
HET SEIZOEN VAN EENZAAMHEID
Groeien in de seizoenen van het leven 

2 Timoteüs 4:6-21

“Het is niet goed dat de mens alleen is.” Gen. 2:18

2 Timoteüs 4:6-21
De laatste dagen van het leven van Paulus

I. VIER OORZAKEN VAN EENZAAMHEID

1. __________________________________________ (vs. 6-8)
“…, het moment waarop ik heenga nadert.”

2. __________________________________________ (vs. 9, 21)
“Kom snel naar me toe… Probeer voor de winter te komen.”

3. __________________________________________ (vs. 14)
“(Hij)… heeft mij veel kwaad gedaan… hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt.”

4. __________________________________________ (vs. 16, 10)
“…niemand heeft mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten.” “…Demas 
heeft me verlaten…”



II. HOE GA JE OM MET EENZAAMHEID? 

1. BENUT ______________________________________________ (vs. 12)
“…neem dan de mantel mee … en ook de boeken….”

2. MINIMALISEER__________________________________________ (vs. 16)
“…, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend.”

3. HERKEN _____________________________________________ (vs. 17a)
“Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven,….”

4. BENADRUK ___________________________________________ (vs. 17b)
“… zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap
hebben gehoord.”

Stop met het bouwen van:

Begin met het bouwen van:

Vragen voor bespreking op de kring of voor zelfreflectie:

a. Wat is volgens jou de definitie van eenzaamheid? 
b. Wanneer heb jij je het meest eenzaam gevoeld?
c. Wat was de oorzaak van dat gevoel?  Welke invloed had het op je relatie met God?
d. Op welke momenten heeft Jezus eenzaamheid gevoeld tijdens zijn leven op aarde?
e.  Lees de eerste acht verzen van psalm 108. Wat zegt David over eenzaamheid? Hoe 
ervaart hij die? 
f. Is er een relatie tussen eenzaamheid en je niet begrepen voelen?
g. In hoeverre kunnen geheimen ook een oorzaak zijn van eenzaamheid?
h. Kun je ook eenzaam zijn als je actief en meelevend bent in de kerkelijke gemeente?
i. Vind je het makkelijk om eenzaamheid te signaleren in je omgeving? Hoe zou je dat 
kunnen doen?  Wat kun je doen om eenzaamheid in de gemeente aan te pakken en op te 
lossen?
j. Wat is voor jou de praktische toepassing van de preek? 
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