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“Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare 
mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen”. – 2 Tim 2:2 
 
Groeien in ons geloof, onze relatie met de Here Jezus en het leven als christen kunnen we 
niet alleen. De ‘selfmade man’ bestaat niet in het koninkrijk van God. Daarom plaatst God 
ons in een gemeenschap van christenen om ons verder te brengen in onze wandel met God. 
Hij gebruikt daarvoor drie typen mensen die we op onze weg als christen tegenkomen; 
- de mensen die voor ons uit lopen; waar we ons aan kunnen optrekken en die ons verder 
kunnen helpen in onze wandel met God (Paulus) 
- de mensen die naast ons lopen; die ons gezelschap houden onderweg en naast ons staan 
om ons te bemoedigen (Barnabas) 
- de mensen die achter ons lopen; degenen aan wie wij weer door kunnen geven wat wij 
geleerd hebben onderweg (Timotheüs) 
 
Elke christen heeft deze drie typen mensen in zijn leven nodig. Daarom geloven we als 
gemeente in het belang van mentorschap. Hiervoor gebruiken we ook wel het woord 
coaching of geestelijk vader/moederschap.  
 
Voor de duidelijkheid onderscheiden we mentorschap en coaching als volgt: 
Mentorschap -> begeleiding bij de groei in het persoonlijk geestelijk leven 
Coaching - >begeleiding van een persoon een leerproces om de professionaliteit en het 
functioneren in de taak/bediening die iemand binnen de gemeente heeft te verbeteren  
Daarnaast wordt mentorschap en pastoraat vaak door elkaar gebruikt. Pastoraat is vaak op 
basis van een concrete hulpvraag, nood of probleem. Mentorschap daarentegen is voor 
iedereen die verder wil groeien naar (geestelijke) volwassenheid en zich realiseert dat God 
daarbij anderen gebruikt die hun leven met jou willen delen en aan je doorgeven wat ze 
zelf ontvangen hebben. 
 
 
Mentorschap: voor wie en door wie?  
Mentorschap is bedoeld voor iedereen die wil groeien in zijn relatie met de Here Jezus en 
zijn leven als christen. Mentor zijn kan iedereen die geestelijk gezien een stap verder is 
dan de ‘leerling’. Als je binnen de gemeente mentor voor iemand wil zijn is het belangrijk 
dat je je eigen identiteit in Christus kent en een levende relatie hebt met de Here Jezus. 
Daarbij maakt het niet uit of je nu lang of kort christen bent, man of vrouw bent of lager 
of hoger opgeleid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je deel bent van de gemeente. 
 
Hoe werk mentorschap? 
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen, geestelijke groei. Iemand die graag een 
mentor wil om daarin ondersteund te worden moet daarvoor zelf het initiatief nemen. 
Mentorschap gebeurt dus op basis van vrijwilligheid en initiatief van de leerling. Anderzijds 
kan het ook zijn dat je als potentiële mentor ervaart dat je wat voor iemand kunt 
betekenen. In dat geval kun je het initiatief nemen om iemand te benaderen en uit te 
nodigen in je leven. 
 
De invulling van het mentorschap wordt door de mentor en de leerling zelf bepaald. Zij 
maken samen afspraken over de inhoud van het mentorschap, hoe vaak ze samen 
komen/contact hebben en eventueel hoe lang het mentorschap duurt. Een leerling kiest 
een vaste mentor voor de hele periode van mentorschap.  
Wanneer er zaken aan de orde komen die voor de mentor te moeilijk of te zwaar zijn kan 
de mentor dit aangeven aan zijn leerling en in overleg hulp van een specialist inschakelen. 



Het is daarom belangrijk dat een mentor zijn eigen grenzen kent en weet welke wegen hij 
kan bewandelen voor specialistische ondersteuning. 
 
Wat doet een mentor?  
Een mentor kan een leerling op verschillende manier begeleiden in zijn geestelijke groei. 
Dit zijn een aantal voorbeelden: 

 Een mentor kan ervaringen uit zijn eigen leven, met alle ups en downs, delen met zijn 
leerling. Dit kan voor de leerling een bemoediging zijn.  

 Een mentor kan een leerling stimuleren in het lezen van de Bijbel door te getuigen van 
de kracht die dat heeft uitgewerkt in zijn eigen leven. 

 Een mentor kan een leerling helpen inzicht te krijgen in en vat te krijgen op 
natuurlijke en geestelijke belemmeringen voor het lezen van de Bijbel. 

 Een mentor kan een leerling helpen in een proces van ‘ontdekking’ van wat God 
spreekt vanuit Zijn Woord in concrete situaties. 

 Een mentor kan de leerling verder helpen in het leren verstaan van God’s stem  

 Een mentor kan een leerling helpen in een proces van groeien in de gaven van de 
Heilige Geest.  

 Een mentor kan een leerling aanmoedigen in zijn gebedsleven en daar een groei in 
stimuleren. 

 Een mentor kan een leerling aanmoedigen en helpen groeien in een leven van 
dankzegging, aanbidding en lofprijzing. 

 
Belangrijke uitgangspunten voor mentorgesprekken 
 

 Het is de bedoeling dat de persoon zich meer en meer aan Christus bindt, en niet aan 
jou!  

 Uitgangspunt is dat iemand zelf wil groeien in geloof daartoe gemotiveerd is in de 
mentorrelatie.  

 Een grondhouding is dat we ons geliefd weten 

 Je mag de mentorant meenemen in het Woord van God en toepassen op zijn of haar 
leven. De Bijbel staat soms haaks op onze werkelijkheid, onze gevoelens en 
overtuigingen. Het is soms verrassend, vernieuwend, bemoedigend, aansporend, 
vermanend.  

 Belangrijk is dat het gesprek vrij van dwang is: ‘Niet dat wij heerschappij voeren over 
uw geloof: neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap’ (2 Kor. 1: 24).  

 Er is sprake van christelijke vrijheid. ‘Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de 
toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt’ (Jak. 2: 12). ‘Christus heeft ons 
bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een 
slavenjuk opleggen’ (Gal. 5: 1). Dat wil ook zeggen: jij bent niet verantwoordelijk voor 
wat die ander doet of besluit! Dat is die persoon zelf.  

 Het gaat er niet alleen om hoe je iemand helpt een geestelijk leven te laten ontstaan, 
maar ook om te laten zien waar het geestelijk leven zich al voltrekt; benoemen waar al 
groei is. 

 De mentor leert de ‘kunst van het loslaten’. Dat wil zeggen: Iets loslaten is niet het 
keihard uit je handen laten kletteren, omdraaien en weglopen. Het is: iets innerlijk 
toevertrouwen, vanuit de overtuiging dat het bij Hem op de beste plek is.  

 Pas op voor ‘tegenoverdracht’. Dit houdt in dat je vanuit je eigen referentiekader al 
denkt te begrijpen wat de ander bedoelt en dat voor hem in vult. ‘Dat had ik ook…’, 
hoor je dan. Is dat wel echt zo? Of probeert de ander je iets anders te vertellen? 

 
Praktisch: 
• Afspraken over frequentie en duur, bij wie initiatief ligt.  



• De mentorant stelt zelf doelen op waar hij/zij aan wil werken of in wil groeien. De 
mentor kan helpen om deze doelen smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden) te maken 
• Plannen van evaluatiemomenten.  
• Afspraken over vertrouwelijkheid. 
• Begin met gebed, eindig met gebed.  
• Zorg dat de bijbel open gaat. 
• Vraag aan het begin van het gesprek: Is er nog iets dat je vandaag dringend wilt 
bespreken?  
• Vraag voor sommige dingen om toestemming. ‘Vindt je het goed als ik hier straks voor 
bid?’, Zal ik je hier de volgende naar vragen?’ 
• Stel je grenzen en wees duidelijk.  
• Tijdsplanning van gesprek.  
• Maken van notities.  
• Beëindiging van een mentorrelatie.  
 
Ideeën: 
• Samen een Bijbelboek lezen (boek met achtergronden, kanttekeningenbijbel kan 
helpen). 
• Samen een goed boek of Bijbelstudieboekje doorwerken en bespreken.  
 
Voorbeelden van Mentorschap in de Bijbel: 
In de Bijbel zien we verschillende voorbeelden van mentorschap/ geestelijk vader en 
moederschap. 

 Jezus’ eigen omgang met zijn 12 discipelen en enkele vrouwen. 

 Paulus die het belang van ´vaders´ aangeeft in zijn brieven aan de Korintiërs. 

 1 Korinte 4:15  spreekt over ‘opvoeders in het geloof’ 

 In 1 Thessalonicenzen 2:11 spreekt Paulus de gemeente in Tessalonica aan als 
‘leerlingen in het geloof’. 

 Johannes 2:12-14   
 
Verder lezen? 
Iedereen een Mentor – Robert J. Clinton/Paul Stanley * 
Dromen, durven, doen – Ben Tiggelaar 
Van harte leerling van Jezus – Greg Ogden 
 
*O.a de 10 geboden van mentoraat: 
1. begin met mentoraat relatie 
2.word het eens over het doel 
3. stel de regelmaat vast 
4. bepaal wie waarvoor verantwoordelijk is 
5. maak afspraken over stijl en wijze van communicatie 
6. bepaal hoe vertrouwelijk je met elkaar omgaat 
7. stel vast hoelang de relatie gaat duren 
8. Evalueer de relatie op gezette tijden 
9. stel je verwachtingen af op d realiteit 
10. Beeindig het mentoraat op een bepaald moment 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Investeer je leven  preek Rafael Goes aug 2016 
Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te 
verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheüs, mijn geliefd kind. 
Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! 
3. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn 
voorouders met een zuiver geweten dien. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te 
zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je 
grootmoeder Loïs en je moeder Eunieke hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook 
hebt. 6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen 
ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een 
geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
 
Stel je voor… je zit op een onbewoond eiland, en niet voor vakantie maar je zit vast en je 
beschikt alleen nog maar over de drie primaire basisbehoefte; water, voedsel en wifi… en je hebt 
nog precies genoeg batterij op je telefoon om één laatste berichtje te sturen, wie zou je dan 
uitkiezen? Je man, vrouw, vader, moeder, je kind? Wie je keuze ook zou zijn… het zegt iets over 
jou en over de persoon die je kiest, want degene die je kiest blijkbaar zo bijzonder voor jou dat ze 
jouw laatste woorden mogen ontvangen. 
2 Timotheüs is de laatste brief die Paulus schreef… niet vanuit een onbewoond eiland maar 
vanuit een gevangenis, in afwachting van zijn executie. Paulus had een vol en intens leven gehad 
als evangelist, heel veel beleefd en gedaan en zat nu de dagen af te tellen en wist; het duurt niet 
zo lang meer nu… en dus schrijft hij nog een brief, niet naar een gemeente die hij gesticht heeft, 
niet naar de apostelen in Jeruzalem, niet naar een zo groot mogelijke groep maar naar één heel 
speciaal persoon die een heel bijzonder plekje had gekregen in zijn hart, namelijk Timotheüs… 2 
Timoteüs is niet alleen  de laatste brief van Paulus maar ook de meest persoonlijke brief. Hij 
schrijft niet aan de christenen in …. Hij noemt Timotheüs ‘zijn geliefd kind’ en bid dagelijks voor 
hem… deze twee hadden iets met elkaar, iets bijzonders… hoe zit dat? 
 
De eerste keer dat we Timotheüs tegen komen is in Handelingen 16. Dan komt Paulus in Lystra 
en dan is daar een ‘zekere discipel’ van wie de naam Timotheüs was en dan staat er achter; de 
zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Dus Timotheüs kwam voort 
uit een intercultureel huwelijk… daardoor hoorde hij niet echt bij de Joden, maar ook niet echt bij 
de Grieken. En dan staat er achter; van wie een goed getuigenis werd gegeven. Iets in die jongen 
trok de aandacht van anderen. En Paulus merkt dat ook op toen hij opnieuw in Lystra kwam; hey, 
hier is iemand die beschikbaar is, iemand die wil leren en groeien, iemand in wie ik wil investeren. 
En dus gaf Paulus hem een prikkelende uitdaging mee; ok, je bent beschikbaar en toegewijd… 
en je wilt verder groeien… ok, waarom ga je niet met me mee op reis? 
 
En daar begon hun relatie. Paulus zette gewoon de deur van zijn leven open voor Timotheüs. 
Samen gemeentes stichten, bezoeken, huilen, lachen… gewoon door in de aanwezigheid van 
Paulus te zijn leerde Timotheüs van alles. Paulus was een levend voorbeeld. En dat had 
behoorlijk effect. In 1 Kor 4:16-17 schrijft Paulus aan de korinthiërs; Wil je weten hoe Jezus 
volgen er in de praktijk er uit ziet…volg mij na! Volg gewoon mijn voorbeeld…  En om het voor te 
doen, stuur ik Timotheüs naar jullie toe, hij zal jullie mijn wegen in herinnering brengen, zoals ik 
die overal in alle gemeentes leer. Met andere woorden; ik hoef niet meer zelf te komen, ik stuur 
Timotheus wel want hij heeft uit eigen hand gezien hoe het werkt en hoe het moet. Paulus had 
Timotheüs zo gediscipelt dat hij het Timotheüs toevertrouwde om wat rust in de tent te brengen in 



Korinthe…  En bij de laatste opmerkingen van de 1 kor brief zegt Paulus voor de zekerheid; en 
als Timotheüs komt; ontvang hem dan goed, zorg dat hij zijn werk kan doen. En het resultaat was 
dat twee korinthe niet alleen door Paulus werd geschreven maar door Paulus en Timotheüs. 
Maar ook filemon , kolossenzen, 1 en 2 tessa schreven ze samen. 
En naast de korinthe missie stuurt Paulus hem ook naar de gemeentes van Thessalonika en 
Fillipi. En uiteindelijk laat Paulus Timotheüs achter in Efeze om daar de gemeente te leiden. Deze 
jongen uit Lystra wordt uiteindelijk de leider van één van de eerste gemeentes. De Bijbel laat ons 
zien dat hij van zichzelf best wel een beetje schuchter was, hij had ook niet een al te beste 
gezondheid en toch nam Paulus de moeite om in hem te investeren zodat hij zich verder kon 
ontwikkelen en de potentie die in hem zat tevoorschijn kon komen. 
 
En tot het einde toe bleven ze contact houden. Timotheüs werd niet aan z’n lot over gelaten in 
Efeze maar Paulus bleef hem bemoedigen en inspireren. En zelfs zijn laatste brief is daarom 
gericht aan Timotheüs. En deze brief is vol aanmoedigen en voorbeelden. Ik geloof dat Paulus 
enorm trots was op Timotheüs. Hij was als een ‘zoon’ voor hem geworden! Hij bad voor hem, hij 
inspireerde hem, hij bemoedigde hem. 
 
En weet je, deze relatie tussen Paulus en Timotheüs is een voorbeeld en een model voor ons 
allemaal. Want God is een God van relatie en God heeft ons gemaakt om in verbondenheid met 
elkaar te leven. De selfmademan in Gods koninkrijk bestaat niet. Niemand is bedoeld om in zijn 
eentje de weg van geloof te gaan. En God weet dat en daarom brengt God in Zijn wijsheid en 
voorzienigheid brengt drie soorten mensen op onze geloofsweg; de mensen die al een stuk voor 
ons uit lopen, voor ons uit gaan en het goede voorbeeld geven. Dit zijn de Paulus figuren in ons 
leven waar we ons aan kunnen optrekken en van kunnen leren. Vervolgens de mensen die naast 
ons lopen, met ons optrekken en ons bemoedigen. Dat zijn de Barnabassen waar we het leven 
samen mee doen en ons bemoedigen. En de mensen achter ons aan wie wij weer het goede 
voorbeeld kunnen geven, Timotheüs. Dus een Paulus boven je, een Barnabas naast je en een 
Timotheüs onder je. 
 
En vandaag wil ik vraag bij je neerleggen, en speciaal voor alle mensen die ouder zijn dan 30 
jaar… Wanneer je namelijk ongeveer de 30 gepasseerd bent kom je op een punt in je leven 
waarop je een geweldige kans krijgt, en ik wil niet dat je die mist… Want wanneer je 30 bent of 
ouder kom je op het punt dat je op de meeste gebieden van het leven al behoorlijk wat ervaring 
op hebt gedaan. Werk, relaties, geld, opvoeding, kerk en geloof… En de grote vraag is; wat ga je 
daar mee doen? Want er staat een hele nieuwe generatie op in een wereld die steeds complexer 
wordt en een enorme behoefte heeft aan sterke, volwassen christenen die het goede voorbeeld 
geven, aan geestelijke vaders en moeders waar ze zich aan kunnen optrekken. Paulusfiguren… 
Raadgevers en mentors waar ze terecht kunnen met hun vragen en die hen een hart onder de 
riem steken. Voor wie ga jij zo iemand zijn? 
 
En sommigen van jullie schieten nu gelijk in de stress en denken ‘mentor’, ‘paulusfiguur’, men, 
dat klinkt zo heftig, zo zwaar, zo beladen… zo ‘perfect’ en dat ben ik helemaal niet… dat is echt 
wat voor mensen die super geestelijk zijn, die ‘oudsten’ zijn of al zo lang inde kerk komen.… 
maar ik niet… ik ben nog lang niet op dat punt en als ik eerlijk ben vraag ik me soms wel eens af 
of ik daar ooit zal komen ook. 
 
Maar ik wil je uitdagen vandaag om op een andere manier naar je leven te kijken… Niet als een 
ladder van geestelijke niveaus. Ik ben op level 17 en jij… maar als een unieke, persoonlijke 
koffer. Jouw leven is namelijk een unieke verzameling van ervaringen, namen, plaatsen, fouten, 
succesen en levenslessen, en die zitten allemaal in je koffer… 
 
Sommigen van jullie zijn getrouwd. Aan wie uit de jongere generatie geef je het voorbeeld van 
liefde en trouw? Oh ja, maar mijn huwelijk is niet echt geweldig, wie ben ik dan om aan andere te 
vertellen hoe ze relaties moeten vormgeven… Bij het eerste wat je er al uit haalt voel ik me al 
gediskwalificeerd. Mijn huwelijk is niet perfect. Ok, dan ben je juist nog veel geschikter. Want van 
perfecte mensen kunnen we niet zoveel leren, die staan zo ver van ons af dat ze ons niks te 
zeggen hebben. Maar juist van fouten en moeilijke tijden leer je en wordt je gevormd. Juist 



wanneer je fouten gemaakt heb, heb je soms meer te bieden aan anderen… want je kan anderen 
helpen om de fouten te voorkomen die je zelf hebt gemaakt… En waarom zou je je eigen 
ervaringen niet ten goede willen gebruiken om anderen te helpen? 
 
Sommigen van jullie hebben gestudeerd. En je hebt bepaalde ervaring en expertise op een 
specifiek gebied. Op onderwijs, in de zorg, sociale sector. Je weet hoe je om moet gaan met 
vraagstukken, je weet hoe je om moet gaan met moeilijke mensen. Sommige van jullie zijn een 
eigen bedrijf gestart. 
 
Je hebt wat vermogen kunnen opbouwen. En je weet eigenlijk niet eens hoeveel je weet over 
geld totdat je een twintiger tegenkomt die voor het eerst belastingaangifte moet doen. 
 
Sommigen van jullie zijn op allerlei bijzondere plekken geweest of zelfs gewoond en hebt 
bijzondere mensen ontmoet. Je hebt leren omgaan met allerlei verschillende soorten mensen 
en verschillende culturen. 
 
En iedereen van jullie heeft wel enige kennis over de Bijbel en over God. Sommige van jullie 
komen al jaren in de kerk. Anderen zijn in de kerk geweest, weggegaan en ook weer terugkomen. 
En juist dat maakt je zo geschikt om aan de generatie onder je te vertellen wat de waarde is van 
de kerk en het samen christen zijn. Velen van jullie hebben geworsteld met je geloof, twijfels 
gehad, dingen uitgevochten met God… en jouw verhaal moet gehoord worden door de jongeren 
die nu denken; ah man, God en de kerk, bekijk het allemaal maar, ik vind er niks aan… En dan 
kan jij zeggen; weet je, ik ben ook ooit op dat punt geweest, zullen we eens even kletsen. 
En sommigen van jullie denken; maar ja, mijn leven is zo gewoontjes.. zoveel heb ik niet te 
vertellen. Prima, jongeren willen geen superhelden die ver van hun bed staan maar normale 
mannen en vrouwen die zich de kunst van het leven eigen hebben gemaakt 
 
Kortom, jouw leven is unieke verzameling van ervaringen en kennis. En de vraag is; wat doe je 
ermee? In wie investeer jij? In wie giet jij jezelf uit? Wie help jij om de fouten te voorkomen die je 
zelf gemaakt hebt? Veel mensen begraven het… en als zij begraven worden, worden al deze 
dingen met hen mee begraven en aan het eind van hun leven eindigt hun waarden omdat ze het 
niet hebben geïnvesteerd in anderen… 
 
En weet je dit is zo mooi van het evangelie; God geeft ons allemaal dit voorrecht. Want niemand 
van ons is uit zichzelf gekwalificeerd om een voorbeeld te zijn. Niemand van ons is perfect, maar 
we leven ook niet op basis van onze perfectie, maar vanuit de perfectie van Jezus Christus… 
Normale mannen en vrouwen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld en weten wat het is 
om dagelijks uit de kracht en de genade van het evangelie te leven… dat zijn mensen die wat te 
vertellen hebben. 
Voor wie ben jij een Paulus, voor ben jij een voorbeeld? 
 
En alle jonge mensen vanmorgen wil ik vragen; wie zijn de mensen waar jij je aan op trekt? Wie 
mag er in spreken in jouw leven? Waar kan jij terecht met je vragen en wie laat jou zien hoe het 
leven met God er uit ziet? Soms zetten we de ouderen in onze midden zomaar aan de kant als 
saai en stoffig maar er lopen hier zoveel mooie mensen rond zo vol wijsheid en levenservaring en 
waarin de Heilige Geest door de jaren heen het karakter van Jezus heeft gevormd…  Waar zijn 
deze mensen dan? Als je er naar op zoek gaat en er voor open staat zal God ze altijd op je pad 
brengen… 
 
weet je ik ben hier zo enthousiast over omdat ik de waarde ervan heb gezien in mijn eigen leven 
en ik heb ervaren dat op verschillende momenten God altijd mensen op mijn pad heeft gebracht 
die me weer een stap verder hebben gebracht en me mede hebben gevormd tot wie ik nu ben. 
Laat me je een paar voorbeelden geven; 
 
De eerste is Mark; toen ik 8 was ging ik voor het eerst naar zomerbijbelkamp De Herikon in 
Putten. En Mark was de directeur van het kamp. En Mark had echt een passie voor mensen en 
voor de Bijbel. En elke zomer spraken we elkaar wel een beetje en toen ik tiener geworden was 



zei Mark aan het eind van een zomerweek; Bart, ik mag je graag. Hier heb je mijn persoonlijke 
emailadres, die geef ik niet aan iedereen maar als je nu vragen of gebedspunten hebt, kun je me 
altijd contacten. En dat deed ik. En het mooie was dat Mark vroeger ook de Evangelische 
Hogeschool had gedaan en een theologische opleiding had gedaan in Amerika. Dus tijdens die 
jaren skypten we bijna elke week, vertelden ik mijn verhalen en baden we samen. En vorig jaar, 
na 13 jaar zomerkamp leiding te zijn geweest is Mark met zijn gezin naar Amerika vertrokken 
omdat God hen geroepen had om daar een kerk te leiden. 
 
Aan het eind van mijn bachelor ontmoette ik Bianca en ging ik bij haar stage lopen bij tienerwerk. 
En Bianca leerde me te zien hoe gaaf het is om met jongeren en tieners te werken. Ze nam me 
gewoon mee op sleeptouw, leerden me om goed te observeren en waar te nemen, zaagde me af 
en toe helemaal door en gaf me steeds meer ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. 
 
En de derde is Ron van der Spoel. 4 jaar geleden liep ik zijn prekenlessen binnen en wist ik; dit is 
waarom ik theologie ben gaan studeren. En Ron was niet gewoon een docent maar hij had echt 
wat te vertellen en leerde me alles over preken. Dus als je vanmorgen iets hoort waarvan je denkt 
‘oh, dat is wel goed’, dat komt bij hem vandaan… En elk jaar kwam hij een week op de ETF en 
dat gingen we vaak samen wat eten en dan vertelde hij verhalen over de vervolgde christenen, 
zijn werk in de kerk en moedigde hij me aan om verder te ontwikkelen in het spreken en ook 
sprekerstraining te gaan geven. 
 
En ik kan je nog een paar voorbeelden geven maar het punt is dat dit allemaal normale mensen 
zijn met dezelfde overeenkomst; Ze zijn enthousiast over het leven met God en snapten het 
belang van doorgeven aan anderen wat ze zelf hadden geleerd en meegemaakt. Mensen die 
belangstelling toonden, interesse hadden en sommigen spreken in op dit gedeelte van je leven 
en andere weer op een ander gedeelte en van iedereen leer je weer wat anders. 
 
Ieder van ons heeft iets van God gekregen… talenten, gaven, expertise… Maar wat ga je ermee 
doen? Aan wie ga jij doorgeven wat jij ontvangen hebt? Voor wie ga jij een Paulus zijn… 
 
Ok, Bart, dat heb je nu een paar keer gezegd maar hoe pak ik dat dan aan? Goede vraag… Laat 
me je een paar suggesties geven, vanuit de relatie Paulus en Timotheüs 
 
1) Bouw relatie 
Paulus noemt Timotheüs zijn geliefde kind (Vers2).. Betekent dat deze twee een speciale band 
hadden met elkaar. Nou geestelijk kind is misschien gelijk het meest maximale maar waarom 
neem je vandaag niet een besluit om deze week eens iemand uit te nodigen om gewoon bij je te 
komen eten? Iedereen moet eten… Stel je leven open, wees geïnteresseerd, stel vragen en ga 
eens kijken; waar sta jij op je weg met God en wat kan ik daarin concreet voor je betekenen. 
Misschien dat je één keer per maand met iemand gaat eten of een bakkie gaat doen. Ja maar ik 
heb niet alle antwoorden en Bijbel kennis. Hoeft niet, vertel maar gewoon jouw verhaal met God. 
Bid dat God iemand op je weg brengt in wie je mag investeren. 
 
2) Bid regelmatig. (vers3) telkens als ik voor je bid… Paulus bad dagelijks voor Timotheüs… 
Sommige van jullie zijn niet van die praters of het kost je heel veel moeite om tijd door te brengen 
met anderen. Waarom vraag je niet aan God of hij 2 jongeren op je hart wil leggen waar je 
regelmatig voor mag bidden. Toen ik naar zomerkamp ging was er een Amerikaanse zendeling 
en die had een vergeeld verfromfraaid briefje in zijn Bijbel en daar stonden mensen op waar die 
elke dag voor bad. En als ik hem tegenkwam was altijd het eerste wat hij zei; Hey Bart, hoe is het 
met je? Weet dat ik elke dag voor je bid… Het is zo goed als je weet dat er mensen zijn die 
regelmatig voor je bidden. Jij kan zo iemand zijn 
 
3) Inspireer en motiveer. Paulus zegt: ik spoor je aan om het vuur wakker te houden. Als je de 
Timotheüs brieven leest, en ik wil je aanmoedigen om dat te gaan doen deze week hoor je 
Paulus continue dingen zeggen als; Timotheüs dit is wat je moet weten, dit is belangrijk, hier 
moet je voor gaan, focus je hierop, kijk hiervoor uit… alsof hij over zijn schouder wil mee kijken 
en zegt; zie je dit, zie je dat… dit is wat je tegen zult komen onderweg, en ik geef je vast een paar 



waarschuwingsborden mee! Timotheüs, laat je niet afleiden, laat je niet ontmoedigen, laat je niet 
in beslag nemen door allerlei randzaken die er uiteindelijk niet toe doen… Kijk niet verbaasd op 
als dit gebeurt, raak niet van slag door tegenstand. En Timotheüs, zorg goed voor jezelf. Wees 
sterk door de genade van God.  
Inspireren en motiveren is gaven en talenten aanwakkeren, zelf een stapje terug doen om 
anderen ruimte te geven en hen te gaan ondersteunen. Inspireren is samen de Bijbel gaan 
bestuderen. Is samen ontdekken wat het plan van God is. Gewoon het voorbeeld geven, je leven 
open stellen en anderen laten meekijken. 
 
Dat is wat Paulus deed. En deze schuchtere jongen uit Lystra ontplooide zich door het voorbeeld 
van Paulus tot een krachtige geestelijke leider… En dan zit Paulus daar aan het eind van zijn 
leven in de gevangenis… en dan denkt hij aan Timotheüs en hij schrijft hem nog één keer een 
brief waarin hij zijn hart aan Timotheüs laat zien. 
 
Want aan het eind van je leven krijg je steeds helder wat echt telt, wat echt waarde heeft… één 
ding die wijze, oude mensen mij altijd vertellen is dat naar mate je ouder wordt de meeste dingen 
steeds relatiever en minder belangrijk worden…. Aan het eind van je leven is niet zo belangrijk 
meer hoeveel spullen je had, hoeveel pokemons je hebt gevangen of dat je heel je bucketlist hebt 
kunnen afstrepen. Maar één van de dingen die blijvend belangrijk is; hoeveel mensenlevens heb 
ik blijvend veranderd, wie heb ik beïnvloed en gevormd? Wie heb ik een stap dichter bij God 
gebracht. Want de waarde van je leven zie je in wat je ervan hebt weggeven. 
 
Als je 30 of ouder bent; waarom begin je er vandaag niet mee? Je hebt al het één en ander in je 
koffer zitten en er komt nog een hoop bij… waarom begin je vandaag niet met je leven te 
investeren in de volgende generatie… Wat is er mooier dan een blijvende indruk achter te laten 
op de levens van jonge mensen. God geeft je het voorrecht en tegelijkertijd geeft Hij je ook de 
verantwoordelijkheid want de kerk is altijd één generatie verwijderd van uitsterven… Voor 
sommigen betekent dat dat je dit seizoen tijd gaat maken om met mensen op te lopen. Dat je 
voor iemand concreet gaat bidden. Of dat je misschien wel kinder of jongerenwerker gaat 
worden… om op zo op de eerste rij te mogen zitten van wat God doet in de levens van jonge 
mensen…En voor alle jonge mensen; waarom begin je vandaag niet met het zoeken naar een 
Paulus in je leven? Wie ga jij na de dienst aanspreken om eens een keer langs te gaan.  
 
Dit is Gods verlangen voor Zijn gemeente; een bruisende familie vol relaties  van mensen die 
elkaar over en weer beïnvloeden en vormen…. Dus investeer je leven in anderen…Want de 
waarde van je leven zie je in wat je ervan hebt weggeven! 
 
 
  

 
 


