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Korte boekbespreking 
 
Gemeente in training 
 
M.J.A. Zwikstra-de Weger 
 
De Canadese predikant A. Souman werkt in vijf bijbelstudies de eerste brief van Paulus 
aan Timoteüs uit. Het boekje is geschreven voor verenigingen en bijbelstudiegroepen 
voor jongeren van 16 jaar en ouder. De schetsen zijn eerder verschenen in het blad 
Stimulans (in het seizoen 2003-2004) en voor deze uitgave hier en daar gecorrigeerd, 
aldus het ‘voorwoord’. 
 
Dat was net voordat de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen en in onze kerken in gebruik is 
genomen. Juist omdat het hier gaat om bijbelstudiemateriaal voor jonge mensen, merk ik 
meteen op dat het een misser is dat de correctie en bewerking van dit boekje niet wat 
uitgebreider gedaan zijn, zodat ook de tekst van de NBV was overgenomen. 
 
De eerste drie hoofdstukken zijn gewijd respectievelijk aan 1 Timoteüs 1:1-2, 1:3-20 en 1 
Timoteüs 2. De bijbelhoofdstukken 3 en 4 zijn samengenomen in één schets, evenals 1 
Timoteüs 5 en 6. Daardoor komt er wel erg veel materiaal op één studieavond af, zodat er óf 
een keuze gemaakt moet worden óf men moet bijvoorbeeld meer thematisch werken en er dus 
meer avonden aan besteden. 
Al is de opzet bedoeld voor jongeren, ook voor volwassenen is het boekje bruikbaar als goede 
inleiding op de eerste brief van Paulus aan Timoteüs. 
 
Om de bespreking op een bijbelstudieavond te stimuleren zijn aan ieder hoofdstuk 
gespreksvragen toegevoegd. Het komt mij voor dat die voor jongeren soms wel erg moeilijk 
zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over de taken voor man en vrouw in de kerk (geen eenvoudig 
onderwerp!) legt de schrijver er de nadruk op dat in het paradijs de duivel er al op uit was om 
de verhouding tussen man en vrouw, die goed was, op de kop te zetten. Satan is er altijd op uit 
om Gods orde omver te gooien. Zo zal hij altijd de vrouw willen verleiden om tegen Gods 
orde in de leiding over te willen nemen waar het gaat om geestelijke zaken in de gemeente (p. 
29-30). De naar dit gedeelte verwijzende gespreksvraag luidt: ‘Is wat Paulus zegt in dit 
gedeelte ook voor ons van belang, of is dit uit de tijd? En waarom?’ 
Vervolgens, deze uitleg en deze formulering zouden nog wel eens meer vragen kunnen 
oproepen, lijkt mij. Bijvoorbeeld hoe je er nu achter komt wat dan duivels is juist met 
betrekking tot taken van vrouwen. 
Nog een stapje verder: voor een goede discussie over ditzelfde voorbeeld moet je meer 
schriftgegevens kennen. Dan is slechts een verwijzing als ‘we kunnen hierin bepaalde 
overeenkomsten zien met wat Paulus o.a. in de eerste brief aan de Korinthiërs schrijft, b.v. de 
hoofdstukken 11 en 14’ wel wat erg mager. En ik mis dan juist hier (maar ook in heel het 
boekje trouwens) elke opgave van verder voorstudiemateriaal. 
 
Ik signaleerde nog enkele andere kleine onduidelijkheden. Op p. 10 zou de zin op regel 4-5 in 
het kader over de datering van de brief (‘Deze situatie is niet mogelijk voor de derde 
zendingsreis …’) beter leesbaar zijn geweest als op het woordje ‘voor’ accenttekens geplaatst 
waren. Op p. 18 wordt zonder verdere uitleg gesproken over de pastorale brieven. Zou iedere 
(jeugdige) lezer begrijpen dat het dan met name over de brieven aan Timoteüs gaat? 
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