanente verloochening (Matt. 10:33). De ‘beloning’ van deze 

verloochening zal zijn dat we niet bij de Heere mogen komen, maar voor altijd van Hem 

verlaten zijn in de hel. Elke gelovige blijft een zondaar. Daarom is het 13e vers zo troostrijk: Hij 

blijft getrouw! De Heere zal vergeven, herstellen en bewaren wie de Zijnen zijn. God blijft trouw 

aan Zijn Woord. Dat betreft zowel dreiging als belofte. Slechts voor hen die God als de 

Getrouwe leren nodig krijgen, is dit een troost.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Belijdenis doen is geen eindpunt maar het beginpunt. Het leven van het geloof is een strijd. 

Steeds weer zal de duivel proberen je afvallig te maken, hij wil je laten zondigen. Het is strijden 

om staande te blijven, en de wapens die God je geeft in de strijd te gebruiken.  
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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. Ze moeten getrouw zijn, betrouwbaar, oprecht in het geloof. En in staat om ook anderen 

te onderwijzen.  

b. Zij moeten het Woord van God doorgeven. Dat kan niet als je er zelf niet in gelooft en 

er niet uit leeft.  

c. Dat moeten gelovige broeders zijn die de gaven hebben om leiding te geven. Voor de 

ouderlingen geldt dit leidinggeven in het bijzonder, de diakenen hebben een diaconaal 

hart nodig. Zie ook het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers.  

d. God is heilig en Zijn Woord is heilig. Met Gods dienst moet dan ook heilig omgegaan 

worden. Gods Woord mag niet verkwanseld worden.  

 

3.   

a. Gods Woord moet verkondigd worden over heel de wereld.  

b. Persoonlijk.  

c. -   

 

4.  

a. Door het geloof.  

b. Je wordt uitgelachen of bespot. Je krijgt met tegenstand te maken als je pal staat voor 

Gods Woord. Je krijgt een bepaalde baan niet als je niet op zondag wil werken.  

c. God geeft Zijn Woord en Zijn genade. Hij wil je staande houden in de strijd. Hij wil erom 

gebeden zijn. Je hebt ook de taak zelf te strijden, er alles aan te doen wat je kunt om 

dicht bij de Heere te leven, Zijn geboden te houden en de duivel te weerstaan. Met de 

wapens die God je geeft.  

 

5.    

Zie voor de uitleg van deze beelden de exegese.  

 

6.     

a. Het is de kroon op het werk van de Heere Jezus. Zonder de opstanding zou het lijden 

en sterven van Jezus geen waarde gehad hebben. God de Vader betoonde hiermee 

dat de straf is betaald. De dood en de zonde is daadwerkelijk overwonnen.  

b. De opstandig van Jezus geeft ons hoop voor allen die in het geloof gestorven zijn. Zij 

zullen ook opstaan, bij Jezus’ wederkomst, en voor eeuwig met Hem leven. Iedereen 

die gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dat is de troost van Jezus’ opstanding!  

c. –  
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7.   

a. De doop betekent dat je met de Heere Jezus sterft aan de zonde en met Hem begraven 

wordt.  

b. Met de doop worden we één met de Heere Jezus. We sterven met Hem, worden met 

Hem begraven en mogen eveneens met Hem opstaan in een nieuw leven. Dat is het 

leven van het geloof. Dat begint daar waar ik aan de zonde gestorven ben en met Jezus 

leef. Daarvan is de doop teken en zegel.  

c. Nee, het is geen automatisme. Wel is dit wat God belooft heeft te zullen geven. Zie het 

als een tegoedbon: de Heere wacht tot je deze bon bij Hem komt inleveren. Hij wil het 

je geven, dat heeft Hij met je doop beloofd!  

d. Persoonlijk.  

 

8.    

Zie https://www.deheiligeoorlog.nl/, aflevering 10 ‘laat je leiden door het Woord’. 

Of: https://www.youtube.com/watch?v=QuwuytpB_qM  

 

Slotopdracht 

- 

 


