88. Werken voor God
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 2 Timoteüs 2:15.




Kun je je een keer herinneren dat je je anders voelde dan je vrienden? Waarom voelde je je
anders?
Vond je het erg dat je anders was?
Hoe ging je ermee om?

Lees verder…

De brief tot zover…
Paulus was gearresteerd en zat in de gevangenis in Rome. Hij miste Timoteüs en schreef nog een
brief aan zijn ‘zoon’. Paulus kende Timoteüs’ moeder en zijn oma, die beide volgelingen van Jezus
waren en hem als kind al over God hadden verteld.
Paulus wist dat moeilijk kon zijn om voor God te werken. Nu bereidde hij Timoteüs voor op het ergste,
op vervolging. Hij bemoedigde Timoteüs door te herhalen wat hij van kind af aan geleerd had over
Jezus - wie Hij was en wat Hij deed om ons te redden.
Lees nu samen 2 Timoteüs 2:14-26.

Wat er daarna gebeurde…
Christenen wachtten op Jezus’ terugkomst naar de aarde. Dan zal Hij afrekenen met het kwaad en zal
er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Om daarop voorbereid te zijn, probeerden
christenen anders te leven dan anderen. Ze probeerden om op Gods manier te leven, zelfs als de rest
van de wereld niets gaf om wat God had gezegd. Dit was een grote uitdaging voor christenen.

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

Bijbelse woorden toegelicht
Heilig Heilig zijn, betekent dat je bent ‘apart gezet’ voor God. In vers 21 schrijf Paulus over
mensen die een heilig leven leiden - waarin ze graag voor God willen werken en op zijn
manier willen leven.
Een persoonlijke brief Paulus’ twee brieven aan Timoteüs staan vol met adviezen en
bemoedigingen. Grappig genoeg vroeg Paulus Timoteüs ook om hem een jas te brengen die
hij vergeten was! (2 Timoteüs 4:13).
Laatste brief Van 2 Timoteüs wordt gedacht dat het de laatste brief was die Paulus schreef in
de gevangenis in Rome, rond het jaar 64 na Christus.

Probeer het uit
Ken jij iemand die ‘voor God werkt’? Misschien iemand in je kerk of op school. Het kan een zendeling
zijn in een ander land of iemand van het Leger des Heils. Het kan zijn dat iemand, net als Timoteüs,
een kerk leidt. Of iemand die, net als moeder Eunike en oma Lois, aan kinderen over Jezus leren. Of
iemand kan gitaarspelen of ruimt de kerk op na een samenkomst is. Er zijn allerlei mensen die voor
God werken en allerlei soorten werk doen.
Bedank hen, de volgende keer dat je ze ziet, voor hun werk dat ze voor God doen.

Praten met God
Dank U, God, voor de geweldige dingen die U wilt doen voor mensen die toegewijd zijn aan U. Dank U
dat U altijd toegewijd blijft aan ons, ook als wij falen.’

