365
2023
8:47
Zon op
16:31
onder
Maan op 13:03
3:11
onder

zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag

… genade, barmhartigheid en vrede zij u van God …
2 Timoteüs 1:2
Er bestaat een hechte band tussen de afzender en
de geadresseerde: ‘mijn geliefd kind’. Toch begint
Paulus zijn brief wat formeel: ‘apostel van Christus Jezus’. Alsof hij Timoteüs erop wil wijzen dat
dit niet zomaar een brief is over koetjes en kalfjes.
Paulus schrijft nooit zonder reden, altijd uit hoofde
van zijn functie. Juist daarom heeft zo’n persoonlijke brief ook ons, zo veel eeuwen later, nog iets te
zeggen.
Het is God zelf die ons – door de pen van Paulus
– zijn ‘genade, barmhartigheid en vrede’ toezegt.
En dat kunnen we best gebruiken in het nieuwe
jaar. 2023 ligt voor ons als een nog onbeschreven
vel papier; we weten niet hoe er verder geschreven
zal worden aan onze levensverhalen … Maar als je
door je geloof in Christus Gods geliefde kind bent,
kun je er als een gezegend mens aan beginnen!

 2 Timoteüs 1:1-2; Numeri 6:22-27
 Gezang 456:1
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364
2023
8:47
Zon op
16:32
onder
Maan op 13:18
4:29
onder

maandag 2 januari

… dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof …
2 Timoteüs 1:5
De aanleiding voor deze brief zijn mogelijk de tranen van Timoteüs. Hij is nog jong en leider van de
gemeente in Efeze. Maar zijn gezag wordt niet
door iedereen erkend. Het lijkt erop dat sommigen
vraagtekens zetten bij de echtheid van zijn geloof.
Wellicht vanwege zijn gemengde komaf: een
Joodse moeder, een Griekse vader … En dat geeft
verdriet. Paulus zou het liefst Timoteüs bezoeken
om hem te troosten, maar hij zit gevangen in Rome.
Vandaar deze schriftelijke bemoediging: hij weet
van wie Timoteüs heeft leren geloven; wat Paulus
betreft heeft de jongeman dus geen enkele reden
om te twijfelen.
Wanneer je onzeker bent over jouw geloof: spreek
daarover met iemand die je vertrouwt. Laat je niet
afnemen wat je van huis uit hebt meegekregen, of
later van andere gelovigen hebt geleerd. Wees in
ieder geval oprecht in je liefde voor Christus!
 2 Timoteüs 1:3-5; Marcus 10:13-16
 Psalm 78:2
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363
2023
8:47
Zon op
16:33
onder
Maan op 13:39
5:46
onder

… de gave Gods aan te wakkeren …

dinsdag 3 januari

2 Timoteüs 1:6

Als de batterij leeg raakt, leg je die aan de oplader.
Wanneer het vuurtje dreigt te doven, leg je er een
nieuw blok hout op. En als je merkt dat je niet
meer zo enthousiast bent over je geloof, dan …?
Paulus raadt Timoteüs aan om zich te herinneren
hoe hij in het ambt bevestigd werd. Misschien, als
hij daaraan terugdenkt, voelt hij als het ware nog
de hand van Paulus op zijn hoofd. Hoe hij op dat
moment vervuld werd met de Heilige Geest.
Timoteüs mag erop vertrouwen dat diezelfde
Geest hem nu de kracht zal geven om zijn taak te
blijven vervullen.
Heb je het nodig om het vuurtje op te porren? Misschien heb je een opname van de dienst waarin je
belijdenis deed, of waarin je bevestigd werd …
Weet je nog hoe je je toen voelde?

 2 Timoteüs 1:6-7; Psalm 134
 Psalm 134:3
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362
2023
8:46
Zon op
16:34
onder
Maan op 14:07
7:00
onder

Schaam u dus niet …

woensdag 4 januari

2 Timoteüs 1:8

De gemiddelde predikant kan natuurlijk niet in de
schaduw staan van populaire influencers, die met
gelikte filmpjes hun duizenden verslaan; moet de
kerk zich ervoor schamen dat we (vaak) niet in
staat zijn om ons krachtiger te presenteren? Paulus
herinnert Timoteüs eraan dat volgelingen van
Christus een andere maatstaf hanteren dan de
‘wereld’. Hijzelf zit op dit moment gevangen, zijn
Heer is als een misdadiger gestorven aan een
kruis … Geen toonbeeld van kracht. Maar dat is
natuurlijk niet het hele verhaal: het evangelie gaat
over het overwinnen van de dood. Niet omdat wij
in staat zouden zijn onszelf onsterfelijk te maken.
Maar omdat God zijn genade schenkt aan ieder die
in zijn Zoon gelooft. De kracht van dit evangelie
blijkt uit hoeveel invloed het heeft gehad op de
levens van al zijn volgers door de eeuwen heen.

 2 Timoteüs 1:8-10; Romeinen 1:16-17
 Gezang 474:2
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361
2023
8:46
Zon op
16:35
onder
Maan op 14:45
8:07
onder

donderdag 5 januari

… ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd …
2 Timoteüs 1:12
Als je weet dat er een grote beloning op je ligt te
wachten, heb je daar wel iets voor over – of niet?
Denk aan de vrouw die naar een kindje verlangt,
de sporter die ooit eens op het hoogste podium
hoopt te staan … Een volgeling van Christus mag
zich verheugen op het eeuwige leven. Maar de
weg daarnaartoe zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Paulus kan daarover meepraten: zijn apostelschap
heeft hem al een hoop narigheid bezorgd. Wat
hem op de been houdt, is de zekerheid dat Christus de dood heeft overwonnen; dat nieuwe, volmaakte leven is bij Hem in bewaring gegeven. Als
Timoteüs dat voor ogen houdt, en daarom het lijden verdraagt, zal ook hij op ‘die dag’ (dat is bij de
wederkomst) zijn beloning ontvangen uit de handen van Christus. Dat zal werkelijk het einde zijn!

 2 Timoteüs 1:11-12; Hebreeën 12:1-3 en 12-13
 Gezang 474:1
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360
2023
8:46
Zon op
16:36
onder
Maan op 15:36
9:03
onder

vrijdag 6 januari

Neem tot voorbeeld de gezonde woorden …
2 Timoteüs 1:13
We weten allemaal hoe belangrijk goede hygiëne is.
Hoesten in de ellenboog gaat de verspreiding van
virussen tegen – en dat helpt degene die je voor je
hebt gezond te blijven. En zo is geestelijke ‘hygiëne’
belangrijk voor onze geestelijke gezondheid, of het
welzijn van de kerk. ‘Hygiëne’ is het Griekse woord
dat Paulus gebruikt om Timoteüs aan te sporen om
vast te houden aan het evangelie, zoals hij dat van
hem, Paulus, heeft geleerd. Dwalingen verspreiden
zich als ziekteverwekkers, die hun verwoestende
werk doen in de gemeente. Timoteüs voelt zich
beroerd door de ongefundeerde kritiek die hij krijgt
op zijn functioneren. Dat vraagt om ‘gezonde woorden’: geloof en liefde zijn de ‘desinfecterende’ middelen die zorgen voor een hygiënisch geestelijk
leven. De Heilige Geest gebruikt ‘reinigingsmiddelen’ die helpen hart en hoofd schoon te houden.
Mag Hij ook bij jou aan de slag?
 2 Timoteüs 1:13-14; Johannes 15:1-8
 Gezang 78:1
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359 
2023
8:45
Zon op
16:38
onder
Maan op 16:39
9:45
onder

zaterdag 7 januari

De Here bewijze barmhartigheid aan het huis van
Onesiforus …
2 Timoteüs 1:16
‘Als je wint heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden; als je wint, nooit meer eenzaam’ – een paar
regels van een songtekst uit de jaren tachtig. Paulus ervaart tijdens zijn gevangenschap wat de
andere kant is van dit verhaal: de mensen laten
hem massaal in de steek. We willen geen vrienden
zijn van ‘losers’; stel je voor dat anderen gaan denken dat jij ook niet deugt … Terwijl juist de armen,
de verschoppelingen, de gevangenen en de vluchtelingen, de zieken en de zwakken – degenen die
het zelf niet of maar moeilijk redden – heel hard
vrienden nodig hebben! Onesiforus is een positieve uitzondering. Hij heeft er een hoop moeite
voor gedaan om Paulus bij te staan, blijkbaar zonder winstoogmerk. Dat is toch eigenlijk wat van
een christen verwacht mag worden. Een voorbeeld
om na te volgen. Doe maar!

 2 Timoteüs 1:15-18; Johannes 15:9-17
 Gezang 78:2
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358
2023
8:45
Zon op
16:39
onder
Maan op 17:49
10:16
onder

zondag 8 januari

… vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen …
2 Timoteüs 2:2
In sommige families worden waardevolle erfstukken van generatie op generatie doorgegeven. Dat
betekent een grote verantwoordelijkheid voor
degene die het in handen heeft: om een erfgenaam
te kiezen die zorgvuldig met zo’n erfenis omgaat.
Tijdens het schrijven van deze brief is Paulus zich
ervan bewust dat het einde van zijn leven nadert. De
kostbaarheden die hem ooit zijn toevertrouwd – het
evangelie van Jezus Christus – zijn inmiddels in
goede handen bij jonge leiders als Timoteüs. Intussen denkt hij vooruit: dat Timoteüs op zijn beurt
moet uitkijken naar goede opvolgers; geen mensen
die er achteloos mee omspringen of de woorden van
de apostelen verdraaien. Dankzij betrouwbare
getuigen is de schat van de kerk zorgvuldig bewaard
gebleven en klinkt het evangelie vandaag op ontelbaar veel plaatsen. Het wordt aan ons toevertrouwd
– om het vervolgens weer door te geven …
 2 Timoteüs 2:1-2; Johannes 15:18-26
 Gezang 78:3
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357
2023
8:44
Zon op
16:41
onder
Maan op 19:02
10:38
onder

maandag 9 januari

… een goed soldaat van Christus Jezus.
2 Timoteüs 2:3
Een soldaat moet niet bang zijn om tijdens het
gevecht blauwe plekken en schrammen op te
lopen. Wanneer hij zich daar wel druk om zou
maken, wordt hij kwetsbaar. De tegenstander zal
daar gebruik van maken en hem gemakkelijk verslaan … Timoteüs moet zich ervan bewust zijn dat
hij in dienst is van het leger van de Heer. Mede
door zijn inzet zal het Koninkrijk van Christus zich
uitbreiden. Natuurlijk loopt hij daarbij het risico
om beschadigd te raken. Maar daar moet hij zich
niet door laten afleiden. Spot en kritiek (of erger)
horen erbij. Dat is geen reden om op te geven.
Zoals een soldaat bereid is zich dood te vechten
voor volk en vaderland – zo zou een christen toegewijd moeten zijn aan zijn Bevelhebber. Als je de
strijd volhoudt, zul je uiteindelijk delen in de overwinning.

 2 Timoteüs 2:3-5; Efeziërs 6:13-20
 Gezang 78:4
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356
2023
8:44
Zon op
16:42
onder
Maan op 20:16
10:55
onder

dinsdag 10 januari

… de Here zal u in alles inzicht geven.

2 Timoteüs 2:7

Timoteüs moet echt niet denken dat hij tekort zal
komen. Zoals de landarbeider de eerste is die van
de opbrengst van het land zal kunnen genieten –
zo zal de gelovige die zich inzet voor het evangelie, daar ook de vruchten van mogen plukken.
Maar dan zal hij wel moeten wachten tot er geoogst
kan worden; en tot die tijd is het gewoon hard
werken!
Op zich is dat geen vreemde gedachte: eerst werken, dan loon. Maar als de werkgever verzuimt
om jouw salaris over te maken, maand na maand
na maand … Dat is natuurlijk niet gemakkelijk uit
te leggen: waarvoor zou je dan nog zo hard je best
doen? Paulus heeft er alle vertrouwen in dat God
zijn jonge collega zal helpen te aanvaarden waarom
hij zolang op zijn beloning moet wachten … Heb jij
dat inzicht ook ontvangen?

 2 Timoteüs 2:6-7; Psalm 121
 Psalm 121:1
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