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Afscheid nemen met Paulus en Timótheüs 
BIJBELMOMENT VOOR SCHOOL OF THUIS 

THEMA: AFRONDING SCHOOLJAAR  

(aan te passen naar ‘afscheid basisschool’ voor leerlingen van groep 8) 
 
BIJBEL 
Lees 2 Timótheüs 3:10-17 
 
BESPREKEN 
Paulus neemt afscheid van zijn leerling Timótheüs. Bij een afscheid horen afscheidswoorden. 

Die schrijft Paulus in een afscheidsbrief aan Timótheüs. 
- Een meester of juf is vaak een voorbeeld voor leerlingen. Waarin was Paulus een voorbeeld 
voor Timótheüs (vers 10b-11)?  
- Wat is de bedoeling van een voorbeeld? Deed Timótheüs dat (vers 10a)? 
- Wat moet Timótheüs doen nu Paulus niet meer bij hem is (vers 14)?  
- Wat betekent dat voor jou? 
- Waarom is het zo belangrijk om bij de Bijbel te blijven (vers 15-16)?  
- Wat kan een juf of meester vanuit dit Bijbelgedeelte leerlingen toewensen aan het einde 
van een schooljaar? En wat kan een leerling aan zijn juf of meester toewensen? 
 

BEZIG 
- Afscheid nemen is verwerken. Het is mooi als je je kind zelf terug laat kijken op het 
schooljaar en na laat denken over afscheidswoorden: wat het de juf of meester wil 
teruggeven en/of meegeven. Je kunt ze een afscheidsbriefje laten schrijven. Als ze dat 
moeilijk vinden (of nog niet zelf kunnen schrijven), kun je ook (samen) een kaart schrijven. Je 

vindt op deze website via de tag ‘afronding basisschool(jaar)’ een bedankkaart voor de juf of 
meester met ruimte om een terugblik te geven of wens in te vullen. 
- Wil je meer geven dan een briefje of kaartje dan zijn er op tal van plaatsen leuke cadeautjes 
voor de juf of meester te vinden. Toch gaat er niets boven een zelfgemaakt cadeau. Je vindt 
via de link in bio etiketten om te printen en in te kleuren/te beschrijven waarmee je zelf een 
pot drop (het schooljaar zit D’R OP) of een pot noten (ik heb geNOTEN bij u in de klas) kunt 
vullen. 
- Ben je juf of meester en wil je afscheid nemen met meerwaarde, dan kun je met de klas dit 
Bijbelmoment houden. Praat over Paulus en Timótheüs door en trek lijnen naar jullie 

afscheid vanuit hun meester-leerling verhouding. Je kunt de kinderen daarbij een bladwijzer 
meegeven met Spreuken 3 vers 1 en 23 als wens van jou voor hen. Je vindt deze bladwijzer 
op deze website via de tag ‘afronding basisschool(jaar)’. 
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