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Tema: Hou deur die Gees die vlam van jou geloof en dienswerk hoog brandend!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Ps 110-3: 1, 2 

Ps 34-1: 1, 2, 4 (Tweede melodie) 

Lied 203: 1, 2  

 

Ontmoetingsdiens Intreelied Lied 159: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 84-2: 1, 3, 5 

Geloofsbelydenis: HK Sondag 20  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wetlesing: Galasiërs 5: 13 – 26 

Sing Sb 14-3: 1, 4 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: 2 Timoteus 1: 1 - 2:2  

Teks: 2 Tim 1: 6 – 8 

Sing Sb 2-4: 1, 3 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir Bediening na Buite 

Sing Sb 15-1: 1 (almal), 2 (brs), 3 (srs), 4 (almal) 

Seën 

Amenlied Sb13-3.  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Dit gebeur in elke gelowige se lewe en in die lewe van elke gemeente dat die vlam 

van ons geloof en van ons diens aan die Here maar flou brand. Ja, dit gebeur selfs 

dat ons geloofsvuurtjie dikwels maar net amper koue kole is. Dat ons geloofsmoed 

laag in ons skoene sit en ons ywer in ons diens aan die Here maar koud is. Soos die 

Here in Open 2 vir die gemeente in Laodisea gesê het dat hulle dienswerk maar lou 

is – hulle is nie warm nie ook nie koud nie! So gaan dit dikwels ook met ons!  

 

Wys Skyfie 1 – ons geloof en ons diens aan die Here lyk dikwels soos ŉ  

uitgebrande vuur! Daar is nog net ŉ paar kooltjies oor en geen vlamme meer nie!  

 

En nou wil ek vir ons kinders vra: as julle saam met pappa vuur maak om vleis te 

braai, hoe kry ŉ mens sulke flou kooltjies dat hulle weer hoog brand en lekker 

vlamme maak? 

Hout opsit en jy moet die vuur aanblaas nê!  

 

Wys skyfie 2 – ŉ vuur met vlamme wat vonke maak – dit gebeur as jy ŉ vuur sterk 

blaas sodat die vlamme hoog brand!  

 

En dit is die boodskap van die Here vir ons vanmore: Dat ons deur die Gees die 

vlam van ons geloof en dienswerk hoog moet laat brand!  

 

Wys skyfie 3 – so moet ons geloofslewe en ons dienswerk aan die Here lyk: ŉ vuur 

wat lekker hoog brand!  

En met hierdie boodskap wil die Here ons leer dat ons voortdurend hout op ons 

geloofsvuur moet opsit en daardie hout altyd moet aanblaas sodat dit sterk kan 

brand!  

 

Die eerste vraag wat nou by ŉ mens opkom is: maar hoekom is dit nodig? Hoekom 

gebeur dit dat ons geloof en ons ywer aan die Here so maklik koud word en amper 

net flou kole is? 

 

Gou weer ŉ vraag aan die kinders: wat doen ŉ mens as jy ŉ vuur moet doodgooi? 

Hoe maak ŉ mens vlamme dood? Ja! Jy gooi water op of jy gebruik ŉ brandblusser 

om die vuur dood te maak!  

Wys skyfie 4 -  

En weet julle wat? Die Here sê die duiwel en die wêreld waarin ons leef en sommige 

mense in ons lewe wil altyd ons geloofsvuur doodgooi!  

Wys skyfie 5 – dis amper of die Satan permanent besig is om soos ŉ brandweerman 

water op ons geloofsvuur wil gooi! 

 

Brs en srs, en dit is hoekom Paulus vir Timoteus, die jong domineer van Efese, 

hierdie brief stuur! Hy wil Timoteus aanmoedig om die vuur van sy geloof en van sy 
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diens aan die Here voortdurend aan te blaas want Paulus weet self hoe erg die 

Satan water op ŉ mens se geloof kan gooi! Paulus sit - terwyl hy hierdie brief skryf - 

vir die tweede keer in die tronk en alle aanduidings is daar dat hy kort na die skrywe 

van hierdie brief deur keiser Nero doodgemaak is omdat hy aan die Here geglo het 

en die Here gedien het! Dus, as iemand se geloof en moed laag moes brand – dan 

moes dit Paulus wees! Maar nee – Paulus het geleer hoe ŉ gelowige sy geloofsvuur 

en sy ywer aan die Here hoog moet laat brand en dit wil hy nou vir Timoteus ook 

leer!  

 

Daarom moet Timoteus weet wat is die emmers vol water waarmee die Satan 

gereed staan om op ons geloofsvuur en diensywer vir die Here te gooi! En die 

grootste hiervan is vervolging! Dat gelowiges baie swaar kry en dikwels in groot 

moeilikheid kom omdat hulle glo! Daar is mense wat nie in God glo nie en wat nie wil 

hê dat die boodskap van Jesus verkondig word nie, en hulle maak dit vir gelowiges 

moeilik! Paulus sit in die tronk omdat die keiser (koning) van daardie tyd ŉ 

ongelowige was wat die gelowiges gehaat en hulle doodgemaak het. 

So gooi hulle water op gelowiges se geloofsvuur! Hulle wil geloof in God blus en 

doodmaak!   

 

Ons sien dit vandag ook in ons eie land dat ongelowige mense bv. skole wat die 

Here wil dien, hof toe vat en sê dat ons nie in die skole meer van Jesus mag praat 

nie! Gelukkig het die Here dit so beskik dat die hof ŉ redelike positiewe uitspraak ten 

gunste van die skole gegee het. Maar nou weet ons wat hulle tweede ronde gaan 

wees: hulle gaan onderwysers in hulle persoonlike hoedanigheid hof toe sleep sodra 

die onderwysers dit waag om oor geloof in Jesus te praat.  

So gooi hulle emmers water op ons geloofsvuur en ywer vir die Here 

 

Ons sien hierdie vervolging ook in die manier hoe ongelowige mense Christene en 

kerke in die koerante en media aanval en sleg sê! Op die manier wil hulle ons dwing 

om stil te bly! Paulus waarsku Timoteus in hf 2 en 3 teen dwaalleraars – dit is mense 

wat sê dat hulle Christene is maar eintlik verkondig hulle leuens en nie die waarheid 

van die Woord nie! Ons kry vandag baie sulke sg. christene – maar eintlik probeer 

hulle om die waarheid van God se woord te vernietig.  

Paulus vertel in hf 4: 14 vir Timoteus die volgende: “Aleksander, die kopersmid, het 

my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. 15Jy 

moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk.” 

Mense wat teen die Here en teen gelowiges werk!  

Nog emmers water wat die Duiwel en sy magte op ons gooi! 

 

Nog ŉ ander emmer water wat gelowiges dikwels in die gesig tref is wanneer mense 

wat eers saam met ons in die Here geglo het, nou hulle rug op die Here draai. Dit 

kan jou geloof en jou ywer vir die Here baie strem – medegelowiges wat afvallig 

raak! Luister hier:  
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Hf 1:15 “Soos jy weet, het almal in die provinsie Asië my in die steek gelaat. Onder 

hulle is daar ook Figelus en Hermogenes.”  

In hf 4 vertel hy van Demas wat ŉ medewerker was en wat ongelowig geraak het en 

sy rug op die Here gedraai het! 

Ook in 4:16 sê hy: 16Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het 

niemand my bygestaan nie; almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie 

toereken nie!” Ons sien dit vandag ook: mense wat die kerk verlaat en later ook nie 

meer in God glo nie! En dit maak seer! Dit bring twyfel en verlies in gelowiges se 

gemoed.  

Koue emmers water om gelowiges moedeloos te maak!  

 

In hf 3 waarsku Paulus vir Timoteus oor swaar tye wat kom: “Dít moet jy weet: in die 

laaste dae sal daar swaar tye kom. 2Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, 

grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam 

aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; 3hulle sal liefdeloos en onversoenlik 

wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; 4hulle sal 

verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as 

liefde vir God.”  

 

Brs en srs, beleef ons nie hierdie dinge vandag nie? Sien ons nie ook hoe die 

veranderde tye waarin ons leef en die eise wat die wêreld aan ons stel ook koue 

emmers water op ons geloof en ons ywer vir die Here gooi nie! Ons het nie meer tyd 

vir die Here nie, ons is te besig! Ons lewens word opgeneem deur dinge wat ons eie 

behoeftes bevredig en ons het nie krag of tyd om die Here toegewyd te dien nie?  

Strome koue water op die geloofsvuur en ywer van gelowiges. 

 

Die tweede vraag wat ons moet vra is: Wat is die effek van sulke emmers water op 

ons?  Hoe blus dit ons geloof en ons ywer? 

Daar is baie, maar Paulus praat in ons teks net van drie: vrees, skaamte en 

onwilligheid! Al hierdie emmers water blus ons geloof en ons ywer vir die Here en dit 

laat ons met vrees! Die woord wat Paulus hier gebruik kan ook met “lafhartigheid” 

vertaal word! Maar die kern is vrees: vrees vir vervolging! Vrees vir verlies wat ek 

kan lei as ek vir die Here opstaan! Vrees dat wanneer ek die Here met oorgawe 

dien, dan gaan ek êrens verlies ly met my werk, of my gesin of ek gaan nie meer tyd 

het om die lekker dinge van die lewe te geniet nie!  

 

Vrees maak jou kragteloos! Want jy fokus so op wat die vyand doen dat jy nie meer 

die gawes wat die Here jou gee in die stryd raaksien of gebruik nie! Die Satan 

opereer altyd met vrees: hoe banger ons word – hoe flouer brand ons geloof en 

ywer! 

 

Maar ook skaamte: skaam vir die wêreld want ons weet nou nie eintlik of dit wat ons 

in glo werklik waar is en of dit ŉ verskil maak nie! Want hoekom val die wêreld ons 

so aan oor ons geloof in God? Paulus verduidelik dit in 1 Kor 1: 22Die Jode vra 
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wondertekens en die Grieke soek wysheid, 23maar ons verkondig Christus wat 

gekruisig is. Vir die Jode is dit ’n aanstoot en vir die ander is dit onsin, 24maar vir dié 

wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die 

wysheid van God. 25Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die 

wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as 

die krag van mense. “ 

 

Ons lees ook elders dat Timoteus-hulle se teenstaanders dikwels verwys het na die 

swaar lewe wat Paulus gelei het en gesê het maar as Jesus Christus dan die 

antwoord op die wêreld se probleme is, hoekom sit Paulus in die tronk! Dit lyk nie na 

ŉ wen situasie nie! 

 

Br en sr, was ek en jy nie ook al ŉ bietjie skaam om voor mense te erken dat jy ŉ 

gelowige is nie! Het ons nie ook al eerder stilgebly as mense so te kere gaan oor die 

kerk van die Here en ons dan te skaam is om te sê dat jy ook aan die kerk behoort 

nie?  

 

Het al hierdie invloede van die wêreld, al jou vrese en jou onsekerhede nie ook al jou 

gewilligheid om die Here te dien, laat taan nie?  

 

En daarom kom Paulus en hy moedig Timoteus aan om deur die Heilige Gees die 

vlam van sy geloof en sy ywer in diens van die Here altyddeur aan te blaas! Want 

ons geloof is mos gawe van God. Timoteus se ouma en sy ma was gelowiges en 

hulle het tot die einde toe volhard! Paulus hou homself aan Timoteus voor as iemand 

wat tot die einde toe volhard het!  

Hoekom? Omdat hulle so wonderlik was? Nee, omdat God die geloof wat Hy aan 

ons gee ook self in stand hou en hoog laat brand! En Hy doen dit deur die Heilige 

Gees wat Hy as gawe aan ons gegee het! 

 

En die Heilige Gees wat in ons gees werk, Hy het aan ons gawes geskenk wat ons 

in staat stel om ons geloofsvlam en ywer hoog te laat brand! Ons moet net hierdie 

gawes meer en meer gebruik! 

 

En die eerste gawe wat die Heilige Gees aan my en jou gee ,is “krag”. Die woord wat 

Paulus hier gebruik dui op dinamiet – sterk, plofkrag waarteen niks bestand is nie! 

Wat is hierdie krag? Dit is die Woord van God met die evangelie van Christus! Dit is 

ons krag waarteen niemand bestand is nie!  

 

Paulus se dit in verse 9 en verder: Ons kan die pad van die geloof loop- nie uit ons 

eie krag nie – maar omdat God in ons Christus gered het en wat is die boodskap van 

Jesus? Vers 10:”Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons 

Verlosser, Christus Jesus: Hy het die mag van die dood gebreek en deur die 

evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. “  
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Christus het die satan oorwin en die mag van die dood gebreek! In Hom kry ons die 

onverganklike lewe! Ons deel in die oorwinningskrag van Jesus! Wie sy boodskap 

verkondig werk met krag, want Christus is die krag van die evangelie! Hy verbreek 

die werk van die duiwel en Hy oortuig mense van die waarheid! Hy is besig om sy 

koninkryk te bou en Hy kom weer om hierdie koninkryk vir ewig te bevestig!  

Christus is ons krag – die boodskap van oorwinning!  

 

Dit is die krag van elke gelowige en die krag van ŉ gemeente: Hoe meer ons die 

evangelie verkondig – hoe sterker word ons! Want Christus leef dan in ons!  

Hoe blaas ons dus die vlam van ons geloof en ywer vir die Here aan? Deur die 

evangelie te verkondig!  

 

Die tweede gawe wat die Gees ons gee om ons geloof en ywer hoog te laat brand is 

liefde! Dis ons motivering! Ons dien die Here nie omdat ons in vrees lewe nie, maar 

omdat ons Hom liefhet omdat Hy ons gered het! Ons dien nie die Here ter wille van 

mense of ter wille van ŉ gemeente se voortbestaan nie! Ons dien die Here ter wille 

van Hom en ons liefde vir Hom. En daarom ook ons liefde vir ons naaste! Juis omdat 

ons mense liefhet verkondig ons die evangelie en dien ons hulle met liefdesdade! 

 

Hoe laat liefde ons geloofsvlam hoog brand – hoe meer ons fokus op God en ons 

verhouding met Hom – hoe liewer word ons vir die Here en hoe sterker sal ons ywer 

brand! 

 

Die derde gawe van die Gees is selfbeheersing. Die woord wat hier gebruik word 

kom net hier in die Bybel voor en beteken: om koelkop te bly in krisisse! Om nie deur 

emosies beheers te word nie, maar deur die Gees. Hoe verkry ek hierdie 

selfbeheersing: deur volhardende gebed en vertroue op wat God doen! Dan laat ek 

nie toe dat vrees my oorheers of dat ek innerlike skaam word vir die Here nie – maar 

ek bly werk met fyn oordeel en goeie aanvoeling vir wat reg is.  

 

En daarom geliefde gemeente: hoor die aanmoedig van ons Here vanmore vir 

elkeen van ons maar ook vir ons as gemeente: Blaas die vlam van julle geloof en 

diens aan die Here hoog aan deur die gawes van die Gees! Kom ons volhard met 

die krag van die Woord, die dringendheid van die liefde en die leiding van die Gees! 

Dan sal die duiwel en sy magte nie ons vlam kan blus nie. Hy sal gooi, maar ons sal 

blaas en nog harder blaas sodat ons geloofsvlam en ywer vir die Here hoog kan bly 

brand!  

 

Amen 

 

 

 

 


