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Skrifgedeelte: 1 Timoteus 3 

Teksverse: 1 Timoteus 3:14-16 

Tema: Word toegerus as deel van God se huisgesin deur jou te verdiep in die Waarheid! 

Verbeel jou `n gesin waarin die ouers en die kinders nooit met mekaar praat nie en nooit met 

mekaar tyd spandeer nie. Verbeel jou `n gesin waar die ma vir die pa en kinders net `n WhatsApp 

stuur dat die kos op die tafel is en waar die pa en die kinders dan antwoord: "Stuur maar net `n foto 

van die kos of sê net wat op die tafel is...dit is al wat ons nodig het." Verbeel jou `n gesin waar daar 

nooit saam gelag, saam gehuil, saam gegroei en saam geleef word nie. 

Kan mens hulle nog werklik `n gesin noem? Hierdie geld ook vir die huisgesin van die Here, vir die 

kerk! Wanneer ons as gemeente bloot bestaan uit vinnige boodskappies, uit sms'e en e-posse wat 

ons vir mekaar aanstuur oor wat in die gemeente aan die gang is en wat verkeerd is, dan kan ons 

tereg nog vra of ons werklik `n gesin is. Wanneer ons as gemeente nie tyd saam spandeer nie, 

wanneer ons nie saam lag, saam huil, saam groei en saam leef nie, is daar werklik iets verkeerd. Dan 

het ons vasgevang geraak in `n verkeerde verstaan van die kerk en het ons van die waarheid 

afgedwaal. 

Dit is wat Paulus, tot `n mate, deur Timoteus vir hierdie gemeente in Efese wil sê.  Hierdie hele brief 

aan Timoteus gaan oor hoe die gemeente teenoor mekaar moet optree en mekaar moet toerus om 

staande te bly in `n wêreld vol valshede. Wanneer ons 1 Timoteus in sy geheel deurlees, word dit 

duidelik dat daar `n sekere ritme in die brief is. Hoofstuk 1 begin met `n waarskuwing teen die valse 

leer wat in die gemeente verkondig word. Dan leer Paulus vir Timoteus oor gebed. In hoofstuk 2 

word Timoteus geleer oor wat gebed behels en daarna oor die plek van elke man en vrou in die 

gemeente. 

In hoofstuk 3 leer Paulus vir Timoteus wat die geaardheid van elke ouderling en diaken moet wees 

en dan in hoofstuk 4 gee Paulus weer `n waarskuwing teen afvalligheid en valse leer wat in die 

gemeente ontstaan. Maar net voor Paulus weer met hierdie ritme oor diens, gebed en die rol en 

plek van sekere lidmate in die gemeente begin, vind ons hierdie fokusverse van 1 Timoteus 3:14-16. 

Paulus begin hierdie paar verse deur te sê: "Ek skryf hierdie dinge aan jou...". Met "hierdie dinge" 

wys Paulus terug na alles wat hy voor vers 14 geskryf het. Dus, die rol en plek van elke man en vrou, 

van elke diaken en ouderling, van elkeen wat die Here dien en van elkeen se gebedslewe, word dus 

bepaal deur dit wat Paulus nou gaan sê. En dit wat hierop volg is die "geopenbaarde waarheid van 

ons godsdiens" soos Paulus dit hier noem. 

Hoe ons as gemeente met mekaar leef en hoe ons optree, moet dus bepaal word deur hierdie 

woorde: "As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, 

aan die engle het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en 

in heerlikheid is Hy opgeneem." Met hierdie woorde som Paulus vir ons die Blye Boodskap in `n 

neutedop op.  Jesus Christus se hele lewe en bediening hier op aarde en na sy hemelvaart word in 

hierdie paar woorde saamgevat. 

Om aan te sluit by verlede week se preek: hierdie woorde is die lewenssap wat ons as gemeente se 

lewe bepaal. Dit is in werklikheid die toerusting wat elke lidmaat nodig het! Om allerhande kursusse 
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en seminare aan te bied oor gebed en oor die werk van `n ouderling en `n diaken en hoe om jou 

geestelike gawes te bepaal is goed en reg, maar as dit los gemaak word van die Blye Boodskap van 

God wat mens geword het en onder ons kom woon het, beteken dit nie veel nie.  Dit is van geen 

waarde om deur al daardie werk te gaan, wanneer jy jou nie elke dag verdiep in die wonder van Wie 

Jesus Christus is nie. 

Hierdie woorde fokus op Jesus Christus as die Weg, die Waarheid en die Lewe. Dit is wanneer jy in `n 

lewende verhouding met Hom staan, wat jy toegerus word om in die gemeente te bedien. Liefde, 

regverdigheid, nederigheid, sagmoedigheid...dit is alles dinge wat ons nodig het om werklik te kan 

dien in die gemeente en samelewing. Maar al hierdie toerusting word aan ons geleer wanneer ons 

ons verdiep in Wie Jesus Christus is en wat Hy gedoen het. 

Daarom dat Paulus van die kerk praat as die draer en die beskermer van die waarheid. Ons kan baie 

praat oor wat hierdie draer en beskermer is en watter deel van die argitektuur van die destydse 

geboue dit was, maar die betekenis van hierdie woorde van Paulus is eenvoudig: wanneer die kerk 

volgens die evangelie leef, word dit in die wêreld duidelik dat die evangelie die Waarheid is. Dan 

word dit duidelik dat Jesus Christus werklik die enigste Verlosser, Koning en Hoëpriester is. 

Paulus bedoel nie met hierdie woorde dat ons as kerk eers moet seker maak of die Here se Woord 

waar is nie.  Paulus bedoel hiermee dat die feit dat God se Woord waar is, vir ons die toerusting gee 

om só te leef dat dit vir die ongelowige wêreld duidelik word dat God se Woord waar is. 

Maar juis om hierdie rede dat hierdie gedeelte elkeen van ons oproep tot aksie. Hierdie gedeelte 

roep elkeen van ons op om seker te maak dat ons wel ons verdiep en toerus in die Waarheid, in 

Jesus Christus. As ek dit van toepassing kan maak op die doop wat hierna bedien gaan word: Wikus 

en Esta gaan beloof om vir klein Lené na die beste van hulle vermoë te onderrig en te laat onderrig. 

Dit is `n belofte wat baie van ons in die gemeente al gemaak het en wat baie van ons nog gaan maak. 

Die vraag is, my broer en suster, maak jy nog erns met hierdie belofte? Hierdie belofte beteken dat 

jou kind se geloofsvorming en sy of haar verhouding met Jesus Christus die belangrikste fokus in jou 

verhouding met jou kind sal wees.  Is dit so?  Ons as predikante en ouderlinge is werklik daaroor 

bekommerd dat daar soveel verskonings is oor hoekom die katkisasie, en ook die weekskatkisasie, 

nie bygewoon word nie. 

Wanneer jy met die doop belowe het dat jou kind se verhouding met Jesus Christus die hooffokus in 

jou verhouding met jou kind sal wees, kan jy dan op `n punt kom om te sê dat een of ander 

sportkompetisie belangriker is? Kan dit dan wees dat jou kind se verhouding met Jesus Christus bloot 

net nie nou prioriteit is nie? Hoe vêr het ons dan nie al ingesluk geraak deur die dwaalleer dat geloof 

maar `n opsionele ekstra tot ons lewe is nie? 

Juis daarom moet ons alles in die stryd werp om ons geloof te verreik met deugsaamheid (om goed 

aan ander te doen), en die deugsaamheid met kennis - kennis van Wie Jesus Christus is en wat Hy 

kom doen het en nog steeds doen.  Dit is die toerusting wat ek en jy as deel van die huisgesin van 

God en die gemeente van die lewende God nodig het. Só kan ons die beskermer en draer van die 

waarheid wees. 

Net so min as wat `n gesin se verhouding deur WhatsApp's en foto's gebou kan word, net só min kan 

ons werklik kerk tot eer van die Here wees as ons ons nie toerus met die geopenbaarde waarheid 
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van ons godsdiens nie. Verdiep jou in die Waarheid, Weg en Lewe...in Jesus Christus, en word só 

toegerus vir jou diens as deel van die huisgesin van God, die draer en die beskermer van die 

Waarheid! 

Amen 


