
Het leven is een snelkookpan. Veel dingen die normaal waren, zijn nu heel anders, ook in de kerk. 
Misschien vind je het wel prettig op afstand de kerk mee te beleven. Maar de vraag is ook of jullie als 
jongeren wel in beeld zijn in de gemeenten ( juist in deze tijd). In deze video staan we stil bij Timotheus. 
Hij is een jonge knul, misschien wel even oud als jullie. Hij krijgt van Paulus een belangrijke taak. Hij mag 
helemaal mee doen.

Start
Bekijk met elkaar het filmpje ‘Hoe geven we jongeren de ruimte’. 
Tip: Houd tijdens het filmpje pen en papier bij de hand. Schrijf op wat je opvalt, wat je niet wist, wat 
je wilt blijven onthouden, wat je raakte of datgene wat vragen bij je oproept.

Gespreks- & bijbelstudievragen

 1.  Het leven is een snelkookpan, volgens ds. Bert Jan Mouw. Hij wijst erop dat God juist door 
jullie mogelijkheden en manieren geeft die volwassen zelf niet (meer) zien. In hoeverre is er in 
de gemeente ruimte voor jullie inbreng  in deze tijd?

 2.  Lees 1 Timotheus 4: 12-16. Door welke woorden word je het meest verrast? Waarom blijven 
juist deze woorden hangen?

 3.  Paulus roept Timotheüs op om een voorbeeld te zijn. Hij noemt daarbij ‘in woord’, ‘in wandel’, 
‘in liefde’, ‘in geest’, ‘in geloof’, en ‘in reinheid’. Voor wie en hoe kun je een voorbeeld zijn? 
Bedenk een gemeentelid of een groep mensen voor wie je een voorbeeld kunt zijn.

 4.  Ds. Bert Jan Mouw geeft aan dat jongeren een voorbeeld kunnen zijn voor ouderen. Ben jij 
het daarmee eens? Waarom wel/niet? Herkennen jullie dat God ook jullie wil gebruiken? 

 5.  Het is in deze tijd verleidelijk om je niet helemaal te geven aan de gemeente en veel ‘rond te 
kijken’. Hoe kunnen anderen aan jou zien en merken dat je trouw bent? 

 6.  Ds. Bert Jan Mouw stimuleert om vol te houden en jezelf toe te wijden aan de gemeente. 
Waar loop jij tegenaan als het gaat om volhouden? Wie of wat zou jou daarbij kunnen helpen?

Verwerking
   Bedenk met elkaar op welke manieren jullie als jongeren meer in beeld zouden kunnen zijn in 

de gemeente. Op welke terreinen zouden jullie een taak op kunnen en willen pakken?
   Vraag deze week eens aan een volwassen gemeentelid hoe hij/zij het kerk-zijn ervaart in deze 

coronatijd ervaart. Deel wat je daarin herkent en hoe deze periode voor jou is.

Ds. Bert Jan Mouw 
1 Timotheüs 4:12-16
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