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Teksgedeelte: 2 Timoteus 3:1-4:8 

Teksverse: 2 Timoteus 3:5, 14-15 

Tema: Lééf jou geloof deur te hou by dit wat jy vas glo en wat jy van kleins af 

geleer het! 

Het jy al ooit probeer om `n plant aan die lewe te hou deur dit nooit water te gee nie? 

 Dit kan mos nie!?  Só is dit ook met jou en my geloof.  As ons geloof nie water kry 

nie, word dit gou deur die geestelike droogte van die wêreld verdring.  Dan hou ons 

maar net `n uiterlike skyn van godsdiens oor, sonder dat daar enige krag in ons 

godsdiens is.   

Dit is waarteen Paulus vir Timoteus waarsku in hierdie eerste paar verse van 2 

Timoteus 3.  Paulus praat hier met Timoteus oor mense in die kerk en nie oor die 

ongelowiges nie.  Dit gaan hier oor gelowiges wat só een met die wêreld geword het 

dat mense hulle amper nie van ongelowiges kan skei nie.  Die enigste manier waarop 

mens hulle kan onderskei, is weens die feit dat hulle nog `n uiterlike skyn van die 

godsdiens het.  Die krag van die godsdiens is egter weg.  Omdat hulle nie hulle 

geloof lééf nie, het hulle hul rug op die krag van die godsdiens gedraai. 

Die afgelope paar jaar het dit meer en meer algemeen geword, wanneer jy met 

jongmense uit die gereformeerde tradisie praat, om te hoor dat hulle hulself weer laat 

doop het.  Baie keer in die geheim, sonder dat hulle familie daarvan weet.   

Interessant genoeg, elke keer wat ek met van hulle praat en vra hoekom hulle dit 

gedoen het, is hulle antwoord dat hulle hulself weer opnuut aan die Here wou toewy, 

omdat hulle `n intense groei in hulle verhouding met God beleef. 

Is dit dalk `n simptoom van juis dit waaroor Paulus vir Timoteus gewaarsku het?  Het 

ons as kerke uit die gereformeerde tradisie oor die jare dalk só wêreld-gelyk geword 

dat ons die krag van die geloof vergeet het?  Het dit werklik gebeur dat ons 

geloofsbelydenis op Sondae bloot `n uiterlike skyn geword het terwyl ons die krag 

van die geloof verloën het? 

Ons sal onsself dadelik wil regverdig deur uit te wil roep “Nee!”, maar dalk is dit tyd 

om stil te word en te dink oor of ons nie dalk deur die jare opgehou het om die plant 

van ons geloof water te gee nie.  Om eerlik te wees, ja.  Kyk maar hoe lyk ons kerke 

werklik en dit word gou duidelik: jeugaksies en uitreike met die jeug moet uitgestel 

word omdat daar nie belangstelling is nie.  Betrokkenheid by bybelstudiegroepe, 

uitreikgroepe en gebedsgroepe is skraal en ons sukkel om manne en vroue te kry 

wat werklik wil dien in die kerk. 

Ons geloof moet weer water kry!  Dit moet gevoed word, sodat dit kan groei en sodat 

die krag van ons geloof duidelik kan word in die wêreld.  Dit is hoekom ons, onder 

andere, elke Sondag saam ons geloof bely - ons getuig teenoor die wêreld waarin 

ons glo, maar ons moedig mekaar ook aan en wys mekaar op dit wat ons van klein 

tyd af geleer het en wat ons vas glo.   
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Juis dit is die manier waardeur God ons geloof weer wil versterk, sodat ons geloof sal 

groei en ons die krag van die godsdiens sal beleef!  Luister mooi hoe leer Paulus vir 

Timoteus, en ons, hoe dit gedoen kan word: “Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat 

jy vas glo.  Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige 

Skrif.  Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus 

Jesus.” 

Bly by dit wat jy geleer het en by dit wat jy vas glo. 

Ons gaan later sien en beleef hoe Gerrit en Hestie vir Grizelda en Zandrie laat doop.  

Wanneer hulle hulle laat doop, belowe Gerrit en Hestie teenoor God dat hulle hierdie 

kindertjies na die beste van hulle vermoë sal onderrig en laat onderrig.  Só het 

elkeen van ons, wat ouers is, belowe toe ons kinders gedoop is.  Dit beteken 

eenvoudig dat my hoofdoel as ouer is om my kind te laat groei en bloot te stel aan `n 

lewende verhouding met Christus.  Só word daar vir jou kind kennis bygebring wat tot 

verlossing in Jesus Christus kan lei. 

Dit is slegs wanneer ons as ouers ons kinders werklik leer Wie God is en hoe groot 

sy liefde vir ons is, wat ons en ons kinders sal kan bly by dit wat ons vas glo.  Om te 

bly wat jy vas glo beteken nie dat jy net `n groot lot kennis in jou kop moet hê nie, 

maar dat daardie kennis van jou kop na jou hart toe sal gaan en dat jy dit sal uitleef. 

Wanneer Paulus vir Timoteus wys op hierdie kennis en verlossing, spring hy na 

hierdie besonderse stuk oor wat die Skrif is.  Ons gebruik baie keer hierdie twee 

verse om te wys dat die Bybel God se Woord is, maar die fokus in hierdie gedeelte 

val meer op dit wat die Skrif doen en hoe ons dit leef, as wat dit fokus op waar die 

Skrif vandaan kom. 

Ja, die Here se Woord is deur Hom geïnspireer.  Wat dit egter beteken is dat die 

Heilige Gees, deur die Woord van God, elke gelowige toerus met die waarheid oor 

Wie God is, sodat ons kan onderrig gee, dwaling kan bestry, verkeerdhede reg te stel 

en `n regte lewenswyse te kweek.  Dit is net deur die Woord wat elkeen van ons 

voorberei kan wees vir die werk wat God vir ons gee. 

En dit is net deur `n lewende verhouding met die Woord, Jesus Christus, wat ons 

godsdiens kragtig kan wees!  Dit is slegs wanneer die onderrig wat ons gee op 

Christus gerig is en wat die geloof wat ons bely op Jesus gefokus is, wat ons aan 

God die eer kan gee.  Dit is alleen dan wanneer ons eredienste op Sondae en die 

erediens van die lewe nie net `n uiterlike skyn van godsdiens sal hê nie, maar werklik 

kragtig sal wees.  Dit is alleen dan wat die plant van ons geloof, sal groei. 

In Christus alleen kan ons lewe betekenis kry.  In Hom alleen kan ons eredienste 

betekenis kry.  Deur Hom alleen kan ons ons kinders tot die beste van ons vermoë 

onderrig en laat onderrig.  In Hom alleen moet ons bly by dit wat ons geleer het en 

wat ons vas glo. 

Kom ons lééf dit dan ook in die erediens van die lewe! 


