
 

©Stichting Deltacursus, 2000-2010  Kringleider 33 
1

33.  Prioriteiten 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden helpen: 
1.  begrijpen dat God altijd de enige vaste prioriteit 

behoort te zijn. 
2.  zich te oefenen elke dag met God te plannen. 
 
I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Aanbidding is je onderwerpen aan de levende God die 
geen ander god naast Zich duldt. 

Thema: Niet langer aan beide zijden mank gaan 

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met 
elkaar. 
 
1 Koningen 18:16-21.  
16 Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan 
kwam. Achab ging Elia tegemoet 17 en zodra hij hem in 
het oog kreeg riep hij uit: ‘Bent u het, Elia? U, die Israël in 
het ongeluk hebt gestort?’ 18 Elia antwoordde: ‘Ik heb 
Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt uzelf gedaan, u 
en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van 
de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan 
vereren. 19 Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij 
de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl 
bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van 
Asjera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen.’ 
20 Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en 
liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. 21 Daar 
sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op 
twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem 
dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten zeiden 
niets. 
 
a.  Wat betekent ‘op twee gedachten hinken’? 

(Blijven twijfelen tussen twee meningen)! 
b.  Als de HEER, de God die Zich in de Bijbel en in Jezus 

Christus openbaart, God is, wat betekent dat voor 
jouw dagelijks leven? 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 
zinnen) God aanbidden als de Ene die graag elke dag je 
dag met je wilt plannen. 

 

II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
Prioriteiten. 

Lees onderstaande uitleg voor of leg het in eigen woorden 
uit. 

1. Wat is een prioriteit? 

Een ‘prioriteit’ is een zaak, taak of activiteit die 
belangrijker is dan een andere en dus voorrang heeft boven 
een andere om eerst uitgevoerd of gedaan te worden. 

2. Wat zijn de 5 belangrijkste levensterreinen volgens 
de Bijbel? 

De Bijbel leert duidelijk welke levensterreinen belangrijk 
zijn in Gods ogen: 

- je werk  
(de school, studie, opleiding of baan), 

- je gezin  
(huwelijkspartner en kinderen) 

- je bediening  
(in gemeente/kerk en maatschappij) 

- je persoonlijke welzijn  
(je persoonlijkheid, karakter, gezondheid, sport, 
ontspanning, enz.). 

- je persoonlijke omgang met God  
(geestelijke relatie en groei) 

3. Wat of wie heeft de hoogste prioriteit en staat die 
altijd bovenaan? 

De Bijbel leert dat God de enige vaste plaats in een lijst 
van prioriteiten heeft en behoort te hebben in jouw leven, 
namelijk, de hoogste prioriteit. Altijd. 

4. Is er een vaste volgorde van levensterreinen en 
prioriteiten die belangrijk zijn? 

Nee. De Bijbel leert dat alleen God zou moeten bepalen 
welk levensterrein een prioriteit in elke dag van je leven 
zou moeten krijgen. 
In sommige omstandigheden bepaalt God dat je studie 
(opleiding) een hogere prioriteit moet krijgen dan je 
activiteit in de gemeente en in andere omstandigheden 
bepaalt hij dat je activiteit in de gemeente een hogere 
prioriteit moet krijgen dan je studie. 
In sommige situaties bepaalt God dat je eigen welzijn 
(ontwikkeling) belangrijker is dan een activiteit in de 
gemeente/kerk. En in andere situaties bepaalt hij dat je 
taak in de gemeente/kerk belangrijker is dan je sport en 
ontspanning, enz. 
Er is alleen één vaste prioriteit: God! Hij bepaalt in elke 
situatie wat het allerbelangrijkste is. 
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III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 
Thema: Prioriteiten 

Dag 1 Marcus 8:34-38. 
Vereisten voor elk christen. 

Dag 2 1 Timoteüs 3:4-7. 
Vereisten voor elk christelijke leider 
(oudste/ouderling). 

Dag 3 Deuteronomium 6:4-9. 
Verantwoordelijkheden voor het gezin. 

Dag 4 Kolossenzen 3:18 – 4:1. 
Regels voor het gezin en de werkomgeving. 

Dag 5BS 1 Timoteüs 4:1-16. 
Instructies aan jonge christenen. 

Dag 6 Titus 2:1-8. 
Instructies aan verschillende groepen christenen. 

Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7 en 22. 
Instructies aan christenen die Jezus willen dienen. 

Dag 8 1 Tessalonicenzen 4:1-8. 
Regel voor de relatie tussen man en vrouw. 

Dag 9 1 Koningen 18:21-38.  
Wie is eigenlijk je God? 

Dag 10 Prediker 3:1-17. 
Voor alles is er een tijd.  

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie. 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: Prioriteiten van een christen. 

a.  Waarom bestaat er geen vaste lijst met prioriteiten? 
b.  Wat behoort een hoge prioriteit te krijgen in je studie 

of baan? Waarom? 
c.  Wat behoort een hoge prioriteit te krijgen in je 

huwelijk en gezin? Waarom? 
d.  Wat behoort een hoge prioriteit te krijgen in de 

gemeente/kerk? Waarom? 
e.  Wat behoort een hoge prioriteit te krijgen in je 

persoonlijke relatie met God/Christus? Waarom? 
 

2. Toewijding. 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 
hun antwoord opschrijven in hun map: 
Wat ga je in de komende tijd een hogere prioriteit geven? 

3. Persoonlijke uitwisseling. 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. 
Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met 
Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk 
vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
 
V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 
 

DE HOOGSTE PRIORITEIT 

Marcus 12:30 

Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart 

en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand 
en met heel uw kracht. 

 
Marcus 12:30 (NBV) 

 
VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Instructies voor jonge christenen. 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 
1 Timoteüs 4:1-16. 

1 Maar de Geest zegt (tegenwoordige tijd: zegt nu) 
nadrukkelijk dat in de eindtijd (HSV: in de laatste tijden) 
sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren 
naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze 
worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, 
die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, 3 die het 
huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van 
voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, 
die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden 
gegeten. 4 Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets 
hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt 
aangenomen, 5 want het is (HSV: wordt) geheiligd door 
het woord van God en door het gebed. 
6 Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voor-
houdt (Grieks: als een vast fundament onder hun voeten 
plaatst), zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn, 
gevoed door (HSV: opgevoed in; Grieks: getraind in) de 
woorden van het geloof en de juiste leer, waarvan je een 
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trouw aanhanger bent (HSV: nagevolgd hebt; Grieks: 
getrouw gevolgd hebt). 7 Verwerp heilloze bakerpraat en 
verzinsels (HSV: onheilige en onzinnige mythen; Grieks: 
wereldse verhalen kenmerkend van oude vrouwen). Oefen 
jezelf in een vroom leven (HSV: godsvrucht; Grieks: ont-
zag, trouw en dienstbetoon wat je aan God verschuldigd 
bent). 8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, 
maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat 
het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat 
komen zal. 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient 
onze volledige instemming (HSV: alle aanneming waard). 
10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze 
hoop gevestigd hebben op de levende God, die de Redder 
is van alle mensen, bovenal van (HSV: in het bijzonder) 
de gelovigen. 
11 Draag dit alles over in je onderricht (HSV: Beveel deze 
dingen en onderwijs ze). 12 Sta niemand toe dat hij van-
wege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de 
gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in 
liefde, geloof en zuiverheid (HSV: reinheid; Grieks: kuis-
heid op morele gebied). 13 In afwachting van mijn komst 
moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de 
prediking (HSV: het vermanen; Grieks: bemoediging en 
vermaning) en het onderricht. 14 Veronachtzaam de 
genade (HSV en Grieks: genadegave) die je geschonken is 
niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad 
van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft 
uitgesproken. 15 Richt je hierop (Grieks: oefen/ontwikkel 
je in deze dingen), maak het je eigen (Grieks: wees/leef 
erin), zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je 
vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de 
leer (Grieks: richt je bewust op jezelf en je leer) en blijf dat 
doen (HSV en Grieks: volhard daarin); dan red je zowel 
jezelf als hen die naar je luisteren. 

2. Nadruk. 

a.  God leert jonge christenen als Timoteüs de belangrijke 
dingen waaraan hij zich moet geven. Voor al deze 
belangrijke dingen moet hij tijd maken, zelfs als hij 
denkt geen tijd ervoor te hebben. 

b.  Het is niet Gods bedoeling dat christenen altijd maar 
jagen naar de nieuwe dingen: nieuwe bezittingen, 
nieuwe activiteiten, nieuwe bijeenkomsten, nieuwe 
conferenties, nieuwe cursussen, nieuwe vrienden, enz. 
Er zijn eigenlijk alleen maar een paar echte belangrijke 
dingen in het leven, zoals je woorden, je gedrag, je 
liefde, je geloof en je reinheid. 

c .  God (Jezus Christus) Zelf is je hoogste prioriteit! Hij 
bepaald waaraan jij je moet geven en wanneer jij je 
daaraan moet geven. Zonder God is alles leeg en 
zinloos. Maar met God heeft alles betekenis. 

 

3.Uitleg voor de kringleider. 

4:1 In de laatste tijden. 
Wij leven ‘in de laatste dagen’. De hele periode vanaf de 
eerste komst van Christus tot de terugkomst van Christus 
wordt in het Nieuwe Testament ‘de laatste dagen’ 
genoemd. De laatste dagen beginnen bij de eerste komst 
van Jezus Christus (Hebreeën 1:1 HSV1; 9:26b2; 1 Petrus 
1:203) en de uitstorting van de Heilige Geest (Handelin-
gen 2:17 HSV4). Het beschrijft de hele nieuwtestamen-
tische periode (2 Timoteüs 3:15; Jakobus 5:36; 2 Petrus 
3:3-47). En het eindigt bij de opstanding van de doden 
(Johannes 6:398,44; 11:249) en het laatste oordeel bij de 
terugkomst van Jezus Christus (Johannes 12:4810). 
Christenen leven dus ‘in de laatste dagen’.  
 
Maar hier spreekt Paulus over latere tijden binnen de 
nieuwtestamentische periode, waarin mensen die alleen 
maar uiterlijk tot de Kerk behoren zullen afvallen van het 
geloof in Jezus Christus (2 Tessalonicenzen 2:1-311). Zij 
zullen afvallen omdat zij luisteren naar valse profeten en 
valse leraren (de dwaalgeesten) en naar wat zij leren (de 
leerstellingen van demonen uit de hel).  
 
De gelovigen moeten niet naïef blijven en denken dat dit 
hen niet zal overkomen. Paulus heeft de christenen in 
                                                           
1 Hebreeën 1:1 (HSV) God, Die voorheen vele malen en op vele 
manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze 
laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 
2 Hebreeën 9:26b Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden 
eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 
3 1 Petrus 1:20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God 
uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille 
van u. 
4 Handelingen 2:17 (HSV) En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 
God,: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 
ouderen zullen dromen dromen.  
5 2 Timoteüs 3:1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 
6 Jakobus 5:3 Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u 
getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers 
gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 
7 2 Petrus 3:3-4 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd 
spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 
4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De 
generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds 
het begin van de schepping geweest is.’ 
8 Johannes 6:39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik 
niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik 
hen allen laat opstaan op de laatste dag. 
9 Johannes 11:24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de 
laatste dag zal opstaan.’ 
10 Johannes 12:48 Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft 
al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem 
oordelen. 
11 2 Tessalonicenzen 2:1-3 1 Broeders en zusters, over de komst van 
onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden 
verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in 
paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou 
zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat 
aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. 
De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof 
hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal 
gaan.  
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Efeze zowat 6 jaren eerder al daarvoor gewaarschuwd 
(Handelingen 20:29-3112). 
 
4:2 Huichelachtige leugenaars. 
Deze valse leraren worden niet alleen geïnspireerd en 
gedreven door demonen, maar hebben bewust gekozen 
niet te luisteren naar Gods waarschuwingen in hun eigen 
geweten. Zij kunnen dus niet de schuld schuiven op de 
satan, maar moeten verantwoordelijkheid dragen voor hun 
eigen gedachten, woorden, overtuigingen en gedrag (vgl. 
Galaten 6:513).  
 
Evenals de satan zetten deze leraren vraagtekens achter 
Gods Woord. Ze maken God en zijn woorden verdacht 
(Genesis 3:1b14). Zij verkondigen ‘een ander evangelie’ 
dan wat in de Bijbel staat (Galaten 1:6-915). De ‘geest’ die 
hen inspireert en drijft komt niet van God, maar uit de 
wereld voort. Het is de taal en argumenten van mensen in 
de wereld die vijandig zijn tegenover Christus en christe-
nen. Zij luisteren graag naar deze geest van dwaling 
(1 Johannes 4:1-516). 
 
Omdat zij steeds naar deze leugens luistenen worden hun 
geweten afgestompt en als het ware dichtgeschroeid. Hun 
geweten houdt uiteindelijk op hen te waarschuwen. 
 
4:3 Huichelachtige leerstellingen. 
De dwaalgeesten leren bv. dat als je ‘geestelijk’ wil zijn, 
dan moet je niet trouwen (want in hun denken is seks in 
het huwelijk zondig).  
 
Ook leren zij dat bepaalde voedsel niet gegeten mag 
worden. Eigenlijk zouden mensen voortdurend moeten 

                                                           
12 Handelingen 20:29-31 29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste 
wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. 
30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid 
verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom 
waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht 
onder tranen steeds weer raad heb gegeven. 
13 Galaten 6:5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. 
14 Genesis 3:1b Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God 
gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’  
15 Galaten 1:6-9 6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van 
hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot 
een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn 
alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van 
Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in 
strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de 
hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu 
opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u 
hebt ontvangen – vervloekt is hij!  
16 1 Johannes 4:1-5 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 
geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse 
profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u 
hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, 
komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat 
is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – 
nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de 
valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die 
in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. 
Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen.  

vasten.  
 
Deze valse leraren en hun aanhangers denken dat alles wat 
met de fysieke en zintuiglijke wereld te maken heeft hun 
ziel bezoedeld.  
 
In de tweede helft van de eerste eeuw en gedurende de 
tweede eeuw n.C. kreeg deze leerstellingen steeds meer 
vaste vorm in de ‘ascese’. In de ascese worden alle gemak-
ken in het leven verworpen ten einde geestelijke volmaakt-
heid te bereiken (Kolossenzen 2:16-2317).  
 
In de tweede eeuw ontstond het Gnosticisme, een kult die 
de kennis boven het geloof verhief en de geschapen wereld 
verachtte. De oudtestamentische god werd beschouwd als 
een half-god die de wereld, materie en het menselijke 
lichaam schiep en dat alles was ‘het kwaad’.  
 
Deze valse leer kreeg een ascetische vorm (het kwaad 
moest vermeden worden) die Paulus in zijn brief, 
1 Timoteüs, bestrijdt. Deze valse leer kreeg ook een 
losbandige vorm (het kwaad moest juist genoten worden 
opdat je meer ‘genade’ mocht ontvangen) die Paulus 
(Romeinen 6:118; 2 Timoteüs 3:1-919), Johannes 
(1 Johannes 3:6-1020, Openbaring 2:15,20,2421), Petrus 
                                                           
17 Kolossenzen 2:16-23 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het 
gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en 
sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 
werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die 
opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen 
of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten 
zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door 
gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 
20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, 
waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 
21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22 het zijn 
menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik 
vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is 
zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; 
het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.  
18 Romeinen 6:1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de 
genade te laten toenemen? 
19 2 Timoteüs 3:1-9 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De 
mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. 
Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar 
zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, 
lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en 
onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer 
liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, 
maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 
6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan 
vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei 
begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat 
zullen zijn de waarheid te kennen. 8 Zoals Jannes en Jambres zich tegen 
Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de 
waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar 
geloof. 9 Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun 
dwaasheid snel doorzien, zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde. 
20 1 Johannes 3:6-10 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die 
zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. 7 Kinderen, laat 
niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals 
ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, 
want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan 
ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God 
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(2 Petrus 2:12-1922 en Judas (Judas 1:4,7-8,11,18-1923) in 
hun brieven bestreden.  
 
In ons moderne tijd herkent men het Gnosticisme in 
stellingen als: ”Het Oude Testament met z’n god van 
wraak is afgedaan”, “Alles wat in strijd is met de 
menselijke rede (kennis) moet verworpen worden”, 
“Christus is niet de enige en volmaakte verlosser.”  

                                                                                           
geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs 
niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan is te zien wie 
kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet 
rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn 
broeder of zuster niet liefheeft. 
21 Openbaring 2:15,20,24 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op 
dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 20 Maar dit heb ik 
tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan 
terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van 
heidens offervlees verleidt. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen 
die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de 
zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: … 
22 2 Petrus 2:12-19 12 Maar deze mensen, die net redeloze dieren zijn, 
van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, lasteren wat ze 
niet eens kennen. Ze zullen aan hun eigen verderfelijke gedrag ten onder 
gaan 13 en onrecht lijden als loon voor hun eigen onrecht. Ze genieten 
ervan om zich op klaarlichte dag volledig te laten gaan. En wanneer ze 
samen met u aan een feestmaal deelnemen, zijn ze een schandvlek voor 
uw gezelschap, omdat ze zwelgen in hun bedrieglijk genot. 14 Hun ogen 
zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze 
verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn 
ze! 15 Ze zijn afgedwaald, ze hebben de rechte weg verlaten en treden in 
de voetsporen van Bileam, de zoon van Bosor, die zich maar al te graag 
liet betalen voor onrecht. 16 Maar hij werd voor zijn vergrijp 
terechtgewezen: een stom lastdier, dat met de stem van een mens sprak, 
maakte een eind aan de waanzin van die profeet.  
17 Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden die door een wervelwind 
voortgejaagd worden. De diepste duisternis wacht hun, 18 want met loos 
gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar 
net hebben losgemaakt van degenen die dwalen. 19 Ze beloven vrijheid, 
maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst 
wordt, daarvan is men slaaf.  
23 Judas 1:4,7-8,11-13,16,18-19 4 Er hebben zich namelijk ongemerkt 
mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk 
is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als 
voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus 
Christus, verloochenen.  
7 En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als 
die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die 
anders waren dan zijzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend 
voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. 8 En toch doen deze 
zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, 
verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten.  
11 Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn, net als Bileam geven ze zich voor 
geld over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid 
ten onder. 12 Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen 
zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder 
water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late 
najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld, 13 wilde 
golven op zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren die voor 
eeuwig de diepste duisternis wacht.  
16 Ze doen niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich leiden door 
hun begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er 
zelf beter van te worden.  
18 ‘Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten 
leiden door hun goddeloze begeerten.’ 19 Het zijn mensen die 
verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de 
Geest niet.  

4:4-5 De God van de Bijbel heeft voedsel geschapen voor 
de mens. 
Het Gnosticisme veracht Gods schepping (bv. voedsel) en 
scheppingsverordeningen (bv. dat je alle soorten van 
voedsel mag eten).  
 
De Bijbel echter leert dat alle voedsel ‘rein’ is, d.w.z. geen 
‘bezoedeling’ en dus scheiding met God veroorzaken 
(Marcus 7:18-2324). De Bijbel leert ook dat mensen alle 
soorten van voedsel (bv. vlees, Genesis 9:3-425) met dank-
baarheid mogen aanvaarden. Voedsel wordt ‘geheiligd, 
d.w.z. apart gezet en toegewijd door Gods Woord (wat 
God over voedsel zegt) en door het gebed van de gelovige 
(waarin hij zich afhankelijk van God en zijn verordenin-
gen stelt). Dit is een van de redenen waarom christenen 
voor het eten bidden en danken. Christenen betrekken 
God bewust en doelbewust bij elk eten. Het is een 
getuigenis van hun geloof in Gods waarheid en hun 
afhankelijkheid van God.  
 
Voor christenen is alles: hun eten en drinken, en hun doen 
en laten tot eer van God (1 Korintiërs 10:3126). Er is niets 
in deze schepping dat geen ‘geestelijke’ dimensie heeft. 
Voor een christen heeft dit alles betekenis en zin. 
 
4:6-16 De verschillende taken van een dienaar van 
Christus. 
Een dienaar van Jezus Christus heeft verschillende 
belangrijke taken. Hoewel het woord ‘dienaar’ ook 
‘diaken’ betekent (1 Timoteüs 3:8,1227), betekent het hier 
‘dienaar’.  
 
4:6 De eerste taak: gelovigen trainen met het Woord. 
De taak van een goede dienaar is om Gods waarheid (zoals 
in vers 1-5) niet te verzwijgen, maar juist als een vast 
fundament onder de voeten van de gelovigen te plaatsen.  
 
Timoteüs moet op zijn beurt de gelovigen opvoeden en 
trainen in de woorden die uitdrukking geven aan het 
christelijke geloof, in de juiste leer van de Bijbel en in het 
trouwe navolgen daarvan. Hij moet net als Paulus heel de 
                                                           
24 Marcus 7:18-23 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan 
nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens 
komt, hem onrein kan maken 19 omdat het niet in zijn hart, maar in 
zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle 
spijzen rein. 20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 
21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte 
gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22 overspel, hebzucht, 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, 
dwaasheid; 23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken 
de mens onrein.’ 
25 Genesis 9:3-4 3 Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; 
dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. 4 Maar vlees 
waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. 
26 1 Korintiërs 10:31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe 
alles ter ere van God. 
27 1 Timoteüs 3:8 8 Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij 
moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet 
hebzuchtig zijn; 12 Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet 
goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten.  
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raad van God aan de gelovigen verkondigen (Handelingen 
20:27, HSV28). Hij mag niet bepaalde leerstellingen in de 
Bijbel weglaten of benadrukken ten koste van andere 
waarheden. ‘Het patroon’ (model, voorbeeld) van de 
gezonde verkondiging is wat Paulus in zijn brieven 
geschreven heeft en aan Timoteüs geleerd heeft 
(2 Timoteüs 1:1329). 
 
4:7a De tweede taak: opbouwende waarheden spreken.  
Een dienaar van Jezus Christus moet verzonnen verhalen 
en onzinnige gepraat verwerpen (1 Timoteüs 1:3b-430).  
 
Jezus leerde dat mensen in de oordeelsdag rekenschap 
moeten afleggen van elk nutteloos woord dat zij gesproken 
hebben (Matteüs 12:33-3731). En Paulus leerde dat 
gelovigen alleen de waarheid mogen spreken, alleen 
opbouwende woorden mogen spreken dat genade geeft 
aan de hoorders en alleen in liefde mogen spreken 
(Efeziërs 4:15,2932).  
 
4:7b-10 De derde taak: oefenen en worstelen in de 
geestelijk strijd. 
Een dienaar van Jezus Christus moet zich oefenen in de 
‘godsvrucht’, d.w.z., in ontzag (respect en gezonde vrees) 
voor God, in trouw aan God en Gods taak en in het doen 
van wat God van hem verwacht.  
 
Het woord ‘oefenen’ is het woord ‘gymnastiek beoefenen’, 
zoals in worstelen, atletiek, fitness en andere sportsoorten. 
Al deze oefeningen hebben nut, maar alleen voor dit leven 
op aarde.  
 

                                                           
28 Handelingen 20:27 (HSV) want ik heb niet nagelaten u heel de raad 
van God te verkondigen 
29 2 Timoteüs 1:13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van 
mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in 
Christus Jezus zijn. 
30 1 Timoteüs 1:3b-4 3 Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar 
een afwijkende leer onderwijzen 4 en zich verdiepen in verzinsels en 
eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de 
vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft.  
31 Matteüs 12:33-37 33 Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn 
vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn 
vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. 
34 Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? 
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 35 Een goed 
mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, 
terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte 
tevoorschijn haalt. 36 Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen 
spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. 
37 Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op 
grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’   
32 Efeziërs 4:15,29 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 
houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die 
het hoofd is: Christus. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, 
maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen 
aan wie ze hoort. 

Geestelijke oefeningen zoals toepassen wat God zegt heeft 
veel meer nut, omdat wat je met geestelijke oefeningen 
bereikt tot in eeuwigheid blijft!  
 
In atletiek en andere sporten moet jij je aan de spelregels 
houden, anders krijg je geen prijs (2 Timoteüs 2:533). In 
de geestelijke wedstrijd moet jij je ook aan de spelregels 
zoals uiteengezet in de Bijbel houden.  
 
In atletiek trek je alles uit wat je bij het rennen kan 
hinderen. Atleten lopen niet met zware bergschoenen en 
een winterjas aan. In de geestelijke wedstrijd moet je ook 
de last van zonde waarin je verstrikt kan raken afwerpen 
(Hebreeën 12:134).  
 
In atletiek houd jij je oog gericht op de eindstreep, ren je 
recht op het doel af en laat jij je door niets afleiden. In de 
geestelijke wedstrijd houd je de blik gericht op Jezus 
Christus, de Grondlegger en Voltooier van het christelijke 
geloof en denk je ook aan de vreugde die voor je ligt 
(Hebreeën 12:235).  
 
Paulus zegt, “Daarom ren ik niet als iemand die geen doel 
heeft, vecht ik niet als een vuistvechter (bokser) die in de 
lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, 
want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om 
uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd” (1 Korintiërs 
9:26-27). 
 
De boodschap m.b.t. de eeuwigheidswaarde van 
geestelijke oefening in Gods wil en geestelijke worsteling 
tegen geestelijke vijanden is helemaal betrouwbaar. Het 
verdient de volledige aanvaarding van alle gelovigen (vers 
9; vgl. 1 Timoteüs 1:1536).  
 
Juist omdat geestelijke oefening en worsteling eeuwig-
heidswaarde heeft, doen Paulus, Timoteüs en andere die-
naren twee dingen: aan de ene kant werken zij heel hard in 
de bediening: ze zwoegen in de verkondiging, onderricht, 
bemoediging en dienen. Aan de andere kant worstelen zij 
tegen de duistere vijandige machten (vers 10).  
 
  

                                                           
33 2 Timoteüs 2:5 Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan 
de regels houdt. 
34 Hebreeën 12:1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd 
zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt 
raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons 
ligt. 
35 Hebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die 
voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de 
schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde 
van de troon van God. 
36 1 Timoteüs 1:15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze 
volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om 
zondaars te redden. Ik was de eerste, 
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4:10 God is de Redder van alle mensen, bovenal van de 
gelovigen. 
Deze woorden worden op vier verschillende manieren 
uitgelegd: 
 
(1) God redt elk mens die ooit geleefd heeft (universele 
verlossing).  
Tegenwerping. Deze leerstelling is tegen alles wat de Bijbel 
leert Johannes 3:18b,36b37). Bovendien maakt deze uitleg 
de woorden: ‘bovenal van de gelovigen’ zinloos.  
 
(2) God redt alle soorten van mensen (als in 1 Timoteüs 2:4).  
Tegenwerping. Deze uitleg maakt de woorden ‘in het 
bijzonder de gelovigen’ volkomen overbodig!  
 
(3) God wil alle mensen redden, maar zijn wil wordt 
gedwarsboomd en tenietgedaan door het volhardende ongeloof 
van sommige mensen. 
Tegenwerping. Er staat niet: ‘God wil graag alle mensen 
redden’, maar ‘God redt daadwerkelijk alle mensen’. 
Bovendien is het tenietdoen van Gods wil in absolute zin 
onmogelijk, want dan zou God niet meer ‘God’ zijn (vgl. 
Jesaja 14:24,2738; lees Romeinen 9:12b-23). 
 
2 Petrus 3:939 betekent niet dat God wil dat ‘iedereen die 
ooit geleefd heeft tot inkeer komt en dat niemand verloren 
gaat’. De context van dit vers spreekt niet over alle mensen 
die ooit geleefd hebben, maar over mensen aan wie Petrus 
zijn brieven schreef en die door God uitverkoren en 
voorbestemd waren hetzelfde kostbare geloof te ontvangen 
(1 Petrus 1:1-2; 2 Petrus 1:1). Met hen heeft God geduld! 
God wil dat zij uiteindelijk tot inkeer komen. 
 
1 Timoteüs 2:3b-440 betekent niet dat God wil dat ‘alle 
mensen die ooit geleefd hebben’ (in universele zin) gered 
worden. De woorden ‘alle mensen’ in vers 4 moet dezelfde 
betekenis hebben als de woorden ‘alle mensen’ in vers 1. 
Christenen moeten bidden, niet alleen voor onderdanen, 
maar ook voor mensen in de overheid (vers 2); niet alleen 
voor Joden, maar ook voor heidenen (mensen van alle 
andere volken)(vers 6-7).  
 
In dezelfde betekenis wil God dat alle mensen (vers 4), 

                                                           
37 Johannes 3:18,36 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij 
niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 36 Wie in de Zoon 
gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat 
leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. 
38 Jesaja 14:24,27 24 De H E E R  van de hemelse machten heeft 
gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald,  
het zal gebeuren zoals ik heb besloten.  
27 Wanneer hij dit besloten heeft, de H E E R  van de hemelse machten,  
wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem 
tegenhouden?  
39 2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, 
zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil 
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 
40 1 Timoteüs 2:3b-4 3b  God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen 
worden gered en de waarheid leren kennen. 

d.w.z. mensen zonder onderscheid in ras, nationaliteit, 
sociale status, taal of cultuur voor eeuwig gered worden in 
de zin dat zij niet alleen de waarheid van het evangelie 
intellectueel leren kennen, maar ook met vreugde herken-
nen (begrijpen) en met volle overgave daaraan erkennen 
(belijden).  
 
De woorden ‘alle mensen (iedereen)’ in de Bijbel moeten 
altijd in hun verband uitgelegd worden, anders ontstaat er 
valse leerstellingen.  
 
Bijvoorbeeld: Niet alle mensen die ooit geleefd hebben 
waren naar Jezus op zoek (Marcus 1:37). Niet alle mensen 
die ooit geleefd hebben stonden verbaasd dat Jezus een 
bezetene genezen had (Marcus 5:20). Niet alle mensen die 
ooit geleefd hebben hield Johannes voor een profeet 
(Marcus 11:32). Niet alle mensen die ooit geleefd hebben 
gingen naar Jezus toe (Johannes 3:26).  
 
Ook in de brieven van Paulus heeft deze uitdrukking 
(‘allen’, ‘iedereen’) in de volgende Bijbelgedeelten geen 
universele betekenis. Paulus leert niet dat alle mensen die 
ooit geleefd hebben vrijgesproken (gerechtvaardigd) wor-
den (Romeinen 5:18). Hij leert niet dat alle mensen die 
ooit geleefd hebben in Christus levend gemaakt worden 
(1 Korintiërs 15:22). En hij leert niet dat Gods genade, tot 
redding van alle mensen die ooit geleefd hebben, openbaar 
geworden is (HSV: verschenen is)(Titus 2:11).  
 
De leer van Arminius en van Calvijn. De strijd tussen 
christenen die geloofden in de universele verzoening van 
alle mensen (Arminius) en christenen die geloofden in de 
beperkte verzoening van mensen (Gomarus) in 1618-1619 
in Nederland was als volgt:  
 
De Arminianen leerden: “Jezus Christus, de Redder van 
de wereld, stierf voor alle mensen en voor iedere mens, zo 
dat Hij door zijn dood aan het kruis voor hen allen 
daadwerkelijk verzoening (het loskopen, verlossing) en 
vergeving van zonden verwierf. Maar niemand behalve de 
gelovige geniet in werkelijkheid van deze vergeving.” Dus 
Arminianen verkondigen dat de zonden van alle mensen 
die ooit geleefd hebben al daadwerkelijk verzoend zijn, 
maar dat mensen verantwoordelijk blijven dat in geloof 
aan te nemen. Verlossing is dus volkomen afhankelijk van 
de mens (of hij met zijn wil kiest te geloven of niet)!  
 
De Calvinisten leerden: “De verzoening van zonden blijft 
in feite beperkt tot degenen die God uitverkoren heeft 
(Romeinen 9:8,11-12,16-1841; 11:5-742), maar het 

                                                           
41 Romeinen 9:8,11-12,16-18 8 Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun 
natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht 
van Abraham op grond van Gods belofte.  
11-12 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden 
gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods 
besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond 
van zijn daden, maar omdat hij hem roept.  



 

©Stichting Deltacursus, 2000-2010  Kringleider 33 
8

evangelie (en geloof in het evangelie) moet aan alle volken 
verkondigd worden. Het zoenoffer van Jezus Christus is 
voldoende voor alle mensen (iedereen) zonder 
uitzondering”.  
 
De Bijbel leert: Jezus Christus stierf voor zijn schapen 
(Johannes 10:11), voor zijn vrienden (Johannes 15:13) en 
dus niet voor iedereen. Jezus Christus gaf eeuwig leven aan 
degenen die God de Vader aan Hem gegeven heeft (Johannes 
17:243) en dus niet aan iedereen. Jezus Christus is van alle 
eeuwigheid door God gepland en aangewezen om door 
zijn dood (letterlijk ‘door zijn bloed’) het middel tot ver-
zoening (van zonden) te zijn voor wie gelooft (Romeinen 
3:2544). Dus Jezus Christus is het middel tot verzoening 
(van zonden) van alle gelovigen, maar niet het middel van 
verzoening voor alle mensen die ooit geleefd hebben!  
 
Trouwens, ook het geloof dat mensen uitoefenen is een 
gave uit genade van God aan de mensen die Hij 
uitverkoren heeft. Alleen degenen die voor het eeuwige leven 
bestemd waren kwamen tot geloof (Handelingen 13:48; 
vgl. Efeziërs 2:8-945; Filippenzen 1:2946; 2 Petrus 1:1b47).  
 
Allen die God van te voren heeft uitgekozen heeft Hij ook 
van te voren bestemd om aan Christus gelijkvormig te 
worden. Hen heeft Hij effectief door het evangelie verkon-
diging geroepen, vrijgesproken (gerechtvaardigd) en zal 
Hij ook uiteindelijk verheerlijken (Romeinen 8:29-30,33-
3448; 2 Tessalonicenzen 2:13-1449; 2 Timoteüs 1:950).      

                                                                                           
14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. 
15 Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik 
barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ 
16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of 
de inspanning van de mens. 17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de 
farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om 
iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ 18 Dus God is barmhartig 
voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. 
42 Romeinen 11:5-7 5 Zo is ook nu een klein deel over dat God uit 
genade uitgekozen heeft. 6 Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, 
dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade 
geen genade meer zijn.  
7 Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet 
bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen 
werden onbuigzaam,  
43 Johannes 17:2 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, 
de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te 
schenken. 
44 Romeinen 3:25 (Grieks) Door het vergieten van zijn bloed (i.e. door 
zijn dood) heeft God Jezus Christus gepland en aangewezen als een 
zoenoffer, dat door geloof effectief wordt.  
45 Efeziërs 2:8-9 (HSV) Want uit genade (de basis) bent u zalig 
geworden, door het geloof (het middel) en dat (i.e. het geloof) niet uit 
uzelf, het is de gave van God. 
46 Filippenzen 1:29 Aan u is de genade geschonken niet alleen in 
Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. 
47 2 Petrus 1:1b Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God 
en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben 
ontvangen als wij. 
48 Romeinen 8:29-30,33-34 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, 
heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van 
zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en 
zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie 

Johannes 4:42 zegt: “We weten dat Hij werkelijk de 
Redder van de wereld is.” De ‘wereld’ is hier niet elk mens 
die ooit geleefd heeft (de mensheid). De ‘wereld’ is ook 
niet de wereld als het gebied van het kwaad, de wereld die 
openlijk vijandig is tegen Christus en christenen (Johannes 
15:18).  
 
De ‘wereld’ is de wereld van verloren mensen zonder 
onderscheid van ras, nationaliteit, sociale status, taal of 
cultuur (evenals in Johannes 1:2951; 3:1652). Jezus Christus 
redt hen daadwerkelijk van hun zonden (Matteüs 1:21), 
van hun wetteloosheid (Titus 2:13, HSV en Grieks)(i.e. 
afwijkingen van Gods Woord), van de besmettingen van 
de wereld (2 Petrus 2:20, HSV en Grieks)(i.e. corruptie 
door misdaad en zedelijke verdorvenheid), van de 
overheersing door de satan (Kolossenzen 1:13) en 
uiteindelijk van de fysieke dood (1 Korintiërs 15:26; 2 
Timoteüs 1:10). Hij redt hen door de wedergeboorte en 
vernieuwing van de Heilige Geest (Titus 3:4-7). ‘De 
wereld’ die Jezus Christus redt wordt daadwerkelijk gered! 
 
1 Johannes 2:2 zegt: “Hij is het die verzoening brengt 
voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar 
voor de zonden van de hele wereld.” Evenals hierboven 
verwijst dit vers niet naar universele verzoening van 
zonden. De ‘ons’ verwijst naar de gelovigen die de eerste 
brief van Johannes schreef en ontvingen. ‘De hele wereld’ 
verwijst naar dezelfde wereld als in Johannes 4:42, alle 
uitverkoren zonder onderscheid van ras, nationaliteit, 
sociale status, taal of cultuur. Ook 1 Johannes 4:1053 
bevestigt dit.  
  
(4) God redt daadwerkelijk alle mensen, maar op twee 
verschillende manieren. 
Dit is de enige juiste uitleg. Het woord ‘redding’ heeft al 
in het Oude Testament twee verschillende betekenissen. 
God redt daadwerkelijk alle mensen die ooit geleefd 
                                                                                           
hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft 
vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.  
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 
34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 
49 2 Tessalonicenzen 2:13-14 13 Maar voor u, broeders en zusters, 
geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als 
eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en 
door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe geroepen door het 
evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de 
luister van onze Heer Jezus Christus.  
50 2 Timoteüs 1:9 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige 
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade 
besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus 
Jezus, 
51 Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en 
hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 
52 Johannes 1:29; 3:16 29 ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van 
de wereld wegneemt. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
53 1 Johannes 4:10 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
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hebben in tijdelijke aangelegenheden, maar redt 
daadwerkelijk alleen de uitverkorenen in eeuwige zin.  
 
God is de Redder van alle mensen in tijdelijke zin. De 
Heer zond de rechter (richter) Otniël om Israël van hun 
aardse vijanden te redden (NBG: verlossen, Grieks LXX: 
Sótér)(Rechters 3:9; vgl. 2 Koningen 13:5, NBG54). In 
deze betekenis waren alle rechters ‘redders (verlossers, 
bevrijders) van Gods oudtestamentische volk (Nehemia 
9:2755).  
 
Ook de HEER wordt ‘de Redder’ (Grieks LXX: Sótér) 
genoemd in de zin dat Hij mensen uit verschillende 
rampen verlost (Deuteronomium 32:15, LXX56; Psalm 
25:557; Psalm 106:2158). God redde Israël uit de 
verdrukking in Egypte en was de Redder van iedereen in 
Israël – en “toch wees God de meeste van hen af, want Hij 
liet hen bezwijken in de woestijn” (1 Korintiërs 10:559). 
Daarom is God in deze specifieke betekenis een Redder 
voor alle mensen, maar in het bijzonder voor de gelovigen: 
alle Israëlieten verlieten Egypte, maar niet alle Israëlieten 
kwamen het Beloofde Land binnen! In deze betekenis 
moeten Jesaja 43:3,1160; 45:14-15,2161; 49:2662; 60:1663; 
63:8-1064 ook uitgelegd worden.  

                                                           
54 2 Koningen 13:5 (NBG) En de HERE gaf aan Israël een verlosser, 
zodat zij onder de overheersing van Aram uit kwamen en de Israëlieten in 
hun tenten konden wonen zoals tevoren. 
55 Nehemia 9:27 Daarom leverde u hen uit aan hun onderdrukkers.  
Wanneer ze werden onderdrukt riepen ze u aan, en u, vanuit de hemel, 
verhoorde hen. In uw grote liefde stuurde u bevrijders naar hen toe, en 
telkens weer redden die hen van hun onderdrukkers.  
56 Deuteronomium 32:15 (LXX, vgl. NBG) Jacob at en werd vol, en de 
geliefde schopte achteruit; hij werd vet, dik en breed; toen verwierp hij 
God die hem gemaakt had, hij verliet God zijn Redder.  
57 Psalm 25:5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,  
want u bent de God die mij redt,  
op u blijf ik hopen, elke dag weer.  
58 Psalm 106:21 Vergeten waren zij God, hun redder,  
die iets groots had verricht in Egypte,  
59 1 Korintiërs 10:5 Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet 
hen bezwijken in de woestijn. 
60 Jesaja 43:3,11 3 Want ik, de H E E R , ben je God,  
de Heilige van Israël, je redder. 11 Ik, ík ben de H E E R !  
Buiten mij is er niemand die redt. 
61 Jesaja 45:15,21 15 En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen 
houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ 21 … Was ik dat niet, de 
H E E R ? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God,  
alleen ik breng redding.  
62 Jesaja 49:26 Dan zal iedereen erkennen  
dat ik, de H E E R , je redder ben,  
je beschermer, de Machtige van Jakob.  
63 Jesaja 60:16 Dan zul je beseffen  
dat ik, de H E E R , je redder ben,  
je beschermer, de Machtige van Jakob.  
64 Jesaja 63:8-10 8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!  
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’  
Daarom wilde hij hun redder zijn.  
9 In al hun nood was ook hijzelf in nood:  
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid.  
In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost,  
hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.  
10 Maar zij zijn in opstand gekomen  
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.  
Daarom werd hij hun tot vijand  

Het Oude Testament leert ook dat God de Redder is in de 
zin dat Hij mensen en dieren onderhoudt en bewaart 
(Psalm 36:765; Psalm 104:27-2866; Psalm 145:9,15-1667). 
 
Deze waarheid werd in het Nieuwe Testament voortgezet. 
God “laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte 
mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen” (Matteüs 5:45). God “is goed voor wie 
ondankbaar en kwaadwillig is” (Lucas 6:35). Hij geeft 
blijk van zijn goedheid door regen en vruchtbare seizoenen 
te schenken en aan mensen overvloedig eten te geven om 
zodoende vreugde te brengen (Handelingen 14:17). God 
schenkt aan iedereen leven en adem en al het andere 
(Handelingen 17:25). God heeft in zijn goedheid het 
leven van alle opvarenden geschonken en daarmee hen 
gered (Handelingen 27:24,31). Bovendien zorgt God 
ervoor dat het evangelie van zijn verlossing en koning-
schap in de hele wereld verkondigd wordt tot een 
getuigenis voor alle volken (Matteüs 24:14, HSV68).  
 
In de klassieke en het nieuwtestamentische Grieks wordt 
de titel ‘Redder’ (Grieks: Sótér) gebruikt voor verschill-
ende goden als Zeus, Apollo, Hermes en Ascelepius en 
ook voor keizers en ambtenaren in zoverre zij mensen van 
bepaalde calamiteiten verlosten en zorgden voor hun 
onderdanen. Paulus ging de titel ‘God is Redder’ pas 
gebruiken nadat hij in Rome gevangen gezeten had (60-61 
n.C.), waarschijnlijk omdat de Romeinen dezelfde titel 
verkeerdelijk toepasten op hun goden en hun leiders. 
Paulus legde echter de nadruk op God als Redder van de 
gelovigen in eeuwigen zin.  
 
God is de Redder van de gelovigen in eeuwige zin. 
God is niet alleen de Redder van alle mensen en alle 
dieren in de zin van Verlosser uit rampen, Bewaarder van 
gevaren, Voeder en Verzorger, maar Hij is ook in het 
bijzonder de Redder van alle gelovigen in Jezus Christus in 
de zin van de Verzoener en Verlosser van al hun zonden, 
Die hen volkomen rechtvaardigt, heiligt en uiteindelijk 
verheerlijkt. Aan hen schenkt Hij niet alleen goede tijde-
lijke gaven, maar in het bijzonder zijn Heilige Geest (Efe-

                                                                                           
en bond hij de strijd met hen aan. 
65 Psalm 36:7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen,  
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:  
u, H E E R , bent de redder van mens en dier.  
66 Psalm 104:27-28 27 En allen zien ernaar uit  
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.  
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,  
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.  
67 Psalm 145:9,15-16 9 Goed is de H E E R  voor alles en allen, hij 
ontfermt zich over heel zijn schepping.’  
15 Allen zien hoopvol naar u uit,  
u geeft voedsel, op de juiste tijd.  
16 Gul is uw hand geopend,  
u vervult het verlangen van alles wat leeft.  
68 Matteüs 24:14 (HSV) En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel 
de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. 
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ziërs 1:13-1469) en alle eeuwige geestelijke zegeningen 
(Efeziërs 1:3, HSV70). Dit is de betekenis van ‘God als 
Redder’ in 1 Timoteüs 1:1,1571; Titus 1:372; 2:1073,  
3:4-774; Judas 1:2575).  
 
4:11 De vierde taak: blijven bevelen en onderrichten.  
Een dienaar van Jezus Christus moet bovengenoemde 
instructies van de apostel Paulus blijven bevelen en 
onderwijzen.  
 
4:12 De vijfde taak: een voorbeeld zijn.  
Een dienaar van Jezus Christus, ongeacht hoe jong of oud 
hij is, moet een voorbeeld zijn van een echte christen. 
Toen Timoteüs zich bij Paulus aansloot in 52 n.C. was hij 
ongeveer 20 jaar oud. Dus was hij in 63 n.C. ongeveer 31 
jaar oud. Timoteüs was een belangrijke medewerker en 
collega van de apostel (zendeling) Paulus met de opdracht 
om de gemeente in Efeze op te bouwen.  
 
Veel oudere gelovigen waren misschien geneigd zijn 
jeugdigheid te verachten. Paulus beval Timoteüs niet toe 
te laten dat dit gedrag van sommige oudere christenen 
hem onzeker maakte. Hij moest respect voor zijn gezag als 
arbeider in de gemeente afdwingen, niet door groot te 
doen, op te scheppen of autoritair te handelen, maar door 
een voorbeeld of model te zijn van wat een christen 
behoort te zijn.  
 
Paulus zegt niet dat Timoteüs zichzelf moest opwerpen als 
een voorbeeld die de anderen moesten navolgen, maar dat 
hij zich ten doel moest stellen een zichtbaar model en 

                                                           
69 Efeziërs 1:13-14 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid 
gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, 
gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als 
voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost 
zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  
70 Efeziërs 1:3 (HSV) Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in 
Christus.  
71 1 Timoteüs 1:1,15 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in 
opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop.  
15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige 
instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te 
redden. Ik was de eerste, 
72 Titus 1:3 3 Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de 
verkondiging bekendgemaakt werd, en deze verkondiging is mij nu in 
opdracht van God, onze redder, toevertrouwd. 
73 Titus 2:10 maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. 
Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, 
onze redder. 
74 Titus 3:4-7 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, 
onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege 
onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered 
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de 
heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons 
heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen 
aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. 
75 Judas 1:24-25 De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te 
behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit 
te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem 
behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle 
eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. 

voorbeeld van een gezonde christen te zijn. Vijf terreinen 
zijn belangrijk: wat hij zegt (zijn woorden), hoe hij leeft 
(zijn gedrag), zijn liefde (zijn relaties), zijn geloof (zijn 
vertrouwen in God) en zijn reinheid (zijn relaties vooral 
t.a.v. vrouwen). 
 
4:13-14 De zesde taak: Gods Woord lezen en 
onderwijzen.  
Een dienaar van Jezus Christus leest de boeken van de 
Bijbel hardop voor aan de gemeente (Kolossenzen 4:1676, 
1 Tessalonicenzen 5:2777; Openbaring 1:378) zoals dat ook 
in de Joodse synagogen gebeurden (vgl. Lucas 4:1679; 
Handelingen 13:1580; 2 Korintiërs 3:1481). Hij leert de 
gemeente wat die woorden betekenen en hoe zij toegepast 
moeten worden. En hij waarschuwt, vermaant en 
bemoedigd de gelovigen (2 Timoteüs 4:2-382).  
 
Het maakt wel degelijk uit wat iemand gelooft! Een 
gezonde toepassing van Gods Woord is gebaseerd op de 
juiste uitleg van dat Woord. Andere taken in de gemeente 
als aanbidding, gebed en geven worden in dit bijbel-
gedeelte niet genoemd. Het lezen van de Bijbel mag niet 
alleen maar dienen als een inleiding op de preek of 
toespraak van de spreker die dan gaat zeggen wat hij maar 
wil. De voornaamste taak van de spreker is om Gods 
Woord duidelijk en correct uit te leggen en te verkon-
digen! In 2 Korintiërs 4:2 zegt Paulus: “Integendeel, we 
hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet 
sluw te werk, vervalsen het Woord van God niet, maar 
maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons 
ten overstaan van God aan bij ieders geweten.”  
 
De raad van oudsten (ouderlingen) van de gemeente van 
Efeze hebben Timoteüs officieel aangesteld als arbeider in 
de gemeente. God schonk hem een genadegave (geestes-
gave) tijdens het uitspreken van profetische woorden en 
handoplegging van de oudsten (ouderlingen). De aard van 
deze genadegave werd waarschijnlijk duidelijk door de 

                                                           
76 Kolossenzen 4:16 Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u 
ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt 
voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. 
77 1 Tessalonicenzen 5:27 In de naam van de Heer verzoek ik u 
dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. 
78 Openbaring 1:3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die 
deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de 
tijd is nabij. 
79 Lucas 4:16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en 
volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij 
opstond om voor te lezen, 
80 Handelingen 13:15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd 
hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de 
mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ 
81 2 Korintiërs 3:14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op 
de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen 
wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 
82 2 Timoteüs 4:2-3 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het 
nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het 
onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame 
leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan 
hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 
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profetische woorden die gesproken werden. De handop-
legging was de zichtbare en voelbare symbool van de 
overdracht van deze genadegave van de Gever (de Heilige 
Geest) aan de ontvanger (Timoteüs) (vgl. 2 Timoteüs 
1:683; Handelingen 6:684; 8:1785; 13:3-486). 
 
4:15-16 De zevende taak: persoonlijk vordering maken. 
Een dienaar van Jezus Christus zorgt ervoor dat hij blijft 
groeien, vooral op twee gebieden: hij moet goed letten op 
zijn leven (gedrag) en hij moet goed letten op zijn leer 
(verkondiging, onderricht). Deze twee zijn onafscheidelijk. 
Hoe Timoteüs leeft en wat hij leert moet aan iedereen 
tonen dat hij groeit, vooruitgaat en een model is van wat 
een christen behoort te zijn. Let op dat hoe Timoteüs 
‘leeft’ (zijn gedrag en voorbeeld) vóór wat hij ‘leert’ (zijn 
onderricht) staat (vgl. Paulus in Handelingen 20:18-2087). 
 
‘Redding’ (verlossing) is niet een eenmalige gebeurtenis, 
maar een steeds vooruitgaand proces: Het begin van 
redding vindt plaats bij de wedergeboorte en bekering 
(Titus 3:4-7) en het einde van redding gebeurt bij de 
opstanding van het lichaam bij de terugkomst van Jezus 
(1 Korintiërs 15:2688). Tussen deze twee gebeurtenissen 
wordt de gelovige steeds meer en meer ‘gered’ van wat 
zondig en werelds is. Het voorbeeld van ‘de redding’ van 
Timoteüs wordt tegelijk de aansporing voor andere 
gelovigen om steeds meer gered te worden van wat zondig 
en werelds is.  

                                                           
83 2 Timoteüs 1:6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden 
van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 
84 Handelingen 6:6 Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de 
apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 
85 Handelingen 8:17 Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de 
handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. 
86 Handelingen 13:3-4 3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze 
hun de handen op en lieten hen vertrekken. 4 Zo werden Barnabas en 
Saulus uitgezonden door de heilige Geest.  
87 Handelingen 20:18-20 18 Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen 
als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste 
dag dat ik in Asia was: 19 ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en 
heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen 
van de Joden doorstaan. 20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt 
wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en 
thuis heb onderricht. 
88 1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 

 

VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 
Hem leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 
 
VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 
 


