87. God toebehoren
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Timoteüs 6:12a.




Ben je een hiphopper, een skater, of een nerd? Kunnen de mensen dat aan jouw kleren zien?
Hoe kun je tijdens een voetbalwedstrijd zien wie bij welk team hoort?
Hoe kun je zien dat iemand bij God hoort?

Lees verder…

De brief tot zover…
Paulus waarschuwde zijn jonge vriend Timoteüs: geloven in Jezus is niet populair bij veel mensen.
Het is verleidelijk om met de rest van de wereld mee te gaan, om af te dwalen van het geloof of te
denken dat alles draait om geld.
Anders zijn is nooit eenvoudig, dus hoe kon Timoteüs voorkomen dat hij langzaam zou vergeten om
Jezus te volgen? Zouden zijn geloof en zijn leiderschap sterk genoeg zijn om stand te houden tegen
verkeerde leraren?
Lees nu samen 1 Timotheüs 6:11-19.

Wat er daarna gebeurde…
Paulus hield veel van Timoteüs. Timoteüs had praktische aanwijzingen nodig om te weten wat hij
moest doen. Paulus gaf hem die aanwijzingen in deze brief. Timoteüs en zijn gemeente moesten
afhankelijk worden van Gods goedheid, van zijn ‘genade’.

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

Bijbelse woorden toegelicht
Bericht Paulus gaf Timoteüs praktisch advies over leiders voor de gemeente. Over hoe die
leiders zich moesten gedragen. Over hoe de mensen in een gemeente met elkaar om moeten
gaan en wat ze moeten leren.

Timoteüs’ opleiding Timoteüs was een jonge man en sommige mensen dachten dat hij te
jong was om een kerk te leiden. Maar hij had een goede opleiding gekregen van Paulus. Hij
reisde met hem mee op een van zijn lange reizen. Hij werd uitgezonden om een gemeente in
Tessaloníki te helpen in moeilijke tijden. Hij werkte met Paulus in Korinte en Efeze. Ze
brachten giften en geld naar de gemeente in Jeruzalem. En hij bracht een tijd met Paulus door
toen die de gevangenis zat.

Probeer het uit
Christen zijn gaat om: leven voor Jezus –Hem liefhebben, gehoorzamen en Hem volgen. Het is alsof
je een zanger of acteur bent op een podium met één iemand in het publiek –Jezus. We ‘treden op’, we
leven, alleen voor Hem!
Lees Matteüs 5:16 om te zien dat wij ons licht mogen laten schijnen voor Jezus. Hier zijn wat tips.




Wees zorgvuldig met je woorden. Met woorden kun je een hoop goede dingen doen, maar
je kunt er iemand ook pijn mee doen.
Wees altijd vriendelijk en doe wat Jezus wil dat je doet – ook wanneer je vrienden verkeerde
dingen doen of gemeen tegen je doen.
Wees voorbereid. Denk na over wat je zou zeggen als iemand vraagt waarom je christen
bent.

Als jij je licht laat schijnen voor Jezus, zullen je vrienden merken dat je een christen bent.

Praten met God
Vraag God om je te laten zien waar je kunt strijden voor goede dingen en waar je kunt vechten tegen
slechte dingen.

