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VOOR HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR 
 

Maandag: Herinneringen bewaren 
Lees 2 Timótheüs 1:1-5 
Paulus neemt in deze brief afscheid van zijn leerling Timótheüs. 
Hoe kun je merken dat ze van elkaar houden? Wat wenst Paulus Timótheüs toe (vers 2)? 
Wat doet Paulus voor hem (vers 3)? Welke herinnering aan Timótheüs heeft Paulus? Als 
jouw juf of meester terugdenkt aan jou, kan hij/zij dat dan ook van jou zeggen? Hoe vind jij 
het om afscheid te nemen van je juf/meester? Welke herinnering(en) bewaar je? 
 
Dinsdag: Lessen onthouden 
Lees 2 Timótheüs 1:8-14 
Waar moet Timótheüs zich niet voor schamen (vers 8a)? Wat is het tegenovergestelde van 
‘je schamen voor het Evangelie’ (vers 11-12)? Wat betekent dat voor ons? Geef eens een 
voorbeeld van: je niet schamen maar er juist voor uitkomen dat je christen bent! Misschien 
ga je na de vakantie naar het Voortgezet Onderwijs: wat betekenen vers 13 en 14 dan voor 
jou?  
 
Woensdag: Omhoog kijken 
Lees 2 Timótheüs 2:1-7 
Misschien zie je er tegenop om na de vakantie naar een nieuwe groep of een nieuwe school 
te gaan. Wat zegt Paulus dan tegen je (vers 1)? Wat kun je leren van een soldaat (vers 3-5)? 
Wanneer ben je een goede krijgsknecht/soldaat van de Heere Jezus? Wie geeft je verstand 
om de dingen te doen die je moet doen (vers 7)? Wat moet je dus doen als je je al zorgen 
maakt om het nieuwe schooljaar? 
 
Donderdag: Van de zonde wegvluchten 
Lees 2 Timótheüs 2:19-26 
Waarvoor moet je vluchten (vers 19b en 22a)? Wat betekent dat voor je leven? Geef eens 
een voorbeeld! Wat moet je zoeken of najagen (vers 22b)? Kies er één woord uit en vertel 
hoe je dit kunt zoeken/najagen! Welke twee soorten mensen tekent Paulus in vers 20-21? 
Wat hebben deze verzen jou te zeggen? 
 
Vrijdag: Bij de Bijbel blijven 
Lees 2 Timótheüs 3:10-17 
Een meester of juf is vaak een voorbeeld voor je. Waarin was Paulus een voorbeeld voor 
Timótheüs (vers 10-11)? Wat moet Timótheüs doen nu Paulus niet meer bij hem is (vers 14)? 
Waarom is het zo belangrijk om bij de Bijbel te blijven (vers 15-16)? Wat betekent dat voor 
hoe jij met de Bijbel omgaat in de zomervakantie? Hoe kun je elkaar in het gezin daarbij 
helpen? 
 
 


