
 

 

 

 

 

86. De kerk leiden 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Timoteüs 3:1. 

 Heb je wel eens een lange, bemoedigende brief of e-mail gekregen? 

 Van wie was hij? Waar ging het over? 

 Zou jij een brief of e-mail kunnen schrijven om iemand te bemoedigen? 

Lees verder… 

De brief tot zover… 

Timoteüs was een jonge man, die een volger van Jezus werd en ging samenwerken met Paulus. 

Paulus gaf hem de taak om een nieuwe kerk te leiden. Het was belangrijk dat de leider van de 

gemeente om op Gods manier te leven en de waarheid te spreken over Jezus. 

Lees nu samen 1 Timoteüs 3:1-13. 

Wat er daarna gebeurde… 

Paulus waarschuwde Timoteüs dat hij mensen tegen zou komen die andere dingen over Jezus 

leerden dan Paulus. Het was dus extra belangrijk om te weten wie God is en wat Hij voor zijn volk 

heeft gedaan. Het was zelfs zo belangrijk dat Timoteüs dit zou weten, dat Paulus deze brief schreef, 

ook al verwachtte hij hem binnenkort weer te zien. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 114 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Timoteüs Deze man was een van Paulus’ helpers. Hij kwam uit de plaats Lystra. Zijn vader 

was een Griek en zijn moeder was Joods. Paulus en Timoteüs hadden samen gereisd en 

gewerkt. Nu leidde Timoteüs een gemeente. 

Efeze Paulus woonde meer dan twee jaar in Efeze. Toen hij wegging, bleef zijn jonge vriend 

Timoteüs om te helpen de kerk daar te leiden. 

Probeer het uit 

Ken je een leider uit jouw gemeente, iemand die anderen vertelt over Jezus? Welke leiders in jouw 

gemeente of op een club of op school ken je?  



 

 

 

 

 

Maak of koop voor hen een kaart om hen te bedanken voor alles wat ze voor jou en anderen doen. 

Schrijf een bedankje en je naam op de kaart. Je kunt er ook de woorden uit 1 Timoteüs 3:13 bijzetten, 

net zoals Paulus aan Timoteüs schreef om hem te bemoedigen. 

Praten met God 

Dank God voor de persoon (of personen) die jou helpen in je ontdekkingsreis door de Bijbel. 

 

 


