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Over de studie

De bijbelstudie 2	Timotheüs:	Schatten	aan	ons	toevertrouwd	is een ver-

taling van de Amerikaanse studie Entrusted:	A	Study	of	2	Timothy en 

is geschreven door de spreekster/schrijfster Beth Moore. Het is de ne-

gende bijbelstudie van Beth Moore die in het Nederlands is vertaald.*

Zelfstudie en niveaus

De nadruk op zelfstudie is kenmerkend voor de bijbelstudies van Beth 

Moore. Elke week maak je thuis een aantal lessen, voorafgaand aan de 

bijeenkomst. Zo stimuleert Beth je om trouw de Bijbel te lezen. De zelf-

studie bestaat uit het lezen van teksten in het werkboek en de Bijbel, 

en het beantwoorden van vragen. Per dag ben je 30 tot 45 minuten 

met het huiswerk bezig. 

Verschillende	niveaus

In Amerika biedt men deze studie op vijf verschillende niveaus aan 

(zie het werkboek pagina 12 t/m 15). We adviseren studiegroepen in 

Nederland om niveau 1 te vergeten en de videolessen niet los van de 

lessen in het werkboek aan te bieden, omdat we met deze bijbelstudies 

de deelnemers juist willen aanmoedigen om regelmatig in hun bijbel 

te lezen. 

Wekelijkse bijeenkomsten

Deze studie bestaat uit zes bijeenkomsten en vijf huiswerklessen. De 

eerste bijeenkomst is een introductiebijeenkomst. Deze verloopt iets 

anders dan de overige bijeenkomsten. In deze handleiding lees je daar 

meer over.
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Ontmoeting,	welkom	en	lofprijzing

Ontmoeting is een essentieel onderdeel van iedere bijeenkomst. Ge-

bruik de eerste tien tot vijftien minuten om koffie/thee te drinken. Sti-

muleer de deelnemers om op tijd te komen; het koffiedrinken hoort 

erbij. Na de koffie heet je de deelnemers welkom. Vertel hoe de bijeen-

komst verloopt en geef (indien van toepassing) aan wie zich afgemeld 

hebben. Soms is het goed om de reden te noemen, zodat men voor 

elkaar kan bidden. Na de mededelingen moedig je de deelnemers aan 

om zich tijdens de lofprijzing op God te richten en zo los te komen van 

wat er thuis speelt.

De	videostudie

Net als bij de studie Ontdekkingsreis:	Jouw	weg	naar	Gods	hart bekijk 

je de video aan het begin van de bijeenkomst, zodat je het onderwijs in 

de gespreksgroep kunt bespreken. De videolessen duren ruim een uur. 

Exacte lengte van de videolessen:

    • Videoles 1 (1:08)

    • Videoles 2 (1:07)

    • Videoles 3 (1:07)

    • Videoles 4 (1:09)

    • Videoles 5 (1:07)

    • Videoles 6 (1:05)

De videolessen zijn ondertiteld in het Nederlands en er zijn samen-

vattingen van beschikbaar. Bij punt 14 (zie pagina 15) lees je hier meer 

over, onder andere hoe je ze kunt aanvragen. 

Bij de videolessen hoort een zogenaamde invulpagina (zie pagina 20 

in het werkboek voor de eerste invulpagina). Wie dat wil, kan tijdens 

het bekijken van de videoles het werkboek op schoot houden en de 

ontbrekende woorden invullen. De invulwoorden verschijnen steeds 

op het scherm. Je kunt ze dus zo overschrijven. Om het de deelnemers 

extra makkelijk te maken, zijn dezelfde pagina’s achter in het werk-

boek opnieuw opgenomen, maar dan voorzien van de invulwoorden 

(zie pagina 269). De deelnemers kunnen dus zelf kiezen welke versie 

ze gebruiken. 

Achter in deze handleiding vind je instructies met betrekking tot het 

downloaden en bekijken van de online videostudies (zie bijlage 1). 



Het groepsgesprek

Deze studie biedt de mogelijkheid om zowel het huiswerk als de video-

lessen als groep te bespreken. Het groepsgesprek wordt geleid door een 

gespreksleider. Het hoofdstuk ‘Informatie voor de gespreksleiders’ is 

bedoeld om hen toe te rusten. In het hoofdstuk ‘Specifieke informatie 

per week’ staan gespreksvragen. Je hebt toestemming van de uitgever 

om deze twee hoofdstukken voor je gespreksleiders te kopiëren. 

Lees deze hoofdstukken zelf ook aandachtig door! Ze bevatten belang-

rijke informatie waar je als organisatie van tevoren over wilt nadenken. 

Verdubbeling aantal bijeenkomsten

Aangezien de videostudie ruim een uur duurt, is een strakke 

tijdsplanning noodzakelijk. Wil je meer tijd hebben voor de 

groepsbespreking? Overweeg dan het aantal bijeenkomsten te 

verdubbelen tot twaalf bijeenkomsten. In het hoofdstuk ‘Infor-

matie voor de gespreksleiders’ is zowel de optie van zes weken 

als die van twaalf weken uitgewerkt. Een derde optie is om de 

deelnemers thuis de videolessen te laten bekijken, voorafgaand 

aan de bijeenkomsten. Overweeg deze optie alleen als je echt 

het vertrouwen hebt dat de deelnemers het kunnen waarma-

ken om de videoles te bekijken. In de praktijk blijkt dit voor de 

meeste studiegroepen niet haalbaar. Het betekent namelijk een 

extra tijdsbesteding van ruim een uur, naast het gebruikelijke 

huiswerk. Als deelnemers onvoorbereid komen, wordt het las-

tig om de video met elkaar te bespreken.

*Eerder verschenen: 

God	op	zijn	Woord	vertrouwen

Jouw	hart,	Gods	huis:	Een	bijbelstudie	over	de	tabernakel

Boven	jezelf	uit:	Een	bijbelstudie	over	de	vrucht	van	de	Geest

Leven	in	vrijheid:	Op	zoek	naar	echte	vrijheid	in	Christus

David:	Een	hart	naar	Gods	hart

Kinderen	van	het	licht:	De	brieven	aan	de	Tessalonicenzen

Jakobus:	Leven	uit	geloof

Ontdekkingsreis:	Jouw	weg	naar	Gods	hart
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Hoe start je een groep?

1. Bid!

Het feit dat je deze bijbelstudie in handen hebt, geeft waarschijnlijk 

aan dat je het verlangen hebt om hier iets mee te doen. Leg je verlangen 

aan God voor in gebed en vraag Hem of Hij jou iemand in gedachten 

wil geven met wie je samen de studie mag aanbieden. Kom vervolgens 

bij elkaar om te bidden en plannen te maken. 

2. Start klein

Is dit de eerste keer dat je een bijbelstudie van Beth Moore aanbiedt? 

Benader dan persoonlijk een paar mensen van wie je denkt dat deze 

studie hen aanspreekt. Je hebt maar enkele deelnemers nodig om te 

kunnen starten. Het is fijn als je zelf al wat met de studie hebt gedaan, 

zodat je anderen kunt enthousiasmeren. Zo kun je ervoor kiezen om de 

studie eerst een keer met een klein groepje (twee tot vijf deelnemers) 

‘uit te proberen’. Vervolgens kun je dezelfde studie breder aanbieden. 

Zodra het aantal deelnemers groeit, komt er meer organisatie bij 

kijken. De deelnemers uit het startgroepje kun je mooi inzetten bij de 

organisatie van een tweede studie. Probeer de organiserende taken 

over zo veel mogelijk mensen te verdelen, zodat het werk behapbaar 

blijft. Kom ruim van tevoren bij elkaar om de taken te verdelen 

(uitnodigingen verzorgen, aanmeldingen bijhouden, werkboeken 

bestellen, enzovoort) en een tijdsplan te maken (zie punt 3 tot en met 15).

Voor de volgende punten gaan we uit van een studie die breder wordt 

aangeboden. 
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3. Bepaal je doelgroep

Je kunt deze studie binnen een kerkelijke gemeente aanbieden, maar 

het is ook mogelijk om er een interkerkelijke studie van te maken. 

Of start met een paar vriendinnen, met een gebedsgroep of een 

bijbelkring.

4. Kies een dagdeel en een tijdstip

Bepaal op welk dagdeel je de studie wilt aanbieden. Overdag trek je 

een andere groep deelnemers dan ’s avonds. Bied je de studie overdag 

aan, dan kun je overwegen om kinderopvang te verzorgen, zodat ook 

vrouwen die jonge kinderen hebben, kunnen meedoen. 

5. Bepaal de locatie

Bepaal waar je bijeenkomt. Als de groep niet al te groot is, kun je 

waarschijnlijk in een gemiddelde huiskamer terecht. Werk je met 

meerdere gespreksgroepjes, dan heb je aparte ruimten nodig. Ook 

heb je een ruimte nodig waar je gezamenlijk de videostudies kunt 

bekijken. 

6. Plan de data

Plan de bijbelstudie in voor zes (of twaalf) achtereenvolgende weken, 

met uitzondering van de schoolvakanties.

7. Benader gespreksleiders

Denk biddend na over wie je kunt benaderen voor de taak van 

gespreksleider. 




