Voorbereiding

Een voorbeeld voor iedereen
2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Deze zondag is de tweede van een blok
met drie teksten uit de brieven die in het
Nieuwe Testament staan. We lezen over de
wapens waarmee christenen zich moeten
verdedigen tegen de kwade machten,
over hoe we een voorbeeld voor anderen
kunnen zijn in woorden én in daden, en
over de liefde die van God komt.
Op deze zondag staat 1 Timoteüs 4:11-16
centraal: Timoteüs moet een voorbeeld
zijn voor iedereen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons op Timoteüs, die het geloof van zijn
moeder en oma heeft doorgekregen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op het laten zien van je geloof door
wat je zegt én door wat
je doet.

De twee brieven aan Timoteüs en de brief aan Titus worden ook wel de
‘pastorale brieven’ genoemd. Het zijn brieven aan de ‘pastors’ ‘ de leiders ‘ van de
gemeenten. Timoteüs is een medewerker van Paulus. Hij komt uit Lystra (dat ligt
in het huidige Turkije). Hij heeft een niet-Joodse vader, en een Joodse moeder en
oma die christen zijn geworden (Handelingen 16:1 en 2 Timoteüs 1:5). Zij hebben hun
geloof aan Timoteüs doorgegeven. De naam Timoteüs betekent: hij die God eert. Als
Paulus Timoteüs tijdens zijn tweede reis ontmoet, neemt hij hem mee als reisgenoot.
In verschillende brieven lees je dat Timoteüs soms samen met Paulus op reis is, maar
soms ook door Paulus naar andere gemeenten wordt gestuurd om de mensen daar
te steunen. Volgens de geleerde Eusebius, die tweehonderd jaar later leefde, werd
Timoteüs de eerste bisschop van Efeze (waar Timoteüs op dit moment volgens deze
brief ook is, zie 1 Timoteüs 1:3).
Deze brief aan Timoteüs staat op naam van Paulus, maar waarschijnlijk is de brief
geschreven door een van Paulus’ leerlingen, een aantal jaren na Paulus’ dood.
De situatie waarover de schrijver in de brief schrijft is namelijk heel erg veranderd
ten opzichte van de tijd waarin Paulus gemeenten stichtte. Er zijn nu door het hele
Romeinse rijk christelijke gemeenten, en de lessen van Jezus en de apostelen zijn
inmiddels opgeschreven in boeken en in brieven die worden doorgegeven. Maar er is
in deze periode ook veel discussie over de juiste uitleg van die lessen. In de pastorale
brieven worden de zogenoemde ‘valse leraren’ bestreden: mensen die een andere
versie van Paulus’ leer verkondigen. Daarnaast zijn gemeenten op zoek naar hoe ze
zich kunnen organiseren: wie mag er leiding geven? Wat mag een leider wel en niet
doen? Timoteüs is in deze brief als het ware een voorbeeld van een goede kerkleider,
aan wie de schrijver – in naam van Paulus – allemaal adviezen en opdrachten geeft.
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST
Hoewel Timoteüs nog maar een jonge man is (1 Timoteüs 4:12), is
hij toch al leider van de gemeente. Maar zijn leeftijd hoeft geen
belemmering te zijn om serieus genomen te worden.
Belangrijke taken voor de leider van de gemeente zijn (vers 13):
•	voorlezen uit de heilige boeken,
• uitleg geven over wat daarin staat, en
• uitleg geven over het geloof.
Timoteüs moet niet alleen voorlezen en uitleggen, hij moet zelf ook dóén wat hij
vertelt. Hij moet als leider een voorbeeld zijn voor de andere gelovigen. Paulus
herinnert Timoteüs eraan dat God hem hiervoor bijzondere kracht heeft gegeven.
Timoteüs heeft van de leiders van de kerk een zegen gekregen voor zijn taak. Ze
hebben hun handen op zijn hoofd gelegd als teken van Gods zegen en ontvangst
van die kracht. Bij die zegen zijn bijzondere woorden gesproken, profetische
woorden met de belofte dat God hem zou helpen. Timoteüs moet aan die
profetische woorden blijven denken en zich daar nu nog steeds door laten leiden.
Door te leven naar die woorden, zullen de mensen zien dat hij een goede leider is.
De brief is als het ware een soort samenvatting van de lessen van Paulus, met de
nadruk op hoe je je moet gedragen in de kerk en in het dagelijkse leven. Omdat er
in die tijd veel discussie was over de juiste uitleg, is het van belang dat Timoteüs –
en met hem de andere leiders van de kerk – zich precies aan de juiste leer houden,
in hun spreken én in hun doen en laten (gedrag). Want dan blijven zijzelf en de
mensen in de gemeente dicht bij de lessen van Paulus en Jezus.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van 1 Timoteüs 4:12.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een foto van iemand die een
voorbeeld in het geloof voor je is
(geweest).

190

Wees een voorbeeld door je liefde en je geloof, en
door te leven zoals God het wil.
..
1 TIMOTEUS 4:12
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8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van 1 Timoteüs 4:12.
190

Wees een voorbeeld voor andere gelovigen
door wat je zegt en door hoe je leeft.
..
1 TIMOTEUS 4:12

4-8 jaar
Om te doen: Familiefoto
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een kleurpotlood

- 	eventueel versierspulletjes, zoals
stickers, diamantjes en veertjes
En verder:
-	bruine verf
-	gekleurd papier
-	potloden en/of viltstiften
-	scharen
-	lijm
-	verfschorten
vochtige doekjes

En verder:
- 	kleurpotloden

8-12 jaar
Om te beginnen
Per kind of per tweetal:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood

Om te doen: Geef het door
- 	zoveel bijbels als er kinderen zijn

Bijbeltekst
- 	een bijbel

6-8 jaar
Een boom vol familie
Per kind:
- 	een stevig vel papier

Om te doen: Wees een voorbeeld
Per kind:
- 	het werkblad op stevig papier
En verder:
- 	scharen
- viltstiften

Om te doen: Zegen én doen
- 	acht vellen papier
- 	acht uitspraken van Jezus, op
ieder vel papier één uitspraak:
• Je moet op God vertrouwen
(Marcus 11:22).
• Wees net als jullie Vader goed
voor andere mensen (Lucas 6:36).
• J e moet eerlijk zijn (Marcus 10:19).
• Je moet andere mensen hun
fouten vergeven (Matteüs 6:14).
• Leef in vrede met elkaar
(Marcus 9:50).
• Houd van elkaar (Johannes 13:34).
• Wees goed voor de mensen die
je haten (Lucas 6:27).
• Behandel andere mensen net
zoals je zelf behandeld wilt
worden (Lucas 6:31).
Om te doen: Bijzondere kracht
- 	een glas
- 	water
- 	een grote witte zakdoek
- 	een elastiekje
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