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2 Timotheüs 4:6-22  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Papier, potloden en stiften voor de tekening (vraag 5). 

• Apparatuur om het filmpje te bekijken van www.abcvanhetgeloof.nl (vraag 7).  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ 2 Timotheüs 4:6-22 

✓ Numeri 28:1-8 

✓ Psalm 22  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ H.C. zondag 22  

✓ D.L. 5, art. 9-12  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm  27:2, 6 en 7  

✓ Psalm 22:11 

✓ Psalm 73:12 en 13  

✓ Genade groot  

✓ Gij zijt waardig  

✓ Heer’ wat wilt Gij dat ik doe? 

✓ Hoog omhoog het hart naar boven  

✓ De Heere zegene u en behoede u  

• Gebedspunten: 

✓ Bid voor christenen die gevangen zitten en moeten sterven omdat ze Jezus volgen.  

✓ Bid dat de Heere ons allemaal klaar wil maken voor het moment van ons sterven of 

Zijn wederkomst. 

✓ Vraag of de Heere Jezus spoedig wil komen op de wolken van de hemel.  

✓ Dank God dat Hij doorgaat met Zijn werk en dat Hij Zelf Zijn Koninkrijk bouwt.    

 

Doelstelling  

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

1. Wat is Paulus’ vooruitzicht?  

2. Wat is de les van deze brief voor jou?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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• Bespreek wat je uit deze brief geleerd hebt over Paulus en over Timotheüs. Je kunt ook in 

twee groepen uiteen gaan: groep 1 beantwoordt de vraag over Paulus, groep 2 over 

Timotheüs.  

• Zoek samen informatie op over het plengoffer / drankoffer.  

 

Achtergrondinformatie  

2 Timotheüs 4:6-22 

Vers 6   Paulus gebruikt hier de oudtestamentische offertaal. Zie voor ‘drankoffer’ of 

‘plengoffer’ Numeri 28 en 29 en Fil. 2:17. Bij Paulus’ sterven wordt zijn bloed als een drankoffer 

uitgegoten op de martelaarsplaats, evenals het drankoffer werd uitgegoten voor de Heere als 

een offer van dankbare toewijding. Bij dat offer werd wijn uitgegoten als beeld van het zich 

volkomen weggeven aan God. Paulus zal zijn leven afleggen in dienst aan het Evangelie. Aan 

de werkwoordsvorm kun je zien dat God de handelende Persoon is. Paulus vertrouwt zich ook 

in zijn sterven toe aan Zijn God.  

Naast het beeld van het offer gebruikt Paulus het beeld van een schip. De trossen worden 

losgemaakt en het schip kan vertrekken.  

Verschillende verklaarders denken dat het vonnis over Paulus op dit moment al was 

uitgesproken en het alleen nog wachten was op de voltrekking daarvan. Omdat het moment 

van Paulus’ sterven nabij is, was het ook zo nodig om deze brief te schrijven. Als een laatste 

schrijven aan zijn geestelijke zoon.  

 

Vers 7  Vaker gebruikt Paulus beelden uit de sport. Het beeld van de wedloop vinden 

we ook in 1 Kor. 9:24-27; Fil. 3:14; 1 Tim. 1:18; 1 Tim. 6:12 en Hebr. 12:1. Hij benadrukt met 

deze woorden dat hij bezig is geweest met het enige wat werkelijk de moeite waard is om voor 

te leven. Dat is zijn leven stellen in dienst van God en Zijn Woord. Paulus klinkt hier niet trots 

of hoogmoedig, het gaat hem niet om persoonlijke eer. Hij heeft – door Gods genade – gedaan 

wat hij moest doen. Dat waarvoor God hem geroepen had. En dat is precies de aansporing 

die hij Timotheüs ook geeft in deze brief.  

Let erop dat Paulus niet zegt ‘ik heb de strijd goed gestreden’. Vergelijk hiervoor ook Rom. 

7:24. Hij heeft de goede strijd, de juiste wedstrijd zou je kunnen zeggen, gestreden. In Paulus’ 

leven was de zonde aanwezig. Daar heeft Paulus ook last van gehad. Het is door Gods genade 

dat hij het geloof behouden heeft en de eindstreep haalt.  

 

Vers 8  Het beeld van een wedstrijd klinkt in dit vers opnieuw door. Wie de wedstrijd 

uitloopt of overwint, ontvangt een kroon of krans als beloning. Zo mag Paulus zeker weten dat 

er ook voor hem een ‘krans van rechtvaardigheid’ is. Je moet hierbij denken aan alles dat de 

Heere Jezus met Zijn lijden en sterven voor Zijn kinderen heeft verdiend. De genade, vergeving 

en het eeuwige leven. Die eeuwige heerlijkheid ontvangt elk kind van God op het moment dat 

de Heere Jezus terugkomt. Hier wordt verwezen naar de oordeelsdag, de dag dat Jezus als 

Rechter alle mensen zal oordelen. Op dat moment mag een christen die krans uit Zijn hand 

ontvangen. Ook dat is genade. Paulus bemoedigt Timotheüs door te zeggen dat die krans ook 

voor hem en voor allen die in waar geloof de Heere Jezus volgen, gereed ligt. Net zoals een 

sporter zich in de wedstrijd richt op het doel – de overwinning – mag deze bekroning de christen 

aansporen in de strijd.  
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Vers 9-13 In vers 9 en 13 maant Paulus Timotheüs aan  tot spoed. Hij moet snel komen 

en ook de nodige spullen voor Paulus meenemen. In het licht van de vorige verzen ziet Paulus 

er naar uit Timotheüs nog te zien voordat hij sterft.  

Demas heeft Paulus in de steek gelaten. Hij verkiest de tegenwoordige wereld boven het leven 

van de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Hij kiest voor het hier en nu. Vergelijk ook Matth. 

13:21. Lukas is nog wel bij Paulus. Omdat Paulus Timotheüs nog graag bij zich wilde hebben 

voor zijn einde stuurde hij Tychikus naar Efeze om daar zijn werk over te nemen.  

De reismantel zou een dikkere jas voor de winter kunnen zijn (zie ook vers 21). Dat Paulus 

vraagt naar de boeken kan erop wijzen dat hij nog steeds verder wil gaan met zijn werk in 

dienst van het Evangelie. Zolang de Heere hem hier op aarde de tijd geeft, wil hij zijn werk 

doen.  

 

Vers 14-16 Waarschijnlijk heeft deze Alexander scherp uitgehaald tegen Paulus tijdens de 

rechtszitting, zie 1 Tim. 1:20. Is hij dezelfde als in Hand. 19:33? Dat is best mogelijk, daar dat 

zich ook in Efeze afspeelde.  

De eerste verdediging was het voorlopige verhoor tijdens Paulus’ tweede gevangenschap. 

Paulus stond er toen helemaal alleen voor. Hij volgt het onderwijs en voorbeeld van zijn 

Meester door hier vergeving te betuigen aan hen allen. Zie Luk. 23:34 en ook Hand. 7:60.  

 

Vers 17-18 Mensen hadden hem verlaten, maar de Heere was hem nabij. Paulus grijpt alle 

gelegenheid aan om het Evangelie te verkondigen. Zie ook Hand. 23:11. Na dat eerste verhoor 

heeft Paulus nog een tijd door mogen gaan met zijn werk onder de heidenen. Hij zegt 

nadrukkelijk dat God hem dit gegeven heeft. De muil van de leeuw is een beeld voor groot 

gevaar, denk aan Daniël en zie ook Psalm 22:22.  

Ook voor de toekomst stelt Paulus zijn vertrouwen op de Heere. Let erop dat hij weet dat zijn 

einde nabij is. Toch spreekt hij over verlossing! Hij zal uit de gevangenis verlost worden en in 

mogen gaan in Gods Koninkrijk. God zij daarvoor alle eer!  

 

Vers 19-22  Timotheüs moet de groeten overbrengen aan een aantal mensen. Prisca is ws 

dezelfde als Priscilla. Samen met haar man worden zij vaker in verbinding met Paulus 

genoemd (Hand. 18). Trofimus is ziek gebleven. Ook Paulus genas niet alle zieken. We mogen 

bidden om genezing, maar de uitkomst ligt in Gods hand.  

In de winter was het reizen in het Middellandse Zeegebied een stuk moeilijker, zowel over land 

als over zee. Als het Timotheüs dus niet lukte om voor die tijd te komen, zou hij niet ‘spoedig’ 

bij Paulus kunnen zijn.  

De slotwoorden zijn een rijke zegenwens, voor Timotheüs en alle andere lezers en hoorders 

van de brief.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-  
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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. Persoonlijk.  

b. Persoonlijk.  

c. Dat hij het niet zelf in de hand heeft. Hij wórdt geofferd. Iemand anders – in dit geval: 

de Heere – bepaalt het tijdstip.  

d. Persoonlijk.  

 

3.  

a. Bij de ‘goede strijd’ zegt ‘goed’ iets over de strijd. De strijd waaraan je meedoet is goed.  

Bij ‘goed strijden’ zegt het iets over de manier waarop je strijdt. Dan gaat het erom dat 

je op de juiste manier bezig bent met die strijd.  

Wat Paulus hier zegt, gaat erover dat hij aan de goede strijd meegedaan heeft. Hij 

spreekt niet over hoe hij gestreden heeft.  

b. De strijd tegen zijn eigen oude mens, de zonde die nog in hem woont. Hij wil zo graag 

het goede doen, maar steeds weer is daar die zonde. Steeds weer doet hij het 

verkeerde. Dat is de strijd waar Paulus – en met hem elke christen – te maken heeft: 

de strijd tussen de oude en de nieuwe mens.  

c. Persoonlijk. 

  

4.    

De Heere zorgt er Zelf voor dat al Zijn kinderen behouden zijn en blijven. Als je in het 

geloof eigendom van de Heere Jezus geworden bent, mag je ervan verzekerd zijn dat 

je voor eeuwig gered bent. Toch maakt deze zekerheid je niet passief. Bij het geloof 

hoort ook het leven uit het geloof. Je wil doen wat de Heere van je vraagt en je strijdt 

de goede strijd. Je haast je naar de eindstreep, maar je mag ervan verzekerd zijn dat je 

de kroon ontvangt. Die heeft de Heere Jezus immers voor je verdiend.  

 

5.    

Persoonlijk.  

 

6.   

a. Demas heeft hem verlaten, hij had de wereld lief. Alexander heeft hem veel kwaad 

gedaan.   

b. Lukas is bij hem gebleven.  

c. Voor vervolgde christenen kunnen we bidden, we kunnen hen bemoedigende post 

sturen.  
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Voor zendelingen en evangelisten kunnen we bidden, we kunnen met hen meeleven en 

ook hen een kaartje sturen, we kunnen ons geld geven voor de zending, we kunnen 

meehelpen met evangelisatiewerk.  

Voor predikanten kunnen we bidden en actief meedoen in de gemeente waar we 

kunnen.  

 

7.   

a. Persoonlijk.  

b. –  

 

8.   

a. De Heere geeft het je op het gebed. En door te zijn op de plaatsen waar God Zijn genade 

schenkt, bijvoorbeeld de kerk.  

b. Elke dag is er de strijd tussen oude en nieuwe mens. Elke dag doen we zonden. We 

hebben Gods genade en vergeving steeds weer nodig om met Hem te kunnen leven.  

c. –  

 

Slotopdracht 

Een mooie opdracht die het geheel van deze brief door de jongeren zelf laat samenvatten.  

 


