
2 Timoteüs 2:20-21 Betrokkenheid: wat beteken ik voor mijn Eigenaar???

1. Wat is betrokkenheid?  
- Van Dale: in iets gemoeid, een rol spelend
- Voor christenen: speel ik een rol in de gemeente? Het is geen poppenkast, niet rol in de zin 
van een masker opzetten en doen alsof je zus of zo bent. Wel, neem je taken op in de 
gemeente? 

2Ti 2:4  Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij  
heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.
Waarom? Om de soldaat volledig betrokken te laten zijn in de veldtocht. Als hij nog moet 
denken aan wat hij moet eten enzovoort, zal hij niet of ten dele voorbereid zijn op de strijd. 
De veldheer verlangt een volledige betrokkenheid van zijn manschappen. De bedoeling van 
deze studie is om u te laten nadenken over uw betrokkenheid in de gemeente hier.
Nuanceren: moet je dan niet meer naar de winkel gaan en in plaats daarvan bidden? Nee. Wel: 
waar ligt je hart? Waar gaan je gedachten naar uit? God en de gemeente of noem maar op, … 
waar u het meeste mee bezig bent.

2. Eervol of minder eervol?  
2Tim.2:20-21 
Context: dwaalleraars. Ik wil niet zeggen dat iemand hier een dwaalleraar is of daarmee te 
maken heeft, maar ik denk wel dat de verzen die we gelezen hebben, toepasbaar zijn op een 
grotere groep mensen dan alleen op dwaalleraars.  
Het groot huis: de gemeente 
Mensen van goud/zilver – eervol (inzetbaar, mensen die goede taken kunnen uitvoeren)
Mensen van hout/aardewerk – minder eervol.

Ter verduidelijking van goud en hout: 1Kor.3:11-15
Het werk dat gelovigen hebben gedaan, zal beoordeeld worden. Het zal duidelijk worden of er 
gebouwd is met goud of met hout. Al het hout zal verdwijnen. Voor de verzen uit 2Tim 
kunnen we hier leren dat goud gelijk staat aan iets blijvend en hout als iets voorbijgaand. Dus 
goud als eervol en hout als minder eervol. 

Terug Tim
Wat bent u? Toch kunnen sommige christenen inzetbaarder zijn dan andere. Sommige zijn 
van goud en anderen van hout. Hoe is iedereen hier in de gemeente betrokken. Iemand kan 
oprecht geloven dat God bestaat en toch niet betrokken zijn in de gemeente. De vraag voor 
vanavond is: is dit goed of niet? Ik hoop geen druk op iemand te leggen. Als dat al gebeurd is, 
dan zult u straks zien dat het niet zomaar een kwestie is van DOEN, DOEN, DOEN.  

3. Belangrijke vraag  
Wat beteken ik voor mijn Eigenaar?

Fabriek: werknemer A, B en C weten dat er op ‘den bureau’ een opdracht ligt te wachten voor 
hen.
- werknemer A is een zeer verlegen werknemer die door zijn collega's vaak geplaagd wordt, 
omdat hij mank loopt. Hij spreekt ook niet erg vlot en als hij over zijn woorden struikelt, 
wordt dit ook vaak op gelach onthaalt. Het gevolg is dat hij heel onzeker is als hij iets moet 



doen wat hij nog nooit gedaan heeft. Als hij hoort van zijn nieuwe opdracht, denkt hij al dat 
het wel weer iets zal zijn dat hij niet kan. Hij gaat zijn opdracht halen, maar na het lezen 
ervan, zinkt de moed hem in de schoenen. Hij wil de opdracht wel uitvoeren, maar is 
ongeveer verlamd van angst om te falen en weer uitgelachen of misschien wel ontslagen te 
worden. Iets later denkt hij dat de directeur zich vergist heeft en de opdracht aan iemand 
anders wou geven. Uiteindelijk probeert hij de opdracht zo lang mogelijk uit te stellen. 
Is deze persoon hout of goud? Hout – het is niet per se zijn eigen schuld, maar hij is niet echt  
bruikbaar voor de eigenaar.
- werknemer B is een erg zelfbewuste werknemer, een haantje de voorste die altijd werk ziet 
en die je alleen maar zeer zelden ziet zitten. Hij is constant bezig met het opkuisen van 
diverse zaken, het bijspringen voor een collega en dat allemaal tussen zijn eigen werk door. 
Echt een werknemer waar de directeur fier op zou kunnen zijn… op het eerste zicht toch. 
Werknemer B is zo druk in de weer dat hij vergeet de opdracht te gaan halen. Hij heeft ook 
zoveel werk. Als hij dan uiteindelijk voor de zoveelste keer aangemaand is, slaagt hij erin de 
nieuwe opdracht te halen. Als hij ziet wat het is, denkt hij: Ik kan mijn werkjes die ik nu heb 
toch niet zomaar laten vallen. Wie zal er dan alles doen? Ik denk dat de directeur zich vergist. 
Is deze persoon hout of goud? Hout – hij is té actief om echt bruikbaar te zijn voor de 
eigenaar.
- werknemer C is een werknemer die zich goed voelt met wat hij moet doen. Hij komt naar 
zijn werk, niet heel vrolijk, maar ook niet tegen zijn zin. Hij doet zijn werk en kan zich daar in 
vinden, maar daarbij houdt het op. Je moet werknemer C niets extra vragen, want dat doet hij 
niet. Hij vindt altijd wel weer een excuus om te blijven waar hij is. Zo ook met de opdracht. 
Hij weet dat zijn baas iets anders van hem wil, maar hij is bang dat het hem meer tijd of 
moeite gaat kosten. Hij zal misschien wel een hoger loon krijgen, maar dat is hem het risico 
niet waard. Hij blijft gewoon lekker waar hij is.
Is deze persoon hout of goud? Hout – hij is overtuigd dat het goed is zoals het is en is daarom 
niet echt bruikbaar voor de eigenaar.

Een fictief voorbeeld, maar hopelijk maakt het iets duidelijk. Wij, als christenen, kunnen heel 
goed zijn zoals één van de drie werknemers. Een doemdenker, een manusje-van-alles of een 
luilekkeraar. Alle drie gaan in het voorbeeld uit van het beeld dat ze hebben van zichzelf. De 
doemdenker gaat ervanuit dat de directeur hem eigenlijk liever kwijt dan rijk is. Het manusje 
denkt dat hij absoluut onmisbaar is in de dingen die hij op dat ogenblik doet. De luilekkeraar 
is ervan overtuigd dat hij het niet beter kan hebben dan dat hij het nu heeft en wil gewoon 
lekker blijven waar hij is. Herkent u zichzelf een beetje? Ik denk dat we onszelf misschien 
soms of vaak ergens in kunnen herkennen – niet zo extreem, maar toch wel wat. 
U ziet het probleem. De directeur heeft een opdracht voor hen – hij ziet deze werknemers 
zoals ze echt zijn, namelijk met hun kwaliteiten en denkt dat zij in staat zijn om die bepaalde 
opdracht uit te voeren. Het probleem bevindt zich bij de werknemers; het idee dat ze over 
zichzelf hebben, is zo belangrijk dat ze vergeten dat de directeur anders over hen denkt.

Wij hebben in ons geestelijk leven niet te maken met een directeur die kan falen, maar met 
een God die ons gemaakt heeft en beter kent dan wie ook. 

Gen.1:26-29
Hij heeft m.a.w. een veel beter beeld van ons dan wijzelf. Wij kunnen van onszelf denken dat 
we eigenlijk niet bruikbaar zijn of juist dat we onmisbaar zijn of dat we liever niet willen dat 
iets anders wordt, maar we vragen of niet af wat God wil van ons. Wat wij betekenen voor 
Hem, is veel belangrijker dan wat wij voor onszelf of voor anderen betekenen. Dat is de vraag 
die we ons moeten stellen: Wat beteken ik voor mijn Eigenaar?



Voor God zijn wij gelijk. Beseft u dat? Voor God zijn wij allemaal zondige mensen die Hem 
nodig hebben. Wat wijzelf aan werken doen, heeft geen waarde. Wat waarde heeft, goud is , is 
of wij doen wat God van ons vraagt. 

4. Moet, moet, moet? Sommigen of iedereen?  
De gemeente wordt vergeleken met een groot huis, en de gemeenteleden met meer en minder 
eervolle gebruiksvoorwerpen. Je hebt geen keuze of je een gebruiksvoorwerp wilt zijn of niet. 
Geen keuze of je werknemer van God wilt zijn of niet. Voor God is iedereen een 
gebruiksvoorwerp, een werknemer – heel bot gesteld. Wij zijn allemaal van nut voor God. Je 
kan niet zeggen tegen God: 'Ik ben van geen nut voor u, dus ik doe niets'. Je bent van nut. 

2 Pet.1:3-8
Volgens deze verzen hebben wij verschillende dingen gekregen van God; allemaal bedoeld 
om deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Dit is niet zomaar iets. Alles wat tot leven en 
godsvrucht strekt. 

Ook wel eerbied, vroomheid. Het is een zeer praktisch bewustzijn en consequent 
volgen van God in elk aspect van het leven. In het algemene Griekse en Latijnse 
gebruik van het woord, duidde men er iemand mee aan die voorzichtig en correct was 
in het volgen van de goden. Naar onze God toe is zo'n houding even goed belangrijk  
(1 Pet.1:15 - 'gelijk Hij, …, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel).

Wij zijn allemaal gebruiksvoorwerpen van nut voor God. Hij laat ons niet in de kou staan, 
maar geeft ons wat we nodig hebben om godvruchtig te zijn. Het feit dat Hij ons die dingen 
geeft, toont aan dat we van nut zijn voor Hem. Voor een zaak die verloren is, geef je niets 
meer. 

Kol.2:2-3
Schatten en kennis van wijsheid zijn bij God. Het komt niet van mensen, maar van God. Ook 
deze dingen geeft Hij aan ons. 

Moet, moet, moet? Ja, iedereen. Wij hebben geen keuze, wij zijn gebruiksvoorwerpen, 
werknemers van God. Allemaal van nut… 

5. Hoe betrokken worden? Van hout naar goud?  
Iedereen is van nut, maar niet iedereen is even nuttig (tekst 2Tim2:20-21). Het verschil tussen 
hout en goud. Het verschil tussen langs de zijlijn blijven en actief zijn. Het verschil tussen een 
werknemer die zijn opdracht uitvoert of niet.

Jer.18:1-4 
Wij zijn in Gods handen als leem – God wil ons vormen. De vraag is echter of wij bereid zijn 
om veranderd en gebruikt te worden.
Belangrijk om in te zien:
- wij kunnen en moeten onszelf niet veranderen. Kan een klomp leem zichzelf vormen tot een 
pot. Dat zou waanzin zijn. Het is God die het moet doen. Wij moeten geloven dat God ons 
inderdaad wil en kan veranderen. Iedereen, hoe vaak je ook mislukt bent, kan opniew 
gevormd worden. Echter, we moeten ertoe bereid zijn. De twee werknemers moeten zich op 
een bepaald moment bereid stellen om de opdracht te proberen uit te voeren. Anders kan de 
directeur nooit gelijk krijgen met zijn vertrouwen. Evenzo God. Wij moeten geloven dat God 
ons kan veranderen.



1Kor.12:4-14
- 'gaven' – het heeft het al in zich; iets wordt gegeven door God. Deze verandering voltrekt 
zich niet zomaar. Een gebruiksvoorwerp dat eervol gebruikt kan worden, krijgt van God alle 
mogelijkheden die er nodig zijn. God laat niemand in de kou staan; geeft nooit een opdracht 
die de persoon in kwestie toch niet kan uitvoeren. Het is het werk van de Heilige Geest om 
ons te geven wat we nodig hebben. 
- de Geest deelt de gaven uit, om het zo te zeggen. Wij kunnen niet tegen God zeggen: 'Ik zou 
graag een prediker als Billy Graham worden; geef mij dus maar de gave van leraar'. Nee, de 
Geest deelt gelijk Hij wil. Doel: Een lichaam! Als iedereen Gods taak uitvoert, bouwen wij 
aan één lichaam. Gaven zijn er om anderen op te bouwen, niet voor jezelf.

Alleen op deze manier kunnen wij hout naar goud gaan – door ons te onderwerpen aan Gods 
wil, door ons te laten gebruiken en ons te geven wat Hij wil. 

2Tim.2:20-21 Voor iedere goede taak gereed.
Zo wordt je een betrokken, eervol voorwerp. Het is Gods bedoeling dat ieder mens een 
betrokken mens is, een mens die een eervol voorwerp is in Gods handen.

Petrus: hij verloochent Jezus en je zou denken dat Petrus er wel gelegen zal hebben. 
Nee, Jezus herstelt de relatie en later in Handelingen zien we hem grote dingen doen,  
door Gods hand. God gebruikte hem, niet door zijn eigen kracht, want die was alleen 
in staat Jezus te verloochenen. Door Gods kracht gebeurden en magnifieke dingen.

6. Consequenties  
Er is echter een keerzijde, namelijk de consequenties. Uzelf laten veranderen en gebruiken, 
kan niet gaan zonder dat je echt verandert. Je kan niet voor God werken en compleet hetzelfde 
leven blijven leven als voorheen. Je kan niet betrokken zijn en even afzijdig blijven als 
ervoor. Je kan niet meer je eigen ding doen. Je moet wel meer bezig zijn met God, meer 
vragen om liefde voor Hem en verlangen naar Hem, naar Zijn Geest die zoveel te geven heeft. 
Het is echter een feit dat God overgave zegent! De mensen die alles voor Hem over hebben, 
zullen Hem veel meer en duidelijker ervaren. 
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