


Zoals de Vader Mij 
gezonden heeft, 
zend Ik ook U. 



GODS SUCCESSIEPLAN

Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, 

zend Ik ook U. 



GODS SUCCESSIEPLAN

Successieplanning is een plan maken voor de 

bescherming van jouw nalatenschap. 

Bij familiebedrijven is het belang van 

successieplanning groter vanwege de overdracht

van het bedrijf. Successieplanning wordt ook wel

opvolgingsproces genoemd.



WIST JIJ DAT JIJ 

IN DAT PLAN 

VOORKOMT? 

Jouw naam komt

voor in Gods 

eeuwige wereldwijde

plan.



APOSTEL PAULUS!

In de eerste eeuw was 

Paulus enorm actief in 

het successieplan van 

Jezus Christus! 



2 Timotheüs 2:1-13

1 Mijn kind, wees sterk door de genade in 

Christus Jezus. 2 Wat je in aanwezigheid van 

velen van mij hebt gehoord, geef dat door 

aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om 

anderen te onderwijzen. 3 Deel in het lijden

als een goed soldaat van Christus Jezus. 4 

Iemand die in krijgsdienst is laat zich niet

afleiden door het leven daarbuiten, want zijn

bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5 

Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich

niet aan de regels houdt. 6 De boer die het 

zware werk doet, heeft als eerste recht op de 

oogst. 



2 Timotheüs 2:1-13

7 Denk na over wat ik zeg; de Heer zal ervoor zorgen dat 
je dit alles ook begrijpt. 8 Houd Jezus Christus in 
gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is 
opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9 en omwille van dit 
evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als een 
misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat 
zich niet gevangenzetten. 10 Daarom verdraag ik alles 
omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus 
Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. 
11 Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met Hem 
gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; 12 als wij 
volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem 
verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; 13 als wij 
Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf 
verloochenen kan Hij niet. 



Mozes zegt tegen Jozua: 

Wees sterk en moedig

David zegt tegen Salomo: 

Wees sterk en moedig

Mijn kind, wees sterk door 

de genade in Christus Jezus. 

(2 Timotheüs 2:1)



Geef dat door

“Mijn kind, wees sterk door de 

genade in Christus Jezus. 2 Wat je 

in aanwezigheid van velen van mij

hebt gehoord, geef dat door aan

betrouwbare mensen die geschikt

zijn om anderen te onderwijzen”. 

(2 Timotheüs 2:1) 



2 TIMOTHEÜS 2:2

2-2-2
Paulus (2) zegt tegen 
Timotheüs (3), Geef 
wat je van mij hebt 
ontvangen door aan 
betrouwbare mensen 
(4) die geschikt zijn om 
anderen (5) te 
onderwijzen!

Vijf levels:
Het successieplan van 
Jezus (1)



GEEF HET DOOR

Maak vandaag een belofte 

met jezelf dat het niet bij 

jou stopt! 

Jij bent NIET 
het eindstation



SOLDAAT  

ATLEET 

BOER

Om deel uit te maken van 

Gods successieplan moeten 

we een combinatie zijn van 

een Soldaat, een Atleet, en 

een Boer….



De Soldaat

2:3 Deel in het lijden als

een goed soldaat van 

Christus Jezus. 4 Iemand

die in krijgsdienst is laat

zich niet afleiden door het 

leven daarbuiten, want 

zijn bevelhebber moet

tevreden over hem zijn. 



De Atleet

2:5 Een atleet wordt niet

gelauwerd als hij zich

niet aan de regels houdt. 

4:7 Maar ik heb de goede 

strijd gestreden, de 

wedloop volbracht, het 

geloof behouden. 



De Boer 

2:6 De boer die het zware

werk doet, heeft als eerste

recht op de oogst.



7 Denk na over wat ik 

zeg; de Heer zal 

ervoor zorgen dat je 

dit alles ook begrijpt. 

8 Houd Jezus Christus 

in gedachten, Davids 

nakomeling, die uit de 

dood is opgewekt.



Elke Zondag gaan we dit bidden:

God is Mijn Vader!

Jezus is mijn Redder!

De Heilige Geest is mijn Helper!

En de Hemel is mijn Thuis!
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